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Badania nad przekładem wydają się niemożliwe poza 
systemem komunikacji również pozaliterackiej.

Bożena Tokarz

Przekład jest bowiem zawsze zaplątany w sieć stosun-
ków władzy, która istnieje zarówno w źródłowym, jak 
i docelowym kontekście.

Susan Bassnett

Interpretacja nie jest sztuką objaśniania (construing), 
lecz konstruowania (constructing). Interpretatorzy nie 
odczytują (decode) wierszy. Oni je tworzą.

Stanley Fish

[...] procedury badawcze i miary wartości są czymś nie-
uleczalnie relatywnym, podległym ciśnieniu kultury 
literackiej środowiska.

Janusz Sławiński
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Lata 1944–1989 to zamknięty już rozdział historii kultury polskiej, w którym podlegała ona 
licznym ograniczeniom, przede wszystkim ideologicznym. Przedmiotem zainteresowania 
niniejszej książki jest niewielki fragment rzeczywistości PRL, sfera kontaktów kulturalnych 
z Jugosławią, a konkretniej: z jej ówczesną częścią – Socjalistyczną Republiką Chorwacji. 
W badanym okresie wyróżniłem kilka faz. Wszystkie granice periodyzacyjne, zarówno ze-
wnętrzne, jak i wewnętrzne, wyznaczają fakty polityczne. Polityka nadaje bowiem w tym 
czasie rytm życiu kulturalnemu, jest najważniejszym czynnikiem kształtującym społeczne 
tło działalności kulturalnej. 

Chorwacko-polskie kontakty kulturalne obejmowały dziedziny: literatury, muzyki, filmu, 
teatru oraz sztuk plastycznych (współpracowano także w zakresie muzealnictwa, biblio-
tekarstwa i architektury, ale nie zajmuję się tymi obszarami). Związki kulturalne z zagra-
nicą były w tym czasie częścią polityki zagranicznej państwa, które sprawowało całkowity 
patronat nad tą sferą. To jego instytucje zajmowały się ich programowaniem, realizacją 
i finansowaniem. Ze wszystkich sfer współpracy kulturalnej z Jugosławią najważniejsze 
i najbardziej intensywne okazały się kontakty literackie oraz teatralne.

W niniejszej pracy nie tylko rekonstruuję dane faktograficzne i tworzę bazę informacji na 
temat związków kulturalnych pomiędzy Polską i Chorwacją, lecz także staram się odkryć 
i opisać reguły budowania współpracy kulturalnej pomiędzy obydwoma narodami, po-
kazać jej mechanizmy, zanalizować środki i sposoby komunikacji międzyliterackiej i mię-
dzykulturowej. W problematyce niniejszego projektu mieszczą się zatem między innymi 
takie problemy, jak: życie literackie, życie kulturalne, życie społeczno-polityczne, instytucje 
literackie, komunikacja literacka, polityka kulturalna, mechanizmy kontrolne oraz instytucje 
kreujące współpracę kulturalną z zagranicą i czuwające nad kształtem owej współpracy 
zarówno w Polsce, jak i Jugosławii (na poziomie organów federacji) oraz w Chorwacji (na 
poziomie republiki), która posiadała własny parlament, własny rząd, własne ministerstwa.

Kontakty kulturalne pojmuję jako sferę związaną z życiem społecznym danej wspólnoty, 
jakie toczy się w określonym czasie i miejscu, w konkretnych warunkach, które stanowią 
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niepowtarzalną sumę możliwości i ograniczeń trwającego tu i teraz. Tak zorientowane 
badania siłą rzeczy ciążą ku ujęciom socjologicznym. Janusz Sławiński na początku lat 
siedemdziesiątych o motywach skłaniających ludzi nauki do opisu zjawisk literackich z tej 
perspektywy pisał: 

Mówiąc najdobitniej: po terenie socjologii form literackich porusza się ten, kogo inte-
resuje społeczne zakorzenienie możliwości, reguł, środków i sposobów literackiego 
komunikowania1. 

Właśnie perspektywa komunikacyjna i wypracowane dzięki niej pojęcia, narzędzia opisu 
oraz wnioski, zarówno w językoznawstwie, literaturoznawstwie, jak i przekładoznawstwie, 
okazują się pomocne w  opisie historii polskich przekładów literatury chorwackiej, ich 
recepcji oraz przebiegu kontaktów kulturalnych między obydwoma narodami.

Opis kontekstu społeczno-politycznego, uwarunkowań instytucjonalnych i  mechani-
zmów działających we współpracy kulturalnej z zagranicą zarówno w Polsce, jak i w Jugo-
sławii otwiera nowe perspektywy badań komunikacji międzykulturowej, międzyliterackiej 
i przekładów literatury chorwackiej. W przypadku tłumaczeń są to czynniki, które wpływały 
nie tylko na wybory autorów i  tekstów, lecz także na sam sposób tłumaczenia. W  PRL 
poprawiano utwory klasyków literatury polskiej tak, by pod względem ideowym książki 
były poprawne, czy też – jak to ujął Władysław Gomułka w przemówieniu skierowanym 
do pisarzy na XIV Zjeździe Związku Literatów Polskich w Lublinie w 1964 roku – by „nasza 
literatura, zgodnie z tradycją, w przekładzie na język naszych czasów, wzbogacała życie 
duchowe narodu, przyśpieszała rytm jego serca”2. Nie oznacza to, że wszystko odbywało 
się zgodnie z jedyną i słuszną opcją ideologiczną. Wśród tłumaczy znaleźli się tacy, którzy 
podejmowali grę z  cenzurą, gdyż przekłady dawały w  tym zakresie więcej możliwości. 
Tłumacze ponosili „tylko” część odpowiedzialności za napisane słowa. Dlatego w  tłuma-
czeniach pojawiały się elementy subwersywne, pod względem politycznym wyrażające 
treści nieobecne w oryginale, co można na przykład zaobserwować w przekładzie sztuki 
Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna3, najbardziej popularnego 
w Polsce w badanym okresie tekstu. Instytucja literatury tłumaczonej, używając określenia 
Janusza Sławińskiego, była jednym z rezerwatów PRL4.

1  J. sławiński: Dzieło – język – tradycja. Kraków 1998, s. 50.
2  Cyt za: M. Głowiński: Władza ludowa przemawia do pisarzy. W: Literatura i władza. Red. B. woJ-

nowska. Warszawa 1996, s. 120.
3  Por. L. Małczak: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie „Przedstawienia »Hamleta« 

we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe 
w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice 2012, s. 75–94.

4  J. sławiński: Teksty i teksty. Warszawa 1990, s. 233–234.
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Przekłady literatury chorwackiej w Polsce, jak i sfera współpracy kulturalnej z Chorwacją 
w latach 1944–1989 nie stanowiły dotychczas przedmiotu gruntownych i systematycznych 
badań. Okazało się, że sama rekonstrukcja kontaktów kulturalnych między Polską i Jugo-
sławią, z uwagi na brak sumarycznych publikacji i opracowań dokumentujących te kon-
takty, jest zadaniem bardzo trudnym. W tej sytuacji musiałem zacząć od żmudnych prac 
mających na celu zebranie w całość rozproszonych w wielu źródłach, często szczątkowych 
i fragmentarycznych, danych. Spośród wielu możliwości opracowania zgromadzonego 
materiału, w związku z obecnym stanem badań, uznałem, że należy zacząć od periodyza-
cji okresu, opisu mechanizmów współpracy oraz rekonstrukcji obrazu i recepcji literatury 
i kultury chorwackiej w Polsce w latach 1944–1989. Data początkowa to rok utworzenia pod 
kuratelą ZSRR tymczasowego rządu na wschodnich wyzwolonych terenach Polski. Data 
końcowa to z kolei czas przemian, który zaowocował zmianą ustroju. Od 1990 roku warunki 
współpracy kulturalnej między Polską i Jugosławią uległy fundamentalnej zmianie. Ostatni 
program tej współpracy na lata 1989–1991 podpisano w 1989 roku. Nie został on zrealizo-
wany nie tylko z powodu zmian systemowych, lecz przede wszystkim z powodu rozpadu 
Jugosławii (był to proces związany z wieloma krwawymi wojnami; w symboliczny sposób 
rozpoczęło go opuszczenie 14. Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Komunistów Jugosławii, 
który odbywał się w Belgradzie w dniach 20–22 stycznia 1990 roku, najpierw przez delega-
cję Słowenii, później Chorwacji, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny, co oznaczało koniec 
jednej wspólnej partii, a jak się wkrótce okazało, także wspólnego państwa). Kraje powstałe 
po rozpadzie Jugosławii również przechodziły transformację ustrojową, ale w warunkach 
wojny przebiegała ona zupełnie inaczej.

Badania nad projektem trwały pięć lat. W związku z tym, że zajmuję się przekładoznaw-
stwem, początkowo planowałem zrekonstruować tylko dzieje tłumaczeń. Wraz z postępem 
prac koncepcja ewoluowała. Do decyzji o rozszerzeniu badań i objęciu nimi wszystkich 
dziedzin współpracy kulturalnej skłoniła mnie kwerenda w archiwach. Kontakty literackie 
stanowią bowiem jeden z wielu elementów związków kulturalnych, są częścią większej 
całości, a mechanizmy rządzące współpracą w poszczególnych dziedzinach kultury były 
w badanym okresie takie same; na określonych poziomach decyzyjnych mówi się o współ-
pracy ogólnie, a nie o poszczególnych jej sferach. Ma to oczywiście poważne konsekwencje 
dla samych badań, a także dla układu książki, jej koncepcji i języka opisu. Wiara w możliwość 
uchwycenia większej całości, tj. rekonstrukcji obecności nie tylko literatury, lecz całej kultury 
chorwackiej w Polsce, okazała się trudna do przezwyciężenia, silniejsza od wewnętrznego 
głosu, radzącego, by ograniczyć się do zapewne rozsądniejszych, a zatem bezpieczniejszych 
wyspecjalizowanych badań poświęconych wyłącznie literaturze, choć to literatura właśnie 
nadal pozostaje zasadniczym tematem i przedmiotem niniejszej rozprawy.

W moim przekonaniu, wielobarwna chorwacka układanka, składająca się z wielu elemen-
tów: filmu, muzyki, literatury, sztuki i teatru, stanowi fascynującą całość, wtopioną w życie 
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kulturalne PRL. Jest wypadkową ówczesnych realiów społeczno-politycznych. Badanie 
obecności literatury i kultury chorwackiej w Polsce było odkrywaniem jugosłowiańskiej, 
chorwackiej i peerelowskiej rzeczywistości. Pisząc o współpracy kulturalnej, skupiałem 
się na jej jednym kierunku, tj. obecności kultury chorwackiej w Polsce. W książce używam 
określenia „chorwacko-polska współpraca kulturalna”, mając na myśli kulturę chorwacką 
w Polsce, w tym tłumaczenia literatury chorwackiej na język polski. Kolejność członów 
określających współpracę jest analogiczna do nazewnictwa stosowanego w dwujęzycz-
nych słownikach.

Chorwacja w omawianym okresie stanowiła część tzw. drugiej Jugosławii (pierwsza – to 
państwo z okresu międzywojennego). Jugosławia zniknęła z mapy Europy. Zanim podją-
łem badania, zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle można mówić o chorwacko-polskiej 
współpracy kulturalnej. Okazało się, że Jugosławia była krajem, w którym obowiązywały 
różne reguły w poszczególnych sferach życia społeczno-politycznego. Model państwa 
ewoluował od federacji do konfederacji, ale proces ten nie zakończył się pomyślnie. Wie-
lość narodów, religii, kultur oraz położenie geopolityczne w naturalny sposób chroniły 
Jugosławię przed typową dla komunizmu monopolizacją najważniejszych sfer życia spo-
łecznego, ale już nie przed upartyjnieniem, zideologizowaniem i kultem jednostki, które 
z kolei, ze względu na długo utrzymujący się na większości obszaru tego kraju model kul-
tury patriarchalnej, trafiły na podatny grunt. Rywalizacja między poszczególnymi republi-
kami wykształciła mechanizmy nietypowe dla komunizmu. Po początkowym nieudanym 
eksperymencie stworzenia ponadnarodowej jugosłowiańskiej ideologii, sferę współpracy 
kulturalnej z zagranicą jugosłowiańscy przywódcy partyjni postanowili przekazać repu-
blikom. Belgradowi powierzono rolę symbolicznego koordynatora. Ostatecznie decyzję tę 
usankcjonowała i przypieczętowała Decyzja o decentralizacji kulturalno-oświatowej wymiany 
z zagranicą z dniem 1.01.1968, jaką podjęła Federalna Rada Wykonawcza na posiedzeniu 13 
czerwca 1966 roku (Odluka o decentralizaciji kulturno-prosvjetne razmjene s inozemstvom sa 
danom 1.01.1968.). A zatem od końca lat sześćdziesiątych trudno właściwie mówić o jugosło-
wiańsko-polskiej współpracy kulturalnej; to zbyt ogólne określenie, ponieważ podmiotami 
tej współpracy były poszczególne republiki. W Polsce do końca badanego okresu kulturę 
prezentowano pod szyldem jugosłowiańskości, ale wraz z upływem lat etykiety narodowe 
pojawiały się coraz częściej.

Każda forma współpracy wymaga współdziałania co najmniej dwóch podmiotów. W ana-
lizowanym przypadku było ich więcej. Z punktu widzenia chorwacko-polskich kontaktów 
kulturalnych dwa podmioty występowały już po stronie Jugosławii: federacja i republika. 
W związku z tym, że kontakty kulturalne z zagranicą stanowiły część polityki zagranicznej 
państwa, jeszcze jednym graczem, pośrednio oddziałującym na jugosłowiańsko-polskie 
i chorwacko-polskie stosunki, był Związek Radziecki, którego polityka zagraniczna wpły-
wała w badanym okresie na stan stosunków międzypaństwowych Polski z innymi krajami. 
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Jeśli chodzi o lokowanie kultury narodów Jugosławii w Polsce, ważniejsza okazuje się strona 
jugosłowiańska, która decydowała o tym, jakie produkty kulturalne przedstawić polskiemu 
odbiorcy. Polska mogła bowiem wybierać, ale z oferty złożonej przez Jugosławię, a później 
Chorwację; w zdecentralizowanej Jugosławii instytucje kulturalne i twórcy sami określali 
swoje preferencje i wybierali zagranicznych partnerów do współpracy.

Okres, który został w tej pracy przedstawiony, to czas całkowitego mecenatu państwa 
nad kulturą, finansowania jej ze środków budżetowych. Państwo stawiało określone 
wymagania i  rościło sobie pretensje do kontrolowania działalności kulturalnej. W  Jugo-
sławii wskutek decentralizacji kultura była bardziej pluralistyczna i rozproszona, ale pod 
względem ideologicznym – pokrewna z modelem polskim. Przelanie odpowiedzialności 
za sferę kultury na poszczególne republiki oznaczało nie tylko przywilej planowania i bu-
dowania związków kulturalnych przez republikańskie ośrodki, lecz także konieczność ich 
finansowania. Niemniej najważniejszą rolę we współpracy kulturalnej w obydwu krajach 
do samego końca odgrywa państwo jako jej jedyny mecenas i patron. Różnica między 
Warszawą a  Belgradem polegała na pomnożeniu ośrodków decyzyjnych w  przypadku 
Jugosławii.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera wstęp, zakończenie oraz siedem 
rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisuję kontakty kulturalne i przekłady literatury chor-
wackiej z perspektywy socjologii literatury oraz badań komunikacji międzykulturowej 
i  literackiej, wyróżniam instytucję literatury tłumaczonej i akcentuję rolę ogniw pośred-
niczących w lokowaniu obcej kultury w nowym kontekście kulturowym, społecznym i po-
litycznym; w drugim, z różnych perspektyw, ukazuję politykę kulturalną drugiej Jugosławii 
i PRL. W kolejnych pięciu rozdziałach wyróżniam i analizuję poszczególne okresy kontaktów 
kulturalnych między Polską i Jugosławią. Rozdziały te mają podobną budowę. Najpierw 
rekonstruuję kontekst społeczno-polityczny oraz instytucjonalny, następnie przedstawiam 
szczegóły kontaktów kulturalnych, na końcu zaś recepcję literatury i kultury chorwackiej, 
przede wszystkim na podstawie publikacji ukazujących się w czasopismach. Wyróżniam 
następujące okresy współpracy: 1) lata 1944–1948 – od początku Polski Ludowej do uchwa-
lenia rezolucji Kominformu; 2) lata 1949–1955 – okres wykluczenia Jugosławii z obozu krajów 
socjalistycznych; 3) lata 1956–1962 – okres normalizacji; 4) lata 1963–1973 – okres decentra-
lizacji, który rozpoczyna uchwalenie nowej Konstytucji w 1963 roku, i 5) lata 1974–1989 – 
okres, w którym następuje proces wypierania wszelkich form kultury jugosłowiańskiej 
przez kultury narodowe, rozpoczynający się od ogłoszenia ostatniej konstytucji w dziejach 
drugiej Jugosławii. Widać zatem, że podstawą wyodrębnienia poszczególnych okresów 
są daty nacechowane politycznie, odnoszące się zarówno do wydarzeń w Jugosławii, jak 
i na arenie międzynarodowej. Recepcja literatury i kultury obcego kraju zależy zwykle 
i od czynników wewnątrzliterackich (między innymi tradycja literacka, kryteria estetyczne, 
gusty tłumaczy), i od czynników zewnątrzliterackich (między innymi sytuacja społeczna, 
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polityczna oraz finansowa). W omawianym okresie w kontaktach chorwacko-polskich de-
cydującą rolę odgrywają te drugie.

W części drugiej zestawiłem dane bibliograficzne, które podzieliłem na kilka modułów: 
bibliografię przekładów książek, bibliografię przekładów w czasopismach, bibliografię tek-
stów o literaturze i kulturze chorwackiej oraz kalendarium kontaktów kulturalnych, skła-
dające się z pięciu elementów: kontaktów filmowych, literackich, muzycznych, teatralnych 
oraz w zakresie sztuk plastycznych. Całość bibliografii ma układ chronologiczny.

Przekłady literatury są najbardziej skomplikowaną formą współpracy kulturalnej, co jest 
spowodowane faktem, że tłumaczenie utworu literackiego to jedyne dobro kulturalne, 
które musi najpierw zostać wytworzone, a dopiero później może być zaprezentowane od-
biorcy sekundarnemu. Każdy inny produkt kulturalny, który dociera do polskiego odbiorcy 
(częściowo wyjątkiem byłby tu film, gdyż w jego przypadku również mamy do czynienia 
z tłumaczeniem słownego tworzywa dzieła filmowego, czyli list dialogowych, jako ele-
mentu towarzyszącego obrazowi), to dzieło skończone, które należy ulokować w kulturze 
sekundarnej, przenieść do nowego kontekstu kulturowego, ale bez substancjalnej zmiany 
jego istoty – przykładem jest tu dzieło muzyczne i dzieło plastyczne. Sztuki sceniczne stwa-
rzają najwięcej możliwości. Polski widz miał okazję oglądać przedstawienia chorwackich 
autorów w realizacji polskich i  jugosłowiańskich teatrów, w języku polskim lub języku 
chorwackim, w reżyserii Polaków i Jugosłowian.

Proces komunikacji składa się z trzech faz: nadawania, przekazywania i odbierania ko-
munikatu. Specyfika komunikacji międzyliterackiej i międzykulturowej polega na tym, że 
nadawca prymarny odcięty jest od odbiorcy docelowego, skazanego na pośredników. Wła-
ściwy partner dla odbiorcy to pośrednik, a nie nadawca prymarny. Nazywa się go czasem 
nadawcą sekundarnym lub drugim autorem. Pośrednikami są oczywiście tłumacze, ale na 
etapie przekazywania komunikatu pojawia się o wiele więcej osób i instytucji, które w tej 
fazie komunikowania uczestniczą; mają duży wpływ na ostateczny kształt komunikatu 
i jego odbiór. Dzieła muzyczne oraz plastyczne posługują się uniwersalnym językiem. W ich 
przypadku odbiorca może pominąć pośredników, ale nie oznacza to, że nie potrzebuje ich 
pomocy.

* * *

Podstawę badań stanowiły dane zawarte w dostępnych bibliografiach oraz zgromadzone 
w trakcie kwerendy własnej, która dzieli się na kwerendę dokumentów dotyczących współ-
pracy Polski i Jugosławii w dziedzinie kultury (prowadzona była w następujących archiwach: 
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Archiwum Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Chorwackie Archiwum Pań-
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stwowe w Zagrzebiu i Archiwum Jugosławii w Belgradzie5) oraz na kwerendę czasopism 
i wydawnictw ciągłych: polskich („Almanach Sceny Polskiej”, „Dialog”, „Literatura na Świecie”, 

„Mały Rocznik Filmowy”, „Nowe Książki”, „Pamiętnik Słowiański”, „Poezja”, „Rocznik Literacki”, 
„Ruch Wydawniczy w Liczbach”, „Twórczość”, „Życie Literackie”, „Ruch Muzyczny”, „Życie Sło-
wiańskie”) i jugosłowiańskich („Kulturni život”, „(Informativni) Bilten Saveznog zavoda za 
međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju”). Ograniczyłem się w tym 
wyliczeniu do tytułów, które są istotne w dalszej części rozprawy, gdyż zawierają dużo ju-
goslaviców i croaticów oraz informacji na temat współpracy kulturalnej Polski i Jugosławii. 
W rzeczywistości kwerenda objęła znacznie większą liczbę tytułów (były to między innymi 

„Odra”, „Współczesność”, „Teatr”, „Književna smotra”, „Most”, „Kultura”). 
Ważne dla prowadzonych badań jest przeanalizowanie sposobu pisania o Jugosławii 

w prasie literacko- i kulturalno-społecznej. Badany okres musiał być wolny od dysonansów 
między tonem, w jakim utrzymane były artykuły o Jugosławii, a stosunkami politycznymi 
na linii Belgrad – Warszawa. Z jednej strony współpracę z zagranicą uważano za część 
polityki zagranicznej państwa, z drugiej strony miało to swoje umocowanie w panującej 
ideologii, zgodnie z którą dużą wagę przywiązywano do kultury i oczekiwano od niej, że 
będzie pełnić funkcję propagandową. Życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kultu-
ralne były z sobą ściśle powiązane, pozostawały w symbiotycznym związku6. Niestety, nie 

5  Instytucję tę utworzono 21 stycznia 1950 roku. W swej historii kilkakrotnie zmieniała nazwę. 
Najpierw było to Archiwum Jugosławii, w latach dziewięćdziesiątych – Archiwum Serbii i Czarnogóry, 
obecnie określa się ją jako Archiwum Serbii; na stronie internetowej nadal widnieje nazwa Archiwum 
Jugosławii, o której napisano: „Archiwum kilkakrotnie zmieniało nazwę. Najdłużej funkcjonowało i naj-
bardziej jest znane jako Archiwum Jugosławii”. /  „Arhiv je nekoliko puta menjao ime, a najduže je radio 
i u javnosti je najpoznatiji kao Arhiv Jugoslavije”. http://www.arhiv.gov.rs. Data dostępu: 10 maja 2011.

6  Marta Fik w kronice Kultura polska po Jałcie w Słowie wstępnym stwierdza: „Motywem głównym 
(choć nie jedynym) jest ukazanie, tak charakterystycznych dla życia artystycznego i umysłowego 
lat 1944–81, zależności między polityką a sztuką, literaturą, nauką. Są to zależności różnego typu, 
czasem zupełnie jednoznaczne (jak w okresie socrealizmu), czasem mniej wyraźne lub nie do końca 
konsekwentne (lata 1944–48 czy odchodzenie od »odwilży«), czasem wreszcie niemal niewidoczne, 
lecz przecie obecne (pierwsza połowa lat siedemdziesiątych). Raz objawiają się systemem drastycz-
nych zakazów i nakazów, kiedy indziej tylko poprzez pewne preferencje i większe lub mniejsze prze-
milczenia” (s. 5).  Jugosławia w tej kronice pojawia się: w 1946 roku w zapisie o inauguracji Teatru 
Polskiego w Warszawie, który wystawił Lilię Wenedę Słowackiego, a na przedstawieniu galowym byli 
Bierut i Tito (s. 52); dwukrotnie w roku 1948: w związku z wezwaniem do Moskwy delegacji bułgar-
skiej i jugosłowiańskiej – ZSRR upomniał wówczas przywódców obu krajów i skrytykował projekt 
utworzenia Federacji Bałkańskiej (s. 96) – oraz w momencie uchwalenia rezolucji Kominformu (s. 100); 
w 1956 roku w związku z referatem, jaki wygłosił Czesław Czapow w Klubie Krzywego Koła Poglądy 
teoretyków socjaldemokracji zachodniej na strukturę klasową Związku Radzieckiego, w którym została 
przedstawiona „po raz pierwszy publicznie” koncepcja nowej klasy „spopularyzowana” przez Milovana 
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było możliwe przeprowadzenie kwerendy któregoś dziennika, samo przejrzenie „Trybuny 
Ludu” za cały okres, wraz z analizą zebranych materiałów, zajęłoby około 2 lat, a byłby to 
jeden z wielu kontekstów niniejszej pracy. Postanowiłem więc przeprowadzić możliwą do 
wykonania w tej sytuacji kwerendę tygodnika. Z wszystkich tytułów wybrałem krakowskie 

„Życie Literackie”, które ukazywało się od 1951 do 1989 roku, a więc niemal przez cały badany 
w niniejszej książce okres, poza pierwszymi 7 latami. Jeśli wziąć pod uwagę zamrożenie 
stosunków pomiędzy Polską i Jugosławią od 1948 do 1955 roku, to zaledwie przez 3 lata, 
od zakończenia II wojny światowej do rezolucji Kominformu, nie ukazywało się „Życie Lite-
rackie”. Postanowiłem więc okres od 1944 do 1951 roku objąć kwerendą miesięcznika „Życie 
Słowiańskie”, pisma, które oddaje klimat społeczno-polityczny tych lat. Pierwsza wzmianka 
w „Życiu Literackim” o Jugosławii pojawia się w 1953 roku, ostatnia – w roku 1989. Chociaż 
sam tytuł tygodnika wskazuje na literaturę jako zasadniczy przedmiot zainteresowania 
pisma, to tematyka polityczna, społeczna i gospodarcza zajmuje w nim bardzo ważne miej-
sce. Biorąc pod uwagę aspekt, który mnie najbardziej interesował, czyli obecność literatury 
i kultury chorwackiej na łamach tygodnika, lektura numerów, jakie się ukazały w latach 
pięćdziesiątych, pokazuje, że więcej miejsca zajmuje w nich polityka aniżeli wiadomości 
o literaturze i kulturze. Najdłuższe wówczas artykuły poświęcone Jugosławii koncentro-
wały się na kwestiach politycznych, społecznych i gospodarczych. Kolejność nie wydaje 
się przypadkowa. Najpierw musiała być jasna sytuacja polityczna – warunek konieczny 
podjęcia rozważań na temat kultury czy literatury. Sądy w tej sferze nie mogły odbiegać 
od ocen politycznych. Jugosławia była ciekawa ze względu na swoją drogę dochodzenia 
do socjalizmu. Kwestie polityczne z czasem zeszły na drugi plan, ustępując miejsca tema-
tyce kulturalnej. Informacje z zakresu polityki natomiast cały okres regularnie publikowano 
w rubryce Prasówka zagraniczna i można je uznać za skondensowany obraz i refleks tego, 
co pisała o Jugosławii cała ówczesna polska prasa.

Đilasa (s. 242); w 1958 roku w zapisie o artykule Juliusza Mieroszewskiego Dialektyczne rozważania na 
trasie W-Z z paryskiej „Kultury”, w którym mowa jest o braku socjalistyczno-demokratycznej opozycji 
w Polsce i o tym, że na emigracji potrzebny byłby ośrodek lewicy polskiej nastawionej na „Džilasów”, 
którzy „stanowią nadzieję” (s. 303); w 1958 roku Fik odnotowuje wśród pozycji wydawniczych przekład 
Nowej klasy wyzyskiwaczy M. Đilasa w tłumaczeniu J. Mieroszewskiego (Paryż, BK, 1958). Fik każdy rok 
kończy wykazem ważniejszych pozycji wydawniczych. Dzieli je na wydawane w kraju i na Zachodzie, 
o przekładach ukazujących się w Polsce pisze rzadko, w 1950 roku zuważa, że literatura zachodnia 
jest prawie nieobecna, a przekłady literatury radzieckiej mają tendencję wzrostową. W 1968 roku 
odnotowano wizytę Tity w Pradze (s. 448); w 1972 roku – wizytę Tity w Polsce (s. 522); w 1973 roku 
pisano o pierwszym numerze kwartalnika „Aneks” wydawanym przez Polskie Koło Naukowe przy 
Uniwersytecie w Uppsali, w którym znalazł się między innymi artykuł M. Đilasa Komunizm a klasa 
robotnicza. Tito i Đilas to jedyne nazwiska jugosłowiańskie, jakie są obecne w kronice, co ciekawe, ten 
drugi częściej (6 razy, Tito – 4). M. Fik:  Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London 1989.
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Badania prowadziłem w Polsce, w Chorwacji i w Serbii. Jeśli chodzi o dokumenty, najwię-
cej materiałów znalazłem w Archiwum Jugosławii w Belgradzie. Jest to bardzo dobrze funk-
cjonująca instytucja, posiadająca obszerne zbiory dokumentów, w wielu wypadkach opra-
cowane i dostępne. Najbardziej pomocne okazały się zbiory Związku Literatów Jugosławii. 

Związek Literatów Jugosławii powstał w 1946 roku. Pierwszy zjazd odbył się w dniach 
17–19 listopada 1946 roku w Belgradzie. Uchwalono na nim statut i plan pracy. Decyzją 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 6 grudnia 1946 roku wyrażono zgodę na założenie 
i działalność Związku. We wstępie do inwentarza zespołu archiwalnego opisano okoliczno-
ści przekazania dokumentów ZLJ do Archiwum Jugosławii i oceniono ich zasoby:

Dokumenty, które powstały w trakcie działalności Związku Literatów Jugosławii, znaj-
dowały się w  złym stanie. Mianowicie, korzystano ze znaczącej części dokumentów, 
które zostały w 1983 roku uporządkowane i skatalogowane (1946–1980), po czym nie 
zostały one zwrócone na odpowiednie miejsce albo w ogóle zaginęły. Porównując za-
wartość teczek z wykazami, stwierdzono, że brakuje stenogramów ze zjazdów i z obrad 
plenum, i to z najwcześniejszego okresu. [...] Dokumenty pochodzące z lat 1981–1990 
były częściowo włożone do teczek, ale znacząca ich część pozostała niezapakowana, 
w szafach, w biurkach znajdujących się w wielu pomieszczeniach. Zebranie całego ma-
teriału było utrudnione, gdyż personel wspólnoty pracowniczej Związku Literatów Ju-
gosławii przeniósł się do innych organizacji pracowniczych, a personel Stowarzyszenia 
Literatów Serbii, przy całej swej życzliwości, nie był w stanie udzielić pomocy. Jednym 
z powodów niekompletności materiałów może być zalanie budynku podczas remontu 
dachu. W wyniku zalania, według relacji pracowników Stowarzyszenia Literatów Serbii, 
część dokumentacji uległa zniszczeniu.

Građa nastala radom Saveza knjiženika Jugoslavije zatečena je u dosta lošem stanju. Na-
ime, znatan deo građe koji je 1983. godine bio sređen i popisan (1946–1980) korišten je 
a da nije vraćen na odgovarajuće mesto ili ga uopšte nema. Upoređujući sadržaj fascikli 
sa popisom konstatovano je da nedostaju stenografske beleške kongresa i plenuma i to 
upravo iz najranijeg perioda. [...] Građa nastala od 1981–1990. godine bila je delomično 
uložena u registratore ali je znatan deo bio nezapakovan, u ormarima, radnim stolovima 
i u više prostorija. Prikupljanje sve te građe bilo je otežano iz razloga što je osoblje rad-
ne zajednice Saveza književnika Jugoslavije prešlo u druge radne organizacije a osoblje 
Udruženja književnika Srbije, uz svoju dobru volju, nije bilo u stanju da pomogne. Jedan 
od mogućih razloga nekompletnosti građe može se pravdati i poplavom koja je zade-
sila zgradu kod popravke krova kada je, po pričanju osoblja Udruženja književika Srbije, 
jedan deo dokumentacije stradao7.

7  Savez književnika Jugoslavije. Popis arhivske građe (1946–1990). Beograd, oktobar 1992, s. 5.
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Związek Literatów Jugosławii miał kilka statutów. Ciekawy z punktu widzenia tematu 
niniejszej książki jest statut z 1959 roku, w którym zadania Związku poszerzono o „afirmację 
naszej literatury za granicą (afirmaciju naše književnosti u inostranstvu)”, i statut z 1966 roku, 
który otwierał możliwość, żeby siedzibą Związku był Belgrad lub stolica jednej z republik, 
co wpisywało się w zmiany związane z postępującym procesem decentralizacji Jugosławii. 
Na zbiory z archiwum składają się 193 teczki. Dokumenty dotyczące współpracy między-
narodowej (Međunarodna saradnja Saveza književnika Jugoslavije) zostały wyodrębnione 
i stanowią całość8. 

Ważnym źródłem informacji były również materiały Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji 
przechowywane w Chorwackim Archiwum Państwowym. W porównaniu z zasobami ZLJ 
dokumentów na temat współpracy z zagranicą jest znacznie mniej, co stanowi zjawisko na-
turalne, jeśli zważyć na rolę, jaką odgrywał ZLJ, a także na decentralizację tej sfery, która się 
rozpoczęła dopiero w latach sześćdziesiątych9. Dokumentacja Stowarzyszenia jest opisana, 
a szczegółowy inwentarz zbiorów znajduje się na stronie internetowej HDA (opracowała 
go Marijana Jukić). W swej strukturze DKH miało Komisję do spraw Międzyrepublikańskich 
Kontaktów Literackich i Międzynarodowej Współpracy Literackiej.

Dotarcie do dokumentów Związku Literatów Polskich, które dotyczą współpracy ZLP 
z zagranicą, jest nieporównywalnie trudniejsze. Konrad Rokicki w książce Literaci. Relacje 
między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970 korzystał między innymi z teczek oso-
bowych pisarzy, które pochodziły z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, z Archiwum 
Domu Literatury w Warszawie i z Archiwum Akt Nowych (dokumenty KC PZPR, Minister-
stwa Kultury i Sztuki oraz GUKPPiW). Z badań Rokickiego wynika, że dużo materiałów na 
temat Związku znajduje się w Archiwum MSW. Rokicki o współpracy z zagranicą wspomina 
bardzo rzadko10. Można odnieść wrażenie, że ZLP skoncentrowany był na swej działalności 

8  Teczki dotyczące współpracy z Polską zostały wymienione w wykazie skrótów i skrótowców.
9  Stowarzyszenie Literatów Chorwackich to pierwotna nazwa tej, założonej w 1900 roku, organi-

zacji. We wstępie do inwentarza zespołu archiwalnego znajduje się informacja, że z powodu nacisku 
politycznego doszło w 1945 roku do jej zmiany na Stowarzyszenie Literatów Chorwacji. Chodziło 
o unikanie określenia narodowości. W 1990 roku wrócono do starej nazwy.

10  I tak, Rokicki pisze o zebraniu Zarządu Głównego ZLP w styczniu 1970 roku: „Chyba jednak nie 
było o czym rozmawiać, ponieważ wysłuchano relacji z »wyjazdów literackich« (np. Putrament o Egip-
cie, zapowiadając w następnym roku wizytę pisarzy znad Nilu)”. k. rokicki: Literaci. Relacje między 
literatami a władzami PRL w latach 1956–1970. Warszawa 2011, s. 501. W książce jest jeszcze jeden 
ciekawy fragment. Chodzi o komentarz Antoniego Słonimskiego na temat „drętwego jak cholera”, jak 
go określił w Dziennikach Stefan Kisielewski, XVII Zjazdu ZLP w Bydgoszczy w 1969 roku. Były, niewy-
godny dla władz, prezes Związku stwierdził: „[...] na zjazd do Bydgoszczy nie przybyli pisarze jugosło-
wiańscy, czechosłowaccy i... polscy”. Ibidem, s. 497. Cytowany przez Rokickiego fragment pochodzi 
z książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu (Warszawa 2006, 
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w kraju i na problemach wewnętrznych PRL. Dokumentacja znajduje się w wielu miejscach. 
Podczas kwerendy w Bibliotece (Archiwum) Domu Literatury w Warszawie udostępniono 
mi stenogramy z posiedzeń Sekcji Przekładów Zarządu Głównego ZLP, której działalność 
przypada przede wszystkim na okres wykluczenia Jugosławii, oraz kilkanaście zdjęć z wi-
zyt delegacji pisarzy. Więcej materiałów na temat współpracy ZLP z zagranicą nie było. Do 
części dokumentów dotarłem drogą pośrednią. Znajdowały się one w Archiwum Jugosławii, 
Chorwackim Archiwum Państwowym oraz Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Na tym tle archiwalia ZLJ stanowią dla badań związków pomiędzy litera-
turą polską i  literaturami narodów Jugosławii najlepsze źródło informacji. Jest to zwią-
zane również z charakterem, jaki miała ta organizacja. Zrzeszała właściwe związki pisarzy 
poszczególnych republik. Charakter ZLJ powodował zatem, że współpraca z zagranicą 
była jedną z ważniejszych sfer jego działalności. Krajowe życie kulturalne i literackie, które 
często biegło odmiennymi torami, było wszak domeną aktywności poszczególnych repu-
blikańskich związków.

Większość spraw dotyczących kontaktów literackich pozostawała w gestii stowarzyszeń 
pisarzy obu państw. Organizacje zrzeszające tłumaczy zaczęły z sobą współpracować do-
piero od połowy lat osiemdziesiątych. W Jugosławii tego typu stowarzyszenia powstały 
prawie 30 lat wcześniej, a zatem do początku lat osiemdziesiątych nie miały partnera po 
stronie polskiej. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich utworzono w 1981 roku, ale przeszkodą 
w nawiązaniu współpracy okazał się stan wojenny. STP nie posiada archiwum, a do chor-
wackich i jugosłowiańskich organizacji tego typu nie dotarłem, gdyż zabrakło mi na to 
czasu. Ponadto materiały archiwalne udostępnia się po upływie 30 lat od chwili ich powsta-
nia. Z dokumentów ministerstw i innych rządowych instytucji zajmujących się współpracą 
z zagranicą wynika, że były to kontakty nieznaczące i szczątkowe.

Spośród dostępnych dokumentów szczegółowo zapoznałem się z materiałami nastę-
pujących instytucji: w Archiwum Jugosławii – Związku Literatów Jugosławii, Komitetu 
Kultury i Sztuki Rządu FLRJ, w Chorwackim Archiwum Państwowym – Stowarzyszenia 
Pisarzy Chorwacji, oraz z dokumentami znajdującymi się Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, dotyczącymi współpracy kulturalnej Polski i Jugosławii, z których 
wyodrębniłem dane na temat kontaktów chorwacko-polskich. Chociaż w PRL Minister-
stwo Kultury i Sztuki w sferze decyzyjnej odegrało podrzędną rolę w kreowaniu współ-
pracy kulturalnej, było raczej wykonawcą woli Komitetu Centralnego i Biura Politycznego 

s. 365). Słowa Słonimskiego odnoszą się do charakteru Zjazdu, nie dotyczą współpracy z zagranicą. 
Wymienienie jugosłowiańskich pisarzy ma wyraźnie polityczną motywację. Jugosławia nie należała 
do bloku państw radzieckiej strefy wpływów, Czechosłowacja była tuż po pacyfikacji Praskiej Wiosny, 
a pisząc o polskich pisarzach, miał Słonimski na myśli grupę literatów stanowiących w ZLP opozycję.
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PZPR (tak oceniają sytuację zarówno pisarze w pamiętnikach11,  niektórzy politycy12,  jak 
i większość współczesnych historyków oraz politologów), to w swoim archiwum zachowało 
wiele materiałów z tego okresu. Kwerenda w tych trzech instytucjach okazała się najbardziej 
efektywna, gdyż odnalazłem w nich najwięcej materiałów na temat współpracy kulturalnej 
między oboma krajami. 

Korzystałem w mniejszym zakresie także z następujących zespołów archiwalnych: De-
partamentu Prasy i Informacji MSZ, który łączył kwestie związane ze współpracą prasową 
i kulturalną13, Federalnej Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą, Federalnego Urzędu 
Współpracy Naukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Zagranicą, Republikańskiego 
Sekretariatu ds. Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej SRH oraz Komisji Kontaktów Kultural-
nych z Zagranicą Rady Wykonawczej SRH. 

Sposób odbioru Jugosławii i Chorwacji próbowałem również odtworzyć z lektury dzien-
ników i pamiętników oraz autobiografii polskich autorów. Zapoznałem się z tekstami Marii 
Dąbrowskiej, Jerzego Giedroycia, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jarosława Iwaszkie-
wicza, Mieczysława Jastruna, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Stefana Kisielewskiego, Jana 
Koprowskiego, Jana Lechonia, Czesława Miłosza, Zofii Nałkowskiej, Jerzego Putramenta, 
Mieczysława Rakowskiego, Józefa Tejchmy. Okazało się, że w opublikowanych zapisach 
wzmianki o Jugosławii są bardzo rzadkie (nie musi to być całkowicie tożsame ze stanem 
faktycznym, gdyż drukowane wersje dzienników podlegają redakcji i korekcie, zatem rów-
nież przechodzą przez instancje pośredniczące). Najczęściej pisze się w nich o kwestiach 
społeczno-politycznych, Josipie Brozie-Ticie i najsłynniejszym dysydencie jugosłowiańskim 
Milovanie Đilasie, a więc o politykach (choć Đilas był również tłumaczem i literatem, o czym 
pisał w swych Dziennikach Gustaw Herling-Grudziński, prezentując Đilasa nie tylko jako 
autora głośnej swego czasu Nowej klasy)14.

11  Magdalena Sirecka-Wołodko przywołuje fragment rozmowy ze Stefanem Kisielewskim opubli-
kowany w paryskiej „Kulturze” (1957, nr 6, s. 28). Kisielewski tak opisywał sytuację polityczną w Polsce: 

„Rzeczywistym, choć niewybieranym przez całe społeczeństwo [...] parlamentem Polski Ludowej 
jest Komitet Centralny PZPR. Rzeczywistym zaś rządem Polski wyłonionym w tajnym głosowaniu 
przez KC jest Biuro Polityczne, złożone z dziewięciu członków. Rząd jest natomiast ciałem doradczym 
czy opiniodawczym”. Cyt. za: M. sirecka-wołodko:  Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 
1956–1970. Toruń 2011, s. 125.

12  Konrad Rokicki w swej książce przytacza fragment rozmowy Józefa Tejchmy, peerelowskiego 
ministra kultury i ważnego działacza partyjnego, z Teresą Torańską (z książki T. Torańska: Byli. Warsza-
wa 2006). Tejchma o roli ministra kultury powiedział, że „był urzędnikiem od wykonywania poleceń 
odpowiedniego wydziału KC, czyli nikim”. Cyt. za: k. rokicki:  Literaci..., s. 45.

13  W Archiwum MSZ trwa proces digitalizacji zbiorów, dlatego dostęp do dużej części dokumen-
tów jest utrudniony.

14  G. HerLinG-Grudziński:  Dziennik pisany nocą. T. 1: 1971–1981. Wstęp k. poMian. Kraków 2011, 
s. 18.
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Nieocenione źródło informacji bibliograficznych stanowi Bibliografia Zawartości Czaso-
pism oraz przede wszystkim Polska Bibliografia Literacka. Punktem wyjścia opracowania 
części bibliograficznej był cykl publikacji bibliograficznych Jugoslavica u Poljskoj15 autor-
stwa Heleny i Zdzisława Wagnerów, które wydano w czasopiśmie „Zbornik Matice srpske 
za slavistiku”. Na podstawie zgromadzonych w nich danych powstały dwa spośród czterech 
modułów bibliografii: bibliografia przekładów w czasopismach oraz bibliografia tekstów 
o literaturze i kulturze chorwackiej. Moja ingerencja polegała na weryfikacji danych, uzu-
pełnieniu tytułów publikacji (na przykład wiele recenzji nie ma tytułów, metoda zapisu 
bibliograficznego w bibliografii H. i Z. Wagnerów jest taka sama jak w Polskiej Bibliografii 
Literackiej), usunięciu dostrzeżonych błędów oraz nieistotnych informacji, dopisaniu tek-
stów nieuwzględnionych i przede wszystkim na poszukiwaniach oryginalnych tytułów 
przekładanych utworów oraz umieszczeniu w nawiasach klamrowych krótkiej informacji, 
czego dotyczy dana publikacja wówczas, gdy nie wskazuje na to tytuł.

Kalendarium kontaktów kulturalnych powstało na podstawie analizy danych zawartych 
w dokumentach, rocznikach i w wydawnictwach ciągłych. Szczególnie ważne dla związków 
teatralnych, filmowych i muzycznych są „Almanach Sceny Polskiej”, „Mały Rocznik Filmowy”, 

„Ruch Muzyczny”, „Rocznik CBWA”. Bibliografia przekładów książek, do których najłatwiej 
dotrzeć, zawiera szczegółowy opis ich zawartości – czasami są specjalnymi wydaniami, 
niemającymi swojego odpowiednika w języku źródłowym (dotyczy to zwłaszcza wybo-
rów) – oraz tytuły oryginalne (przebadane zestawienia nie uwzględniają tych elementów).

Wiele danych na temat współpracy kulturalnej z zagranicą można znaleźć w czasopiśmie 
„Kulturni život”.  W latach 1949–1951 był to organ Związku Społeczno-Oświatowych Stowarzy-
szeń Serbii. Wydawano go wówczas cyrylicą. Od 1960 roku czasopismo zaczęło się ukazywać 

15  H. i Z. waGner: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1971, br. 2, s. 113–170; 
1988, br. 34, s. 145–195; 1988, br. 35, s. 139–178; 1989, br. 37, s. 197–222; 1990, br. 38, s. 181–198; 1990, 
br. 39, s. 183–199; 1991, br. 40, s. 149–204. We wstępie do pierwszej publikacji, opisującym metodę 
opracowania bibliografii, Wagnerowie pokusili się o ocenę dotychczasowych tłumaczeń (w tym 
numerze dane kończą się na 31 grudnia 1970). Jak się wydaje, mieli na myśli współczesność: „Nawet 
powierzchowne spojrzenie na materiał wystarczy, aby stwierdzić, że często tłumaczeni są średni 
zamiast znaczących pisarze. Także często są publikowane tłumaczenia – i to wielokrotnie – słabszych 
zamiast lepszych utworów. Właśnie z powodu przypadkowości działalności przekładowej polski czy-
telnik często otrzymuje fałszywy obraz literatury narodów Jugosławii. Ile na tym polu można zdziałać, 
pokazują antologie wydane z pomocą jugosłowiańskich pisarzy, prezentujące prawdziwą wartość ju-
gosłowiańskiej twórczości literackiej”. /  „Čak i površno gledajući prikupljeno gradivo, može se konsta-
tovati da su veoma često prevođeni prosečni pisci umesto pisaca od velikog značaja. Takođe su često 
objavljivani prevodi – i to više puta – slabijih dela umesto značajnijih. Upravo zbog takve slučajnosti 
prevodilačke delatnosti poljski čitalac vrlo često dobija pogrešnu sliku književnosti jugoslovenskih na-
roda. Koliko se još ovde može učiniti, dokaz su antologije izdate uz pomoć jugoslovenskih pisaca, koje 
stvarno prikazuju pravu vrednost jugoslovenskog književnog stvaralaštva”. Ibidem, 1971, br. 2, s. 114.
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w alfabecie łacińskim i nastąpiła zmiana wydawcy. Rolę tę przejęła Kulturalno-Oświatowa 
Rada Jugosławii. Od podwójnego 7./8. numeru z 1966 roku podtytuł brzmi „Czasopismo 
Wspólnoty Kulturalno-Oświatowych Organizacji Jugosławii” („Časopis zajednice kulturno-
prosvetnih organizacija Jugoslavije”). Ostatnia modyfikacja nastąpiła w 1980 roku. Wydawcą 
stał się wówczas Związek Kulturalno-Oświatowych Wspólnot Jugosławii.

Kolejne źródło informacji na temat współpracy kulturalnej Jugosławii z zagranicą sta-
nowi „(Informativni) Bilten Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu 
i tehničku saradnju”. Biuletyn jako oficjalna i jawna publikacja zaczął się ukazywać od 1975 
roku (nr 1.). Najpierw był to „Informativni Bilten Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, 
prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju”, a od 1981 roku, od numeru 71. – „Bilten Saveznog 
zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju”. Biuletyn wy-
chodził nieregularnie, jako miesięcznik, co 2 lub co 3 miesiące, a jego układ również nie był 
jednorodny. Zawierał artykuły, opracowania, analizy problematyki związanej ze współpracą, 
jak i dane na jej temat. W latach siedemdziesiątych oprócz artykułów „Biuletyn...” miał stałe 
rubryki: Wizyty (Posete), Informacje w skrócie (Kratke vesti), Z republik (Iz republika), Goście 
z zagranicy (Gosti iz inostranstva), Nasi za granicą (Naši u inostranstvu), Współpraca między 
republikami (Međurepublicka saradnja), Rozmowy (Razgovori), Programy (Programi). Pisano 
o właśnie zawieranych umowach, prowadzonych rozmowach, wyjazdach, przyjazdach, 
wystawach, książkach, festiwalach itp. Trudno doszukać się jakiejś konsekwencji. Materiały 
z poszczególnych republik nie były systematycznie prezentowane, gdyż często brakowało 
odpowiednich danych. W latach osiemdziesiątych, zgodnie z ustawą o obowiązku prowa-
dzenia ewidencji, podjęto próbę ich systematycznego opracowywania. Widać to również 
w „Biuletynie...”, który nie tylko zmienił tytuł, lecz także wprowadził istotne zmiany do układu 
publikacji. Dokonano podziału tematyki na współpracę z krajami rozwijającymi się, krajami 
sąsiednimi i socjalistycznymi krajami europejskimi oraz z krajami rozwiniętymi. W obrębie 
samej współpracy wyodrębniono następujące działy: Współpraca w dziedzinie plastyki (Liko-
vna saradnja), Współpraca w dziedzinie filmu (Saradnja u oblasti filma), Współpraca w dziedzi-
nie oświaty (Prosvetna saradnja), Współpraca w dziedzinie muzealnictwa (Muzealna saradnja), 
Współpraca w dziedzinie literatury (Književna saradnja), Współpraca akademii nauk (Saradnja 
akademija nauka). Jednak już po kilku numerach ten nowy, usystematyzowany układ za-
niknął. Stopniowo, z upływem lat, w piśmie zamieszczano coraz mniej informacji na temat 
współpracy. Proces ten nasilił się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

Stopień szczegółowości zgromadzonych danych na temat kontaktów kulturalnych 
w poszczególnych dziedzinach jest różny. Zależy od poziomu ich zachowania i opraco-
wania. W zkresie muzyki na przykład brakuje rocznika, który dokumentowałby życie mu-
zyczne, dlatego też konieczna okazała się kwerenda dwutygodnika „Ruch Muzyczny”. Zna-
komite „Roczniki CBWA” obejmują lata 1956–1970 (niestety, ukazało się tylko 8 numerów 
dokumentujących lata: 1956, 1957, 1958, 1959/1960/1961, 1962, 1963/1964, 1965/1966/1967, 



1968/1969/1970; rodzaj danych zawartych w „Rocznikach CBWA” jest najbardziej szczegó-
łowy ze wszystkich dziedzin współpracy). Bywało, że w dokumentach czy w prasie zapo-
wiadano jakieś wydarzenie kulturalne, które mogło z różnych przyczyn nie dojść do skutku. 
Dlatego część danych usunąłem wtedy, gdy nie potrafiłem znaleźć potwierdzenia w co 
najmniej dwóch źródłach. Nie mam jednak wątpliwości, że są w książce błędy, których nie 
udało mi się uniknąć, błędy nie tylko popełnione przeze mnie, lecz także powtórzone są 
za źródłami, z których korzystałem.

W związku z tym, że materiały zawarte w pracy mogą być ciekawe nie tylko dla wąskiego 
grona specjalistów, zdecydowałem się na przetłumaczenie cytowanych dokumentów oraz 
nazw instytucji odnoszących się do realiów jugosłowiańskich. Ze względu na dużą liczbę 
nazw instytucji i dużą liczbę cytowań wybranych czasopism i wydawnictw ciągłych zasto-
sowałem skróty, których rozwinięcie znajduje się w wykazie skrótów i skrótowców. Zamie-
ściłem również obszerne fragmenty dokumentów, ponieważ, jak mi wiadomo, są one po 
raz pierwszy publikowane i pokazują sferę współpracy kulturalnej Polski z Jugosławią od 
nieznanej do tej pory strony. Planuję w przyszłości na podstawie zebranych materiałów, 
po dokonaniu slekecji, gdyż obecnie liczba stron kserokopii dokumentów wynosi około 
4 000, opublikować ich wybór. 

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania tej książki. Pi-
sałem ją w ramach projektu badań własnych, na podstawie umowy podpisanej z MNiSW. Bez 
środków finansowych pochodzących z grantu nie mógłbym przeprowadzić na taka skalę badań 
w archiwach ani pozwolić sobie na tak obszerną publikację. Dziekuję pracownikom archiwów, 
bibliotek i osobom prywatnym za udostępnienie swoich materiałów.

Składam serdeczne podziękowania Pani Profesor Bożenie Tokarz za lekturę rękopisu, roz-
mowy na temat projektu, odsłanianie nowych punktów widzenia i za życzliwą obecność przez 
te wszystkie lata.

Dziękuję Pani Profesor Krystynie Pieniążek-Marković za wnikliwą recenzję. Zawarte w niej 
uwagi oraz sugestie pomogły mi skrócić rękopis i zredagować tekst.

Dziękuję też Pani Redaktor Małgorzacie Pogłódek nie tylko za redakcję językową tekstu, lecz 
także za pomoc w nadaniu ostatecznego kształtu książce.

Dziękuję Panu Tomaszowi Gutowi za projekt książki, pomoc w wyborze materiału ilustracyj-
nego i przygotowanie zdjęć do druku.

Na pewno nie udało mi się wymienić wszystkich osób zaangażowanych w budowanie związ-
ków kulturalnych między Polską i Chorwacją. To oni tak naprawdę są bohaterami tej książki 
i to im chciałbym ją zadedykować.
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 1. Ogniwa pośredniczące

 1.1. Przekład i konteksty: perspektywa komunikacyjna i perspektywa socjologiczna

Przekład stanowi jedną z podstawowych form komunikacji międzykulturowej, niezależ-
nie od tego, czy tłumaczony jest utwór literacki, czy teksty nieliterackie. Tłumacz wywiera 
wpływ na poziom kontaktów międzykulturowych oraz na znajomość kultury obcej i stosu-
nek do niej odbiorcy docelowego. Uwikłany jest w kontakty z instytucjami i podlega wpły-
wowi czynników kształtujących każdą sferę współpracy z zagranicą. Jego rola nie kończy się 
na tłumaczeniu tekstów. Z jednej strony transfer jakiegokolwiek komunikatu należącego do 
obcej kultury w nowy kontekst kulturalny, polityczny i społeczny to bardzo skomplikowany 
proces, przed którym i po którym następuje cały ciąg działań zmierzających do tego, by 
emisja i recepcja tłumaczenia doszły do skutku. Sytuacja komunikacyjna literatury tłuma-
czonej jest zupełnie inna od tej, w jakiej funkcjonuje literatura oryginalna. Charakteryzuje 
ją zwielokrotnienie podstawowego schematu aktu komunikacji. Tłumacz w akcie komu-
nikacyjnym występuje we wszystkich możliwych rolach. Jest nadawcą („drugim autorem”), 
odbiorcą (przekład jako forma recepcji), pośrednikiem (co ilustruje metafora tłumacza 
określanego mianem budowniczego mostów; nota bene dla słowackiego komparatysty 
Dionýza Ďurišina najważniejszą funkcją przekładu jest funkcja pośrednika, sprostredkova-
cia funkcja1). Z drugiej strony tłumacz również uczestniczy w innych niż literacka formach 
komunikacji. Pośredniczy w kontaktach zarówno w pozostałych dziedzinach kultury, jak 
i w kontaktach społecznych, politycznych oraz gospodarczych. Podejmuje się negocjacji, 
tłumaczenia obcych światów, osadzania treści obcej kultury w swej kulturze macierzystej.

Przeprowadzone badania kończą się w tym miejscu, w którym studia przekładoznaw-
cze zaczynają się skupiać przede wszystkim na tekście tłumaczenia. Zanim jednak finalny 

1 Por. d. Ďurišin: Teoria literárnej komparatistiky. Bratislava 1975, s. 140. Cyt. za: L. spyrka: Krytyka 
przekładu a komparatystyka literacka w polsko-słowackich kontaktach literackich. W: Krytyka przekładu 
w systemie wiedzy o literaturze. Red. p. FasT. Katowice 1999, s. 195.
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produkt, czyli gotowy przekład, trafi do rąk czytelnika (również badacza), zachodzi skom-
plikowany proces, którego tłumaczenie jest środkową i wydaje się najważniejszą fazą. Akt 
tłumaczenia poprzedzają działania, w których wyniku zostaje dokonany wybór autora 
i tekstu do tłumaczenia, a kończą działania polegające na lokowaniu produktu na rynku czy-
telniczym. Na zapewnieniu książce odpowiedniej recepcji zależy dwóm stronom: kulturze 
oryginału oraz kulturze przekładu. Każda z tych stron jest samodzielnym partnerem, który 
ma określone cele, i może między nimi dochodzić do sytuacji konfliktowych. W okresie PRL 
chodziło przede wszystkim o kapitał symboliczny oraz polityczny. Czynnik finansowy do 
lat osiemdziesiątych odgrywał rolę drugorzędną.

Badania nad przekładem można podzielić na trzy fazy. W każdej z nich przeważała inna 
orientacja. W pierwszej fazie przekładoznawstwo było zdominowane przez językoznaw-
stwo, w drugiej – przez literaturoznawstwo, a w trzeciej fazie rozwoju tej dyscypliny, jak 
zauważają Piotr Bukowski i Magda Heydel, dokonał się tzw. zwrot kulturowy2. Anna Lege-
żyńska w częściowo retrospekcyjnym i aktualizacyjnym artykule poświęconym „twórczym 
kompetencjom tłumacza”, we fragmencie zatytułowanym Twórczość translatorska w świetle 
dzisiejszej humanistyki, notuje takie spostrzeżenie: 

Jak pamiętamy, translatologia, zrodzona z  ducha strukturalizmu, wpisywała przekład 
w „podwojoną” sytuację komunikacyjną (znany schemat Jakobsona), w której elemen-
tem dominującym był sam komunikat, a więc tekst (oryginał lub przekład). Tymczasem – 
powtórzmy – dekonstrukcjonizm akcentuje rolę kontekstu, i to pojmowanego zarówno 
referencyjnie, jak i metatekstowo3.

Zorientowane kontekstowo badania przekładoznawcze czerpią inspiracje z wielu współ-
czesnych metodologii. Oprócz dekonstrukcjonizmu można wymienić między innymi ba-
dania kulturowe, pragmatyzm i postkolonializm. Według Susan Bassnett, przedstawicielki 
tzw. translations studies, tym, co łączy badania kulturowe i translation studies, jest zainte-
resowanie kwestiami stosunków władzy i produkcji tekstów (power relations and textual 
production)4.

2 Por. p. Bukowski, M. HeydeL: Przekład – język – literatura. W: Współczesne teorie przekładoznawcze. 
Antologia. Red. p. Bukowski, M. HeydeL. Kraków 2009, s. 5.

3 a. LeGeżyńska: Tłumacz jako drugi autor – dziś. W: Przekład literacki. Teoria – historia – współczes-
ność. Red. a. nowicka-Jeżowa, d. knysz-ToMaszewska. Warszawa 1997, s. 45.

4 Por. s. BassneT T: The Translation Turn in Cultural Studies. In: a. LeFevere, s. BassneT T: Constructing 
Cultures. Essays on Literary Translation. Clevendon–Philadelphia–Toronto–Sydney–Johannesburg 1998, 
s. 135.



Przekład i konteksty: perspektywa komunikacyjna i perspektywa socjologiczna29

Przedstawiciele translation studies i  badań polisystemowych wielokrotnie zwracają 
uwagę na ograniczenia, jakie napotyka tłumacz w swej pracy, poświęcają dużo miejsca 
zjawiskom nazywanym przez nich procesami manipulacyjnymi: 

[…] przekład zawsze zachodzi w jakimś kontinuum, nigdy w próżni, i istnieje wiele tek-
stowych oraz pozatekstowych ograniczeń, które krępują tłumacza. Ograniczenia te, jak 
również procesy manipulacji związane z  transferem tekstów, znalazły się w  centrum 
uwagi prac przekładoznawczych […].

[…] a translation always takes place in a continuum, never in a void, and there are all 
kinds of textual and extratextual constrains upon translator. These constrains, or mani-
pulatory processes involved in the transfer of texts have become the primary focus of 
work in translation studies […]5.

Powszechne wśród badaczy szkoły tzw. manipulistów jest przekonanie, że każdy prze-
kład w jakimś stopniu implikuje manipulację tekstem oryginału w jakichś celach6.

Wagę kontekstu w nauce o  literaturze dostrzega również polskie literaturoznawstwo. 
W latach siedemdziesiątych dużym zainteresowaniem cieszyły się badania socjologiczne. 
Ukazało się wówczas wiele prac zbiorowych i książek autorskich, opisujących związki li-
teratury z życiem literackim, kulturą literacką (termin spopularyzował Stefan Żółkiewski, 
a  stosowała go część badaczy związanych z  Pracownią Badań Kultury Literackiej IBL) 
i z kulturą danego społeczeństwa. Bardzo dużo uwagi poświęcano problemom odbioru, 
czytelnictwa, publiczności literackiej, recepcji  – ostatniemu ogniwu w  procesie komu-
nikacyjnym, składającym się z  trzech elementów: nadawania, przekazywania i  odbioru. 
Mnie interesuje środkowa faza procesu, czyli etap przekazywania, który na pewno nie 
sprowadza się tylko do kwestii technicznych. Etap pośredni wydaje się wręcz najważniej-
szy. Najważniejszy w  sensie formalnym, bo umożliwia zaistnienie sytuacji komunikacyj-
nej, której warunkiem koniecznym jest dotarcie sygnału nadawczego do odbiorcy. Przy 
coraz bardziej rozwijającej się wspólnocie nadawców i odbiorców pośrednicy zaczynają 
odgrywać rolę kluczową. Dokonują selekcji materiału, albowiem oferta zaczyna przekra-
czać możliwości percepcyjne człowieka. Pośrednik nie jest instancją neutralną, „niewinną”. 
Ma on swoją podmiotowość i  na podejmowane przez niego działania wywiera wpływ 
wiele czynników. Balansując między nadawcą i odbiorcą, potrafi na chwilę wejść w ich 
rolę. Casus przekładów to przykład skrajny. Selekcji dokonuje tłumacz oraz inne ogniwa 
pośredniczące. Czytelnik otrzymuje ofertę przefiltrowaną i ograniczoną. Możliwości lek-

5 Ibidem, s. 123–124.
6 Por. a. pisarska, T. ToMaszkiewicz: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań 1998, s. 38.
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turowych wyborów nieporównywalnie mniejsze ma czytelnik przekładu niż czytelnik 
literatury rodzimej.

W Instytucie Badań Literackich działała Pracownia Badań Kultury Literackiej, w której 
zajmowano się między innymi różnymi aspektami literackiej komunikacji społecznej. Od 
połowy lat sześćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych IBL przeżywał okres świetno-
ści. Po niechlubnym początku w okresie stalinowskim – w omawianych latach był jednym 
z najprężniejszych ośrodków badań literaturoznawczych, który wywierał duży wpływ na 
całą polską humanistykę. W latach siedemdziesiątych rozwijały się w Instytucie badania 
socjologicznoliterackie, którymi kierował Stefan Żółkiewski, pozbawiony po 1968 roku 
dotychczasowych stanowisk, wysłany na swoistą emeryturę polityczną. Janusz Sławiński, 
jeden z  iblowców, jest autorem takiej definicji socjologii życia literackiego, która kore-
sponduje z zakresem prowadzonych przeze mnie badań. Odwołując się do prac Roberta 
Escarpita i Hansa Norberta Fügena, Sławiński powiada:

Mówiąc najzwięźlej: rozważa ona [socjologia literatury – L.M.] warunki społeczne, które 
w danym czasie towarzyszą powstawaniu, rozpowszechnianiu i odbieraniu dzieł literac-
kich. Zajmuje się „interakcją osób zainteresowanych literaturą” (pisarze, czytelnicy, kry-
tycy, wydawcy), działalnością ludzi i instytucji, tworzących wspólnie pewien podsystem 
społeczny umieszczony w ramach szerszego systemu7.

W większości prac naukowych Stefana Żółkiewskiego, Janusza Lalewicza, Krzysztofa  
Dmitruka, Janusza Maciejewskiego akcentuje się związki życia kulturalnego i literackiego 
z życiem społecznym. Wspomniani autorzy dużo uwagi poświęcali mechanizmom komu-
nikacji literackiej. Stefan Żółkiewski pisze:

Każdy fakt literacki, jak mówi K. Dmitruk, ma swój kontekst, czyli pole grawitacyjne kon-
troli literackiej i  społeczeństwa. Kontekstem danego zjawiska komunikacyjnego nazy-
wamy taki rodzaj zorganizowania społecznego (znakowego), w którym da się wydzielić 
granice sprzężeń kontrolnych. Kontrola dokonuje się zatem w środowiskach literackich, 
czyli w układach społecznych wyodrębnianych ze względu na komunikacyjne funkcje 
faktów literackich, dotyczy tych faktów, a rozgrywa się we właściwych kontekstach8.

Leo Löwenthal wyróżnia formalne i nieformalne systemy kontroli produkcji i odbioru 
literatury. Do pierwszej grupy zalicza nagrody, skupowanie książek, cenzurę, zinstytucjo-

7 J. sławiński: Dzieło – język – tradycja. Kraków 1998, s. 50.
8 s. żółkiewski: Pomysły do teorii produkcji literackiej. W: Problemy teorii literatury. Seria 3: Prace z lat 

1975–1984. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1988, s. 404–405.
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nalizowane restrykcje, kampanie reklamowe wydawców, do drugiej – recenzje, audycje 
radiowe, dzienniki, pamiętniki, opinię publiczną, plotki na tematy literackie i  prywatne 
dyskusje9. 

W PRL od strony instytucjonalnej w kontroli produkcji i odbioru literatury tłumaczonej 
uczestniczyły organy administracji rządowej, organizacje twórcze, wydawnictwa, prasa li-
teracka i w mniejszym stopniu uniwersytety; badacze poszerzają przestrzeń oddziaływania, 
wychodząc poza mury uczelni oraz włączając się w życie literackie i kulturalne – występują 
na przykład w roli recenzentów wydawniczych, krytyków, autorów książek popularnonau-
kowych. Pozycja literaturoznawców polonistów w porównaniu z pozycją literaturoznawców 
neofilologów jest tu zupełnie inna. Możliwość oddziaływania tych pierwszych na niższe 
szczeble systemu edukacyjnego, na których kształtowane są normy konkretyzacji i wzorce 
lektury, jest dużo większa.

W komunikacji międzyliterackiej i międzykulturowej czynniki zewnątrzliterackie i ze-
wnątrzkulturowe odgrywają większą rolę aniżeli w przypadku komunikacji jednokulturowej 
i jednojęzycznej. Ich znajomość pozwala zrozumieć wybory translatorskie, strategie tłuma-
czenia, dzieje recepcji przekładów, przedstawień teatralnych, filmów, koncertów i wystaw. 
Bożena Tokarz w książce Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego utożsamia 
kontekst z procesem komunikacji: „Tekst żyje zatem w kontekście, a więc w procesie komu-
nikacji”10, i stwierdza, że „Badania nad przekładem wydają się niemożliwe poza systemem 
komunikacji również pozaliterackiej”11.

Viktor Žmegač, chorwacki germanista współpracujący z wieloma niemieckimi ośrodkami 
naukowymi, sympatyk szkoły frankfurckiej, czołowy chorwacki socjolog literatury, jeden 
z autorów umieszczony w antologii W kręgu socjologii literatury, zauważa, że „socjologia 
interesuje się głównie producentem i czytelnikiem, niekiedy też instancjami pośrednimi, 
a tylko niewiele troszczy się o obiekty komunikacji literackiej”12. Nieco dalej stwierdza: 

Socjologia literatury musi wystrzegać się naiwności. Od chwili, gdy produkcja literacka 
nie może już wyrzec się instytucji pośredniczących (przede wszystkim wydawców), hi-
storia literatury staje się w znacznej mierze historią takich instytucji, nierzadko też na-
bierających powagi instancji. […] Teorii socjologicznej ignorującej procesy wkraczające 

9 Por. L. LöwenTHaL: Literatura i społeczeństwo. Tłum. e. MuskaT-TaBakowska. w: W kręgu socjologii 
literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1: Stanowiska. Wstęp, wybór, opracowanie a. MencweL. 
Warszawa 1977, s. 160.

10 B. Tokarz: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice 2010, s. 12.
11 Ibidem, s. 20.
12 v. ŽMeGač: Problemy socjologii literatury. Tłum. k. FeLeszko i M. MicHaLczyk. W: W kręgu socjologii 

literatury…, s. 279.
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do tekstu na drodze od rękopisu do opublikowania lub abstrahującej od nich nie bez 
racji zarzuca się, że tworzy iluzję, w której autor jest niezależnym producentem w bez-
pośrednim kontakcie z czytelnikami. W rzeczywistości żądania wydawców lub instytucji 
wydawniczych, jak również środki, które pozwalają im te żądania przeforsować, odgry-
wają bardzo poważną rolę w toku produkcji. Na przekór licznym przeszkodom (także 
natury filologicznej) socjologia literatury nie powinna przeoczyć nadarzającej się okazji, 
by objaśnić historię dzieła literackiego także z punktu widzenia krytyki, towarzyszącej 
manipulacjom na tekście13.

Z perspektywy chorwackiej, czy szerzej: jugosłowiańskiej, nie mówiąc o położeniu wy-
dawnictw i ich funkcji w krajach kapitalistycznych, rola tych instytucji była inna. Cieszyły 
się one przede wszystkim o wiele większą samodzielnością aniżeli wydawnictwa w innych 
krajach socjalistycznych. W Jugosławii, podobnie jak cała sfera kultury, były zmuszone 
do uwzględniania w swej działalności czynnika ekonomicznego. Cenzura oficjalnie nie 
istniała, ale członkowie podstawowych organizacji partyjnych w wydawnictwach czuwali 
nad tym, aby nie ukazała się książka zagrażająca interesom państwa, klasy robotniczej itp.14. 
Jugosławia chętnie wydawała książki dysydentów z innych krajów socjalistycznych, ale ów 
zewnętrzny liberalizm nie znajdował zastosowania w odniesieniu do własnych obywateli, 
chociaż na tle pozostałych krajów socjalistycznych możliwość krytyki wewnętrznej i tak 
była większa.

Okres, którym się zajmuję, daje szczególne powody do tego, by szukać wzajemnych 
powiązań między różnymi sferami życia społecznego. Zakładał bowiem a priori ich sym-
biozę. Metoda dialektyczna filozofii marksistowskiej polegała właśnie na rozpatrywaniu 
poszczególnych zjawisk w ich wzajemnych powiązaniach, gdyż jedną z głównych jej tez 
było twierdzenie, że nie ma przedmiotów izolowanych, wszystkie się wzajemnie warun-
kują15. Raymond Williams, walijski uczony, wpływowy zachodni marksista, odwołując się 
do prac Antonia Gramsciego – sprawcy zwrotu w marksistowskiej teorii kultury – oraz do 
jego rozróżnienia pojęcia władzy (dominio) i hegemonii pisał:

Władza wyraża się w formach bezpośrednio politycznych, a w okresach kryzysu poprzez 
stosowanie bezpośredniego i  skutecznego przymusu. Wszelako w  normalnej sytuacji 
występuje sprzężenie sił politycznych, społecznych i kulturalnych. Zgodnie z  różnymi 

13 Ibidem, s. 293–294.
14 a. sTipčević : Tiskari kao cenzori u Hrvatskoj: 1945.–1990. „Vjesnik bibliotekara Hrvatske” 2005, 

br. 3/4, s. 3.
15 Por. w. TaTarkiewicz : Historia filozofii. T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna. Warszawa 1993, 

s. 258–259.
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interpretacjami, hegemonia jest albo tym sprzężeniem, albo aktywnymi społecznymi 
i kulturalnymi siłami, gdyż te są jej niezbędnymi elementami16.

Tym, co przedostało się do powszechnej świadomości z filozofii marksistowskiej, są po-
jęcia bazy i nadbudowy oraz twierdzenie, że byt społeczny określa świadomość. Baza to 
ekonomiczna struktura społeczeństwa, społeczne warunki istnienia, nadbudowa to kultura, 
religia, obyczaje, zjawiska polityczne i prawne, słowem – „określone formy świadomości 
społecznej”17. Co wydaje się ważne w tym kontekście, kolejność obydwu pojęć, na ogół poj-
mowaną hierarchicznie i dającą pierwszeństwo bazie, determinującej nadbudowę, w nie-
których nurtach marksizmu i interpretacjach, na przykład rozwoju kapitalizmu i roli, jaką 
w tym procesie odegrał protestantyzm, postrzegano inaczej – dając prymat nadbudowie 
(zjawiskom społecznym czy kulturowym) lub też traktując obydwa elementy równorzędnie. 
W pierwszym przypadku można się odwołać do Maxa Webera krytyki marksizmu18, w dru-
gim – do Raymonda Williamsa, który uważał, że działalność kulturalną i wytwór kulturowy 
można traktować 

jako coś więcej niż ekspresję – refleksje, mediacje czy typizacje – należące do nadbu-
dowy, związanej z uformowaną społeczną i ekonomiczną strukturą. Przeciwnie, należą 
one do podstawowych procesów samej formacji i nadto wiążą się ze znacznie szerszą 
dziedziną rzeczywistości niż te abstrakcje  „społecznego”  i   „ekonomicznego”  doświad-
czenia19.

Powiązania życia literackiego z ideologią i życiem społecznym są naturalnym ujęciem 
z perspektywy socjologicznej. Jan Stanisław Bystroń już w 1938 roku pisał: 

Życie literackie przebiega w  obrębie mniej czy bardziej ustalonych granic ideologicz-
nych. Literatura nie jest czymś oderwanym od życia społecznego, lecz jest jedną z jego 
funkcji; operując pewnymi ideami, musi być w zgodzie z ideologią danej grupy społecz-
nej20.

16 r. wiLLiaMs : Marksizm i literatura. Tłum. a. cHoJnacki, e. kasperski . Posłowie s. żółkiewski . 
Warszawa 1989, s. 177.

17 Por. ibidem, s. 122–135.
18 Por. T. Myers: Slavoj Žižek. Tłum. J. kuT yła. W: Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej. [B.red.]. War-

szawa 2009, s. 61.
19 r. wiLLiaMs: Marksizm…, s. 183.
20 J.s. BysTroń: Publiczność literacka. Warszawa 2006, s. 68.
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Hans Norbert Fügen, jeden ze zwolenników teorii systemowej, w artykule Drogi socjologii 
literatury stwierdza, że u podstaw wszystkich kierunków współczesnej socjologii literatury 
leżą następujące twierdzenia: 

[…] po pierwsze, iż poszczególne części danego systemu społecznego są od siebie na-
wzajem uzależnione; po drugie, iż także pisarze mogą być traktowani jako część owego 
systemu; po trzecie, że wypowiedzi ich mogą być rozpatrywane jako określone działa-
nia społeczne21.

Według tego samego autora, przedmiotem zainteresowania socjologii literatury są za-
chowania międzyludzkie służące produkowaniu, przekazywaniu w tradycji, rozprzestrzenia-
niu i recepcji piśmiennictwa o charakterze fikcyjnym oraz zawartych w nim treści22. Okazuje 
się, że ta komunikacyjna triada jest również misją systemu instytucji literackich23. Analo-
giczne jest również Roberta Escarpita rozumienie literatury jako aparatu składającego się 
z produkcji, rynku i konsumpcji24. Escarpit uważa, że

Produkt literacki to rezultat szeregu wyborów dokonanych przez rozmaite filtry społecz-
ne, ekonomiczne i kulturowe wśród projektów, które pisarze doprowadzili do stadium 
pisania25.

 1.2. Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa odgrywa ważną rolę nie tylko w kontaktach kulturalnych, 
lecz także w sferze międzypaństwowych kontaktów gospodarczych i politycznych. Ma 
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa światowego. Konflikty zbrojne są zwieńczeniem 
procesów i strategii przygotowujących odpowiedni grunt pod wywołanie wojny. Kwe-
stie kulturowe i symboliczne pełnią tu bardzo ważną funkcję. To z nich najwięcej czerpie 
propaganda polityczna i retoryka wojenna, poszukując uzasadnienia i argumentów za 
realizacją swych planów. Jakie znaczenie dla pokoju ma zakłócanie międzykulturowej 
komunikacji, pokazuje rozpad Jugosławii. Zanim wybuchła wojna, w latach osiemdzie-

21 H.n. FüGen: Drogi socjologii literatury. Tłum. z. żaBicki. W: W kręgu socjologii literatury…, s. 83.
22 Por. ibidem, s. 88.
23 Por. ibidem, s. 96.
24 Por. r. escarpiT: Literatura a społeczeństwo. Tłum. J. LaLewicz. w: W kręgu socjologii literatury…, 

s. 211–252.
25 Ibidem, s. 241.
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siątych przez opinię publiczną przetoczyła się fala polityczno-kulturalnych nieporozu-
mień oraz prowokacji.

Kontakty kulturalne z zagranicą i polityka z nimi związana są częścią polityki międzyna-
rodowej i właściwie stałym punktem programów ważniejszych europejskich i światowych 
debat na temat bezpieczeństwa. Spośród konferencji i dokumentów, których przedmio-
tem była międzynarodowa polityka i współpraca kulturalna, należy wymienić: Deklarację 
UNESCO o zasadach międzynarodowej współpracy kulturalnej, Akt końcowy Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podpisany w Finlandii w 1975 roku26, konferencję 
poświęconą sprawom kultury, która odbyła się w Wenecji w 1970 roku, europejską konfe-
rencję o politykach kulturalnych, której obrady toczyły się w Helsinkach w 1972 roku, oraz 
europejską konferencję ministrów oświaty zorganizowaną w Sofii w 1981 roku.

Rola kontaktów kulturalnych w dyplomacji nie podlega dyskusji. Zdecydowana więk-
szość placówek zagranicznych zatrudnia attaché kulturalnego. W badanym okresie prze-
ważał tzw. model dyplomacji tradycyjnej. Po 1956 roku uległ on modyfikacji, ale nigdy nie 
osiągnął poziomu modelu dyplomacji publicznej27. 

Dyplomacja tradycyjna Dyplomacja publiczna

Kluczowi „aktorzy” Państwa Ludzie

Źródła władzy Przymus Przyciąganie

Strategia Gra sił Międzynarodowe obywatelstwo/
współpraca

Cele Narzucanie idei Kształtowanie preferencji

Komunikacja Propaganda/autopromocja Współpraca

Rola rządu Kierowanie Ułatwianie

Podejście do informacji Tajność/handel sekretami Otwartość/budowanie zaufania

Struktury międzynarodowe Dwustronne Wielostronne

Nastawienie Wygrany/przegrany Wygrany/wygrany

Wojna O terytorium i korzyści ekono-
miczne

O wartości i międzynarodową 
stabilność

26 Por. osobny rozdział Współpraca i wymiana w dziedzinie kultury zamieszczony w wydawnictwie 
Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Warszawa 1980.

27 Por. J. Mikułowski poMorski: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykultu-
rowej i komunikowaniu medialnym. Kraków 2007, s. 61.

Rozróżnienia obydwu modeli dyplomacji podjęli się M. Leonard i V. Alekson (ibidem).
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Ciekawa w tym kontekście wydaje się koncepcja, zaliczanej do drugiego modelu, dy-
plomacji obywatelskiej. Jest ona widoczna w kontaktach kulturalnych, zwłaszcza po 1990 
roku, chociaż w badanym okresie osoby, które zajmowały się kontaktami kulturalnymi 
z Jugosławią, nie będąc przedstawicielami urzędów państwowych, w swej działalności 
przypominały postawę obywatela dyplomaty. Według Paula Sharpa, to ludzie, którzy nie 
są urzędnikami państwowymi, ale są zaangażowanymi, autonomicznymi agentami w sto-
sunkach międzynarodowych: 

Obywatel występuje tu bądź w roli narodowej, bądź też jako interpretator logiki stosun-
ków światowych. W tym ostatnim przypadku działa jako osoba myśląca, lecz niezwią-
zana decyzjami państwowymi ani interesami określonego państwa, a to zwłaszcza tam, 
gdzie takie decyzje i interesy kwestionuje28.

Sharp rozróżnia cztery role obywatela dyplomaty: pośrednika, reprezentanta interesów 
sektorowych i lokalnych, lobbysty oraz obywatela kwestionującego lub przekształcającego 
politykę krajową bądź międzynarodową. W okresie istnienia PRL i drugiej Jugosławii tylko 
ostatnia rola wydaje się wątpliwa.

Jerzy Mikułowski Pomorski pisze o trzech modelach komunikowania międzyludzkiego: 
przedmedialnym, medialnym dominującym i medialnym partnerskim. W okresie PRL obo-
wiązywał drugi model komunikacji, w którym 

osiągnięcie dostępu do odbiorcy i  przewagi nad nim jest efektem użycia sztucznych 
(wyuczonych, skonstruowanych) narzędzi wywierania wpływu, które to środki są za-
strzeżone dla jednej strony, a w którym komunikowanie medialne odgrywa zasadniczą 
rolę29.

Taki system komunikacji społecznej doprowadził do sytuacji, w której życiem obywateli 
sterowały tworzone przez państwo instytucje. Jednostka podlegała pełnej kontroli. Pozo-
stałe dwie postaci ludzkiego istnienia: interakcja (czyli bezpośrednia komunikacja między 
członkami mniejszych grup) i ekspresja (działanie, które polega na tym, że jednostka łączy 
własne potrzeby z wymogami życia społecznego), istniały w szczątkowej postaci30. Dzisiaj 
sytuacja wygląda zupełnie inaczej i znacznie więcej jest partnerów. Państwo nie ma pozycji 
monopolistycznej, choć nadal pozostaje najbardziej wpływową i najważniejszą strukturą. 
Ważną rolę odegrała demokratyzacja i rozwój mediów, które pozwalają na formułowanie 

28 Ibidem, s. 62.
29 Ibidem, s. 81.
30 Ibidem, s. 219.
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opinii znacznie większej grupie osób. Zmieniają się kanały komunikacji, zwiększa się do 
nich dostęp, choć powstają nowe sposoby kontroli i sterowania, którym przyświecają zu-
pełnie inne cele ideologiczne.

 1.3. Komunikacja literacka, międzyliteracka i ogniwa pośredniczące

Trójczłonowy schemat aktu komunikacyjnego: nadawca – komunikat – odbiorca, jest opi-
sem pierwotnej komunikacji. To najprostszy z możliwych układów, typowy dla wspólnot 
pozostających w bliskim kontakcie (przy bezpośrednim kontakcie instancja pośrednika za-
nika) oraz jednojęzycznych. Wraz z rozwojem cywilizacji i technologii wszystkie elementy 
schematu komunikacyjnego uległy skomplikowaniu i zwielokrotnieniu (także komunikat, 
kontekst, kod i kontakt). Trudno go zastosować w praktyce, gdyż komunikacja to zjawisko 
o wiele bardziej złożone i skomplikowane od przedstawionego modelu. Janusz Lalewicz 
stwierdza, że funkcjonalne powiązania zawartych w nim elementów stwarzają   „mylący ob-
raz badanego zjawiska i prowadzą do stawiania problemów fałszywych”, a akt komunikacji, 
zwłaszcza literackiej, to skomplikowany układ osób, ról i  instytucji powiązanych „w inny 
sposób i innego rodzaju relacjami niż w dialogu”31.

Proces komunikowania w przypadku literatury składa się z trzech części – pisania, prze-
kazywania i czytania. W owym procesie uczestniczą trzy podmioty: nadawca, pośrednik 
i odbiorca. Janusz Lalewicz, opisując mechanizm i rolę lektury, skupia się na aspekcie tech-
nologicznym środkowej fazy procesu, ale zaznacza, że nie jest to kwestia tylko techniczna:

Współcześnie różne techniki rozpowszechniania stawiają problemy: kto formułuje ko-
munikaty?; które grupy społeczeństwa dysponują ośrodkami nadawania?; sieciami roz-
powszechniania?; jaka jest przestrzeń rozpowszechniania poszczególnych technik prze-
kazu, tzn. w których grupach społeczeństwa działają te techniki?; jakie role wyznacza 
proces komunikacyjny w  wypadku różnych technik?; jaki jest rozkład społeczny tych 
ról? itd. Całą tę problematykę można tu tylko wspomnieć, nie ma bowiem – o ile mi wia-
domo – opracowań pozwalających przedstawić ją w sposób systematyczny32.

Autor monografii Komunikacja językowa i literatura, inspirowany książką Roberta Escar-
pita Rewolucja książki, zwraca uwagę na o wiele większe znaczenie instytucji pośredniczą-
cych w erze druku w porównaniu z sytuacją, gdy w obiegu czytelniczym funkcjonowały 
rękopisy. Stwierdza, że pisarz jest twórcą tekstu, ale 

31 J. LaLewicz: Proces i aparat komunikacji literackiej. W: Problemy teorii literatury. Seria 3…, s. 458.
32 J. LaLewicz: Komunikacja językowa i literatura. Wrocław 1975, s. 123.
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Nadawcą książki jest wydawnictwo, w  którego ramach działają drukarnia i  redakcja, 
przerabiające dostarczony przez autora tekst na książkę33.

Autor dostarcza aparatowi wydawniczemu półprodukt. „Dlatego też działalność piszą-
cego należy właściwie do prekomunikacyjnej fazy produkcji książki”34. Lalewicz sięga do 
teorii łączności i definiuje komunikację literacką 

jako pewien zespół sieci, za których pośrednictwem dokonuje się, po pierwsze, rozpo-
wszechnianie samej literatury i, po drugie, przekazywanie i  krążenie opinii literackiej 
i innych komunikatów związanych z literaturą35.

Bez wątpienia, dla tematu niniejszej książki ciekawszy jest ten drugi zespół sieci. W PRL 
sytuacja wydaje się prosta. Cała sieć rozpowszechniania jest zmonopolizowana i pozostaje 
w rękach sterowanych przez władzę instytucji, a więc pod patronatem państwa. Dlatego 
nie można mówić o wydawnictwach jako o instytucjach samodzielnych. Od połowy lat 
siedemdziesiątych wykształca się alternatywna sieć komunikacji, związana z działalnością 
opozycji, która ma również swoją instytucję literatury i kultury (wydaje prasę oraz książki). 
Stanowi jednak uzupełnienie obiegu oficjalnego, przestrzeń mówienia o tym, o czym nie 
można było mówić w oficjalnych środkach przekazu. Jest systemem alternatywnym, ale 
nie ma charakteru totalnego (wynika to zarówno z ograniczeń technicznych i logistycz-
nych, jak i z samej idei – działalność ta to swoisty przypis do sfery oficjalnej). Drugi obieg 
nie został objęty badaniami, choć pojawiają się w nim treści jugoslawistyczne. Magdalena 
Petryńska, jedna z ważniejszych postaci omawianego okresu, tłumaczka, w wywiadzie 
dla „Gazety Wyborczej” wspomina ten okres i swoją współpracę z podziemnymi pismami 
(„Tygodnikiem Mazowsze”, „Kulturą Niezależną”, „Obozem”, „Krytyką”), dla których pisała 
artykuły o Jugosławii36.

Pojęcie pośrednika pojawia się w kilku pracach, ale nie robi takiej „kariery”, jak katego-
ria odbiorcy. Wprowadza je między innymi Janusz Sławiński w eseju o krytyce literackiej. 
W  jego koncepcji krytyk literacki jest pośrednikiem między nadawcą i odbiorcą, osobą, 
która się przybliża do twórcy lub do odbiorcy. Pełni zatem funkcje usługowe. Sytuuje 
się pomiędzy. Pracuje albo dla nadawcy, albo dla odbiorcy. Jednak w tak specyficznym 
układzie komunikacji, jakim jest przekład, rola pośrednika wydaje się szczególna, a kry-

33 Ibidem, s. 128.
34 Ibidem, s. 129.
35 Ibidem, s. 145.
36 Por. „Gazeta Wyborcza”. http://wyborcza.pl/1,77023,3769001.html. Data dostępu: 20 grudnia 

2012.
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tyk staje się kimś jeszcze ważniejszym. Jest to partner równorzędny, nie zawiera sojuszu 
z nikim. Chce stworzyć obraz tekstu zgodny z własną wizją, choć jego swodoba zależy 
od kontekstu społeczno-politycznego. W skrajnych przypadkach może realizować dyrek-
tywy polityczne. Do wyróżnionych przez Janusza Sławińskiego czterech funkcji, jakie pełni 
krytyka literacka: poznawczo-oceniającej, operacyjnej, metakrytycznej i postulatywnej37, 
należałoby dodać jeszcze jedną – funkcję sterującą. Krytyk bowiem kształtuje formy kon-
kretyzacji dzieł literackich.

Manfred Naumann, wschodnioniemiecki romanista marksistowskiej orientacji, jeden 
z przedstawicieli rozwijanych w NRD badań nad recepcją, wyraźnie odróżnia w procesie 
komunikacji literackiej czytelnika od instancji pośredniczących. W polskim literaturoznaw-
stwie natomiast ugruntowało się rozumienie wypowiedzi krytycznych czy lektury znawców 
jako formy odbioru. W tym obszarze umieszczają w swych pracach wspomniane teksty 
między innymi Michał Głowiński i Janusz Sławiński38. Wydaje się, że nie należy zaliczać do 
tej samej kategorii tekstów przygotowujących do odbioru przekładów, wpływających na 
odbiór (na przykład wypowiedzi krytycznoliterackich, tekstów literaturoznawczych) i wła-
ściwej recepcji, która jest trudna do zrekonstruowania.

Wyprodukowane dzieła, zanim dojdą do rąk czytelników, mają już zawsze za sobą formy 
społecznego przyswajania; są wybrane przez instytucje społeczne do recepcji, uprzy-
stępnione i  w  większości przypadków również ocenione. Jako instancje pośredniczą-
ce funkcjonują wydawnictwa, księgarnie, biblioteki oraz krytyka literacka, propaganda 
literatury, nauczanie literatury w  szkołach, literaturoznawstwo i  wszystkie inne insty-
tucje, które materialnie lub duchowo pośredniczą między produkowanymi dziełami 
a  czytelnikami. Czytelnik zatem w  toku lektury nie wchodzi w  relacje z  literaturą lub 
dziełami „samymi w sobie”. Raczej są to dzieła, które przez instytucje społeczne zostały 
wyselekcjonowane z ogółu produkowanych dzieł, rozpropagowane i ocenione według 
ideologicznych, estetycznych, ekonomicznych i innych punktów widzenia i którym do-
datkowo jeszcze utorowano drogi do czytelników dzięki najróżnorodniejszym środkom 
(reklama, zewnętrzna szata książki, recenzje, komentarze, dyskusje nad dziełem, pu-
bliczne czytanie, nagrody literackie, popularyzacja autorów itp.)39. 

37 Por. J. sławiński: Dzieło…, s. 167.
38 Por. J. sławiński: O dzisiejszych normach czytania znawców. „Teksty” 1974, z. 3. Michał Głowiński 

wyróżnia 5 typów tekstów, które są świadectwami odbioru. Do czwartej grupy obok parafraz i tran-
skrypcji zalicza przekłady jako różnego rodzaju transformacje dokonywane na dziele literackim. Por. 
M. Głowiński: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977, s. 117.

39 M. nauMann: Literatura i problemy jej recepcji. Tłum. k. krzeMieniowa. „Pamiętnik Literacki” 1980, 
z. 1, s. 296.
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Dlatego badania recepcji sprowadzają się właściwie do analizy tekstów, które wytwa-
rzają pośrednicy. Dzisiaj kanały komunikacji i wymiany informacji są zupełnie inne, a opinie 
literackie – znacznie bardziej urozmaicone i zatomizowane. Nie są, tak jak dawniej, ograni-
czone do sądu wąskiej grupy, do jednego, nierzadko kilkuosobowego, środowiska. Łatwiej 
jest je również badać.

W książce opieram się na świadectwach lektury znawców, tworzących jedną z warstw 
publiczności literackiej, o której Janusz Sławiński pisał, że różni się od innych warstw pu-
bliczności tym, że „wytwarza tekstowe utrwalenia aktów lektury”40. W wypadku literatury 
tłumaczonej można wyróżnić dwie grupy znawców. Z jednej strony to ludzie zajmujący się 
literaturą i kulturą polską, ale nieznający kultury obcej, z drugiej strony – ci, którzy dobrze 
orientują się w obydwu kontekstach.

Przekład jest odrębnym typem komunikacji literackiej. Podstawowa różnica polega na 
tym, że kontakt między nadawcą i odbiorcą ma zawsze charakter zapośredniczony. Po-
średnikami są nie tylko tłumacze, lecz także instytucje sterujące współpracą kulturalną 
(KC PZPR, MSZ, MKiS), wydawnictwa, czasopisma, krytyka przekładu. Odbiorca tłumaczenia 
nie ma możliwości zweryfikowania działań pośredników, tak jak to może zrobić w przy-
padku lektury utworów literatury ojczystej. W tradycyjnych ujęciach przekładoznawczych, 
pod wpływem badań strukturalno-semiotycznych, tłumaczowi przypisywano kompetencje 
drugiego autora tekstu.

Rozbudowywanie układów nadawczych i odbiorczych cechuje literaturoznawstwo lat sie-
demdziesiątych. Edward Balcerzan, wracając pamięcią do semiotycznych odkryć z lat sześć-
dziesiątych, przypomina swoje schematy sytuacji komunikacyjnej z książki  Przez   znaki.  Po-
znański badacz wyróżniał wówczas wielopodmiotowy Układ Odbiorczy i Układ Nadawczy. 
Na temat tego drugiego po latach stwierdza:

Jeżeli zgodzimy się z przyznaniem tłumaczowi praw „drugiego autora” (nie jestem entu-
zjastą takiej rozrzutności nazw), to równie zasadny okaże się obraz literackiej komuni-
kacji bilingwalnej, w której krytyk przekładu zgłasza się jako „trzeci autor” – zapraszając 
odbiorcę do roli „autora czwartego”… i tak dalej, jak w znanej bajce rosyjskiej Посадил 
дед репку41.

Przekład to szczególny przypadek komunikacji literackiej i szczególny przedmiot socjo-
logii literatury. Tekst literacki jest swoistym substytutem całej kultury tekstu oryginału, gdyż 
czytelnik traktuje go również jako źródło wiedzy na temat rzeczywistości danego kraju. 

40 J. sławiński: Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim. W: Publiczność literacka. Red. 
s. żółkiewski, M. HopFinGer. Wrocław 1982, s. 84.

41 e. BaLcerzan: Tajemnica istnienia (sporadycznego) krytyki przekładu. W: Krytyka przekładu…, s. 35.
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W PRL w odniesieniu do większości obywateli tylko w taki, tzn. zapośredniczony, sposób 
Polacy mogli poznawać inne kraje. W związku z tym przekład i kontakty kulturalne z zagra-
nicą odgrywały znacznie większą rolę aniżeli dzisiaj. Z jednej strony chodzi o podwojenie 
sytuacji komunikacyjnej zawartej w tekście, z drugiej – o zaznaczającą się w odbiorze sil-
niejszą tendencję do dostrzegania w światach przedstawionych tłumaczonych utworów 
odbicia rzeczywistości pozaliterackiej.

Problem pośredniczenia jest o wiele bardziej widoczny zarówno w przypadku przekła-
dów, jak i współpracy kulturalnej z zagranicą aniżeli w jednokulturowych i jednojęzycz-
nych układach komunikacyjnych. Badania związane z technologią przekazywania były 
już prowadzone, wyróżniano instytucje i osoby należące do tej fazy procesu komunika-
cji. Trudno wymyślić tu coś nowego, chociaż badań, które analizowałyby skomplikowane 
mechanizmy współpracy kulturalnej z zagranicą jest w obszarze nauk humanistycznych 
niewiele. W dziedzinie, którą się zajmuję, nie odnalazłem żadnej tego typu pracy. W prze-
kładoznawstwie całościowych i kompleksowych badań, które uwzględniałyby inne niż 
literatura formy współpracy kulturalnej i próbowałyby opisać jej mechanizmy, również 
nie ma. Są analizy poszczególnych tekstów, uwzględniające szeroki kontekst oraz wpływ 
kultury i rodzimego życia literackiego na strategie tłumaczenia, zwłaszcza w kręgu transla-
tion studies czy w szkole manipulistów. Są to bardzo inspirujące prace, podobnie jak prace 
polskich literaturoznawców opisujących fenomen życia literackiego. 

Instancje pośredniczące nigdy nie były traktowane równorzędnie, pozostawały w cieniu 
albo nadawcy, albo odbiorcy. Pośrednik nie zyskuje w układzie komunikacyjnym tego sta-
tusu, co jego główni aktorzy, nie ma swej podmiotowości. Czy słusznie? Być może pozycja 
szarej eminencji jest dla niego wygodniejsza? Trudno, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywi-
stości, oprzeć się wrażeniu, że staje się on postacią pierwszoplanową. W zalewie towa-
rów, informacji jego rola okazuje się najważniejsza, bo to on dokonuje selekcji – z morza 
ofert wybiera za nas produkty i nam je podsuwa. Manipuluje czytelnikiem, konsumentem. 
W przypadku współpracy z zagranicą jest to szczególnie ważne, ponieważ odbiorca kultury 
sekundarnej otrzymuje wyselekcjonowany produkt, a w przypadku tak małej literatury jak 
chorwacka właściwie nie ma wyboru. W odniesieniu do literatury tłumaczonej polityczne 
czynniki kontroli – można tu użyć bardziej neutralnego terminu: kontroli społecznej, który 
jest jednak zbyt ogólny, dlatego że nie określa natury czynników dominujących, najczę-
ściej mających charakter polityczny lub ekonomiczny – na poziomie produkcji są silniejsze 
aniżeli w przypadku literatury rodzimej, natomiast na etapie tworzenia przekładu – słab-
sze. Dlatego rola pośredników to rola kluczowa, a  tłumacz jest tylko jedną z  instytucji 
w skomplikowanej sieci pośrednictwa, która obejmuje dwa kraje i dwie kultury. Kim jest 
pośrednik? W tej przestrzeni „pomiędzy” albo widzi się jego miejsce bliżej nadawcy, wtedy 
dostrzega się jego możliwości modyfikacji komunikatu, docenia wpływ i rolę, jaką odgrywa 
w komunikowaniu, albo umiejscawia się go w obszarze zarezerwowanym dla odbiorcy. 
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Rodzi się pytanie: dla kogo pośrednik pracuje – dla nadawcy czy dla odbiorcy, a może 
działa w swoim interesie?

Jednym z ważniejszych teoretyków i badaczy orientacji socjologicznej był wspomniany 
już Stefan Żółkiewski, na którego dorobek badawczy w negatywny sposób rzutuje jego 
biografia polityczna i wyraziste poglądy marksistowskie. W książce poświęconej kulturze 
literackiej, w podrozdziale zatytułowanym Polityka kulturalna, czyli nadawca w szerokim 
sensie, Żółkiewski zdecydowanie dowartościowuje nadawcę, wyróżnia dwa jego rodzaje, 
z których ten drugi jest szczególnie interesujący w kontekście niniejszych rozważań: 

Przez nadawcę w szerokim sensie rozumiemy instytucjonalną całość kontroli społecznej 
upośredniczającej generowanie literackiego procesu komunikacyjnego […] kontrola 
dokonywała się zawsze za pośrednictwem instytucji. W swej podstawowej postaci były 
to instytucje właściwe sytuacjom komunikacyjnym42.

Żółkiewski sięga na ogół po przykłady z przeszłości (to jest sprzed II wojny światowej) 
albo z innych krajów. Powstanie cenzury uważa za szczególny przypadek instytucjonali-
zacji kontroli. Opisywany przez niego model ma charakter uniwersalny, jest historycznie 
zmienny. Mechanizmy kontroli, włącznie z cenzurą, ukazuje jako naturalne zjawisko, ele-
ment systemu semiotycznego:

Rzecz w tym, by kontrola zabezpieczała komunikację, regulując trwałość i zmiany syste-
mów semiotycznych, żeby natomiast nie blokowała po prostu obiegu informacji – blo-
kowała w sposób sprzeczny z tendencjami rozwojowymi społeczeństwa43. 

Powołując się na Żółkiewskiego,  w  podobnym tonie o pośrednikach pisał Janusz Maciejewski. 

Nadawca to nie tylko autor, ale i  ten, który w  postaci zwykle zinstytucjonalizowanej 
przekazuje komunikowane treści, materialnie dostarcza je odbiorcy i ma możliwość se-
miotycznych modyfikacji tego, co dostarcza44.

Badacz wyróżnia dwóch nadawców: nadawcę autora i nadawcę pośrednika. Przekazy-
wanie komunikatu jest dla niego procesem, w którym uczestniczą trzy podmioty: twórca 
(nadawanie) – ogniwa pośredniczące (przekazywanie) – odbiorca (odbiór).  I choć zrównuje 

42 s. żółkiewski: Wiedza o kulturze literackiej. Warszawa 1980, s. 104, 109.
43 Ibidem, s. 110.
44 J. MacieJewski: Publiczność literacka a instytucje i mechanizmy życia kulturalnego. W: Publiczność 

literacka…, s. 122.
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pośrednika z nadawcą, zyskuje on jednak w jego koncepcji własną podmiotowość. Macie-
jewski szczegółowo opisuje ogniwa pośredniczące, wśród których wymienia sześć instytucji:
 – instytucje związane z utrwalaniem i technicznymi środkami przekazu dzieł literackich – 

wydawnictwo, prasa literacka, radio, telewizja, teatr, przemysł kinematograficzny;
 – instytucje rozpowszechniania literatury – księgarnie, biblioteki, kluby czytelnicze, im-

prezy recytatorskie, wieczory autorskie;
 – instytucję mecenatu – mecenat prywatny oraz indywidualny, towarzystwa, instytucje, 

państwo;
 – różne formy cenzury – formalna (GUKPPiW) i nieformalna (presja społeczna, w której 

wyniku pisarz boi się poruszania pewnych tematów);
 – instytucje opiniotwórcze – krytyka literacka, salony i kawiarnie literackie, kluby dysku-

syjne itp. (ważna rola zostaje przypisana salonom i kawiarniom literackim, nazywanym 
zbiorami aformalnymi; formalne to przede wszystkim związki twórcze i, w nieco mniej-
szym stopniu, kluby dyskusyjne oraz grupy literackie; Maciejewski uważa, że w kontek-
ście roli opiniotwórczej, obronnej i integracyjnej są wręcz najważniejsze);

 – zrzeszenia uczestników życia literackiego, na przykład ZLP45.
Maciejewski pisze również o trzech funkcjach ogniw pośredniczących: pośredniczącej, 

pośrednicząco-reglamentującej i pośrednicząco-hierarchizującej46. Działalność całego sys-
temu ogniw pośredniczących sprowadza się do sterowania komunikacją literacką: 

Aktywność poszczególnych instytucji lub ich grup w stosunku do zasadniczych partne-
rów komunikacji literackiej przejawia się różnie. Polega ona na inspirowaniu i na znie-
chęceniu, na perswazji, ale i na zakazach, na próbach niedopuszczenia do obiegu takich 
lub innych wartości, takich lub innych poglądów bądź utworów47.

Do ogniw pośredniczących można częściowo zaliczyć parateksty. W przekładoznaw-
stwie tej kategorii została poświęcona cykliczna krakowska konferencja przekładoznawcza 
Między oryginałem a przekładem. Twórca pojęcia Gerard Genette wyróżnia kilka podgrup 
paratekstów. Z punktu widzenia pośrednika ważne jest rozróżnienie na parateksty autora 
i prateksty pochodzące od innych osób. A zatem za parateksty o funkcji pośredniczącej 
należałoby uznać te drugie. Wprawdzie autor również może uczestniczyć w przekazywaniu 
i pośredniczeniu, ale jest przecież osobą tożsamą z nadawcą48.

45 Por. ibidem, s. 146.
46 Por. ibidem, s. 127–131.
47 Ibidem, s. 130.
48 Por. n. paprocka: Elementy perytekstu nieautorskiego w polskich wydaniach „Małego Księcia”. W: 

Parateksty przekładu. Między oryginałem a przekładem. T. 17. Red. e. skiBińska. Kraków 2011, s. 113–115.
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 1.4. Instytucja literatury tłumaczonej

 1.4.1. Rezerwat PRL

PRL był okresem świetności dla przekładów z literatur słowiańskich, a także współpracy 
kulturalnej z krajami słowiańskimi w dziedzinie filmu, muzyki, sztuk plastycznych. Nastą-
piła wówczas profesjonalizacja i instytucjonalizacja tej sfery, co dla takiego kraju jak Pol-
ska, w którym dorobek kulturalny innych narodów stanowi ważną część kultury literackiej, 
jest niezwykle ważne z uwagi na ogólną kondycję społeczeństwa, wykształcenie i „bycie” 
w świecie. Czesław Miłosz w zbiorze esejów Kontynenty, pierwotnie opublikowanym w In-
stytucie Literackim w Paryżu w 1958 roku, pierwsze 10 lat po zakończeniu II wojny światowej 
nazwał dziesięcioleciem przekładów:

Ostatnie dziesięciolecie literatury polskiej powinno być nazwane dziesięcioleciem prze-
kładów, bo w tej dziedzinie zrobiono najwięcej. Wydawanie klasyków światowych w ro-
dzimym języku kompensuje w znacznym stopniu małą albo żadną znajomość języków 
obcych u młodego pokolenia i hermetyczne zamknięcie w granicach niedużego kraju. 
[…] Po wojnie powstały wielkie państwowe domy wydawnicze, rozporządzające środ-
kami poważniejszymi niż dawne firmy prywatne, i pojawiły się nowe możliwości, także 
dlatego, że pęd do przekładów jest u pisarzy powszechny i całkowicie zrozumiały: naj-
pewniejszy środek zarobków dla tych, którzy są pewni swego stylu, a którym urzędowe 
wymagania, kiedy chodzi o aktualne tematy, uprzykrzają życie. Słaba płatność tłuma-
czeń przed wojną odstręczała od nich wybitniejszych literatów albo jeżeli już zabierali 
się do takiej pracy, robili ją na chybcika. Dzisiaj tłumaczenia są nieźle płatne. Są więc 
warunki, żeby wypełniać luki i  zaległości jeszcze z  XIX wieku (wtedy w  wielu krajach 
sztuka przekładu szczególnie się umocniła)49.

Wzrost liczby przekładanych utworów ilustrują dane statystyczne ruchu wydawniczego. 
Trzeba jednak pamiętać, że dotyczył przede wszystkim literatury w języku rosyjskim. Przy-
kładowo, w 1945 roku odsetek przekładów w stosunku do liczby wydanych tytułów wyniósł 
4,9%, z czego 2,0% przypadało na język rosyjski i inne języki narodów ZSRR (było ich nie-
wiele), a w 1950 roku – analogicznie: 25,7% i 17,5%50.

49 c. Miłosz: Kontynenty. Kraków 1999, s. 352–353. Z fragmentem tym zetknąłem się po raz pierw-
szy w książce: Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440–2005. Antologia. Wybór i opracowanie e. BaLce-
rzan i e. raJewska. Wydanie drugie poszerzone. Poznań 2007, s. 203.

50 Por. s.a. kondek: Władze i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w latach 1944–
1949. Warszawa 1993, s. 43.
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Wacław Sadkowski, krytyk, eseista, tłumacz, redaktor naczelny „Literatury na Świecie”, 
najważniejszego pisma prezentującego literaturę światową w PRL, a więc jedna z osób 
kreujących ówczesny wizerunek literatury światowej, poza oczywistymi negatywnymi 
skutkami ograniczeń natury politycznej nakładanych na życie kulturalne, które w porów-
naniu z innymi dziedzinami ówczesnego życia społecznego i tak cieszyło się stosunkowo 
największymi „swobodami” i zapewne z tego powodu przyciągało ludzi, którzy w innych 
warunkach wybraliby i dzisiaj wybierają inne kariery zawodowe, dostrzega pozytywne 
skutki zmian zachodzących w instytucjach wydawniczych:

Zdyscyplinowanie ruchu wydawniczego w  zakresie przekładów literatury pięknej 
pociąg nęło natomiast za sobą i  pewien skutek wręcz błogosławiony  – zdecydowaną 
poprawę ich jakości. W  edytorstwie polskim wykształciły się nowe umiejętności, spe-
cjalizacje – przede wszystkim technika tzw. kolacjonowania przekładu, tzn. starannego 
porównywania go z oryginałem, zapobiegająca opuszczeniom i „przeoczeniom”, jakże 
często w przeszłości służącym pomijaniu miejsc sprawiających przekładoznawcy nad-
mierną trudność bądź przezeń niezrozumianych. Można by powiedzieć, że technika 
ta tworzyła swoistą przeciwwagę dla pominięć i „łagodzeń” dyktowanych względami 
cenzuralnymi, o  których to opuszczeń akceptację edytorzy z  reguły ubłagiwali zagra-
nicznych autorów i wydawców, powołując się na „dobro nadrzędne” – wydanie dane-
go utworu nawet z cenzorskimi skreśleniami uznawano za ważniejsze od pozbawienia 
czytelnika polskiego wszelkiej możliwości zapoznania się z nim. Bywały też „złagodze-
nia” tekstu oryginalnego dyktowane względami obyczajowymi, dotyczyły one głównie 
słownictwa erotycznego i tzw. momentów51.

Sadkowski stwierdza, że po 1956 roku do końca okresu PRL nie działała cenzura este-
tyczna. Obowiązywała oczywiście cenzura obyczajowa i ideologiczna (nie mogły się uka-
zywać książki antysocjalistyczne i antyradzieckie oraz utwory niepożądanych autorów, bez 
względu na ich treść i formę, cenzurowano książki, dbano o „odpowiednie proporcje” po-
między liczbą przekładów z krajów socjalistycznych a literaturą zachodnią). W wydawnic-
twach tworzono działy przekładów. 

Profesjonalizacja literatury tłumaczonej nie może być związana tylko z instytucjonalnym 
„dyscyplinowaniem” tej sfery. Wysoka jakość dokonywanych w PRL tłumaczeń to również 
kwestia ludzi, którzy się nimi zajmowali, często nie z wyboru, lecz przymuszeni do tego 
okolicznościami zewnętrznymi. Taki przypadek podaje Miłosz w cytowanym fragmencie 
Kontynentów, pisząc o Gałczyńskim i jego przekładach. 

51 w. sadkowski: Odpowiednie dać słowo słowu. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. War-
szawa 2002, s. 113–114.
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Gałczyński zaczął pracować nad Szekspirem – z inicjatywy Państwowego Instytutu Wy-
dawniczego – wtedy, kiedy wpadł w niełaskę. Sen nocy letniej ukończył latem 1950 roku. 
Przymus sytuacji jest w literaturze często zbawienny – wiadomo, że wiele dzieł nigdy 
by nie powstało, gdyby ich autorzy nie mieli noża na gardle, długów, żon i dzieci do 
wyżywienia52.

Nastąpił zatem splot dwóch czynników: instytucjonalnego i ludzkiego. Literatura tłuma-
czona zaczęła w PRL nie tylko pełnić funkcje literackie, lecz także stanowić w komunizmie 
przestrzeń azylu, większej swobody twórczej, kontaktu z „owocem zakazanym”. Przekład 

„przygarniał” zagubionych i poddawanych publicznej stygmatyzacji. Dla odbiorcy potocz-
nego bywał zaś sferą ucieczki od szarej rzeczywistości PRL.

Odrębność literatury tłumaczonej na tle piśmiennictwa narodowego znajduje również 
odzwierciedlenie w refleksji teoretycznej. O stosunkowo wysokiej odporności myśli trans-
latologicznej na ideologiczną presję otoczenia pisze Edward Balcerzan we wstępie do dru-
giego wydania monumentalnej antologii prezentującej wypowiedzi polskich pisarzy i tłu-
maczy na temat sztuki przekładu, po raz pierwszy opublikowanej w 1977 roku:

Pamiętajmy wszak, że nad ostatecznym kształtem każdej publikacji czuwała cenzura. 
A nie zawsze dało się przewidzieć, co wzbudzi jej gniew – w danej chwili. Jakim cudem 
wy-tłumaczenia tłumaczy miałyby narazić się nadzorcom polityki kulturalnej PRL? Wy-
dawały się głęboko wpisane w tradycję rozważań nad dylematami translatora, mało po-
datne na polityczne napięcia. Jeżeli w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych zajmujący 
mnie gatunek wchłonął obligatoryjną retorykę socrealistyczną, to w nielicznych artyku-
łach; jego kształt tradycyjny przetrwał, a nawet okrzepł wraz z teorią i historią przekładu, 
co poświadcza fundamentalny dla zajmującej nas dziedziny tom O sztuce tłumaczenia, 
który ukazał się w 1955 roku, wyprzedzając przełom październikowy. Również w okre-
sach późniejszych translatologii udawało się wymykać ideologicznym zapętleniom. 
Wspomniany tu Łódzki Festiwal Poezji miał być poświęcony „sztuce tłumaczenia w kra-
jach socjalistycznych”. Aliści plakatowe hasło okazało się typową dla taktyki środowisk 
twórczych „przykrywką ideologiczną”: łódzkie referaty oraz głosy dyskutantów nie ana-
lizowały różnic między „socjalistyczną”  a   „kapitalistyczną”  postacią translacji, skupiały 
się na problemach uniwersalnych53.

Wacław Sadkowski, przy okazji recenzji przekładu powieści Mirka Božicia Ród Kurlanów, 
zastanawia się nad fenomenem popularności literatury tłumaczonej, którą czytano znacz-

52 c. Miłosz: Kontynenty…, s. 357–358.
53 Pisarze polscy o sztuce przekładu…, s. 13–14.
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nie chętniej aniżeli twórczość rodzimych autorów. Według Sadkowskiego, decydują o tym 
dwa rodzaje motywacji: u „bardziej wyrobionego i  rozsmakowanego w  literaturze” czy-
telnika poszukiwanie nowych propozycji ideowych i artystycznych, u mniej wyrobionych 
czytelników zainteresowanie obcymi realiami, kulturą innych społeczeństw i narodów54.

Przekłady były dla obywateli Polski Ludowej oknem na świat. Podobnie jak filmy czy 
muzyka, stanowiły bezcenny kanał przepływu informacji do kraju, którego obywateli po-
zbawiono możliwości nieskrępowanego podróżowania. W świecie tłumaczeń panowały 
również większe swobody niż w innych dziedzinach życia społecznego, takich jak życie 
polityczne czy gospodarcze. Jest to jedna z przyczyn fenomenu popularności neofilologii 
i szerzej – nauk humanistycznych w PRL.

Na podstawie kwerend i poszukiwań śladów współpracy z Chorwacją, zarówno w archi-
wach, jak i podczas lektury prasy, można pokusić się o uznanie literatury tłumaczonej za 
jedną z tych dziedzin, które były, jak je nazywa Janusz Sławiński, swoistymi rezerwatami 
w rzeczywistości PRL. Wszystko jednak wskazuje na to, że postawiona teza dotyczy całej 
sfery współpracy kulturalnej i naukowej (przynajmniej w zakresie nauk humanistycznych). 
Sławiński wspomina o muzyce, plastyce, teatrze i humanistyce, a w opublikowanym w tej 
samej książce wywiadzie na temat Instytutu Badań Literackich, którego był wieloletnim 
pracownikiem, mówi wprost o  ożywionych kontaktach tej instytucji z  zagranicznymi 
ośrodkami badawczymi. Zjawisko to częściowo tłumaczy popularność w  PRL studiów 
humanistycznych i artystycznych, na które wielokrotnie udawali się ci, którzy nie chcieli 
decydować się na „robienie karier” w  dziedzinach znajdujących się pod ścisłą opieką 
partii, a za takie uchodziły studia ekonomiczne, prawnicze i częściowo należące do nauk 
społecznych.

Ostatecznie trzeba pamiętać, że w koncepcjach politycznych postalinowskiego komu-
nizmu znajdowała się również idea utrzymywania swego rodzaju rezerwatów, a więc 
sfer życia po części wyjętych spod przymusów, jakim skądinąd powinny podlegać 
w  państwie rządzonym przez komunistów. Sama idea była pochodna wobec zasady 

„pokojowego współistnienia” czy też „odprężenia”. Owe rezerwaty to dziedziny pracy 
twórczej, pracy wytwórczej oraz przemysłu rozrywkowego, które miały być do jakiegoś 
stopnia porównywalne z analogicznymi dziedzinami w „drugim obszarze płatniczym”, 
a więc odpowiadać podobnym standardom i odsyłać do rzekomo ponadustrojowego 
uniwersum wspólnych wartości. Ich istnienie to był rodzaj komunikatu kierowanego 
do zachodnich współzawodników: „nie miejcie nas za barbarzyńców, w istocie jesteśmy 
tacy sami jak wy, możecie więc nam ufać i spokojnie się odprężyć”. W Polsce takimi re-
zerwatami były z pewnością: muzyka, plastyka, po części teatr, w obrębie literatury poe-

54 Por. w. sadkowski: Co kraj, to obyczaj. NK 1960, nr 11, s. 659–660.



Ogniwa pośredniczące48 49

z ja (o czym kiedyś dokładnie pisałem) i chyba właśnie niektóre dyscypliny humanistyki, 
ale w PAN, a nie w uniwersytetach55.

Sławiński nieco dalej określa granicę wolności, jaką mogli się cieszyć „bywalcy” rezer-
watów:

Żyjący w rezerwacie musieli znać granicę swych swobód i wiedzieć, że przekroczenia 
nie będą tolerowane. Za ogrodzeniem kręcili się faceci z fuzjami, którzy przypominali, 
że nieposłusznym czy krnąbrnym mogą w  każdej chwili zrobić pif-paf  – i  zabawa się 
skończy56.

Michał Głowiński wprawdzie nie wymienia literatury tłumaczonej, ale jest zrozumiałe, 
że w cytowanym poniżej fragmencie również ona była dla niego alternatywną rzeczywi-
stością, tym razem językową. W swych badaniach poświęconych zjawisku nowomowy 
Głowiński właśnie w literaturze upatrywał swoistego antidotum na oficjalny język dyskursu 
publicznego:

To prawda, istnieje cenzura, istnieją najróżniejszego typu ograniczenia, jednakże nawet 
przeciętny Polak, gdy chce, z łatwością ma dostęp do tego języka publicznego, który no-
womową nie jest, bo może – jak to robiły i robią miliony osób – słuchać zagranicznych 
rozgłośni nadających w języku polskim, może słuchać tego, co głosił Kościół, tak z am-
bon, jak i w prasie katolickiej, może czytać literaturę, która od połowy lat pięćdziesiątych 
zdobyła sporą swobodę i stała się, niekiedy z założenia, odtrutką na nowomowę57.

To, co w PRL zostało przetłumaczone z literatur narodów Jugosławii, stanowi wypadkową 
dialektycznego zderzenia intencji i oczekiwań kultury oryginału z intencjami i oczekiwa-
niami kultury przekładu. Stawką jest tu obraz literatury danego kraju, zatem – pośrednio – 
rzeczywistości nie tylko kulturalnej, lecz także społeczno-politycznej. Kraj wysyłający na 
eksport swoje produkty kultury oczekuje, że będą one propagować i popularyzować za 

55 J. sławiński: Teksty i teksty. Warszawa 1990, s. 233.
56 Ibidem, s. 234.
57 M. Głowiński: Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków 2009, s. 181. Zjawiskiem 

jugosłowiańskiej i polskiej nowomowy z lat siedemdziesiątych zajmowała się Maria Cichońska (M. 
cicHońska: Nowomowa chorwacka i polska w latach siedemdziesiątych. W: Chorwacja lat siedemdzie-
siątych XX wieku. Kultura – język – literatura. Red. L. Małczak, p. pycia. Katowice 2010, s. 49–59), a z lat 
osiemdziesiątych, we wspólnym artykule, Maria Cichońska i Branko Kuna (M. cicHońska, B. kuna: 
Lata osiemdziesiąte w nowomowie chorwackiej i polskiej. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. 
Kultura – język – literatura. Red. L. Małczak, p. pycia. Katowice 2011, s. 99–114).
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granicą dorobek kulturalny i rzeczywistość społeczną tegoż kraju, przedstawiać go w jak 
najkorzystniejszym świetle. W Jugosławii czynniki rządowe odpowiedzialne za współpracę 
kulturalną podkreślały konieczność lansowania wizerunku Jugosławii jako kraju nowocze-
snego. Dlatego niezbyt przychylnie odnoszono się do inicjatyw prezentowania zarówno 
literatury starszej, jak i nadmiernej obecności folkloru. W Polsce obraz literatury i kultury 
kraju obcego nie mógł w zbyt dużym stopniu odbiegać od oficjalnego stosunku do tego 
kraju i relacji politycznych. Innymi słowy, pogorszenie stosunków politycznych najczęściej 
odbijało się na kontaktach w dziedzinie kultury. W realiach zimnej wojny nie tylko postę-
pował wyścig zbrojeń. Trwała również ostra rywalizacja, choćby w sporcie czy w kulturze. 
Jak wynika z raportów polskiego MSZ, jugosłowiańska obecność w Polsce podlegała re-
glamentacji. Kraj ten nie stanowił dla władz PRL wzoru do naśladowania. Współpraca była 
kontrolowana i uważano na to, aby nie zdominowała kontaktów z najbliższymi sojuszni-
kami, państwami członkowskimi Układu Warszawskiego, w czym należy upatrywać jed-
nej z przyczyn ciągnących się latami rozmów na temat otwarcia w obu krajach ośrodków 
informacyjno-kulturalnych.

 1.4.2. Elementy instytucji literatury tłumaczonej

Elementami instytucji literatury tłumaczonej są: tłumacze, organizacje tłumaczy (działają-
cych najpierw w ramach Pen Club i ZLP, a od 1981 roku w swej organizacji – Stowarzyszeniu 
Tłumaczy Polskich), wydawnictwa, czasopisma literackie, krytyka przekładu.

 1.4.2.1. Tłumacze i ich organizacje

Rola tłumaczy w instytucji literatury tłumaczonej wraz z upływem lat wzrastała. Począ-
tek omawianego okresu to pełne sterowanie współpracą, włącznie ze sporządzaniem list 
książek, które należało przetłumaczyć i które musiały zaakceptować obie strony. Po 1956 
roku i normalizacji wzajemnych kontaktów tłumaczono książki znajdujące się na liście 
życzeń Związku Literatów Jugosławii. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ze 
względu na decentralizację współpracy kulturalnej z zagranicą wolność wyboru była więk-
sza. Sami tłumacze w rozmowach z jugosłowiańskimi delegacjami twierdzili, że tłumaczą, 
co im się podoba. Pera Stefanović w raporcie z wizyty delegacji ZLJ, która przebywała 
w Polsce w październiku 1976 roku, pisał między innymi o wizycie w redakcji „Literatury 
na Świecie”. Spotkał się wówczas z Zygmuntem Stoberskim. Rozmawiał z nim na temat 
przekładów i zapisał:
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[…] widać, a oni tego nie ukrywają, że podchodzi się do tej pracy bez jakiejś specjalnej 
strategii, bardziej na zasadzie własnych upodobań i kontaktów towarzyskich.

[…] uočljivo je, a i oni to ne kriju, da se ovom poslu pristupa bez nekog naročitog siste-
ma, već više po afinitetima prevodilaca i ličnim vezama58.

Delegacja pojechała także do Krakowa, gdzie także rozmawiano o tłumaczeniach. 

Można odnieść wrażenie, że również tutaj panuje spore zainteresowanie naszą literatu-
rą i panującymi w niej tendencjami. Jednak, jak nam powiedziano, rozeznają sytuację 
za pośrednictwem swych „agentów”  i  zasadniczo rozpatrują możliwości tłumaczenia 
danego dzieła pod wpływem sugestii tych agentów lub tłumaczy.

Stečen je utisak da su i ovde prilično zainteresovani za našu književnost i njena kreta-
nja. Međutim, kako nam je rečeno, uvid u nju ostvaruju preko svojih „agenata” i uglav-
nom na njihov predlog kao i predloge prevodilaca razmatraju mogućnosti prevođenja 
određenog djela59.

Danuta Cirlić-Straszyńska, jedna z najważniejszych tłumaczek w całym okresie, w wy-
wiadzie udzielonym „Kulturze” także przedstawia tłumacza jako osobę, która ma decydu-
jący wpływ na wybór tekstów i autorów przekładanych na język polski60. Z perspektywy 
rzeczywistości PRL praca tłumacza może wydawać się wolna od presji i nacisków. Trzeba 
jednak zdawać sobie sprawę ze wszystkich ograniczeń natury politycznej, które tłumaczy 
krępowały. Wolność wyboru okazuje się więc relatywna i ograniczona działalnością insty-
tucji regulujących życie literackie, a także sferę kontaktów z zagranicą.

Jeśli chodzi o stowarzyszenia tłumaczy, Polskę i Jugosławię dzieli bardzo dużo. W Jugo-
sławii zostały one znaczenie wcześniej utworzone. Najpierw powstały w poszczególnych 
republikach, a później – na szczeblu centralnym. Stowarzyszenie Chorwackich Tłumaczy 
Literackich zostało założone w 1953 roku, w tym samym roku co Międzynarodowa Fede-
racja Tłumaczy (FIT-IFT) oraz Związek Tłumaczy Literackich Jugosławii61. Stowarzyszenie 

58 p. sTeFanović: Izveštaj o trinaestodnevnom boravku delegacije Saveza pisaca Jugoslavije u Poljskoj. 
AJ, f. 498, fas. 42, s. 2.

59 Ibidem, s. 3.
60 d. cirLić-sTraszyńska: Wyzwanie. Rozmowa z sobą.  „Kultura” 1980, nr 48, s. 3, 6.
61 Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Serbii powstało w 1951 roku. Od 1970 roku wydaje czaso-

pismo „Mostovi”, od 1975 roku organizuje Belgradzkie Spotkania Tłumaczy (Beogradski prevodilački 
susreti).
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Tłumaczy Polskich (STP) powstało dopiero w styczniu 1981 roku. Na stronie internetowej 
Stowarzyszenia można przeczytać: 

Trudno w to uwierzyć, ale kilkanaście lat trwały starania tłumaczy różnych specjalności 
o założenie własnej organizacji integrującej to stale rozrastające się liczebnie środowi-
sko. Ówczesne władze negatywnie odnosiły się do tego pomysłu, twierdząc, że skoro 
działa sekcja tłumaczy w  Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Autorów 
ZAIKS, to zupełnie wystarczy62.

Wcześniej istniała Sekcja Tłumaczy Polskiego Pen Clubu. W dokumencie Udział ZLP 
w międzynarodowych organizacjach kulturalnych przygotowanym na posiedzenie Biura 
Politycznego KC PZPR, które odbyło się 19 stycznia 1959 roku, znalazł się fragment opisujący 
FIT i mówiący o polskiej przynależności do tej organizacji oraz o jej charakterze: 

Fédération Internationale de Traducteurs (Międzynarodowa Federacja Tłumaczy) po-
wstała w Paryżu przy końcu roku 1957. Organizacja ta skupia w swych szeregach tłuma-
czy ze wszystkich dziedzin. Przynależność Polski do FIT, kształtująca się na podstawie 
akcesu Sekcji Tłumaczy Polskiego Pen Clubu, datuje się od roku 1958.
Grupa polska dąży do wyodrębnienia w ramach organizacji zagadnień przekładów lite-
ratury pięknej, które są tam traktowane ubocznie, na korzyść tłumaczeń literatury tech-
niczno-naukowej.
Zorganizowany w lipcu ub. roku I Międzynarodowy Zjazd Tłumaczy Literatury Pięknej 
w Warszawie, przeprowadzony w porozumieniu z władzami FIT, stanowił pierwszy krok 
w kierunku realizacji tej koncepcji. Należy się spodziewiać, że na najbliższym Kongresie 
FIT program, wysunięty przez Polskę, zostanie formalnie zrealizowany, a przedstawicie-
le naszego kraju wejdą do władz FIT (najprawdopodobniej – Michał Rusinek)63.

 1.4.2.2. Wydawnictwa

Z jednej strony wydawnictwa w PRL podlegały instytucjom sterującym, realizującym po-
litykę kulturalną państwa, czyli partii, z drugiej strony przecież nie wszystkie książki wów-
czas wydawane wpisywały się w obowiązującą ideologię. Czy było to efektem starań ludzi, 
którzy kierowali wydawnictwami, czy świadomie przez partię tworzonych tzw. wentyli 

62 www.stp.org.pl/index.php/pl/stowarzyszenie/historia. Data dostępu: 20 maja 2012.
63 Partia i literaci. Dokumenty Biura Politycznego KC PZPR 1959. Wstęp, przypisy T. kisieLewski. Łowicz 

1996, s. 100.
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bezpieczeństwa, nie jest w tej chwili istotne. Nie prowadziłem też specjalnych badań ana-
lizujących funkcjonowanie instytucji wydawniczych, z których nota bene wiele dzisiaj nie 
istnieje. Jeśli chodzi o przekłady, to wydawnictwa miały redakcje przekładów i serie specja-
lizujące się w publikowaniu twórczości obcych autorów. Status kultowej zyskała tzw. czarna 
seria, czyli Współczesna Proza Światowa, ukazująca się nakładem Państwowego Instytutu 
Wydawniczego (od 1968 roku). Jaką markę miała, świadczy fragment recenzji powieści 
Antuna Šoljana Zdrajcy przetłumaczonej przez Bożenę Nowak i wydanej w 1972 roku. Re-
cenzentka „Nowych Książek” Agnieszka Baranowska nie ocenia utworu. Najpierw pisze, że 
stara się odnaleźć klucz do opowiadań Šoljana, by w końcu stwierdzić:

Wydanie przez […] PIW tej powieści w nowelach w serii Współczesna Proza Światowa 
obok innych znakomitości nadaje jej w oczach naszego czytelnika taką rangę, na jaką 
na pewno zasługuje64.

Drugą cenioną serią była Nike Czytelnika, w której ukazały się między innymi powieści 
Miroslava Krležy. W 1976 roku w Wydawnictwie Łódzkim powstała seria Biblioteka Jugosło-
wiańska, która nawiązywała do międzywojennego projektu Julijego Benešicia.

 1.4.2.3. Czasopisma literackie

Interesujące uwagi na temat funkcji publikacji prasowej sformułował Janusz Lalewicz. 
Z jego propozycji badawczych częściowo w niniejszej książce skorzystałem. Lalewicz wy-
różnia trzy poziomy analizy publikacji prasowej: pierwszy – wtedy, gdy występuje jako 
pojedynczy komunikat, który jest rozpatrywany w kontekście innych komunikatów skła-
dających się na całość publikacji; drugi – gdy jest traktowany jako przekaz globalny, a więc 
uważany za samodzielnie funkcjonującą całość komunikacyjną, dla której poszczególne 
teksty są składnikami przekazu; trzeci – gdy jest ciągiem nadawanych periodycznie prze-
kazów globalnych65.

W niniejszych badaniach publikację prasową analizuję jako pojedynczy komunikat. Kon-
tekstem dla niej są nie tyle publikacje zawarte w tym samym numerze czasopisma, ile teksty 
jugoslawistyczne i kroatystyczne z innych czasopism, które traktuję jako ciąg nadawanych 
periodycznie przekazów globalnych. Lalewicz pisze o dwóch dopełniających się perspek-

64 a. Baranowska: Poszukiwanie barbarzyńcy. NK 1973, nr 5, s. 27. W czarnej serii ukazała się wcześ-
niej inna powieść Slobodana novaka Mirra, kadzidło i złoto. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. Warszawa 
1971.

65 Por. J. LaLewicz: Komunikacja językowa i literatura…, s. 136.
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tywach przekazu prasowego: synchronicznej, w której czasopismo jest opisywane tak jak 
książka, i diachronicznej, w której przekaz jest rozpatrywany jako rozłożony w czasie stru-
mień przekazów płynący za „pośrednictwem pewnej sieci rozpowszechniania, a więc na 
wzór przekazu prasowego”66. W drugim przypadku należy badać publikację prasową w kon-
tekście ogółu czasopism oraz radia i telewizji. Tak zakrojone badania wydają się ideałem, 
ale są niestety niemożliwe. Mógłby je realizować duży zespół i opisywać o wiele mniejsze 
przedziały czasowe. W swej pracy szedłem na kompromisy i próbowałem stosować swo-
iste „zamienniki” nakreślonego przez Lalewicza teoretycznego modelu analizy. Kluczowe 
wydaje się natomiast zwrócenie uwagi na zmianę komunikacyjnych funkcji autora komu-
nikatu i nadawcy przekazu. 

Wydawnictwo – nadawca książki – działa jako instytucja pośrednicząca, która wprowa-
dza w obieg coś, co jest komunikatem pewnego autora. Redakcja czasopisma natomiast 
jest nadawcą tej całości, która dociera do czytelnika: przekaz globalny jest sformułowa-
ny przez redakcję jako całość. Całość ta składa się z tekstów po części sformułowanych 
przez redakcję, po części zaś z wybranych przez nią i przerobionych „materiałów”, do-
starczonych przez agencje prasowe i współpracujących z pismem autorów. Autor po-
jedynczego komunikatu występuje bądź w ramach instytucji nadającej – jako członek 
redakcji, „nasz specjalny wysłannik” itp. – bądź jako współpracownik pisma dostarcza-
jący materiały, które zostaną poddane redakcyjnej obróbce i opublikowane pod jego 
nazwiskiem lub anonimowo67.

Dlatego publikacja prasowa jest silniej związana z czasopismem niż z autorem, natomiast 
książka – silniej z autorem niż z wydawnictwem. Część omawianych komunikatów nie mo-
gła się ukazać poza prasą; dotyczyło to informacji z zakresu życia politycznego (polskiego 
czytelnika najbardziej interesowało funkcjonowanie systemu samorządowego, polityka 
zagraniczna Jugosławii), gospodarczego (organizacja przedsiębiorstw, przemysł samo-
chodowy), społecznego (standard życia, dostęp do dóbr) i częściowo kulturalnego (czy-
telnictwo, kinematografia, czasopiśmiennictwo). Autorzy artykułów wychodzili naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników i starali się pisać o sprawach, które ich interesowały. Komunikat 
nie był jednoznaczny. Jugosławia to kraj, w którym żyło się lepiej, ale polska prasa skrzęt-
nie odnotowywała problemy trapiące to państwo. Lalewicz, analizując cechy publikacji 
w czasopismach, podkreśla ich bieżący charakter i szerszy w porównaniu z książkami krąg 
czytelników, do których się zwraca. Wyjątkiem są czasopisma naukowe.

66 Ibidem, s. 137.
67 Ibidem, s. 138.
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W Polsce najważniejszym czasopismem literackim, specjalizującym się w literaturach 
obcych, była ukazująca się od 1971 roku „Literatura na Świecie”. Publikowała przekłady, re-
cenzje, szkice literaturoznawcze, informacje bieżące. Do zespołu redakcyjnego należała 
tłumaczka z literatur narodów Jugosławii Danuta Cirlić-Straszyńska. W obydwu dziesięcio-
leciach wydano kilka tzw. jugosłowiańskich numerów. Ponadto jugoslavica i croatica najczę-
ściej ukazywały się w „Twórczości” (z pismem współpracował Alija Dukanović) i w „Dialogu” 
(członkiem redakcji była Dorota Jovanka Ćirlić).

 1.4.2.4. Krytyka przekładu

W całym omawianym okresie krytyką przekładu zajmowały się osoby, dla których nie stano-
wiła ona podstawowego obszaru działalności. Do najważniejszych postaci należeli: Danuta 
Cirlić-Straszyńska, Julian Kornhauser, Grzegorz Łatuszyński, Edward Madany i Jan Wierzbicki.

Jeśli chodzi o krytykę przekładu, najbardziej wpływowe i opiniotwórcze było środowi-
sko warszawskie. To teksty warszawskich autorów najczęściej zawierają element ocenia-
jący i postulatywny, w kilku przypadkach mentorski. PRL to państwo, które miało jedno 
centrum sterujące wszystkimi sferami życia społecznego. Dominacja Warszawy była więc 
zjawiskiem naturalnym dla takiego systemu politycznego. Co ciekawe, analogiczna sytu-
acja panowała w Jugosławii. Najsilniejsze środowisko krytyczne wywodziło się z Belgradu. 
Z kolei Zagrzeb to ważniejszy ośrodek literaturoznawczy, który stworzył tzw. Zagrzebską 
Szkołę Stylistyczną. W Polsce pod względem naukowym z powodzeniem rywalizowała 
z Warszawą slawistyka krakowska.

Krytyka przekładu stanowi odrębny rodzaj krytyki literackiej. Podstawą przekładoznaw-
czej refleksji na temat krytyki są prace polonistów o rodzimym piśmiennictwie tego typu. 
Do najważniejszych pozycji z tego obszaru należą dwie publikacje IBL zatytułowane Bada-
nia nad krytyką literacką – pokłosie dwóch konferencji, z których pierwszą zorganizowano 
na początku lat siedemdziesiątych, a drugą – lat osiemdziesiątych.

Swoistym dokumentem czasu, w którym powstała, jest wydana w 1984 roku druga spo-
śród wymienionych publikacji. Zamieszczono w niej napisany w marcu 1983 roku krótki 
komentarz redaktorów tomu Michała Głowińskiego i Krzysztofa Dybciaka, odnoszący się do 
jego zawartości: „Nie ogłaszamy w niej, niestety, wszystkich wygłoszonych w czasie obrad 
prac – z przyczyn od redaktorów niezależnych”68. Konferencja odbyła się w maju 1981 roku 
i została zorganizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej IBL. A zatem datę konferencji 
i datę wydania książki przedziela wprowadzenie stanu wojennego.

68 Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, k. dyBciak. Wrocław 1984, s. 7.
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Wśród zawartych w książce referatów znajduje się tekst, który przedstawia przejmujący 
obraz życia kulturalnego PRL – a, jak wiadomo, jego częścią była krytyka literacka – autor-
stwa Tomasza Burka. W tym samym tomie Krzysztof Dybciak w artykule Programoburcy 
i programotwórcy wymienia Burka jako jednego z przedstawicieli krytyki Nowej Fali z po-
czątku lat siedemdziesiątych. Pisze o nim, że przyjął rolę świadka (uczestnika) czasu nie-
ludzkiego i proroka nowej rzeczywistości69. Dybciak analizuje styl krytyki uprawianej przez 
nowofalowców. Jako jego główne cechy wymienia bogatą leksykę, lekko archaizowaną 
składnię, emocjonalizm, stopniowanie napięcia dyskursywnego, indywidualnie zaś w tek-
stach Juliana Kornhausera, jednego z bohaterów niniejszej książki, dostrzega żarliwość 
i stanowczość.

Nakreślony w maju 1981 roku przez Tomasza Burka obraz krytyki polskiej po II wojnie 
światowej jest historią wstrząsów politycznych i kataklizmów dziejowych, z których naj-
ważniejsze to: straty poniesione podczas II wojny światowej, rozbicie życia literackiego na 

„krajowe” i „emigracyjne”, 

powtarzające się w kraju okresy wypaczeń politycznych tudzież poważnych ograniczeń 
swobody słowa drukowanego; biografie krytyczne pokręcone i połamane przez historię, 
jedne autorytety, jedne znakomite pióra skompromitowane udziałem w  kampaniach 
głupstwa, drugie – skazane na lata przymusowego milczenia i bezczynności […]70.

W tak skomplikowanej sytuacji problemem staje się zdefiniowanie tradycji literackiej, 
którą Burek opisuje jako rozmytą. Poza wspomnianymi czynnikami obraz tradycji zakłóca, 
według niego,  „system administrowania dobrami kultury i system oświaty”; obraz wspólnej 
tradycji jest zaś dla Burka niezbędny, gdyż umożliwia dyskusje, spór, komunikację literacką. 
Jego diagnoza rzeczywistości PRL jest jednoznaczna – to właściwie brak szczerej i auten-
tycznej komunikacji literackiej:

Strefy milczenia w dziedzinie historii współczesnej mnożyły się i powiększały z każdą 
nową datą istotną, towarzyszyła temu, bo nie mogła nie towarzyszyć, rosnąca ogólniko-
wość, mętność, w najlepszym razie eufemiczność słowa i nazwy, słowa i wiedzy, słowa 
i poznania, także w węższym zakresie – mianowicie w domenie słowa i poznania lite-
rackiego. Ucieczka do eufemizmu i peryfrazy stawała się przekleństwem współczesnej 
krytyki.
Mówienie „obok” i  mówienie „zamiast”, mówienie wykrętne i  pokrętne, ostrożne 
i  okrężne, wysilone i  nieścisłe, mówienie „nowomowne”, mówienie jako kamuflaż  – 

69 k. dyBciak: Programoburcy i programotwórcy. W: Badania nad krytyką literacką. Seria 2…, s. 141.
70 T. Burek: Rozmyte tradycje. W: Badania nad krytyką literacką. Seria 2…, s. 118.
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ustaliwszy się w  retoryce publicznej i  zwyczajach językowych społeczeństwa, prze-
chodząc w powszechny nawyk i nałóg, w końcu zatykając szczelnie wszelkie istniejące 
dotąd kanały porozumiewania się, kanały komunikacji literackiej przede wszystkim – 
nie mogło nie wyżłobić swego znaku rozpoznawczego, nie położyć swego stempla 
na próbach i przedsięwzięciach nawet tych pisarzy, krytyków, intelektualistów, którzy 
wydali walkę dominacji stylów sztucznych i hermetycznie zasupłanych, manierze, pu-
stosłowiu, werbalnemu rozchwianiu, przerostom języka aluzyjnego i metaforycznego, 
głosząc potrzebę mówienia i pisania „wprost”. Co nie okazało się wcale łatwe ani od 
razu możliwe71.

Według Burka, krytyka po wojnie jest „natchniona ideologicznie”, prowadzi „krucjatę 
światopoglądową, wychowawczą”, lata 1955–1957 to okres intelektualnej odwilży: 

Dyskusja wokół literatury i poprzez literaturę o świecie – o świecie „innym”, odmitologi-
zowanym, tym razem rzeczywiście wyłuskanym z osłony ideologicznego tabu – dysku-
sja w takiej skali i o podobnym natężeniu namiętności intelektualnych nie powtórzy się 
prędko. Nie będzie już na nią miejsca w latach sześćdziesiątych. Ani – w siedemdziesią-
tych72.

Należałoby dodać: ani w latach osiemdziesiątych (przełom zaczyna się od 1989 roku, 
nowy język widać choćby w recenzjach nowej krakowskiej wersji Przedstawienia „Ham-
leta” we wsi Głucha Dolna).

Związek krytyki literackiej z warunkami życia społecznego, a zatem również życia lite-
rackiego i kulturalnego, jest o wiele silniejszy aniżeli związek samej literatury i refleksji 
literaturoznawczej z otoczeniem zewnętrznym. Na krytykę wywiera się o wiele większą 
presję ideologiczną, dlatego jej dyskurs tak bardzo zależy od sytuacji społeczno-poli-
tycznej. M. Głowiński w lipcu 1988 roku w eseju Nowomowa po polsku pisał o tym, że 
sytuacja językowa jest składnikiem sytuacji politycznej73. J. Sławiński w pracy Funkcje 
krytyki literackiej zwraca uwagę na jej nieautonomiczność oraz liczne współzależności 
instytucjonalne:

71 Ibidem, s. 121.
72 Ibidem, s. 125.
73 Głowiński przy okazji tych rozważań zacytował fragment Sprawy polskiej, eseju Leszka Kołakow-

skiego z 1973 roku:   „Sowietyzm buduje się jako właśnie taka sytuacja, w której wszyscy wiedzą, że nic 
nie jest i nic nie może być naprawdę w mowie publicznej, że wszystkie słowa utraciły pierwotny swój 
sens i że dziwić się temu nie należy, że można karalucha nazwać słowikiem, a pietruszkę symfonią, 
wówczas zaś zgrozę i osłupienie budzi odkrywca, który karalucha karaluchem nazwie, a pietruszkę 
pietruszką”. Cyt. za: M. Głowiński: Nowomowa i ciągi dalsze…, s. 190.
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Krytyka wmotana w cały splot instytucjonalnych współzależności podejmuje niejedno-
krotnie funkcje wynikające z  jej położenia wobec innych instytucji. Akt krytycznolite-
racki nigdy nie jest czysty, różne jednak mogą być stopnie jego nieautonomiczności. 
W wypadkach skrajnych polega on wręcz na przeniesieniu całego układu: autor – dzie-
ło – odbiorca, na pola innych dziedzin społecznej komunikacji, w sfery wykreślone funk-
cjonowaniem innych instytucji: obyczajowych, religijnych, politycznych itp.74.

Sławiński wyróżnił cztery funkcje krytyki literackiej: poznawczo-oceniającą, metakry-
tyczną, postulatywną i operacyjną. Ostatnia z nich odnosi recenzowany przedmiot do sfery 
życia literackiego. Każda wypowiedź krytyczna tworzy własną kombinację wymienionych 
funkcji. Zdaniem Sławińskiego, przewaga funkcji postulatywnej i operacyjnej zbliża krytykę 
literacką do rejonów polityki kulturalnej:

Analogia pomiędzy krytyką i  polityką kulturalną zarysowuje się wówczas, gdy ścisłe 
współdziałanie funkcji postulatywnej i operacyjnej spycha na dalszą – czy też utajoną – 
pozycję czynności poznawcze. Postulaty krytyczne są wtedy osadzone nie w materiale 
twórczości, do której są kierowane, ale wiążą się z  sytuacjami życia literackiego oraz 
ideologią i  działalnością instytucji organizujących. Odniesieniem dla tych postulatów, 
ich macierzystym polem wartości są – przykładowo – potrzeby publiczności, wymogi 
obyczajowe, polityczne, światopoglądowe, oficjalna estetyka itp.75.

Nieco inną kombinację funkcji wypowiedzi krytycznej proponuje Włodzimierz Bolecki, 
który, analizując okres międzywojenny, wyróżnił trzy modele uprawiania krytyki literac-
kiej: model krytyki informacyjno-użytkowej (rzetelna informacja o książkach, osobowość 
krytyka, jego poglądy zredukowane, miał być „prezenterem przedstawiającym kolejnych 
bohaterów literackiej rewii książek”); model krytyki poznawczo-postulatywnej (autono-
miczna wobec utworu działalność intelektualna, działalność krytycznoliteracka polegająca 
na stałym rozwijaniu narzędzi poznania i rozumienia literatury oraz jej intelektualnych 
kontekstów); model krytyki programująco-operacyjnej. To właśnie w trzecim modelu domi-
nuje funkcja oceniająca i operacyjna, tekst literacki jest katalizatorem doznań, przemyśleń 
i wzruszeń krytyka przeistaczającego się w polityka kulturalnego76.

Różnica między krytyką przekładu a rodzimą krytyką literacką polega na tym, że pierw-
sza z nich komentuje obce fakty literackie w rodzimym kontekście. Bożena Tokarz, snując 
refleksję na temat krytyka przekładu, zauważa:

74 J. sławiński: Dzieło…, s. 168–169.
75 Ibidem, s. 180–181.
76 Por. w. BoLecki: Co to jest krytyka? Wypowiedzi metakrytyczne 1918–1939. W: Badania nad krytyką 

literacką. Seria 2…, s. 110.
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Jako znawca dwóch języków, dwóch kultur i  dwóch literatur, krytyk ocenia także po-
tencjalną rolę, jaką może odegrać przekład w  literaturze rodzimej, w życiu literackim, 
podejmując się funkcji postulatywnej, co wymaga od niego własnej wizji i  koncepcji 
literatury77.

Krytyka przekładu, ta spod pióra ekspertów, odnosi się nie tylko do poszczególnych dzieł, 
lecz jej przedmiotem są także większe całości: twórczość autora, grupy literackiej, nurty 
w literaturze, i w odróżnieniu od literatury rodzimej bywa, że zawiera próbę charakterystyki 
całej literatury oryginału. Autorzy recenzji przekładów starają się w swych wypowiedziach 
uzupełnić luki w wiedzy encyklopedycznej czytelnika sekundarnego, dlatego taki rodzaj 
krytyki spełnia też funkcję informacyjną.

Edward Balcerzan, zastanawiając się nad różnicami, jakie niewątpliwie zachodzą między 
krytyką literatury oryginalnej a krytyką literatury tłumaczonej, doszedł do wniosku, że naj-
ważniejszą cechą tej drugiej jest funkcja korekcyjna78. Krytyk, zwłaszcza krytyk tłumacz, nie 
traktuje przekładu jako ostatecznej i jedynej wersji dzieła obcego w danym języku – rzecz 
właściwie niespotykana w krytyce literatury oryginalnej, jak konstatuje Edward Balcerzan, 
ze względów obyczajowych, a nie systemowych, poza wyjątkami – na przykład, kiedy kry-
tyk przyjmuje rolę doradcy adeptów sztuki pisarskiej79. Jednak to, że krytyk literacki nie 

„poprawia” tekstu autorskiego, nie oznacza, że nie jest wobec niego polemiczny, że „nie 
zrobiłby” czegoś inaczej. Polemiczność wobec dzieła literackiego to dla Bożeny Tokarz 
element łączący krytykę literacką i krytykę przekładu oraz ich element konstytutywny80.

Krytyk przekładu bywa polemiczny wobec tłumacza, nierzadko proponuje swoje tłu-
maczenie poszczególnych fragmentów, a w przypadku poezji – nawet całych utworów. 
Krytycy piszący o literaturze chorwackiej, zwłaszcza Grzegorz Łatuszyński, Alija Dukanović 
i Jan Wierzbicki, często oceniali przekład z pozycji mistrza i nauczyciela. Wierzbicki po-
trafił w jednej recenzji ocenić tłumacza za przekład, wydawcę za wybór tekstu i odnieść 
się do polityki wydawniczej krajowych wydawców, czyli, w ówczesnych realiach państwa, 
chwaląc otwartość na literatury niszowe i zgłaszając postulaty przełożenia tekstów, które, 
w jego opinii, powinny zostać zaprezentowane polskiemu odbiorcy. Kilkakrotnie podnosił 
kwestię przekładów literatury starszej, sygnalizując ich dotkliwy brak, ale jego postulaty 

77 B. Tokarz: Spotkania…, s. 133.
78 e. BaLcerzan : Tajemnica istnienia…, s. 25–37. Krytyce przekładu została poświęcona jedna 

z cyklicznych konferencji przekładoznawczych, organizowanych przez Piotra Fasta. Jej owocem był 
tom referatów przedstawionych w czasie sympozjum, zatytułowany Krytyka przekładu w systemie 
wiedzy o literaturze.

79 Ibidem, s. 35–36.
80 B. Tokarz: Krytyka przekładu w świetle systemu oczekiwań odbiorcy. W: Krytyka przekładu…, s. 51.
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trafiały w próżnię, ponieważ czynniki i instytucje decydujące w Jugosławii o współpracy 
kulturalnej z zagranicą nie były zainteresowane większą obecnością literatury starszej za 
granicą. Postulaty Wierzbickiego to typowe dezyderaty badacza literatury, w mniejszym 
stopniu – krytyka literackiego, gdyż ten ostatni wykazuje zainteresowanie przede wszyst-
kim światem współczesnym.

Krytyka towarzysząca przekładom stanowi bardzo istotne ogniwo pośredniczące w ko-
munikacji międzykulturowej. Steruje odbiorem dzieł obcych przez wpisanie ich w szersze 
konteksty: historyczny, polityczny, społeczny, historycznoliteracki, artystyczny. Na funkcję 
pośredniczącą krytyki przekładu zwróciła uwagę Agnieszka Haas. Wychodząc tradycyjnie 
od funkcji krytyki zdefiniowanych przez J. Sławińskiego, proponuje ich nowe ujęcie. Wy-
różnia więcej funkcji i dzieli je na dwie grupy: „[…] wewnątrztekstowe, odnoszące się do 
dzieła obcego i jego przekładu, oraz zewnątrztekstowe, biorące aktywny udział w komuni-
kacji literackiej”81. Do pierwszej grupy zalicza funkcje: poznawczo-opisową, interpretacyjną, 
oceniająco-wartościującą i metakrytyczną. Według Haas,

Drugą grupę stanowią funkcje odnoszące się do procesu komunikacji literackiej, po-
średniczące między nadawcą (zarówno nadawca oryginału, jak i translatu) a odbiorcą, 
uczestniczące w formowaniu oczekiwań, gustów oraz norm estetycznych. Wyróżnić tu 
można funkcję pośredniczącą, normotwórczą oraz postulatywną82.

Haas zmodyfikowała zatem model Sławińskiego, który kontekst komunikacyjny związał 
z pominiętą w jej koncepcji funkcją operacyjną krytyki. Sławiński nie pisze o funkcji pośred-
niczącej, ale krytyka nazywa pośrednikiem. W przypadku krytyki przekładu pośredniczenie 
jest istotą komunikacji literackiej. Czytelnik bowiem z założenia nie zna autora, nie może 
nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu. W imieniu autora występują pośrednicy w oso-
bach tłumacza, krytyka, badacza literatury.

Krytyka w ocenie dzieł literatury chorwackiej nie była jednogłośna. (Mam tu na myśli 
wszystkie wypowiedzi recenzenckie, również te, które krytyką przekładu sensu stricto nie są, 
czyli te, które przemilczają fakt, że opisywany tekst jest tłumaczeniem). I choć najbardziej 
zdecydowany, autorytatywny głos płynął z Warszawy, to  środowisko warszawskie nie było 
jednorodne. W nim wszak też zdarzała się polaryzacja opinii, najbardziej widoczna w re-
cenzjach przekładu Ballad Pietrka Kerempuha. Pozytywnej ocenie środowiska „Literatury na 
Świecie” przeciwstawili swą opinię krakowscy jugoslawiści i Krystyna Bąk83.

81 a. Haas: Granice krytyki przekładu. W: Recepcja. Transfer. Przekład. Oblicza recepcji. Red. J. koźBiał. 
Warszawa 2005, s. 122.

82 Ibidem.
83 Por. rozdział 5.



Można wyodrębnić kilka rodzajów tekstów, które pełnią funkcje krytyki przekładu. Ich 
autorami są krytycy tłumacze i krytycy nieznający języka, literatury i kultury chorwackiej 
(szerzej: jugosłowiańskiej). Rolę krytyka mogą zaś przyjmować nie tylko zawodowi krytycy, 
lecz także pisarze, tłumacze i, jak ich określa Anna Legeżyńska,  „inni obserwatorzy sztuki 
słowa”84. Na charakter wypowiedzi krytycznych wpływa miejsce ich publikacji. Recenzje 
książek, spektakli, filmów, wystaw były publikowane we wszelkiego rodzaju prasie: w dzien-
nikach, tygodnikach, miesięcznikach, w kwartalnikach, półrocznikach i w rocznikach. Go-
ściły na łamach codziennych gazet oraz pism literackich, zarówno centralnych –   „Trybuny 
Ludu”,   „Życia Warszawy”,  „Literatury na Świecie”,   „Literatury”,  jak i regionalnych –   „Dzien-
nika Zachodniego”,   „Echa Krakowa”,   „Głosu Koszalińskiego”,   „Gazety Robotniczej”,   „Gazety 
Lubuskiej”,   „Głosu Pomorza”,  „Odgłosów”,  „Barw”  i  „Poglądów” itd.  Prawdziwym fenome-
nem PRL okazuje się prasa literacko- i kulturalno-społeczna, która poświęcała stosunkowo 
dużo miejsca Jugosławii, co potwierdza kwerenda wybranego tytułu – krakowskiego „Życia 
Literackiego”. Najbardziej specjalistycznym pismem i jednocześnie ograniczonym do wą-
skiego kręgu odbiorców jest   „Pamiętnik Słowiański”.

Na początku lat sześćdziesiątych Henryk Bereza wygłosił ostry sąd na temat osób piszą-
cych teksty krytyczne, które dotyczą przekładów literatury narodów Jugosławii. Uczynił to 
w bodaj najbardziej entuzjastycznej i pozytywnej recenzji, jaka została napisana w całym 
badanym okresie, biorąc pod uwagę wszystkie przekłady z literatury chorwackiej. Bereza 
w recenzji Niespokojnych wiosen Vladana Desnicy stwierdza:

Nawet krytyk jest skazany na pośrednictwo innych krytyków, zwłaszcza w zakresie lite-
ratur obcych, których sam nie śledzi. A nie ma akurat krytyków, zwłaszcza w zakresie li-
teratur obcych, którym człowiek przyzwyczaiłby się wierzyć, jeśli chodzi o sądy na temat 
różnych słowiańskich literatur85. 

Liczba znawców literatur narodów Jugosławii, przede wszystkim badaczy i tłumaczy, 
znacząco wzrosła od drugiej połowy lat sześćdziesiątych, gdy wykrystalizowała się grupa 
ekspertów, którzy regularnie pisali teksty na temat Jugosławii. Łączyli oni zwykle kilka ról: 
tłumacza, krytyka, badacza literatury i dyplomaty.

Najważniejszym pismem, które specjalizowało się w recenzowaniu nowości wydawni-
czych, było czasopismo „Nowe Książki”. W nim ukazywały się recenzje większości przekła-
dów z literatury chorwackiej. Najwięcej z nich napisali Edward Madany, Grzegorz Łatuszyń-
ski i Jan Wierzbicki. 

84 a. LeGeżyńska: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999, s. 9.
85 H. Bereza: Najlepszy ze światów. T 1960, nr 12, s. 139.
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 2. Polityka kulturalna Jugosławii i Polski…, 
   współpraca kulturalna oraz jej ramy prawne

Zakres działania polityki kulturalnej stanowi kontrola funkcjonowania 
wzorów uznanych za główne w danej kulturze1.

Polityka kulturalna to sterowanie twórczością oraz jej rozpowszechnia-
niem, zgodnie z  hierarchią wartości preferowanych przez sterującego. 
Wyraża się całą gamą nagród i kar w zależności od posłuszeństwa dy-
rektywom centrali2.

 2.1. Polityka kulturalna PRL

Zacytowane na początku fragmenty to swoisty dwugłos, zbieżne opisy polityki kultural-
nej dokonane z przeciwstawnych pozycji światopoglądowych. O ile pierwszy z nich uka-
zuje „normalny”, według Stefana Żółkiewskiego, autora tych słów, stan rzeczy i nakreśla 
powszechny model polityki kulturalnej, o tyle Jan Prokop w zdecydowanie negatywnym 
świet le przedstawia system obowiązujący w PRL. Wszechobecny element kontroli i stero-
wania ideolodzy społeczeństwa socjalistycznego uważali za konieczność, jego przeciwnicy – 
za zniewolenie. Zygmunt Bauman, profesor socjologii UW, po wydarzeniach marcowych 
1968 roku wydalony z uczelni, w efekcie emigrant polityczny, pisze:

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 glinopo-
dobne, podatne na modelowanie i posłuszne sprawnym i przez rozum kierowanym dło-
niom; wreszcie w przekonaniu, że pozostawione samemu sobie społeczeństwo niezdolne 
byłoby do naprawy czy choćby zrozumienia, na czym naprawa polegać by miała; i w obra-
zie wiedzy jako potęgi, a rozumu jako arbitra rzeczywistości i autorytetu upoważnionego 
do tego, by siłą zapewnić temu, co być powinno, zwycięstwo nad tym, co jest3.

1 s. żółkiewski: Wiedza o kulturze literackiej. Warszawa 1980, s. 120.
2 J. prokop: Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki PRL. Kraków 1994, s. 43.
3 z. BauMan: Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Tłum. J. BauMan. Przekład 

przejrzał z. BauMan. Warszawa 1995, s. 57–58.
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Jan Prokop, pracownik naukowy IBL, poeta, tłumacz, autor książki Wyobraźnia pod nad-
zorem, w dalszej części analizy stwierdza: 

Do nagród należą wysokie nakłady, rozgłos w mass mediach, stypendia i przywileje, do 
kar odrzucenie dzieła przez wydawcę, zmniejszony nakład, ale przede wszystkim cen-
zura unicestwiająca nieprawomyślną wypowiedź z całkowitą skutecznością. W komuni-
zmie, podobnie jak w innych systemach totalitarnych, celem polityki kulturalnej jest uży-
cie literatury i sztuki jako narzędzia manipulacji społeczeństwem („pieriekowka dusz”)4.

Pisane w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych słowa Prokopa, przedstawiające 
zakończony już rozdział w polskiej historii, są zrozumiałe w kontekście zachodzących wów-
czas przemian. Zjawisko manipulacji nie jest jednak przypisane do określonego systemu 
politycznego. Leży w naturze ludzkiej. Słowa Prokopa są trafne, ale jego sformułowania 
wydają się zbyt ostre i jaskrawe. 

W okresie PRL polityka kulturalna cieszyła się stosunkowo dużym zainteresowaniem. 
Powstawały na jej temat książki, była przedmiotem refleksji naukowej. Stefan Żółkiewski, 
jeden z ważniejszych wówczas badaczy literatury, członek KC PZPR, minister szkolnictwa 
wyższego, redaktor naczelny „Polityki”, współzałożyciel Instytutu Badań Literackich, pisał 
o tym, że społeczeństwa XX wieku przywiązują dużą wagę do polityki kulturalnej. W  typowy 
dla marksizmu sposób również w niej dostrzegał przejawy walki klasowej. Kulturę literacką 
i sytuacje komunikacyjne w społeczeństwach XX wieku cechuje, według Żółkiewskiego, 
wysoki stopień instytucjonalizacji5. W książce z 1980 roku Wiedza o kulturze literackiej wy-
różnia trzy typy instytucji w sferze kultury:

Występują tu następujące typy instytucji: po pierwsze, programujące, określające kie-
runek rozwoju kultury, ustalające jej cele, kształtujące jej automodel lub jego wybrane 
składniki; po drugie, kontrolujące główne, wybrane aspekty kulturowe rzeczywistości 
społecznej, jako swoiste i dotyczące przemian lub trwania znaczeń; po trzecie, umożli-
wiające uczestnictwo w kulturze, doświadczanie jej wartości oraz wszelkie formy akul-
turyzacji, inicjacji kulturowej, przyuczania jej do wzorców. […]
Repertuar i opis takich instytucji właściwych danej kulturze w danym czasie jest zagad-
nieniem historycznym. W różnych epokach mogą to być: w dziale pierwszym – władze 
kościelne i  partie polityczne, odpowiednie organizmy władzy państwowej lub samo-
rządowej i centrale związków zawodowych; w dziale drugim – gildie kupieckie księga-

4 J. prokop: Wyobraźnia pod nadzorem…, s. 43. 
5 Por. s. żółkiewski: O badaniu dynamiki kultury literackiej. W: Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace 

z lat 1965–1974. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1987, s. 309.



Polityka kulturalna PRL67

rzy i  stowarzyszenia twórców, stowarzyszenia oświatowo-kulturalne i  wielkie zakony; 
w dziale trzecim – szkoły parafialne i poszczególne koła stowarzyszeń ideowych mło-
dzieży, konkretne biblioteki i uniwersytety ludowe w określonych miejscowościach, klu-
by polityczne i kawiarnie literackie6.

Zarysowany przez Żółkiewskiego instytucjonalny model kultury odzwierciedla rzeczywi-
stość PRL. Typy instytucji, które wyróżnia, działały w badanym okresie i były trzema szcze-
blami kontrolowania polityki kulturalnej oraz działalności literackiej. Pierwszy typ to insty-
tucje kierownicze programujące tę sferę, czyli KC PZPR, drugi – to instytucje kontrolujące, 
można by dodać: pełniące funkcje administracyjne i techniczne, czyli Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, jako resort pozbawiony w PRL de facto decyzyjności, trzeci – to instytucje „umoż-
liwiające uczestnictwo w kulturze”, czyli między innymi związki twórcze.

Żółkiewski wspomniane instytucje zalicza do kategorii nadawcy, wyróżniając dwa jego 
rodzaje. Pisze o nadawcy w wąskim i w szerokim sensie, o czym była już mowa w poprzed-
nim rozdziale niniejszej książki. Autor Wiedzy o kulturze literackiej wszystkie wymienione 
instytucje uznaje za  kategorię nadawcy w szerokim sensie7.

Problemem polityki kulturalnej zajmują się politolodzy i historycy. O zagranicznej poli-
tyce kulturalnej PRL w latach 1956–1970 pisała Magdalena Sirecka-Wołodko, stwierdzając 
we wstępie swej książki:

Badaniom nad dyplomacją kulturalną Polski Ludowej poświęcano do tej pory niewiele 
miejsca, co wynika prawdopodobnie z przekonania, że Polska jako państwo znajdujące 
się w orbicie wpływów ZSRR nie miała pod tym względem zbyt wiele do zaoferowania8.

Sirecka-Wołodko zajmowała się kontaktami zarówno z krajami socjalistycznymi, jak i kra-
jami zachodnimi. Nie uwzględniła niestety Jugosławii, gdyż uznała, że kontakty kulturalne 
z tym krajem odegrały „dość marginalną rolę”. Teza ta nie znajduje potwierdzenia w prowa-
dzonych przeze mnie badaniach. Kontakty kulturalne z Jugosławią pod względem liczbo-
wym plasują się w środku zestawień zawierających dane liczbowe dotyczące współpracy. 
Jeśli uwzględniano w nich tylko kilka pierwszych miejsc, to Jugosławia nie była wykazy-
wana. Ważne jest też, o jaką dziedzinę chodzi (przeważają kontakty teatralne i literackie). 
Umieszczenie zaś Jugosławii w grupie krajów Trzeciego Świata, z Kubą, Albanią i azjatyckimi 
krajami socjalistycznymi, nie wydaje się fortunne i nie odpowiada ani miejscu, ani roli tego 

6 Por. S. żółkiewski: Wiedza o kulturze literackiej…, s. 121, 122.
7 Ibidem, s. 104.
8 M. sirecka-wołodko: Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956–1970. Toruń 2011, s. 7.
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państwa we współpracy PRL z zagranicą, ani też roli, jaką Jugosławia odgrywała w polityce 
międzynarodowej9. Zagraniczna polityka kulturalna PRL była uzależniona od polityki i woli 
ZSRR. Według Sireckiej-Wołodko,

Model stosunków kulturalnych zarówno tych wewnątrzblokowych, jak i zewnątrzbloko-
wych składał się z kilku elementów, które z jednej strony miały gwarantować hegemo-
nowi jego dominację kulturalną, z drugiej zaś zapewniały kontrolę nad sferą kontaktów 
międzypaństwowych10.

Zdaniem autorki, były to: ideologizacja kultury i polityki kulturalnej, ujednolicenie mo-
delu polityki kulturalnej w państwach socjalistycznych, izolacja kulturalna, podwójny sys-
tem sterowania oraz kontroli wymiany i współpracy kulturalnej. Wśród najważniejszych 
cech modelu polityki kulturalnej Sirecka-Wołodko wymienia: centralne planowanie przez 
struktury partyjno-państwowe, wyłączność mecenatu państwowego, monopolizację 
i upaństwowienie instytucji kultury, kontrolę nad organizacjami i stowarzyszeniami, cen-
zurę (pomijam uznanie socrealizmu za obowiązujący kanon w literaturze i sztuce z uwagi 
na jego krótkotrwałość, reszta cech pozostaje aktualna w całym okresie)11. Przy okazji izo-
lacji kulturalnej badaczka zwraca uwagę, że chodziło nie tylko o ograniczanie kontaktów 
z Zachodem, lecz także o reglamentowanie kontaktów kulturalnych między krajami socja-
listycznymi, o „obronę” samego ZSRR przed „szkodliwymi” wpływami bardziej liberalnych 
krajów socjalistycznych, między innymi Polski. Po 1953 roku kontakty znacząco się ożywiły, 
zwłaszcza między krajami socjalistycznymi, mimo to trudno mówić o końcu izolacji. Granice 
pozostały zamknięte i pilnie strzeżone. 

Z wyliczonych cech zatrzymam się jeszcze przez chwilę przy cenzurze, ponieważ w oczy-
wisty sposób dotykała ona również współpracy kulturalnej. I choć z krajami spokrewnio-
nymi ideologicznie problemów było znacznie mniej, zdarzały się przypadki cenzurowania 
kontaktów Polski i Jugosławii, co nie powinno dziwić, skoro nawet polskim pisarzom tzw. 
partyjnym, bliskim władzy, wstrzymywano publikacje. Należałoby też zwrócić uwagę na 
zjawisko autocenzury, która w przekładach literackich wydaje się szczególnie ważna, gdyż 
tłumacz był jedyną wtajemniczoną osobą, mającą znacznie większe kompetencje i wiedzę 
niż cenzura. Konrad Rokicki odnalazł w Archiwum Państwowym w Łodzi, w dokumentach 
Komitetu Łódzkiego PZPR, protokół z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR w dniu 16 lutego 
1968 roku. Z owego protokołu cytuje wypowiedź prezesa GUKPPiW zawierającą opis ide-
alnego w oczach władz mechanizmu kontroli umysłów:

 9 Ibidem, s. 17.
10 Ibidem, s. 44.
11 Ibidem, s. 49.
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W  odniesieniu do tekstów literackich cenzura instytucjonalna była ostatnim etapem 
kontroli. Podkreślał to prezes GUKPPiW Józef Siemek: „[…] cenzura wydawnictwa po-
winna rozpoczynać się od samego piszącego, poprzez kierownika działu i redaktora na-
czelnego, a cenzura winna dopiero być klapą bezpieczeństwa”. Zachęcał cenzorów,  „aby 
w razie ingerencji nie wyręczali redakcji, nie podpowiadali zmian, niech one poprawek 
dokonają same”. Redaktorzy sami mieli się domyślić i udowodnić odpowiedzialność po-
lityczną12.

Z badań Sireckiej-Wołodko wyłania się obraz Polski jako najbardziej liberalnego i otwar-
tego kraju w całym obozie krajów radzieckiej strefy wpływów. 

Polska po 1956 roku była w zasadzie jedynym państwem bloku komunistycznego, który 
dążył do choćby częściowego zdecentralizowania dwustronnej wymiany i współpracy 
kulturalnej i  stworzenia tym samym szerszych możliwości […] podejmowania bezpo-
średniej współpracy zainteresowanych organizacji i instytucji o charakterze kulturalnym 
i naukowym13.

Być może w tym procesie ważną rolę odegrała Jugosławia (ze swoją polityką niezaanga-
żowania, państwo manifestujące komunistyczny rodowód i unikające zaszeregowania do 
bloku krajów socjalistycznych). W kontaktach z Jugosławią to Polska okazywała się krajem 
scentralizowanym, co stanowiło trudność, a nawet istotną przeszkodę w programowaniu 
i realizacji współpracy kulturalnej między oboma państwami. Pod koniec badanego okresu 
polskie instytucje kulturalne same nawiązywały kontakty z partnerami z poszczególnych 
jugosłowiańskich republik, musiały jednak wcześniej uzyskać zgodę na współpracę od Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki, które konsultowało decyzje z MSZ i odpowiednimi wydziałami 
KC PZPR14. Sama realizacja współpracy także przebiegała w sposób scentralizowany, co 
prowadziło do absurdów. Kwestia wypłaty kilku diet podróżnych stawała się sprawą wagi 
państwowej, a zgodę na taką operację (były to kwoty kilkudziesięciu dolarów) musiał wy-
razić upoważniony do tego pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

12 Cyt. za: k. rokicki: Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970. War-
szawa 2011, s. 54.

13 M. sirecka-wołodko: Zagraniczna polityka kulturalna…, s. 187.
14 Z końca lat osiemdziesiątych zachowały się dokumenty na temat korespondencji, jaką pro-

wadził Gdyński Teatr Dramatyczny z Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz z Urzędem Wojewódzkim 
w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy z Jugosłowiańskim Teatrem Dra-
matycznym w Rijece.
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Sirecka-Wołodko analizuje poszczególne dziedziny współpracy kulturalnej, a o kontak-
tach literackich z państwami socjalistycznymi pisze: 

Kontakty w  dziedzinie literatury i  promocja polskiej książki w  państwach socjalistycz-
nych stanowiły tradycyjnie tę sferę zewnętrznych stosunków kulturalnych, do której 
komunistyczne władze przywiązywały dość dużą wagę. Współpraca i wymiana w dzie-
dzinie literatury stanowiła jednocześnie po 1956 roku jeden z najbardziej problematycz-
nych obszarów w ramach stosunków kulturalnych z państwami bloku socjalistycznego, 
głównie ze względu na fakt, że polscy literaci stanowili grupę bardzo zaangażowaną 
w  krytykę dotychczasowych metod zarządzania kulturą i  w  promowanie idei „socjali-
zmu z ludzką twarzą”. Nieprzychylne opinie na temat polskich środowisk literackich, pa-
nujące wśród radzieckich i wschodnioeuropejskich komunistów, w bardzo negatywny 
sposób odbijały się zarówno na kontaktach między organizacjami związkowymi litera-
tów z Polski i pozostałych państw demokracji ludowej, jak i na realnych możliwościach 
wydawania na terenie tych państw przekładów literatury polskiej (zwłaszcza utworów 
powstałych po 1956 roku)15.

Niewiele miejsca kwestii współpracy ZLP z zagranicą poświęca w swej książce Konrad 
Rokicki. Najwięcej w rozdziale, w którym opisuje Związek w okresie, gdy funkcję prezesa 
sprawował Antoni Słonimski. Najbardziej ważkie politycznie były rzecz jasna kontakty z pi-
sarzami radzieckimi: 

Spotkania między pisarzami polskimi i radzieckimi ograniczały się do kwestii wymiany 
czasopism i książek, problematyki tłumaczeń i rozliczeń, organizacji wymiany osobowej. 
O  ile stosunki z pisarzami ZSRR z czasem się poprawiły, o tyle pogorszyły się z przed-
stawicielami związków pisarzy z Czechosłowacji i NRD, czyli państw, w których socre-
alizm w literaturze trzymał się mocno. W 1959 r. doszło nawet do jednostronnego ich 
zawieszenia ze strony ZLP. Z pozostałymi krajami socjalistycznymi utrzymywano mini-
malne kontakty. Starano się ograniczać oficjalne spotkania delegacji związków pisarzy, 
zastępować je wyjazdami osób ze względów zawodowych zainteresowanych danym 
krajem, organizowanymi najchętniej z pominięciem szczebla związkowego, bezpośred-
nio przez ministra kultury. Należy więc stwierdzić, że Zarząd Główny Słonimskiego pro-
wadził politykę zagraniczną zupełnie inaczej niż poprzedni16.

15 M. sirecka-wołodko: Zagraniczna polityka kulturalna…, s. 195–196.
16 k. rokicki: Literaci…, s. 146.
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Z polskich analiz na temat życia kulturalnego PRL, a żadne z opracowań, do których 
udało mi się dotrzeć, nie opisuje stosunków jugosłowiańsko-polskich, wyłania się obraz 
Polski jako kraju, w którym opozycja była stosunkowo silna, w wielu momentach najsilniej-
sza spośród wszystkich państw bloku radzieckiego. Z kolei w dokumentach traktujących 
o współpracy Jugosławii i Polski to Jugosławia jawi się jako kraj o wiele mniej zdogmaty-
zowany, liberalny i otwarty, co się pokrywa z doświadczeniem potocznym i tym, jak w PRL 
postrzegano Jugosławię.

Stosunek Polski i Jugosławii do kwestii polityki kulturalnej nie był taki sam. O ile Jugosła-
wia w pierwszym okresie swojego istnienia dużo uwagi poświęcała kulturze, co oznaczało, 
że znajdowała się ona pod ścisłą kontrolą organów federacji, o tyle po podjęciu decyzji 
o decentralizacji niektórych sfer życia społecznego, w tym kultury, kwestia zagranicznej 
polityki kulturalnej – siłą rzeczy i zapewne wbrew woli decydentów – przestała odgrywać 
tak ważną rolę. Świadczy o tym wizyta, którą delegacja jugosłowiańska złożyła w Polsce 
w połowie lat sześćdziesiątych. Z relacji z prowadzonych rozmów na temat współpracy kul-
turalnej z zagranicą wynika, że w już zdecentralizowanej federacji kultura przestała należeć 
do najważniejszych dziedzin polityki państwa.

O funkcjach współpracy kulturalnej z zagranicą traktuje analiza Polityczne aspekty wy-
miany kulturalnej z zagranicą. Wskazuje nie tylko polityczne i propagandowe aspekty wy-
miany kulturalnej, lecz także zwraca uwagę na jej „przyjemny” aspekt oraz korzyści, jakie 
przynosi Polsce. 

Wymiana kulturalna z zagranicą stanowi istotną część składową polityki zagranicznej 
naszego państwa, a zarazem jest jedną z najatrakcyjniejszych form realizacji tej polityki. 
Prezentowany z powodzeniem za granicą dorobek kulturalny Polski, określany głównie 
osiągnięciami Polski Ludowej, przyczynił się poważnie i bezspornie do ukształtowania 
wysokiego prestiżu PRL na arenie międzynarodowej oraz stał się ważnym elementem 
popularyzacji w krajach kapitalistycznych i rozwijających się teorii i praktyki budownic-
twa socjalistycznego. […] Z drugiej strony – wymiana z zagranicą wzbogaca życie kul-
turalne naszego kraju, pozwala na korzystną konfrontację z rzeczywistością kulturową 
innych krajów, spełniając tym samym ważną funkcję wychowawczą w duchu patrioty-
zmu i poszanowania dorobku innych narodów17. 

Przypisywanie produkcji kulturalnej roli politycznej czy propagandowej nie jest cechą 
ustrojową. W każdym systemie kultura może pełnić takie funkcje. Politykę kulturalną należy 
podzielić na krajową i zagraniczną, a ich wzajemne relacje są różne. W państwach socja-
listycznych obraz kultury na eksport był liberalniejszy niż rzeczywiste warunki, w których 

17 [B.a.] Polityczne aspekty wymiany kulturalnej z zagranicą. AMKiDN, sygn. 1511/9, s. 1.
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toczyło się życie kulturalne. Stosunek krajów zachodnich do kultury wydaje się odwrotny. 
Panuje w nich większa swoboda i mniejsze są oczekiwania natury ideologicznej na rynku 
wewnętrznym (podstawową zasadą są tu reguły rynkowe i imperatyw opłacalności oraz 
dochodowości), a w sposób bardziej instrumentalny traktuje się ją na zewnątrz. Kultura 
bowiem w czasach, kiedy nie podbija się innych krajów militarnie – przez wywołanie wojny 
i pokonanie przeciwnika na polu bitwy, jest ważnym elementem ekspansji politycznej 
i ekonomicznej oraz kreowania wizerunku kraju. Zbigniew Brzeziński upatruje w kulturze 
jednego z czterech, obok czynnika militarnego, ekonomicznego i technologicznego, wy-
znaczników pozycji mocarstwowej USA18.

Kultura, podobnie jak każda inna sfera życia danej społeczności, nie jest wyspą, prze-
strzenią zawieszoną w próżni, wolną od uwarunkowań, ograniczeń i nacisków. Sieć za-
leżności cechuje się jednak ogromnym zróżnicowaniem, a stopień uwikłania produktów 
kultury w kontekst zewnętrzny wykazuje duże zróżnicowanie. Jest też w kulturze miejsce 
dla wybitnych artystów, dla dzieł ponadczasowych, które bronią się przed takimi wpływami, 
ale stanowią one margines. Kultura jest dziedziną mocno związaną z życiem społecznym 
i wchodzi w interakcje z innymi sferami.

 2.2. Polityka kulturalna Jugosławii z perspektywy Chorwatów

Jedną ze współczesnych chorwackich prób opisu i oceny polityki kulturalnej Jugosławii 
można odnaleźć w raporcie z 1998 roku Polityka kulturalna Republiki Chorwacji. Raport kra-
jowy19, przygotowanym pod kierunkiem uważanego w Chorwacji za autorytet w tej materii 
socjologa Vjerana Katunaricia. Opracowanie to ukazało się w ramach projektu Rady Europy 
European Review Programme of National Cultural Development Policies, o czym informują 
jego autorzy i wydawca – Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji.

Raport dotyczy w głównej mierze współczesności, niemniej uwzględnia również okres, 
w którym Chorwacja stanowiła część federacji jugosłowiańskiej. Najogólniej rzecz ujmując, 
można wyróżnić w zakresie polityki kulturalnej dwa różne do niej podejścia, korespondu-
jące ze zmieniającą się koncepcją federacji jako całości. Początkowo politykę kulturalną 
realizowano na szczeblu centralnym, w Belgradzie, w strukturach federacji. Następnie wy-
kształciła się w wyniku procesu decentralizacji polityka kulturalna, która była wypadkową 

18 Zwraca na to uwagę Magdalena Sirecka-Wołodko (z. Brzeziński: Wielka Szachownica. Główne 
cele polityki amerykańskiej. Warszawa 1998, s. 28). Por. M. sirecka-wołodko : Zagraniczna polityka 
kulturalna…, s. 7.

19 Kulturna politika Republike Hrvatske. Nacionalni izvještaj. Voditelj projekta v. kaTunarić. Urednici 
B. cvJeTičanin, v. kaTunarić. Zagreb 1998.
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polityki odrębnie prowadzonej w poszczególnych republikach. W raporcie na podstawie 
analiz, przygotowanych jeszcze w okresie istnienia Jugosławii20, wyróżniono trzy jej etapy: 
centralistyczno-etatystyczny, przejściowy (początki decentralizacji i samorządu) oraz sa-
morządowy. Pierwszy etap charakteryzowało finansowanie kultury oparte na regulacjach 
prawnych na szczeblu federacji i ze środków pochodzących z budżetu centralnego. 

Kultura jest finansowana na podstawie ustawodawstwa na poziomie federacji zgodnie 
z  jednolitym systemem budżetowym i podatkowym. Nikt inny nie ma wpływu na po-
dział środków, co pozostaje w zgodzie z ogólną koncepcją, w myśl której państwo de-
finiuje nie tylko cele polityki kulturalnej, lecz także potrzeby kulturalne społeczeństwa 
i mieszkańców.

Kultura je financirana na osnovi saveznog zakonodastva prema jedinstvenom budžet-
skom i poreznom sustavu. Nitko drugi nema utjecaja na preraspodjelu sredstava, što je 
u skladu s općom koncepcijom po kojoj država definira ne samo ciljeve kulturne politike 
nego i kulturne potrebe društva i i stanovništva21. 

Według autorów raportu, odejście od tego modelu, konstruowanego na podstawie wzo-
rów radzieckich – polegające na próbie zbudowania ponadnarodowej ideologii22, zgodnej 

20 Chodzi między innymi o książki Krunoslava Leki Kulturna infrastruktura u SR Hrvatskoj (Zagreb 
1987) i Branka prnJaTa Kulturna politika (Beograd 1979).

21 Kulturna politika Republike Hrvatske. Nacionalni izvještaj…, s. 21.
22 „Po II wojnie światowej, w drugiej Jugosławii (1945–1991), państwie typu sowieckiego, partia ko-

munistyczna, wzorując się na ZSRR, usiłowała z jugosłowiańskości uczynić ponadnarodową ideologię. 
Nie trwało to zbyt długo. Wszystko wskazuje na to, że konflikt w 1948 roku pomiędzy jugosłowiańskim 
przywódcą Titą i radzieckim przywódcą Stalinem, który zakończył się wykluczeniem Jugosławii z ko-
munistycznego bloku wschodniego (tzw. rezolucja Kominformu), spowodował ideologiczny zwrot 
zarówno w odniesieniu do kwestii narodowej, jak i w kwestii robotniczej, tj. stosunku pomiędzy 
państwem i kierownictwem w przedsiębiorstwach. Przywództwo komunistyczne zdecydowało się 
na bardziej elastyczną formę rządów politycznych. Przede wszystkim zrezygnowało z pomysłu homo-
genizacji kultur narodowych, firmowanego przez komunistyczny internacjonalizm, który w praktyce 
prowadziłby do ponownej wielkoserbskiej dominacji (na wzór wielkoruskiej dominacji w Związku 
Radzieckim) i w ten sposób wywołałby wewnętrzne podziały polityczne i niestabilność. Kierownictwo 
polityczne ogłosiło samorząd robotniczy, kombinację doktryny marksizmu (program z centralnym 
planowaniem) i proudhonizmu (autonomia komunalna i autonomia przedsiębiorstw). Obie strategie 
są ważne dla zrozumienia polityki kulturalnej drugiej Jugosławii”. / „Nakon Drugog svjetskog rata, 
u drugoj Jugoslaviji (1945–1991), državi sovjetskog tipa, Komunistička je partija pokušala najprije 
izgraditi jugoslavenstvo kao nadnacionalnu ideologiju, sličnu sovjetskoj. Ali ne zadugo. Po svemu 
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zresztą z obowiązującą w marksizmie i leninizmie ideą internacjonalizmu – nastąpiło po 
rezolucji Kominformu, która oznaczała konflikt Jugosławii z obozem krajów socjalistycznych. 
Najdłuższy okazuje się okres przejściowy, trwający od lat pięćdziesiątych do siedemdzie-
siątych, a precyzyjniej, począwszy od uchwalenia tzw. Ustawy konstytucyjnej w 1953 roku 
i skończywszy na nowej Konstytucji z 1974 roku.

W  drugim okresie, od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych, słabnie ścisła kontro-
la ideologiczna nad kulturą. Nie uważa się już doktryny realizmu socjalistycznego za 
jedynie słuszną, czemu towarzyszy otwarcie się na zachodnie wpływy kulturalne (od 
sztuki abstrakcyjnej do jazzu). W dziedzinie ustawodawstwa i finansów podejmowane 
są pierwsze kroki w  kierunku decentralizacji. Kompetencje poszczególnych organów 
federacji przenoszone są na ludowe rady gmin i  okręgów (na podstawie Konstytucji 
z 1953 roku i zwłaszcza Konstytucji z 1963). Jednak decentralizacja przebiega ze zwło-
ką i z niedomówieniami. Proklamowano (konstytucyjną) zasadę, która „gwarantuje lu-
dowi pracującemu samorządność w  dziedzinie oświaty, kultury i  służb społecznych”. 
W praktyce „globalna polityka kulturalna w sferze decyzyjnej i finansowej zachowuje 
etatystyczny charakter” (Gjanković, 1981). A zatem sytuacja o tyle uległa zmianie, o ile 
etatyzm i podstawowa ideologia mają teraz bardziej fleksybilny kształt. Porzucono stary 
kolektywistyczny system socjalistycznych wartości i towarzyszący mu typ działań kultu-
ralnych. Państwo interesuje przede wszystkim wzrost gospodarczy.

U drugom razdoblju, od pedesetih do sedamdesetih, popušta krut ideologijski nadzor 
nad kulturom. Doktrina socijalističkog realizma više se ne smatra jedino ispravnom, što 
je popraćeno otvaranjem prema zapadnim kulturnim utjecajima (od apstraktne um-
jetnosti do jazza). U sferi zakonodavstva i finaciranja dolazi do prvih pomaka u smjeru 
decentralizacije. Ovlaštenja se sa saveznih organa prenose na narodne odbore kotareva 
i općina (utemeljeno na Ustavu iz 1953, a pojačano Ustavom iz 1963). Ipak, decentraliza-
cija se odvija s puno oklijevanja i nedorečenosti. Proklamirano je (ustavno) načelo kojim 

sudeći, sukob iz 1948. između jugoslavenskog vođe Tita i sovjetskog vođe Staljina, koji je završio 
isključenjem Jugoslavije iz istočnog komunističkog bloka (tzv. »Rezolucijom Informbiroa«), uvjetovao 
je ideološki zaokret kako u odnosu na nacionalno pitanje tako i u odnosu na radničko pitanje, tj. odnos 
između države i upravljanja u poduzećima. Komunističko se je vodstvo odlučilo za fleksibilniju varijan-
tu političke vladavine. Prije svega, odustalo je od ideje amalgamacije nacionalnih kultura pod firmom 
komunističkog internacionalizma – koji bi praktički vodio u ponovnu velikosrpsku dominaciju (po 
uzoru na velikorusku u Sovjetskom Savezu) i time izazvao unutranje političke raskole i nestabilnost. 
S druge strane, političko je vodstvo proglasilo radničko samoupravljanje, neku kombinaciju doktrina 
marksizma (centralnoplanskog programa) i produnizma (komunalna autonomija i autonomija podu-
zeća). Obje su strategije važne i za razumijevanje kulturne politike druge Jugoslavije”. Ibidem, s. 14.
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je „zajamčeno samoupravljanje radnog naroda u oblasti prosvjete, kulture i socijalnih 
službi”. U praksi, „globalna kulturna politika zadržava karakter etatističkog odlučivanja 
i financiranja” (Gjanković, 1981). Dakle, stvari su se promijenile utoliko što se etatizam 
i osnovna ideologija sada pojavljuju u fleksibilnijem obliku. Napušten je stari kolektivi-
stički sustav socijalističkih vrijednosti i prateći tip kulturnih aktivnosti. Država je primar-
no zaokupljena gospodarskim rastom23.

Od połowy lat sześćdziesiątych zamiast finansowania z budżetu wprowadzono fundusze 
kultury (fondovi za kulturu) i przeniesiono kwestie finansowania wielu sfer, w tym finanso-
wanie większości współpracy kulturalnej z zagranicą, na republiki. Ową zmianę autorzy 
raportu na temat polityki kulturalnej Republiki Chorwacji oceniają w następujący sposób:

Wydawało się, że centralę przestała interesować kultura jako sfera symbolicznej mocy 
i  że postanowiła powierzyć jej los republikom, a  zachować dla siebie resorty siłowe 
(z  budżetu federacji finansowano wojsko, policję i  organy reprezentacyjne państwa). 
I  rzeczywiście, wskutek wprowadzania dalszych zmian ukierunkowanych na decen-
tralizację i samorządność wykształcił się dualistyczny system. Z jednej strony „miękkie” 
resorty: kulturę, oświatę, służbę zdrowia, opiekę społeczną, objęło ustawodawstwo na 
poziomie republik, z drugiej strony zcentralizowany państwowo-partyjny aparat para-
doksalnie dopuszczał możliwość wpływania na sposób, w jaki funkcjonował, ale w ta-
kiej mierze, by nie zagroziło to jego hegemonii.

Izgledalo je da je savezni centar izgubio interes za kulturu, kao sferu simboličke moći, 
i  prepustio je republikama, a  zadržao čvrste resurse moći (budžetski prihodi za fina-
ciranje savezne vojske, policije i državne reprezentacije). I doista, uvođenjem daljnjih 
promjena u smjeru decentralizacije i samoupravljanja formirao se jedan dualistički su-
stav. Na jednoj strani sfera kulture, prosvjete, zdravstva, socijalnih službi i ostalih „mekih” 
resursa regulirana je samoupravnim zakonodastvom, a tome nasuprot stoji centralizira-
ni državno-partijski kompleks moći, koji, paradoksalno, sam uvodi upravljanje u mjeri 
u kojoj to ne ugrožava njegovu hegomoniju24.

Ostatnia faza, w której wykształcił się tzw. model samorządowy lub model pracy uspo-
łecznionej (model udruženog rada), opiera się na Konstytucji z 1974 roku i na Ustawie o pracy 
uspołecznionej (Zakon o udruženom radu) z 1976 roku oraz na zasadach i celach polityki 
kulturalnej sformułowanych na X Zjeździe Związku Komunistów Jugosławii w 1974 roku. 

23 Ibidem, s. 21.
24 Ibidem, s. 22.
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Kluczową kwestię organizowania i finansowania działności kulturalnej powierzono tzw. 
SIZ-om (skrót od Samoupravna interesna zajednica, Samorządowa Wspólnota Branżowa) 
powstającym na różnych poziomach – od lokalnych wspólnot, organizacji pracowniczych, 
przez organy gminne, aż do poziomu republiki.

Innym tekstem chorwackim napisanym po 1990 roku, w którym można znaleźć opis 
i ocenę polityki kulturalnej w Jugosławii, jest artykuł Andrei Zlatar Kultura w okresie trans-
formacji w Chorwacji25. Jego autorka koncentruje się w nim na sytuacji w latach dziewięć-
dziesiątych, a przeszłość opisuje we fragmencie Zastany stan: 1989/1990 (Zatečeno stanje: 
1989./1990.) Zlatar także dzieli cały okres na trzy fazy:

1) do 1950: administracyjna, na wzór radziecki: etatystyczne kierowanie i  ideologia 
oświeceniowego socjalizmu oraz komunistycznego awangardyzmu;

2) 1950–1975: stopniowa decentralizacja kultury i otwieranie się na wpływy kultury za-
chodniej; konflikt federacyjnych i republikańskich instytucji finansowych;

3) 1975–1990: wprowadzanie samorządowego modelu w kulturze, w którym podsta-
wowa forma organizowania i finansowania działalności kulturalnej, tzw. samorządo-
wa wspólnota branżowa (SIZ), powstaje od struktur lokalnych do republikańskich; 
w istocie nie różni się od finansowania z budżetu, gdyż oba sposoby to rezultat usta-
wowego dyktatu i odgórnych przepisów, a nie wolnej wymiany dóbr.

1) do 1950.: sovjetsko administrativno: etatističko upravljanje i  ideologija socijali-
stičkog prosvijetiteljstva i komunističkog avangardizma;

2) 1950.–1975.: postupna decentralizacija kulture i otvaranje prema zapadnim kultur-
nim utjecajima; sukob saveznih i republičkih instancija financiranja;

3) 1975.–1990.: uvođenje samoupravnog modela udruživanja u  kulturi u  kojemu je 
glavni oblik organiziranja i financiranja kulturnih djelatnosti tzv. samoupravna inte-
resna zajednca (SIZ), koja se organizira od lokalne do republičke razine; u osnovi se 
ne razlikuje od budžetskog financiranja jer oba su načina rezultat zakonske prisile 
i propisivanja a ne slobodne razmjene dobara26.

Zlatar zwraca szczególną uwagę na problem finansowania kultury, przeciwstawiając 
modelowi finansowania z budżetu model rynkowy, który w okresie komunizmu się nie wy-
kształcił. Sytuację, jaka panowała pod koniec lat osiemdziesiątych, nazywa pseudorynkiem:

25 a. zLaTar: Kultura u tranzicijskom periodu u Hrvatskoj. „Reč” 2001, br. 61/7, s. 59–74; wydanie 
internetowe: http://www.b92.net/casopis_rec/index.html. Data dostępu: 10 marca 2011.

26 Ibidem, s. 61.
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System polityczny nie jest gotowy powierzyć decydowania samorządowemu porozumie-
niu, nie jest też gotowy wprowadzić zasady wolnego rynku; finansowanie przez SIZ-y przy-
krywa częściowo zdehierarchizowany, ale w istocie budżetowy system finansowania kultury.

Politički sistem nije spreman prepustiti odlučivanje ni samoupravnom dogovaranju niti 
uspostaviti slobodne tržišne odnose, već finaciranje kroz SIZ-ove prikriva djelomično de-
hijerahizirani ali u osnovi budžetski sistem financiranja kulture27.

W  okresie istnienia Jugosławii perpektywa oglądu zjawisk nie różniła się od tej po 
1990 roku w sposób istotny. Željko Grbac w książce Kultura na scenie społecznej wyróżnia 
dwa etapy. Pierwszy, nad wyraz krótki, bo trwający do 1948 roku, nazywa zewnętrznym, 
kremlowskim, etatystyczno-administracyjnym, a drugi – samorządowym. Przełomowe, 
według chorwackiego badacza, wydarzenia drugiego etapu to VII Zjazd ZKJ i uchwalony 
na nim Program ZKJ (Ljubljana 1958), seminarium Polityka kulturalna samorządowego spo-
łeczeństwa i ZKJ (Kulturna politika samoupravnog društva i SKJ), które odbyło się w dniach 
12–15 lutego 1968 roku w Belgradzie (dla Grbaca czas narodzin polityki kulturalnej jako 
dyscypliny teoretycznej) oraz wymieniane wcześniej: X Zjazd ZKJ, Konstytucja z 1974 roku, 
Ustawa o pracy uspołecznionej, zastąpienie funduszy kultury samorządowymi branżowymi 
wspólnotami kultury28. Chorwaccy badacze podkreślają, że po pierwszym okresie kulturę 
traktowano nie jako strategiczny resort, lecz jako sferę konsumpcji.

 2.3. Polityka kulturalna Jugosławii z perspektywy Serbów

Temat polityki kulturalnej socjalistycznej Jugosławii cieszy się znacznie większym zain-
teresowaniem wśród badaczy serbskich. Tematyką tą zajmuje się historyk Ljubodrag Di-
mić, autor monografii Polityka kulturalna w Królestwie Jugosławii (Културна политика 
у Краљевини Југославији, 1918–1941. Београд 199729). Z interesującym mnie okresem wiąże 
się częściowo jego wcześniejsza książka, napisana w latach osiemdziesiątych – Kultura 
agitpropu. Agipropowska faza polityki kulturalnej w Serbii w latach 1945–1952 (Agitprop kul-
tura. Agipropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945–1952. Beograd 1988). Częściowo, gdyż 
dotyczy sytuacji w Socjalistycznej Republice Serbii. 

Kolejna ciekawa publikacja, o której należy wspomnieć, to wydana nakładem Archiwum 
Jugosławii Polityka kulturalna Jugosławii 1945–1952. Zbiór dokumentów. Składają się na nią 

27 Ibidem, s. 62.
28 Por. Ž. GrBac: Kultura na društvenoj pozornici. Zagreb 1987, s. 9–18.
29 Ma ona trzy części: Друштво и држава, Школа и црква, Политика и стваралаштво.
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dwa tomy dokumentów poprzedzonych wstępem, pod którym podpisali się: Branka Doknić, 
Milić F. Petrović i Ivan Hofman, oraz samodzielnym artykułem tej pierwszej Polityka kultu-
ralna Jugosławii30. Zbiór dokumentów prezentuje przede wszystkim sytuację wewnętrzną 
i w niewielkim stopniu obrazuje kwestię polityki, jaką prowadziła Jugosławia w sferze kon-
taktów kulturalnych z zagranicą31. Do jugosłowiańskiej polityki kulturalnej wraca również 
Ivan Hofman w artykułach publikowanych w czasopiśmie „Архив”, którego wydawcą jest 
Archiwum Jugosławii.

Serbscy autorzy pierwszy okres istnienia Jugosławii i obowiązujący wówczas model ju-
gosłowiańskiej polityki kulturalnej, podobnie jak chorwaccy badacze, określają, korzystając 
z terminologii stosowanej w poprzednim okresie, mianem modelu etatystyczno-biurokra-
tycznego. Pomimo osłabienia od początku lat pięćdziesiątych nacisku ideologicznego, co 
w obliczu konfliktu z państwami socjalistycznymi wiązało się z otwarciem Jugosławii na 
kraje zachodnie, państwo w dalszym ciągu w pełni kontrolowało twórczość artystyczną, 
gdyż to ono właśnie finansowało całą działalność kulturalną.

Wprowadzony tuż po wojnie etatystyczny element w polityce kulturalnej ucieleśniała 
dominacja dyrektyw partyjno-ideologicznych. W  późniejszym okresie, począwszy od 
1950 roku, państwo swoją dominującą rolę realizuje, osłabiając nacisk ideologiczny. Wy-
korzystuje w  tym celu instytucję całkowitego finansowania każdego przedsięwzięcia 
kulturalnego i  nadal w  zupełności kontroluje twórczość kulturalną. Paternalizm pań-
stwa, mniej lub bardziej widoczny, ale w istocie zawsze ten sam, za pośrednictwem po-

30 Branka Doknić pokusiła się o dogłębną analizę okresu. Jej studium składa się z następują-
cych części: I. Wstęp. Modele, cele, instrumenty i instytucje jugosłowiańskiej polityki kulturalnej (Увод. 
Модел, циљеви, инструменти и институције југословенске културне политике); II. 1945–1948. 
Koniec wojny i nowa klasa u władzy (Крај рата и нова класа на власти); III. 1948–1950. Ciężkie czasy 
Kominformu (Оловно време Информбироа); IV. 1950–1952. Zmiana kursu ideologicznego (Промена 
идеолошког курса); Wnioski (Закључак). Zob. też Б. До к н и ћ: Културна политика Југославије 1945–
1952. У: Културна политика Југославије 1945–1952. Зборник докумената. Приредили Б. До к н и ћ, 
М.Ф. Пе т р о в и ћ, и. Хо ФМ ан . Књига 1. Беогрaд 2009, s. 7.

31 Z dwóch tomów, zawierających tysiące dokumentów, na potrzeby niniejszych rozważań przy-
datnych okazuje się tylko kilka z nich. Zostały one wybrane z kilku zespołów. Zdecydowana większość 
odnosi się do sytuacji wewnątrz Jugosławii i jej szkolnictwa. Kwestie związane z zagraniczną polityką 
kulturalną powracają kilkakrotnie: w pierwszym tomie w części Podstawy kultury i oświaty (Полазне 
основе културе и просвете), w rozdziale Podstawowe dyrektywy Agitpropu (Основне директиве 
агитпропа), zaprezentowano 5 dokumentów: 3 z zespołu 507/VIII (Komisji Agitacji i Propagandy KC 
ZKJ), 2 z zespołu 313 (Ministerstwo Oświaty); w drugim tomie – w części Kultura agitpropu (Култура 
Агитпропа) w rozdziale Kulturalne i oświatowe związki z zagranicą (Културне и просветне везе са 
иностранством) oraz w rozdziale Otwarcie się na świat (Отварања према свету).
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lityki kulturalnej umożliwiał państwu pełną stabilizację rzeczywistości politycznej. Cała 
sfera kultury pełniła funkcję ochrony i  usprawiedliwienia obowiązującego porządku 
i systemu wartości.

Етатистички елемент у културној политици одмах после рата био је оличен у 
огољеној доминацији партијско-идеолошке директиве. У каснијем раздобљу, по-
чев од 1950. године, држава је своју доминантну улогу остварила мање видљивим 
идеолошким притиском, али је, кроз институцију потпуног финансирања сваке 
културне акције, и даље у потпуности контролисала културно стваралаштво. Па-
тернализам државе, мање или више видљив, али суштински увијек исти, омогућа-
вао је да држава преко своје културне политике обезбеђује потпуну стабилизацију 
политичке реалности, при чему је комплетна култура остала у функцији очувања и 
оправдања постојећег поретка и система вредности32.

Podkreśla się również wiodącą rolę partii, która – jak w każdym kraju tzw. demokracji 
ludowej – była swoistym superrządem, mającym strukturę analogiczną do struktury rządu. 
Decyzje zapadały w łonie partii, a później wcielali je w życie partyjni funkcjonariusze będący 
członkami Rady Ministrów.

Decydowanie w dziedzinie kultury w jednopartyjnym państwie jugosłowiańskim prze-
biegało od centralnego organu partii (zjazdu) przez czynniki odpowiedzialne za kulturę 
(komisje ideologiczne) do niższych struktur partyjnych. Instytucje kultury, kształcenia 
i  nauki istniały tylko jako część instytucji partyjnych w  szerszym znaczeniu lub były 
z  nimi bezpośrednio związane  – tworząc w   ten sposób bardzo rozbudowany aparat 
instytucjonalny, różnorodny ze względu na funkcje, ujednolicony ze względu na sposób 
i cel działania, pozbawiony samodzielności w procesie podejmowania decyzji.

Одлучивање у култури у једнопартијској југословенској држави ишло је од цен-
тралног партијског тела (конгреса), преко његовог дела задуженог за културу (иде-
олошке комисије), до нижих партијских структура. Институције културе, образо-
вања и науке постојале су само као део партијских институција у ширем смислу 
или су са њима биле непосредно повезане – стварајући тако врло обиман институ-
ционални апарат, рaзнородан по функцијама, а једнообразован по начину и циљу 
деловања и несамосталан у процесу одлучивања33.

32 Б. Докнић, М. Ф. Петровић, и. ХоФМан: Уводне напомене. У: Културна политика Југославије 
1945–1952…, s. 7.

33 Ibidem, s. 8.
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 2.4. Polityka kulturalna, przekładowa, wydawnicza

Politykę przekładową można rozpatrywać zarówno pod kątem analizy tekstów, jak i okolicz-
ności towarzyszących ich powstawaniu34. W przypadku literatury tłumaczonej polityczne 
czynniki kontroli na etapie produkcji książki są silniejsze niż w odniesieniu do literatury 
rodzimej, natomiast na etapie tworzenia przekładu – słabsze. Bożena Tokarz zauważa:

Polityk nie ogranicza się do retorycznego modelowania słowem, lecz – realizując swoje 
cele lub cele grupy, którą reprezentuje – rozszerza możliwości perswazyjne o sposoby 
zachowań czy powoływane instytucje. Polityka wchłania w efekcie wszystkie formy ko-
munikacji społecznej, a wśród nich także literaturę rodzimą i obcą, poprzez kierowany 
wybór. Tłumaczowi pozostaje, mimo wszystko, swoboda na poziomie indywidualnych 
rozwiązań leksykalnych i stylistycznych. Przekład artystyczny wchłonięty bywa najczę-
ściej przez represyjne systemy polityczne. Zwykle za wybór tekstu i jego reekspresję od-
powiedzialny jest tłumacz35.

Grażyna Szewczyk, pisząc o przekładach literatury polskiej w Niemczech, odwołuje się 
do popularnej w obszarze niemieckojęzycznym estetyki recepcji. Zajmuje się politycznym, 
ideologicznym i ideologiczno-krytycznym aspektem procesu tłumaczenia i stwierdza:

Przekład może być […] rozumiany nie tylko jako estetyczna reakcja autora oryginału na 
określone zjawiska czasu, lecz również jako jego reakcja ideologiczna. Wpływ ideologii 
na pole recepcji widoczny jest także w  procesie tłumaczenia i  łączy się nierzadko ze 
strategią postępowania tłumacza36.

W doktrynie politycznej państw socjalistycznych współpracę kulturalną traktowano jako 
ważny dział kontaktów z zagranicą, toteż podlegała ona takim samym zasadom i prioryte-
tom, jak polityka zagraniczna państwa. Sytuacja w Jugosławii była inna. Do czasu decen-
tralizacji polityka kulturalna i sfera współpracy kulturalnej z zagranicą stanowiły ważny 
element polityki zagranicznej całego kraju, natomiast w systemie samorządowym została 
przekazana republikom i okręgom autonomicznym. Powstał zatem układ niesymetryczny. 

34 Temu właśnie problemowi została poświęcona jedna z konferencji przekładoznawczych orga-
nizowanych przez Uniwersytet Śląski i Piotra Fasta, której rezultatem była książka Polityka a przekład. 
Red. p. FasT. Katowice 1996.

35 B. Tokarz: Polityka w przekładzie, czyli o pragmatyzmie. W: Polityka a przekład…, s. 20–21.
36 G. szewczyk: Literatura polska w Niemczech. Polityka i konteksty ideologiczno-kulturowe. W: Po-

lityka a przekład…, s. 52.
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Z jednej strony scentralizowane państwa socjalistyczne, w tym Polska, z drugiej – jugo-
słowiański system samorządowy z kilkoma ośrodkami decyzyjnymi skoncentrowanymi 
w poszczególnych republikach.

Teoretycznie zatem można powiedzieć, że w okresie PRL polityka przekładowa jako sa-
modzielny, definiowalny byt nie istniała, gdyż była ona przedłużeniem polityki kultural-
nej państwa, a właściwie – polityki kulturalnej PZPR. Wszystko jednak wskazuje na to, że 
wyodrębniła się w życiu kulturalnym instytucja literatury tłumaczonej, która w ramach 
nakreślonych przez oficjalne instytucje państwa i służący mu aparat ideologiczny starała 
się wykształcić własną politykę przekładową. Choć sterowana, podobnie jak całe życie 
kulturalne w PRL, nie podlegała jednak tak ścisłej kontroli. Być może władza świadomie 
pozwalała na „drobne” odstępstwa. Dlatego trudno postawić znak równości między polityką 
kulturalną PRL i polityką przekładową. Z jednej wszak strony oficjalna polityka kulturalna 
PRL pozostawała w służbie partii i rewolucji, z drugiej – nieoficjalnie prowadziła na polu 
kultury nieco bardziej liberalną politykę. Nie można zapomnieć o tzw. czynniku ludzkim. 
W dziedzinie literatury podmiotową rolę odgrywali przecież tłumacze. Nasuwają się pyta-
nia: jaka była ich polityka? Do jakiego stopnia utożsamiali się z oficjalną polityką? Jaki mieli 
obraz literatur narodów Jugosławii? Bezcenne byłyby świadectwa osób zaangażowanych 
we współpracę. Dlatego wpływ jednostkowy i osobista polityka przekładowa poszczegól-
nych tłumaczy, determinowana wieloma czynnikami – instytucjonalnymi i tymi związanymi 
z biografią – są bardzo ważne i zarazem trudne do uchwycenia.

 2.5. Polityczne tło współpracy kulturalnej Polski i Jugosławii w latach 1944–1989

Okres od końca II wojny światowej do 1989 roku trudno uznać za jednorodny. Niemniej jest 
to etap zamknięty i czas obowiązywania komunistycznej ideologii. Socjalistyczna Jugo-
sławia przeszła kilka zmian ustrojowych, które za każdym razem na nowo określały zasady 
funkcjonowania państwa obejmujące niemalże wszystkie dziedziny życia społecznego, 
politycznego i kulturalnego. Nazwa państwa, cała administracja publiczna, a więc ciała 
odpowiedzialne za politykę kulturalną i kontakty z zagranicą, również ulegały licznym mo-
dyfikacjom. System reorganizowano kilkakrotnie. 

Kontakty Polski i Jugosławii w latach 1945–1989 nie miały charakteru autonomicznego. 
Właściwie nie było pomiędzy obu krajami żadnych problemów spornych, a zdarzające się 
zakłócenia w bilateralnych kontaktach zależały bezpośrednio od relacji jugosłowiańsko

-radzieckich. Polska należała do bloku krajów socjalistycznych, uzależnionych od ZSRR. 
Każdy konflikt pomiędzy Moskwą a Belgradem miał swe reperkusje w krajach Układu War-
szawskiego. Najważniejsze były stosunki polityczne, od których z kolei zależały kontakty 
gospodarcze i kulturalne. 
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W relacjach Jugosławii z ZSRR i państwami socjalistycznymi można wyróżnić kilka faz. 
Pierwsza to lata 1945–1948, czyli od zakończenia II wojny światowej do konfliktu Jugosławii 
ze Związkiem Radzieckim, konfliktu, którego skutkiem było zamrożenie stosunków z po-
zostającymi w ścisłym uzależnieniu od ZSRR państwami. Na początku jednak panowała 
niemal idylla. Już 18 marca 1946 roku został podpisany, podczas wizyty Josipa Broza-Tity 
w Warszawie, polsko-jugosłowiański układ o przyjaźni i pomocy wzajemnej. Przyczyny 
zerwania stosunków między Jugosławią i ZSRR (procesu zainicjowanego przez ZSRR) w za-
sadzie rozpoznano i oceniono już w PRL. Halina Ognik, oszczędzając jednak Stalina i jego 
dyktatorskie działania, pisała: 

Poszukując istoty sporu radziecko-jugosłowiańskiego, większość polskich autorów 
skłania się na rzecz stanowiska, iż dotyczył on kierunków rozwoju budownictwa socjali-
stycznego, charakteru stosunków międzypartyjnych oraz zasad stosunków między pań-
stwami socjalistycznymi – w tym stosunków radziecko-jugosłowiańskich – oraz wska-
zuje konkretne sprawy, w których zdarzały się odmienne stanowiska obu stron. Wśród 
tych ostatnich szczególną uwagę poświęca się integracyjnym dążeniom Jugosławii 
w odniesieniu do państw bałkańskich, które to dążenia rozmijały się z koncepcją Stalina 
starającego się stworzyć – w warunkach zaostrzenia sytuacji międzynarodowej – jedno-
lity front państw socjalistycznych37. 

Autorka podkreśla przy tym brak różnic ideologicznych, a charakter sporu sprowadza 
do chęci wpływania czy wręcz kontrolowania przez Związek Radziecki zarówno polityki 
wewnętrznej, jak i międzynarodowej Jugosławii, która walczyła o to, by w obu sferach 
zachować niezależność. Zaczęto zrywać umowy międzypaństwowe i zamykać przedsta-
wicielstwa dyplomatyczne.

Okres drugi to normalizacja stosunków z państwami socjalistycznymi w latach 1953–1956. 
Nowe władze ZSRR doprowadziły do odmrożenia stosunków, co oficjalnie nastąpiło w trak-
cie wizyty I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa w Belgradzie trwającej od 26 maja do 
2 czerwca 1955 roku. W listopadzie 1954 roku Polska mianowała ambasadora w Belgradzie, 
a w 1955 roku podpisała dwustronne umowy o współpracy gospodarczej i naukowo-tech-
nicznej. Można uznać to za swoiste zwycięstwo Jugosławii, gdyż stwierdzono wówczas, 
że doszło do nieporozumienia i że na podstawie sfabrykowanych materiałów wysunięto 
pod adresem Jugosławii niesprawiedliwe oskarżenia (oficjalnie zarzuty dotyczyły przede 
wszystkim odstępowania od zasad marksizmu i leninizmu oraz antyradzieckości). Proces 
normalizacji zakończyła wizyta w Moskwie Josipa Broza-Tity w czerwcu 1956 roku38. 

37 H. oGnik: Polityka zagraniczna Jugosławii. Aspekty europejskie. Warszawa 1986, s. 24.
38 Chruszczow powiedział wówczas: „[…] z całą obiektywnością stwierdzono, że konflikt w sto-
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Sytuację ponownie pogorszyły wydarzenia na Węgrzech i w Polsce w 1956 roku. Jugo-
sławia krytycznie oceniała wówczas politykę ZSRR; konsekwentnie stała na stanowisku, 
że poszczególne państwa powinny podążać własną drogą i  samodzielnie rozwiązywać 
swe problemy. Na ten nienajlepszy okres relacji pomiędzy ZSRR i Jugosławią przypadła 
wizyta polskich władz najwyższego szczebla w Belgradzie. We wrześniu 1957 roku Włady-
sław Gomułka i Józef Cyrankiewicz wraz z jugosłowiańskimi partnerami nie tylko podjęli 
decyzję o powołaniu dwustronnej komisji do spraw współpracy gospodarczej, lecz także 
rozmawiali o  potrzebie utworzenia ośrodków informacyjno-kulturalnych w  Belgradzie 
i w Warszawie. 

Nowy program ZKJ z 1958 roku był przyczyną kolejnego kryzysu politycznego. Została 
odwołana wizyta Tity w Polsce, zaplanowana na czerwiec 1958 roku (ostatecznie doszła 
do skutku na przełomie czerwca i lipca 1964 roku). Mimo problemów natury politycznej 
kontynuowano jednak współpracę gospodarczą. W lutym 1958 roku podpisano porozumie-
nie w sprawie powołania Polsko-Jugosłowiańskiego Komitetu Współpracy Gospodarczej, 
we wrześniu w Zagrzebiu powstała Jugosłowiańsko-Polska Izba Handlu Zagranicznego, 
a w styczniu w Warszawie – Polsko-Jugosłowiańska Izba Handlowa. Ponowne zbliżenie na-
stąpiło na początku lat sześćdziesiątych. Przełomowa okazała się wizyta przewodniczącego 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonida Breżniewa w Belgradzie w dniach 24 września– 
4 października 1962 roku. 

Ponowne problemy nastały w okresie 1968–1969. Związane były z wydarzeniami w Cze-
chosłowacji oraz polskim marcem 1968 roku. Jugosławia udzieliła mocnego politycznego 
wsparcia dla zmian u naszych południowych sąsiadów. Jeszcze 10 dni przed interwencją 
wojsk Układu Warszawskiego, która rozpoczęła się 21 sierpnia 1968 roku, przebywała w Pra-
dze delegacja KC ZKJ z Josipem Brozem-Titą na czele. Podczas wizyty mówiono o zacieśnia-
niu stosunków jugosłowiańsko-czechosłowackich. W połowie 1969 roku ponownie doszło 
do poprawy wzajemnych relacji. Zaczął się nowy okres, który trwał do śmierci Tity. Był to 
okres najbardziej stabilnej i stale zyskującej na intensywności współpracy pomiędzy ZSRR 
i krajami Układu Warszawskiego oraz Jugosławią. W latach osiemdziesiątych po śmierci Tity 
osłabła aktywność Jugosławii na arenie międzynarodowej, gdyż coraz trudniejsza stawała 
się sytuacja w kraju, który powoli zmierzał ku rozpadowi.

 

sunkach między Związkiem Radzieckim a Jugosławią był bezpodstawny i wyrządzał szkodę naszej 
sprawie”, a Tito z kolei: „[…] konflikt ten był wynikiem niesłusznych poglądów jednostki na stosunki 
wzajemne między krajami budującymi socjalizm, jak również wynikiem złośliwych oszczerstw i wy-
paczenia tego, co działo się w Jugosławii”. Ibidem, s. 123.
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 2.6. Ramy prawne polsko-jugosłowiańskiej współpracy kulturalnej

W sytuacji, w której wszelką działalność kulturalną prowadzą organy państwowe i podmioty 
albo utworzone przez organy władzy publicznej, albo w pełni zależne od instytucji pań-
stwa, innymi słowy, kiedy brak jakiejkolwiek działalności pozarządowej, podstawą wszelkiej 
współpracy – na którą niemal zawsze powołują się w zawieranych umowach o konkretnych 
formach współpracy ich autorzy – są umowy międzypaństwowe. 

O tym, jak ważną sferą była dla ówczesnej elity politycznej kultura, wymownie świadczy 
podpisanie już 16 marca 1946 roku Konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpo-
spolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, na której podpisy złożyli Vladislav 
Ribnikar, przewodniczący Komitetu Kultury i Sztuki, oraz Leon Kruczkowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki (fot. 1).

Umowy miały charakter ogólnikowy. Kwestie szczegółowe ustalano w  programach 
współpracy. Konwencja była czwartym z kolei aktem prawnym sygnowanym przez przed-
stawicieli obu krajów. Pierwszą umowę po II wonie światowej zawarto 23 listopada 1945 roku, 
był to Protokół między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP i Rządem Demokratycz-
nej Federacyjnej Jugosławii dotyczący nawiązania stosunków gospodarczych oraz zawarcia 
umowy handlowej regulującej wzajemne obroty towarowe do końca 1946 roku. Drugi akt 
prawny, z 2 stycznia 1946 roku, dotyczył kwestii przesiedlenia Polaków z Jugosławii. Trzeci, 
z 18 stycznia 1946 roku, to Umowa handlowa i rozrachunkowa między Rzecząpospolitą Polską 
a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii. 

Można stwierdzić, że podpisanie Konwencji o współpracy kulturalnej w 1946 roku, przed 
takimi umowami jak choćby Umowa o współpracy gospodarczej czy umowy handlowe 
zawierane w 1947 roku, świadczy o przywiązywaniu w tym okresie dużej wagi do tej sfery 
życia społecznego przez obydwa państwa. Na początku bowiem nowej władzy w szcze-
gólny sposób zależało na zyskaniu poparcia inteligencji, gdyż był to czas walki z pozostało-
ściami starego systemu. Konwencja przewidywała współpracę w dziedzinie nauki, literatury 
i sztuki. Oprócz mało konkretnych sformułowań o życzliwości i poparciu znalazł się w niej 
zapis o utworzeniu instytutów naukowych (artykuł 2)39, które będą badać życie i kulturę 
drugiej strony, choć w tych powojennych warunkach zapisano, że nastąpi to w chwili za-
panowania odpowiednich warunków technicznych i możliwości materialnych. Do realizacji 
zadań Konwencji… postanowiono powołać komisję mieszaną, na której czele rotacyjnie sta-
waliby ambasadorowie obu krajów. Szczegóły współpracy miały ustalać dwie podkomisje: 

39 „Artykuł II. Gdy zaistnieją odpowiednie warunki techniczne i możliwości materialne, każda 
z Wysokich Umawiających się Stron utworzy na swym terytorium instytut naukowy poświęcony 
wszechstronnemu badaniu życia i kultury drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony”. Dz.U. 1947, nr 
26, poz. 101 i 102, s. 394.



Fot. 1 Strona 1. Konwecji o współ-
pracy kulturalnej… 
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w Warszawie i Belgradzie. Najwięcej miejsca poświęcono kwestiom związanym ze współ-
pracą naukową i dydaktyczną. W artykule 5. poruszono także kwestię przekładów, w pod-
punkcie e): „Popieranie akcji przekładów dzieł naukowych i literackich oraz piecza i nadzór 
nad właściwym ich doborem i wartością” (Dz.U. 1947, nr 26, poz. 101 i 102; zob. fot. 2). W od-
rębnych podpunktach wspomniano o organizowaniu wystaw, wizytach literatów, muzyków, 
malarzy i aktorów. Najbardziej zwraca uwagę fragment dotyczący nadzoru nad właściwym 
doborem i wartością tych dzieł naukowych i literackich, które miały zostać przetłumaczone.

Od stycznia 1949 do lutego 1955 roku nie zawierano żadnych umów. 12 lutego 1955 roku 
podpisano Układ płatniczy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Fe-
deracyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, 12 lutego 1955 roku – Umowę handlową, a 14 listo-
pada 1955 roku – Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii40.

Podwaliny pod dalszą, tj. po kryzysie kominformowskim, współpracę kulturalną położyła 
podpisana 6 lipca 1956 roku w Belgradzie Umowa o współpracy kulturalnej między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii (fot. 3). Tym razem wy-
mieniono takie dziedziny, jak: nauka, szkoły wyższe, literatura, sztuki plastyczne, muzyka, 
teatr, film, radio, telewizja, sport i działalność kulturalna w ogóle. W umowie znalazł się 
również zapis mówiący o tłumaczeniach. W porównaniu z Konwencją z 1946 roku, w 6. pod-
punkcie widać jedną ważną modyfikację: zrezygnowano z frazy o nadzorze nad wyborem 
i wartością tłumaczonych dzieł, ograniczając się do zapowiedzi prowadzenia wymiany dzieł 
naukowych, fachowych, literackich i artystycznych oraz ich publikacji, tłumaczenia i wyda-
wania. Kwestie szczegółowe zaś miały regulować roczne programy wymiany kulturalnej41. 
Z ważniejszych dokumentów związanych ze współpracą kulturalną wspomnieć należy 
o Porozumieniu o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów 
szkół wyższych uzyskanych w obu państwach, podpisanym 15 września 1978 roku.

Pierwszy roczny program wymiany kulturalnej sygnowano w 1956 roku: Plan realiza-
cji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną 
Ludową Republiką Jugosławii na rok 1956. Do 1959 roku włącznie sporządzano takie plany 
na rok, od 1960 na dwa lata: Plan realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1960 i 1961, od 

40 25 marca 1965 roku podpisano protokół zmieniający porozumienie z 14 listopada 1955 roku. 
Zmodyfikowano 5. artykuł i zamiast daty jego ważności (do 31 grudnia 1960 roku) zapisano: „na czas 
nieokreślony”.

41 „Artykuł 2. W celu jak najszerszego wzajemnego zaznajomienia się z osiągnięciami i doświad-
czeniami na polu nauki, kultury i oświaty obie Umawiające się Strony postanowiły w szczególności 
popierać i ułatwiać: […] 6) wymianę dzieł naukowych, fachowych literackich i artystycznych oraz 
publikacji, tłumaczenie i wydawanie tych dzieł”. Dz.U. 1957, nr 20, poz. 99 i 100, s. 206.



Fot. 2 Fragment Konwecji 
o współpracy kulturalnej…

Fot. 3 Strona 1. Umowy  
o współpracy kulturalnej…



1962 roku zmieniono nazwę dokumentu na Program współpracy kulturalnej między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1962 i 1963, a od 
1974 zaczęto planować współpracę w dziedzinie kultury na okresy trzyletnie. Ostatni taki 
program został podpisany w Warszawie w 1989 roku na lata 1989–1991. 

Formalnie na szczeblu rządowym umowy miały charakter międzypaństwowy, zawierali je 
przedstawiciele władz centralnych. W połowie lat sześćdziesiątych w Jugosławii rozpoczął 
się proces decentralizacji tej sfery życia federacji. Poszczególne republiki zyskały podmio-
towość w programach współpracy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych umowy 
bywały zawierane między poszczególnymi miastami albo województwami i republikami 
jugosłowiańskimi. Przykładem tej pierwszej może być współpraca Krakowa z Zagrzebiem 
czy Skopjem, ostatniej – współpraca podpisana w latach osiemdziesiątych między wo-
jewództwem katowickim i Socjalistyczną Republiką Słowenii (najpierw wpisywano taką 
możliwość i sugestię do programu współpracy42).

42 W artykule 75. programu na lata 1983, 1984 i 1985 zapisano:   „Obie Strony będą popierać współ-
pracę kulturalną między województwami, miastami, republikami i okręgami autonomicznymi. Obie 
Strony będą szczególnie popierać współpracę stolic obu państw: Warszawy i Belgradu, jak też miast 
Krakowa i Skopja, Związku Organizacji Kulturalnych Słowenii i odpowiednich organizacji kulturalnych 
województwa katowickiego oraz współpracę między Republikańską Wspólnotą Kulturalno-Oświa-
tową z Pljevlja i odpowiednimi organizacjami kulturalnymi województwa wałbrzyskiego”. Program 
realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Fe-
deracyjną Republiką Jugosławii na lata 1983, 1984 i 1985 podpisany w imieniu Rządu Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej i Związkowej Rady Wykonawczej Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 36.

Mogło zdarzyć się tak, że kolejność była odwrotna, najpierw na skutek inicjatywy oddolnej jakieś 
organizacje czy instytucje prowadziły rozmowy, a dopiero później zapisywano to w Programie. Mógł 
też impuls płynąć z jednej strony, przy jednoczesnym zainteresowaniu lub braku zainteresowania 
bądź obojętności drugiej strony. Zrealizowane projekty, jak również zachowane w dokumentach ślady 
nawiązywania współpracy, potwierdzają, że każdy z tych scenariuszy był możliwy.
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 3. W cieniu Agitpropu (1944–1948)

Tylko pod agitpropowskim parasolem można było tworzyć. Poza tym 
parasolem była pustynia, bez jakichkolwiek warunków do pracy i pro-
mocji.

Само испод агитпроповског кишобрана могло се стварати. Ван тог 
кишобрана била је пустиња, без икаквих услова за рад и промо-
цију1.

 3.1. Kultura agitpropu

O tym, jak wielką rolę w pierwszym okresie kontaktów kulturalnych odgrywała partia, 
świadczy określanie go mianem agitpropowski. „Agitprop” to skrót od słów: „agitacja” i „pro-
paganda”, użytych w nazwie ówczesnego wydziału w Komitecie Centralnym Komunistycz-
nej Partii Jugosławii. W schemacie organizacyjnym KC KPJ w latach 1945–1948 figurował 
Wydział Propagandy i Agitacji, a w jego ramach – Sektor Propagandy Zagranicznej; nato-
miast w latach 1948–1952 (pomiędzy V i VI Zjazdem KPJ) – Biuro Agitacji i Propagandy, które 
od 1949 roku miało Wydział Propagandy Zagranicznej, a od 1950 roku – Wydział Polityki 
Zagranicznej. Decyzje Agitpropu, często przekazywane w formie propozycji i sugestii, skru-
pulatnie wprowadzano w życie. Autorzy wstępu do zbioru dokumentów Polityka kulturalna 
Jugosławii w latach 1945–1952 mówią wprost, że do odtworzenia polityki kulturalnej najważ-
niejsze są materiały Komisji Agitacji i Propagandy Komitetu Centralnego, choć przyznają 
też, że w celu nakreślenia pełnego jej obrazu należy również przeanalizować dokumenty 
federacyjnych i republikańskich ministerstw, rad oraz instytucji. 

Ze względu na znaczenie najważniejszymi dokumentami są: dyrektywy, zalecenia, 
wnioski i inne akty Komisji Agitacji i Propagandy KC KPJ. Jednak bez dokumentów mini-
sterstw, komitetów, rad i instytucji terenowych nie można kompleksowo opisać polityki 
kulturalnej ówczesnej Jugosławii.

Према значају најважнија документа су директиве, препоруке, закључци и друга 
акта Комисјие за агитацију и пропаганду ЦК КПЈ. Међутим, без докумената савезних 

1 Б. Докнић: Културна политика Југославије 1945–1952. У: Културна политика Југославије 
1945–1952. Зборник докумената. Књига 1. Приредили Б. Докнић, М.Ф. Петровић, и. ХоФМан. 
Беогрaд 2009, s. 18.
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и републичких министарстава, комитета, савета и установа на терену није могуће 
целовито сагледати културну политику ондашње Југославије2.

O stanie materiałów archiwalnych mogą świadczyć następujące słowa z cytowanego 
wstępu:

W wykorzystywanych zbiorach archiwalnych rzadkie są plany roczne i programy pracy 
ministerstw, urzędów i innych instytucji państwowych, a rocznych raportów z działalno-
ści prawie nie ma. W ich miejsce wybraliśmy kilka miesięcznych raportów. 

У коришћеним архивским фондовима ретки су годишњи планови и програми рада 
минстарстава, установа и других државних институција, док годишњих извештаја о 
раду готово нема. Уместо њих одабрали смо неколико месечних извештаја о раду3.

Branka Doknić w swoim studium przedstawia politykę kulturalną jako bardzo ważny 
element całościowej polityki państwa, czynnik kształtowania nowego społeczeństwa.

Centralne planowanie w sferze kultury odbywa się na zasadzie pełnego materialnego 
i finansowego wsparcia każdej inicjatywy, także kontrolowania i waloryzacji działalno-
ści artystycznej i kulturalnej, rewaloryzacji zastanych wartości obowiązujących w spo-
łeczeństwie, ruchomego i  nieruchomego dziedzictwa kulturalnego. Pozycja kultury 
w tym znaczeniu niczym nie różniła się od pozycji innych sfer życia społecznego – woj-
ska, policji, gospodarki i przemysłu.

Централистичко планирање културе усмеравано је потпуном материјалном и фи-
нансијском потпором сваке акције, контролом и валоризацијом уметничког, од-
носно укупног културног стваралаштва, ревалоризацијом затечених грађанских 
вредности, покретног и непокретног културног насљеђа. Позиција културе се у 
том смислу није разликовала од позиције других сфера друштвеног живота – војске, 
полиције, економије, индустрије4.

Wypracowany wówczas model polityki kulturalnej określa autorka mianem biurokra-
tyczno-oświeceniowego (бирократско-просветитељски). Państwo wykształciło aparat, 

2 Б. Докнић, М.Ф. Петровић, и. ХоФМан: Уводне напомене. У: Културна политика Југославије 
1945–1952…, књига 1, s. 13.

3 Ibidem.
4 Б. Докнић: Културна политика…, s. 16.
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za którego pomocą sprawowało kontrolę nad sferą kultury. W realizacji swych celów ko-
rzystało z wielu instrumentów: 

Instrumenty te były natury gospodarczej, polityczno-prawnej, organizacyjnej i aksjolo-
giczno-ideowej, a ze względu na charakter oddziaływania – stymulacyjne i represyjne, 
w zależności od potrzeb panującej elity politycznej.

По природи свог деловања ти инструменти били су економског, политичко-прав-
ног, организационог и вредносно-идејног карактера, а по смеру деловања били 
су стимулативни или репресивни, што је директно зависило од потреба владајуће 
политичке елите5.

Doknić wyróżnia trzy fazy realizacji polityki kulturalnej:

W głęboko upolitycznionym jugosłowiańskim społeczeństwie polityka kulturalna – jako 
planowe regulowanie interesu klasowego w kulturze i decydowanie o wszystkich kwe-
stiach związanych z rozwojem kulturalnym – składała się z trzech faz: a) definiowania 
celów w kulturze; b) teoretycznego uzasadnienia i zdefiniowania wytyczonych celów; 
c) tworzenia warunków, instrumentów i metod do realizacji tych celów. Cała polityka 
kulturalna realizowana jest za pośrednictwem państwowych instytucji kultury, które 
w całości finansowały każdą inicjatywę kulturalną. Trzecia faza była realizowana za po-
średnictwem działalności ministerstwa kultury i  instytucji ministerstwa kultury, które 
były podporządkowane temu ministerstwu. Pierwsza faza realizowana jest w  partyj-
nych organizacjach. Z powodu ogromnej ilości partykularno-ideologicznych dyrektyw 
i  kontroli nad ideowymi tendencjami, sprawowanej przez specjalną komórkę organi-
zacji partyjnej – wydział propagandowo-agitacyjny, jugosłowiański powojenny model 
decydowania o kulturze i jej kreowania w kręgach specjalistów oraz w potocznym od-
biorze znany jest jako agitpropowski model polityki kulturalnej.

У дубоко политизованом југословенском друштву културна политика, као планско 
регулисање класног интереса у култури и одлучивања о свим питaњима целокуп-
ног културног развитка, испољавала се кроз три етапе: а) дефинисање циљева у 
култури; б) теоријско утемељење и осмишљавање задатих циљева; в) стварање ус-
лова, инструменaта и метода за остваривање тих циљева. Укупна културна полити-
ка је реализована само преко државних институција културе, које су у потпуности 
финансирале сваку културну акцију. Трећа етапа се вршила кроз делатност мини-

5 Ibidem, s. 17.
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старства културе и институција културе које су биле подређене том министарству. 
Прве етапе су реализоване у партијским организацијама, па је због огромне ко-
личине партикуларно-идеолошких усмерења и контроле над целокупним идејним 
кретањима, коју је спроводио посебан део партијске организације под именом 
агитационо-пропагандно одељење, југословенски послератни модел одлучивања 
и креирања културе у стручној и осталој јавности познат као агитпроповски модел 
културне политике6.

 3.2. Kwestie ideologiczne, organizacja urzędów, najważniejsi aktorzy współpracy

Polsko-jugosłowiańskie kontakty kulturalne do feralnej rezolucji Kominformu rozwijały 
się bardzo dobrze i obejmowały wiele sfer życia kulturalnego7. Planowanie i realizowanie 
współpracy zostało, zgodnie z zapisami w Konwencji, powierzone Komisji Mieszanej i jej 
dwóm podkomisjom: Podkomisji Belgradzkiej oraz Podkomisji Warszawskiej (fot. 4). To one 
w praktyce ustalały zakres współpracy i decydowały o kształcie kontaktów kulturalnych.

O tym, że nowa „ludowa” władza w Polsce przywiązywała duże znaczenie do kultury, 
chcąc jak najszybciej zawładnąć sferą znaczeń symbolicznych, świadczy wciąż reorganizo-
wana i „udoskonalana” struktura organizacyjna urzędów odpowiedzialnych za resort kultury, 
a także intensywna praca nad zdobyciem przychylności inteligencji i objęciem kontroli nad 
tym opiniotwórczym środowiskiem. Równie ważna była sfera kontaktów kulturalnych z za-
granicą. Już 9 marca 1945 roku został utworzony Samodzielny Wydział Współpracy z Zagra-
nicą przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, a 14 lutego 1946 roku powstało Biuro Współpracy 
Kulturalnej z Zagranicą przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Do zadań Biura (używano skrótu 
BWKzZ) należało między innymi:

3) systematyczne zapozna[wa]nie społeczeństwa polskiego z  najważniejszymi osiąg-
nięciami sztuki zagranicznej poprzez planową organizację wystaw artystów zagra-
nicznych w  Polsce, sprowadzanie wystaw zagranicznych, czasopism, wydawnictw, 

6 Ibidem.
7 Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych zostało utworzone 27 września 1947 

roku na naradzie partii komunistycznych i robotniczych, która odbywała się w Szklarskiej Porębie. Do 
czasu wyrzucenia Jugosławii z Kominformu Belgrad był pierwszą siedzibą tej organizacji. Kominform 
został zlikwidowany w kwietniu 1956 roku. Zanim uchwalono rezolucję, Jugosławia odgrywała ważną 
rolę we wspólnocie krajów słowiańskich, o czym świadczy zorganizowanie Zjazdu Słowiańskiego 
w Belgradzie w dniach 8–11 grudnia 1946 roku. Materiały ze Zjazdu opublikowało „Życie Słowiańskie” 
w pierwszym (podwójnym) numerze w 1947 roku.



 

Fot. 4 Porządek posie-
dzenia Podkomisji do 
spraw Rea lizacji Konwencji 
o współpracy kulturalnej…
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zespołów teatralnych, koncertowych, jak również przez zapraszanie wybitnych przed-
stawicieli obcego świata kulturalnego i artystycznego do Polski8.

Biuro miało odrębną jednostkę, która zajmowała się sprawami słowiańskimi. W sprawoz-
daniu z działalności Ministerstwa Kultury i Sztuki za rok 1945 informowano:

Po wstępnym okresie prac przygotowawczych Wydział, przekształcony obecnie w Biuro 
Współpracy z Zagranicą, rozszerza swą działalność w kierunku planowego rozwoju wy-
miany artystyczno-kulturalnej. Biorąc zaś pod uwagę odrębne zadania takiej wymiany, 
tworzy się dwa oddziały Biura: [Oddział – L.M.] Zachodni i [Oddział – L.M.] Słowiański9.

Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą zlikwidowano 18 lipca 1950 roku. W jego miejsce 
powstał Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą. Komitet zastąpił wszystkie jednostki 
organizacyjne zajmujące się współpracą kulturalną z zagranicą w ministerstwach i urzędach 
centralnych. Został zlikwidowany 15 listopada 1956 roku, kiedy to organizowanie współ-
pracy kulturalnej z zagranicą przekazano zainteresowanym ministerstwom i instytucjom.

Jugosławia w pierwszym okresie istnienia była krajem scentralizowanym, w którym 
wszystkie najważniejsze decyzje podejmowało w Belgradzie kierownictwo partii komuni-
stycznej. Polityka kulturalna zarówno w kraju, jak i kontaktach z zagranicą należała do prio-
rytetów. Kierunek współpracy z zagranicą wskazał Josip Broz-Tito w exposé wygłoszonym  
1 kwietnia 1948 roku. Mówiąc o zasadach, na jakich powinna się opierać polityka zagraniczna, 
stwierdził on między innymi, że należy

3) Pracować nad umocnieniem kulturalnych, politycznych i ekonomicznych stosunków, 
w pierwszej kolejności z bratnimi słowiańskimi narodami, ze Związkiem Radzieckim 
na czele, jak również z pozostałymi krajami, zwłaszcza z tymi, z którymi razem wal-
czyliśmy w ciągu tych czterech lat przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi.

3) Raditi na učvršćenju kulturnih, političkih i ekonomskih odnosa, u prvom redu s bratskim 
slovenskim narodima sa Sovjetskim Savezom na čelu, a i s ostalim zemljama, osobito s 
onima s kojima smo se zajedno borili u toku četiri godine protiv istog neprijatelja10.

8 AAN, z. 175.
9 Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918–1998. Przedmowa a. siciński. Wybór a. siciński, 

a.G. dąBrowski, J. GMurek. Warszawa 1998, s. 299.
10 Ekspoze predsednika vlade Tita o spoljnoj politici Jugoslavije povodom ratifikovanja ugovora s Polj-

skom. U: B. peTranović, č. šTrBac: Istorija socijalističke Jugoslavije. Dokumenti I. Knjiga 2. Beograd 
1977, s. 171.
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Sprawami współpracy kulturalnej z zagranicą zajmowało się utworzone 7 marca 1945 
roku Ministerstwo Oświaty Demokratycznej Federacji Jugosławii. Jego poprzednikiem był, 
powołany na drugim posiedzeniu AVNOJ w Jajcach w dniach 29–30 listopada 1943 roku, Ko-
misariat Oświaty NKOJ. 8 lutego 1946 roku w jego miejsce utworzono Komitet Szkolnictwa 
i Nauki przy Rządzie FLRJ oraz Komitet Kultury i Sztuki przy Rządzie FLRJ – ówczesna nazwa 
państwa na mocy Konstytucji z 1946 roku brzmiała Federacyjna Ludowa Republika Jugosła-
wii (FLRJ). Zadania Komitetu, zdefiniowane w dokumencie Plan pracy (Plan rada), pokazują, 
jak dużą wagę polityczną przywiązywano do współpracy kulturalnej z zagranicą. Popula-
ryzowanie jugosłowiańskiej kultury w innych krajach miało pomagać w afirmacji kraju na 
arenie międzynarodowej. Mocniejszy wydźwiek polityczny mają oczekiwania związane 
z propagowaniem kultur obcych w Jugosławii. Poza śladem bieżącej sytuacji politycznej, 
w postaci wskazania na pierwszeństwo kontaktów z bratnimi krajami, ideologicznie moty-
wowane jest oczekiwanie, że kultury obce będą wzbogacać kulturę rodzimą w pozytywne 
treści. Niewinnie brzmiące słowo „pozytywne” w istotny sposób zawężało ofertę kulturalną, 
jaką Jugosławia była gotowa przyjąć. W okresie tym definicja pozytywnych treści była 
dość wąska; przykłady zawarte w tej książce wskazują, jak pojmowano pozytywne treści: 
literatura i sztuka miały budować nową socjalistyczną ojczyznę, nowe bezklasowe społe-
czeństwo i utrwalać zdobycze rewolucji. Trzeci punkt, o szkoleniu kadr, również podporząd-
kowany został polityce. Zadania Komitetu miały realizować placówki dyplomatyczne oraz 
towarzystwa przyjaźni. To oczywiste, że placówki dypomatyczne pozostawały w służbie 
państwa i obowiązującej wówczas ideologii. Warto jednak zwrócić uwagę na stosunek 
Komitetu do towarzystw przyjaźni. Rościł on sobie pretensje do wytyczania polityczno-

-kulturalnej linii działalności tych organizacji. Dochodziło tu do utożsamiania działalności 
kulturalnej z polityką. W dziedzinie przekładów Komitet przewidywał wysyłanie książek za 
pośrednictwem wydawnictwa Jugoslovenska knjiga, a materiałów propagandowych – za 
pośrednictwem towarzystw przyjaźni. W kwesti wyboru utworów do tłumaczenia przewi-
dywano przygotowanie, we współpracy ze Związkiem Literatów Jugosławii, listy dzieł do 
tłumaczenia oraz zwrócenie się do obcych krajów z prośbą o przesłanie propozycji dzieł, 
które miałyby być opublikowane w Jugosławii:

Podstawowe zadania:
1. Realizować popularyzację naszej kultury i sztuki w celu afirmacji Jugosławii.
2. Zapoznać nasze narody z dorobkiem obcych, w pierwszej kolejności bratnich krajów 

w celu pogłębienia współpracy kulturalnej i wzbogacać naszą kulturę pozytywnymi 
osiągnięciami kulturalno-artystycznymi obcych krajów.

3. Przysposabiać i szkolić nasze kadry w krajach obcych, mając na uwadze ideowo-po-
lityczny charakter nauki i sztuki krajów, do których je wysyłamy (w pierwszej kolejno-
ści wchodzi w grę ZSRR).
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Zadania wykonywać za pośrednictwem naszych zagranicznych przedstawicielstw; 
poprzez współpracę z  towarzystwami przyjaźni [dosłownie: towarzystwa kulturalne, 
w Polsce częściej nazywane towarzystwami przyjaźni – L.M.] w kraju i za granicą; wspie-
ranie kontaktów naszych i obcych artystów po linii specjalistycznych związków i stowa-
rzyszeń artystów.
Wydział będzie rozwijał następujące formy pracy w celu wykonania podstawowych za-
dań:
a) Kontakty z radcami kulturalnymi i attaché prasowymi przy naszych przedstawiciel-

stwach. 
 Za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawić nasze spostrze-

żenia o pracy attaché i ponownie domagać się regularnych raportów na temat życia 
kulturalnego za granicą, o rezultatach naszych przedsięwzięć za granicą (rezultaty 
naszych wystaw, wypowiedzi naszych gości po powrocie z naszego kraju itd.). Wy-
dział ze swojej strony będzie opiniował te raporty i występował o ewentualne bar-
dziej szczegółowe uzupełnienia. Będziemy również oczekiwali na sugestie, co w sto-
sunku do poszczególnego kraju należałoby uczynić, biorąc pod uwagę specyfikę 
tego kraju, jak również wskazania, z czym warto by się zapoznać.

b) Współpraca z towarzystwami przyjaźni.
 Towarzystwa po swojej linii będą rozwijać różnorodne sektory pracy, a niniejszy Wy-

dział będzie pełnił funkcje doradcze w związku z planem pracy towarzystwa, będzie 
też łączył konkretne przedsięwzięcia Komitetu z działalnością towarzystwa. Wydział 
będzie określał kulturalno-polityczną linię pracy towarzystw i będzie pośredniczył 
w zapewnieniu środków materialnych dla towarzystwa.

c) Wysyłanie książek i not – tłumaczenia naszych dzieł.
 Z wydawnictwem Jugoslavenska knjiga zorganizować wysyłanie naszych dzieł i not 

do zagranicznych przedstawicielstw w  celu prowadzenia propagandy kulturalnej, 
a za pośrednictwem towarzystwa przyjaźni zorganizować wysłanie materiałów pro-
pagandowych do odpowiednich towarzystw za granicą. 

 W kontekście tłumaczeń naszych dzieł wspólnie ze Związkiem Literatów opracować 
listę naszych dzieł, które będziemy polecać do tłumaczenia na języki obce. Od zagra-
nicznych partnerów pozyskiwać propozycje dzieł, które miałyby być przetłumaczo-
ne w naszym kraju.

 W dziedzinie muzyki przygotować listę kompozycji, które mogą zostać wykonane za 
granicą, i wysłać ją do naszych przedstawicielstw oraz towarzystw przyjaźni w celu 
popularyzacji naszej muzyki na koncertach, wieczorach muzycznych itp.

d) Organizowanie wystaw (naszych za granicą i obcych u nas).
 Przewidujemy, że nasza wystawa XIX i XX wieku w 1948 roku odwiedzi Polskę, Węgry, 

Rumunię i Bułgarię.
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 Przygotowujemy wystawę folkloru, z którą na początku lata ruszymy za granicę, pod 
warunkiem jednak że wystawa ta odwiedzi jak największą liczbę krajów. Wystawę 
przygotowujemy w dwóch wersjach i zakładamy, że w 1948 roku odwiedzi cztery 
kraje.

 Przygotowywana jest wystawa NOB i odbudowy, która ma odwiedzić Węgry, zapro-
ponujemy, aby zorganizować ją także w innych krajach.

Osnovni zadaci:
1. Vršiti popularizaciju naše kulture i  umetnosti u  inostranstvu u  cilju afirmacije Ju-

goslavije.
2. Upoznavannje naših naroda sa kulturnim tekovinama stranih, u prvom redu bratskih 

zemalja u cilju produbljivanja kulturne saradnje i obagaćivanje naše kulture pozitiv-
nim kulturno-umetničkim ostvarenjima stranih zemalja.

3. Osposobljavati i školovati naše kadrove u stranim zemljama vodeći računa o idejno
-političkom nivou nauke i umetnosti zemlje u koju ih šaljemo (u prvom redu dolazi 
u obzir SSSR).

Zadatke izvoditi posredstvom naših predstavništva u inostranstvu; putem saradnje sa 
društvima za kulturnu saradnju u zemlji i inostrantsvu; podupiranjem kontakata naših 
i stranih umetnika po liniji stručnih saveza i udruženja umetnika.
Odeljenje će razvijati sledeće forme rada u cilju izvršenja osnovnih zadataka:
a) Veze sa kulturnim savetnicima i atašeima za štampu pri našim pretstavništvima.
 Putem Ministarstva inostranih poslova izneti naša zapažanja o radu atašea i ponov-

no zatražiti redovne izvještaje o kulturnom životu u inostrantsvu, o rezultatima naših 
akcija u inostrantsvu (uspesi naših izložbi, što su naši gosti izjavili po povratku iz naše 
zemlje itd.). Odeljenje će sa svoje strane davati mišljenja o tim izveštajima i  tražiti 
eventualne detaljnije dopune. Isto tako tražićemo sugestije o tome što bi u odnosu 
na pojedinu zemlju bilo pogodno učiniti obzirom na specifičnost te zemlje kao i što 
bi iz pojedine zemlje bilo korisno da i upoznamo.

b) Saradnja sa društvima za kulturnu saradnju.
 Društva će po svojoj liniji razvijati raznolike sektore rada, a ovo Odeljenje će save-

tovati u pogledu plana rada društva i povezivati uže akcije Komiteta sa delatnošću 
društava. Odeljenje će određivati kulturno-političku liniju rada društava i posredo-
vati u  obezbeđenju materijalnih sredstava društava. Na taj način koordiniratće se 
akcije društava sa akcijama državnih ustanova i masovnih organizacija i odnosima 
sa inostrantsvom.

c) Slanje knjiga i nota – prevodi naših dela.
 Sa Jugoslavenskom knjigom organizovati slanje naših knjiga i nota predstavništvi-

ma u inostranstvu u cilju kulturne propagande, a preko društva za kulturnu saradnju 
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organizovati slanje propagandnog materijala odgavarajućim društvima u inostran-
stvu.

 U pogledu prevoda naših dela u zajednici sa Savezom književnika napraviti spisak 
naših dela koja ćemo preporučiti za prevod na strane jezike. Iz inostranstva tražiti 
predloge stranih zemalja o delima koja bi se prevodila u našoj zemlji.

 Sa muzičkog sektora, sastaviti spisak kompozicija koje mogu da se izvode u inostran-
stvu i poslati ih našim predstavništvima i društvima za kulturnu saradnju u cilju po-
pularizacije naše muzike putem koncerata, muzičkih večeri i slično.

d) Organizovanje izložbi (naših u inostranstvu i stranih u našoj zemlji).
 Predviđamo da naša izložba XIX. i XX. veka u 1948. obiđe Poljsku, Mađarsku, Rumu-

niju i Bugarsku.
 Pripremamo izložbu folklora s kojom ćemo početkom leta poći u inostranstvo, s time 

da ta izložba obiđe što više zemalja. Izložbu pripremamo u dve redakcije pa pretpo-
stavljamo da ćemo tokom 1948 godine obići četiri strane zemlje.

 Priprema se izložba NOB i  obnove koja je predviđena da obiđe Mađarsku, a  pred-
ložićemo njenu organizaciju i drugim zemljama11.

W strukturze Komitetu Kultury i Sztuki osobne miejsce zajmował Wydział Kontaktów Kultu-
ralnych z Zagranicą. Ivan Hofman, autor wstępu do znajdującego się w Archiwum Jugosławii 
zbioru dokumentów tej instytucji, w artykule Komitet Kultury i Sztuki przy rządzie FLRJ pisze:

Wydział Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą kierował pracą attaché kulturalnych FLRJ 
przy naszych placówkach dyplomatycznych, organizował wyjazdy zarówno naszych, 
jak i zagranicznych twórców oraz promował ich dzieła.

Одељење за културне везе са иностранством руководило је радом културних ата-
шеа ФНРЈ при нашим дипломатским представништвима, организовало гостовања 
наших стваралаца и промоцију њихових дела у иностранству, те страних код нас12.

Komitetowi podlegały wszystkie ministerstwa oświaty w poszczególnych republikach. 
Jego funkcja kontrolna miała charakter totalny. Obejmowała nie tylko działalność podleg-

11 Plan rada. У: Културна политика Југославије. Зборник докумената. Књига 2. Приредили 
Б. Докнић, Милић Ф. Петровић, и. ХоФМан. Београд 2009, s. 246–247. Książka ta jest częściowo 
napisana cyrylicą – wstęp, częściowo alfabetem łacińskim – zdecydowana większość dokumentów. 
Zachowuję to rozróżnienie w cytatach.

12 и. ХоФМан: Комитет за културу и уметност при Влади ФНРЈ. (Установа и њена архивска 
грађа). „Архив” 2001, бр. 2, s. 44.
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łych instytucji, lecz także indywidualnych twórców:   „Wszystkie kontakty jugosłowiańskich 
artystów z kolegami i instytucjami za granicą znajdowały się również pod ścisłą kontrolą 
Komitetu”13. Poza Komitetem na szczeblu federacji działały analogiczne komitety we wszyst-
kich republikach. Już w 1946 roku federalny Komitet polecił komitetom w republikach 
wysyłać comiesięczne sprawozdania.

W procesie tworzenia organów federalnej administracji uczestniczyli znani twórcy. Na 
pierwszym posiedzeniu Komitetu Kultury i Sztuki w sierpniu 1946 roku byli obecni Vladislav 
Ribnikar (przewodniczący), Ivo Andrić, Antun Augustinčić, Miroslav Krleža, Bojan Stupica, 
Mehmed Meša Selimović, Borivoje Jerković, Aleksandar Vučo, Čedomir Minderović, Dore 
Klemenčić, Oskar Danon, Radovan Zogović, Blaže Koneski i Marin Franičević.

Obsada osobowa najważniejszych stanowisk związanych z realizacją polityki kulturalnej 
w kontaktach z zagranicą przedstawiała się następująco: ministrem oświaty był Vladislav 
Ribnikar (w latach 1945–1946), ten sam polityk w latach 1946–1948 pełnił funkcję przewod-
niczącego Komitetu Kultury i Sztuki. Komitetem kierowało Prezydium w składzie: V. Ribnikar, 
I. Andrić, M. Selimović, B. Stupica, R. Zogović, O. Danon. 

Był to okres, w którym potępiano postawy bezideowe i apolityczne. Zaczęto tworzyć na 
wskroś upolitycznione związki zawodowe twórców, na przykład stowarzyszenia literatów, 
malarzy, konserwatorów, bibliotekarzy, w których członkostwo wiązało się z określonymi 
przywilejami i korzyściami. Organizacje tego typu prężnie działały we wszystkich krajach 
socjalistycznych i pozostawały pod całkowitą kuratelą państwa.

Tworzy się nie mniej wpływowe zawodowe stowarzyszenia literatów, malarzy, konser-
watorów i bibliotekarzy. Stowarzyszenia te, będące pod bezpośrednim wpływem Agit-
propu, realizowały politykę państwa w obszarze kultury i miały pełny wgląd w pracę 
i plany artystów. Na czele tych silnie zideologizowanych stowarzyszeń stali lewicujący 
artyści, którzy w ramach swych kompetencji propagowali komunistyczne poglądy.

Формирана су и не мање утицајна еснафска удружења књижевника, сликара, кон-
зерватора, библиотекара. Та удружења су, под непосредним утицајем Агитпропа, 
спроводила државну политику у култури и имала непосредан и најзначајнији увид 
у рад и планове уметничког еснафа. На челу тих високо идеологизованих удру-
жења били су уметници леве оријентације, који су у оквиру својих надлежности 
пропагирали комунистичке идеје14.

13 „Sve veze jugoslovenskih umetnika sa kolegama i ustanovama u inostranstvu bile su takođe 
pod strogom kontrolom komiteta”. Ivan Hofman ze wstępu do zespołu Federalnej Komisji Kontaktów 
Kulturalnych z Zagranicą. AJ, f. 559, fas. 340, s. 1.

14 Б. Докнић: Културна политика…, s. 19.
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Pełnej kontroli została poddana działalność wydawnicza. Komitet rewidował plany wy-
dawnicze, sprawował pieczę zarówno nad produkcją krajową, jak i książkami tłumaczonymi 
z innych języków.

Działalność wydawnicza była dziedziną, która stale przyciągała uwagę polityki kulturalnej 
państwa. W związku z  tym, że za pośrednictwem słowa pisanego nowa klasa w najbar-
dziej bezbolesny i pełny sposób wpływała na społeczeństwo, kontrola wydawania i dru-
kowania była całkowita, a import książek bez zezwolenia podlegał procedurze karnej.

Издавачка делатност је представљала област непрекидне пажње државне културне 
политике. Будући да је преко писане речи нова класа најбезболније и најпотпуније 
утицала на народ, контрола издавања и штампања била је потпуна, а увоз књига 
без дозволе био је кривично санкционисан15.

Komitet Kultury i Sztuki nie był instytucją samodzielną, ponieważ najważniejsze decyzje 
zapadały w Komitecie Centralnym Związku Komunistów Jugosławii. Do kontaktów kultu-
ralnych z zagranicą odnosi się fragment dokumentu Komisji Agitacji i Propagandy KC ZKJ, 
który doskonale pokazuje zwierzchnictwo partii nad ministerstwami i całym rządem. Po-
chodzi on z protokołu spotkania, które odbyło się 12 grudnia 1947 roku. Traktuje o dwóch 
istotnych z punktu widzenia partii elementach współpracy kulturalnej i działalności pro-
pagandowej – towarzystwach przyjaźni i attachatach prasowych na jugosłowiańskich pla-
cówkach dyplomatycznych:

 3. Jeśli chodzi o kwestię kontaktów kulturalnych, jednym z ważnych ogniw powinny być 
stowarzyszenia współpracy kulturalnej. Jednak one wegetują. Nikt im nie dostarcza 
materiałów, nie prowadzi się ewidencji i nie ma nad nimi kontroli. Nasze stowarzysze-
nia nic nie robią. Te za granicą działają. Ale pozostawione są same sobie. W Komitecie 
trzeba stworzyć ciało, które z  jednej strony będzie im dostarczało materiałów, litera-
tury i prasy, z drugiej zaś będzie aktywizować nasze stowarzyszenia – nie po to, by 
rozbudowywać struktury organizacji, lecz by zainicjować wydawanie czasopisma. […]

15. Jak kierować pracą naszych attaché prasowych? Brakuje danych, wglądu w ich pra-
cę, stale mówią o tym, że brakuje im materiałów. Musimy wysyłać naszym placów-
kom podstawowe materiały, które posłużą im jako baza do gromadzenia informacji. 
W sensie organizacyjnym powinny być organami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
ale Dyrekcja musi kontrolować pracę attaché, nie ingerując w sprawy, które dotyczą 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

15 Ibidem, s. 23.
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16. Stowarzyszenia w poszczególnych republikach powinny być zlokalizowane w gma-
chu Komitetu, żeby wykorzystać pomieszczenia. Trzeba zaprosić kierujących stowa-
rzyszeniami na spotkanie do Dyrekcji do spraw Informacji i skoordynować ich pracę, 
ponieważ wielu robi te same rzeczy.

 3. Po pitanju kulturnih veza jedna od važnih karika treba da budu društva za kulturnu 
saradnju, no ona životare, ne snabdjeva ih niko materijalom, nema evidencije i kon-
trole nad njima. Društva kod nas ne rade ništa. Ona u  inostranstvu za Jugoslaviju 
rade. Ali su prepuštena sama sebi. U Komitetu treba stvoriti tijelo koje će ih snabdje-
vati materijalom, literaturom i štampom, a sa druge strane naša društva aktivizirati, 
ne u smislu širenja organizacije na dolje, nego aktivirati u smislu izdanja časopisa. 
[…]

15. Pitanje kako, na koji način da rukovodimo atašeima za štampu. Nemamo evidencije, 
uvida u rad, uvijek se hvataju za to da nemaju materijala. Treba da dajemo za poslan-
stva osnovni materijal koji će im dati bazu za njihove vijesti. U organizacionom po-
gledu je pravilno da oni budu organi Ministarstva spoljnih poslova, ali Direkcija treba 
da ostvari kontrolu rada nad atašeima, ne mešajuči se u one stvari koje se odnose na 
Ministarstvo spoljnih poslova.

16. Društva za kulturnu saradnju u republikama treba da budu unutar Komiteta, da se 
iskoriste prostorije. Treba pozvati rukovodioce tih društava na sastanak u Direkciju 
za informacije i uskladiti njihov rad, jer mnogi rade iste stvari16.

Analiza dokumentów w Archiwum Jugosławii, Archiwum polskiego MSZ i Archiwum Akt 
Nowych potwierdza, że towarzystwa przyjaźni obu krajów odgrywały ważną rolę w pierw-
szym okresie kontaktów kulturalnych. W Polsce działało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Ju-
gosłowiańskiej (w 1946 roku miało 5 oddziałów: w Katowicach, Krakowie, Łodzi, w Poznaniu, 
Warszawie), w Jugosławii działały 2 towarzystwa: Kulturno društvo Jugoslavija – Poljska, 
oraz Društvo za kulturnu suradnju Hrvatska – Poljska w Zagrzebiu. Początkowo po wojnie 
o wiele większą aktywność wykazywali Chorwaci, przede wszystkim za sprawą Julijego Be-
nešicia. Belgradzkie towarzystwo istniało formalnie, z korespondencji ambasady wynika, że 
nawet nie miało przez jakiś czas własnej siedziby, gdyż wysyłane do nich z Polski materiały 
przekazywała poczta z powodu braku adresu do ambasady. Polskie towarzystwo, prowa-
dząc korespondencję, wpisywało obydwa stowarzyszenia jako adresatów. Dokumenty 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej, znajdujące się w Archiwum Akt Nowych, 
pokazują dużą aktywność tej organizacji, która prowadziła okolicznościową koresponden-
cję w związku z różnymi świętami, jubileuszami, wysyłała życzenia, organizowała wymianę 

16 Cyt. za: Културна политика Југославије 1945–1952…, kњига 1, s. 125, 126.
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wakacyjną. Zachowały się dokumenty w sprawie zakupu gramatyki Julijego Benešicia, wy-
danej jeszcze przed wojną, wzajemnego przesyłania materiałów informacyjnych17.

Cennym źródłem informacji o pierwszych powojennych latach są dokumenty znajdu-
jące się w Archiwum Jugosławii. Z wczesnego okresu pochodzi kilka sprawozdań Amba-
sady FLRJ w Warszawie pisanych dla jugosłowiańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
które przygotowywał w Ambasadzie albo Wydział Propagandy (Odeljenje za propagandu), 
albo attaché prasowy (ataše za štampu). Ambasada w Warszawie nie miała wówczas attaché 
kulturalnego. O potrzebie jego powołania informowała w lutym 1947 roku w piśmie do 
Vladislava Ribnikara, ówczesnego przewodniczącego Komitetu Kultury i Sztuki, podając 
za przykład Czechosłowację. (Takiego attaché miała też Ambasada RP w Belgradzie, a był 
nim wówczas Stanisław Korzeniowski). 

Tak jak w Pradze, można by również tutaj przystąpić do tłumaczenia naszych dzieł lite-
rackich i politycznych, np. Tity, Kardelja, Zogovicia, Minderovicia, Ćopicia. Dzięki temu 
polska opinia publiczna lepiej poznałaby naszą literaturę, szczególnie nowszą.

Isto kao i u Pragu moglo bi se i ovde pristupiti prevođenju naših književnih i političkih 
dela kao npr. Tita, Kardelja, Zogovića, Minderovića, Ćopića itd. što bi učinilo da se polj-
ska javnost bolje upozna sa našom književnošću a naročito sa novijom18.

 3.3. Prace Podkomisji Warszawskiej i Podkomisji Belgradzkiej

W jednym ze swych raportów Stanisław Korzeniowski informował MSZ, że Jugosłowianie 
wybrali członków Podkomisji Belgradzkiej i proszą Ambasadę RP, aby Podkomisja jak naj-
szybciej się ukonstytuowała i żeby taka sama powstała w Warszawie. Korzeniowski pisał, że 
Jugosłowianom zależy na powstaniu Komisji, gdyż obecność kultury polskiej w Jugosławii 
jest silniejsza niż na odwrót. Zaznaczał jednocześnie, że jeśli zostanie wprowadzona zasada 
1 : 1, polska strona na tym straci19. Motyw ten będzie się później wielokrotnie powtarzał 
w czasie obustronnych rozmów i ocen współpracy.

Kwestia przekładów była istotną częścią prac obu Podkomisji. Świadczy o tym Protokół 
z posiedzenia Podkomisji Warszawskiej do spraw Realizacji Konwencji…, które odbyło się 30 
maja 1947 roku w lokalu Ambasady Jugosłowii. Z myślą o usprawnieniu pracy postano-
wiono zorganizować między innymi sekcję kulturalną oraz sekcję tłumaczeń i kontaktów, 

17 Por. AAN, z. 176.
18 r. priBićević [b.tyt.]. AJ, f. 314, fas. 19.
19 s. korzeniowski: Raport nr 2 za okres od 1 stycznia do 15 lutego 1947 r. AMSZ, z. 21, w. 748, t. 53.
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do których utworzenia upoważniono odpowiednio Zofię Lissę i K. Ratuszniakową. Prze-
wodniczący Podkomisji ambasador FRLJ dr Rade Pribičević, wypowiadając się na temat 
przekładów z literatury jugosłowiańskiej na język polski, sugerował, że najbardziej nada-
wałyby się do tłumaczenia literatura współczesna i sztuki teatralne20.

 3.4. Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach

 3.4.1. Kontakty muzyczne – udany początek

W latach 1944–1948 kontakty muzyczne stanowiły jedną z ważniejszych form współpracy 
kulturalnej pomiędzy Polską i Jugosławią. Spośród wszystkich dziedzin jugosłowiańskiej 
oferty dla partnerów zagranicznych to właśnie w muzyce wielką aktywność wykazywali 
Chorwaci. Chorwacko-polskie kontakty muzyczne w momencie nawiązania współpracy 
przez Jugosławię z krajami zachodnimi osłabły. 

Pierwszą wielką międzynarodową imprezą muzyczną zorganizowaną w Polsce tuż po 
wojnie, w listopadzie 1947 roku, był Festiwal Muzyki Słowiańskiej. Jeśli chodzi o stronę chor-
wacką, wzięli w nim udział: Chór Radiowy z Zagrzebia, śpiewaczka operowa Zinka Kunc, 
dyrygent Milan Horvat, a wykonano utwory takich twórców, jak: Eroica – symfonia Stjepana 
Šuleka, Bela Krajina – symfonia Marjana Koziny, Ohridske legende – balet Stevana Hristicia 
i Ero s onog svijeta – opera Jakova Gotovca. W zestawieniu 4 dzieł znalazły się 2 chorwackie 
(Stjepana Šuleka, Jakova Gotovca) i po jednym słoweńskim oraz serbskim (Marjana Koziny, 
Stevana Hristicia).

Milan Horvat ponownie przyjechał do Polski 6 miesięcy później, już w 1948 roku, i od-
był intensywne tourneé. Wystąpił wówczas 30 kwietnia w Warszawie; 4 i 5 maja w Łodzi; 
10 i 12 maja w Krakowie; 16 maja w Katowicach; 18 maja w Bytomiu; 23 maja w Bydgoszczy; 
26 maja w Poznaniu, wykonując między innymi Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego, 
Uwerturę dramatyczną Blagojego Bersy (fot. 5).

Oprócz Milana Horvata Polskę, w ciągu tych niecałych dwóch lat, odwiedzili jeszcze: na 
wspólnym tournée od 6 do 30 maja 1947 roku pianista Ivo Maček i skrzypek Ivan Pinkava, 
koncertujący w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i w Bydgoszczy.

20 Protokół z posiedzenia Podkomisji Warszawskiej do spraw Realizacji Konwencji o współpracy kul-
turalnej między Rzeczpospolitą Polska i FLR Jugosławii… AMSZ, z. 21, w. 732, t. 51.



 

Fot. 5 Milana Horvata pismo  
do Eriha Koša z propozycją 
reper tuaru koncertów w War-
szawie, Katowicach i Krakowie
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 3.4.2. Kontakty filmowe – popularność filmu krótkometrażowego

W tym krótkim trzyletnim okresie zdążyły nawiązać współpracę kinematografie obu państw. 
Przerwała ją jednak rezolucja Kominformu. Podpisano umowę o wymianie filmów krótko-
metrażowych. Jak informowała jugosłowiańska ambasada, dużą popularnością cieszyły się 
seanse, na których wyświetlano kroniki filmowe. Z korespondencji wynika, że w materiałach 
tych dostrzegano duży potencjał propagandowy. 

Abyśmy mogli lepiej wykorzystać te kroniki, prosimy o przysłanie jakiejś kroniki, która 
pokazywałaby inną dziedzinę naszej rzeczywistości. Balkaniada i Marszałek Tito w Chor-
wacji są za krótkie, aby je pokazywać oddzielnie. A jeśli je połączymy z Rewią młodości, 
to będzie dużo sportu. Wygląda to tak, jakby w Jugosławii niczego innego się nie robi-
ło, tylko pracowało nad kulturą fizyczną. Gdybyśmy mogli dostać kronikę o odbudowie 
kraju, moglibyśmy w pełniejszy i lepszy sposób wykorzystać kroniki, które mamy. Poka-
zywalibyśmy je w całej Polsce.

Da bismo mogli što bolje koristiti ove kronike, molimo vas da nam pošaljete još neku, 
ali koja prikazuje neku drugu oblast našeg života. Balkanijada i Maršal Tito u Hrvatskoj 
kratke su da bih ih mogli posebno prikazivati, a kada ih povežemo sa Smotrom mlado-
sti, onda je mnogo sporta. Proizlazi da se u Jugoslaviji ništa drugo ne radi nego samo 
neguje fiskultura. Ukoliko bismo mogli dobiti jednu kroniku o izgradnji zemlje, mnogo 
bismo bolje i potupnije koristili kronike koje imamo, i koristili bismo ih i u unutrašnjosti 
Poljske21.

Pokazy filmowe organizowało na przykład Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosłowiań-
skiej. Jeden z takich pokazów odbył się w Warszawie w sali Domu Oficerskiego 28 i 29 maja 
1948 roku. Wyświetlono na nim 2 kroniki: Balkanijada i Maršal Tito u Hrvatskoj, oraz film 
dokumentalny Smotra mladosti. 

7 maja 1948 roku umowę podpisały Polski Film i Jugosławia Film. Polacy zobowiązali 
się do kupienia filmu Živjeće ovaj narod. Nie byli natomiast zainteresowani pierwszym ju-
gosłowiańskim filmem fabularnym Slavica, gdyż oceniano go jako słaby pod względem 
artystycznym, ani też filmem dokumentalnym Smotra mladosti, który, choć się podobał, 
został uznany za zbyt krótki22.

21 B. čipLić: Predmet: Izveštaj odeljenja za propagandu po kulturno prosvetnom sektoru. AJ, f. 314, 
fas. 19, s. 4 [8.06.1948].

22 „Przed kilkoma dniami Polski Film poinformował nas, że zakupi nasz film Ten naród przetrwa i że 
nie zakupi filmów Slavica i Rewia młodości. Ich zdaniem [chodzi o polską stronę – L.M.], film Slavica 
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 3.4.3. Kontakty literackie – różnice natury artystycznej

Współpraca w zakresie literatury miała zupełnie inny charakter niż współpraca w pozo-
stałych dziedzinach. Obejmowała tłumaczenia dzieł literackich, wizyty pisarzy, wystawy 
książek. Współpracę prowadziły związki pisarzy, których działalność cechowała się naj-
większą regularnością spośród wszystkich związków twórczych. Jak wielką wagę przywią-
zywano do organizacji pisarzy, świadczy fragment cytowanego już dokumentu – proto-
kołu spotkania Komisji Agitacji i Propagandy CK ZKJ, które odbyło się 12 grudnia 1947 roku. 

Najważniejszy nasz Związek to Związek Literatów, najważniejszy politycznie, bo zwraca 
się bezpośrednio do mas23.

Najvažniji Savez kod nas je Savez književnika, on je politički najvažniji, jer se direktno 
obraća masama.

Można postawić tezę, że przyczynę niezbyt bogatej współpracy literackiej stanowiły 
początkowe rozbieżności w kwestii stosunku do socrealizmu oraz to, że w czasie, kiedy 
powinna ona zacząć przynosić owoce, doszło do konfliktu Jugosławii z ZSRR i państwami 
satelickimi. W czerwcu 1947 roku Komitet Słowiański zorganizował wystawę książek sło-
wiańskich, zwracając się z prośbą do Jugosłowian o przygotowanie materiałów. W 1947 roku 
doszło do wizyty pisarzy, którzy odwiedzili wiele miast: Bolesławiec, Gdańsk, Gdynię, Kato-
wice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Szczecin, Warszawę, Wrocław (w jugosłowiańskich doku-
mentach, które zebrałem, nie ma mowy o Krakowie, co jest zrozumiałe, i prawdopodobne, 
biorąc pod uwagę ówczesne tarcia między Warszawą a Krakowem, na przykład sprawę 
wizyty Benešicia i negatywny stosunek Jugosłowian do tego miasta widoczny w raportach 
Ambasady dotyczących Krakowa w związku z wystawą malarstwa i rzeźby). Ivo Andrić i serb-
ski malarz Oto Bihalji-Merin gościli na otwarciu wystawy rzeźby i malarstwa jugosłowiań-
skiego XIX i XX wieku24. W Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu (25–28 sierpnia 1948) 

nie ma wartości artystycznej, a Rewia młodości, chociaż im się podoba, nie odpowiada im dlatego, 
że jest za krótka”. / „Poljski film obavestio nas je pre nekoliko dana da će otkupiti naš film Živjeće ovaj 
narod, a da neće otkupiti filmove Slavicu i Smotru mladosti. Film Slavica, po njihovom mišljenju, nije 
na umetničkoj visini, a Smotra mladosti, mada im se dopada, ne odgovara im zbog toga što je kratak”. 
Ibidem, s. 6.

23 Записник са састанка Агитпропа, одржаног 12. XII. 1947. У: Културна политика Југославије 
1945–1952…, књига 1, s. 126.

24 Obaj pisarze gościli między innymi w Łodzi. Ślad tej wizyty pozostał w łódzkim „Głosie Robotni-
czym”, w którym ukazał się tekst Rozmowa z jugosłowiańskimi pisarzami. W rozmowie w redakcji dzien-
nika poruszono kwestię współpracy kulturalnej między obydwoma krajami. Odpowiedź, jakiej udzielili 
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brała udział 7-osobowa delegacja jugosłowiańska. W jej skład wszedł chorwacki historyk 
literatury i krytyk literacki Antun Barac. Kongres we Wrocławiu, choć zgromadził sympaty-
ków szeroko rozumianej lewicy, a więc pod względem ideologicznym miał jednostronny 
charakter, okazał się imprezą, na którą duży wpływ wywarły ówczesne napięcia polityczne 
na arenie międzynarodowej. Jak piszą Bikont i Szczęsna:

Trudno było udawać, że Kongres przebiega w serdecznej atmosferze. Dla Polaków ton 
nadany przez Rosjan to była klęska. Dla nich Kongres jawił się jako szansa na podtrzyma-
nie więzi ze światem zachodnim. A Rosjanie obecni na Kongresie swymi wystąpieniami 
potęgowali wszystkie rozbieżności między wypowiedziami intelektualistów z obu stron 
żelaznej kurtyny25. 

Jugosłowiańska delegacja znalazła się po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Najważniejsza 
postać radzieckiej delegacji Aleksander Fadiejew 

do jugosłowiańskich intelektualistów nie odzywał się ani słowem, traktował ich jak za-
dżumionych, co w lot podchwycili Rosjanie, a także inni przybysze z krajów bloku26.

Warto na zakończenie przeglądu wizyt wspomnieć o pobycie w Polsce Julijego Benešicia, 
największego chorwackiego polonofila, człowieka-instytucji. Wizyta upłynęła pod znakiem 
organizacyjnych przepychanek po stronie polskiej i raczej chłodnego stosunku Jugosłowian 
do pisarza. Zasługi Benešicia dla popularyzacji literatury jugosłowiańskiej w Polsce są nieoce-

goście, jest utrzymana w obowiązującym wówczas dyskursie ideologicznym. W tej krótkiej wypowiedzi 
zostają wymienione kluczowe słowa ówczesnego języka propagandy: współpraca polityczna, wspólne 
doświadczenia wojenne, wspólnota państw słowiańskich, wspólny wróg i obrona pokoju na świecie.

„Ta współpraca nie jest przypadkiem, jest ona wynikiem współpracy politycznej obu systemów 
ustrojowych. Na tym jednak nie poprzestajemy, dążymy do tego, aby współpracę naszą jeszcze bar-
dziej pogłębić. Współpraca pomiędzy państwami słowiańskimi, mamy nadzieję, w przyszłości będzie 
coraz ściślejsza. Narody nasze walczyły z faszyzmem, obecnie zaś razem walczymy przeciwko nowej 
formie faszyzmu. Nasi pisarze wespół z waszymi przyczyniają się jednocześnie do obrony pokoju 
świata”. S.–L.: Rozmowa z jugosłowiańskimi pisarzami. „Głos Robotniczy” 1948, nr 73, s. 4. 

Integralną częścią artykułu jest odręcznie napisana i podpisana przez obu pisarzy kartka z pozdro-
wieniami dla „robotniczej Łodzi”. Jej treść brzmi: „Jugosłowiańscy pisarze, podróżujący po bratniej 
Polsce, pozdrawiają »Głos Robotniczy« i za jego pośrednictwem wszystkich mieszkańców czerwonej 
Łodzi”. / „Jugoslovenski književnici na putu po bratskoj Poljskoj pozdravljaju »Głos Robotniczy« i preko 
njega sve radne ljude crvenog Łodza”.

25 a. BikonT, J. szczęsna: Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006, s. 107.
26 Ibidem.



Fot. 7 Vilima Frančicia artykuł o Vladimirze Nazorze – „Dziennik Literacki“
Fot. 8 Vilima Frančicia tłumaczenie i oryginał wiersza Vladimira Nazora  
Smok w bunkrze – „Życie Słowiańskie”
Fot. 9 Antoniego Brosza tłumaczenie wiersza Noc Antego Cettinea –  
„Życie Słowiańskie”
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Fot. 6 Pierwsza przetłumaczona  
po wojnie książka – Dzieci Wielkiej 
Wsi Mata Lovraka w przekładzie  
Stanisława Papierkowskiego

Wklejka 1
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nione. Najważniejszy okres jego działalności przypadł na międzywojnie, w którym spędził 8 
lat w Warszawie, pracując jako lektor języka serbsko-chorwackiego na Uniwersytecie War-
szawskim. W uruchomionej przezeń serii wydawniczej Biblioteka Jugosłowiańska ukazało się 
13 tomów przekładów literatury narodów Królestwa Jugosławii27. W Polsce w dowód uznania 
jego zasług Uniwersytet Jagielloński postanowił nadać mu tytuł doktora honoris causa. Stało 
się to wiosną 1947 roku. Benešić miał przyjechać do Krakowa jesienią na uroczystość wrę-
czenia doktoratu. Na początku 1948 roku Ambasada RP w Belgradzie i MSZ prowadziły na 
ten temat korespondencję, z której wynika, że sprawę opóźniali i blokowali Jugosłowianie. 

Kiedy w czerwcu 1948 roku przyjazd doszedł wreszcie do skutku, zaiskrzyło między Krako-
wem a Warszawą. Chodziło o samodzielne zorganizowanie przez Vilima Frančicia, Tadeusza 
Grabowskiego i Wojsława Molé wizyty Benešicia w Krakowie i niepowiadomienie o tym 
Warszawy we właściwym czasie. Ambasada przypomniała, że taka sytuacja powtórzyła się 
po raz drugi, bo pierwszy raz stało się tak w 1947 roku podczas wizyty w Krakowie profesora 
Josipa Hamma z grupą zagrzebskich studentów. Tym razem skończyło się to reprymendą, 
której udzielił Frančiciowi minister oświaty Stanisław Skrzeszewski. 

Przebieg wizyty w relacjach ambasady potwierdził złe stosunki między Benešiciem i pla-
cówką dyplomatyczną. Jej pracownicy bowiem skarżyli się na ciągłe zmiany programu 
wizyty, których dokonywał pisarz. On z kolei narzekał na organizację pobytu, o czym pisała 
ambasada w raporcie, cytując jego słowa: „[…] ma swoje osobiste, tj. handlowe, sprawy, 
a gospodarze go zniewolili i prowadzą go jak psa na smyczy”28. (Chodziło o sprzedaż gra-
matyki ze słownikiem).

27 Jerzy Kamiński w artykule „Biblioteka Jugosłowiańska” nazwał ów projekt jedną z najcenniej-
szych i najnowocześniejszych inicjatyw edytorskich okresu międzywojennego. Por. J. k aMińsk i: 

„Biblioteka Jugosłowiańska”. W: Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie. Red. J. ŚLiziński . Wrocław 
1972, s. 218. Na 13 tomów przypada 6 przekładów z literatury chorwackiej. Są to: i . Ma Žur anić: Śmierć 
Smail-agi Čengicia. Tłum. a. BoGus ł awski (T. 1: 1931), i . GunduLić: Osman. Poemat historyczny o woj-
nie chocimskiej w XX pieśniach. Tłum. c. JasTr zęBiec-kozłowski (T. 4: 1934), a. čuBr anović: Cyganka. 
Maskerata dubrownicka z r. 1527. Tłum. c. JasTr zęBiec-kozłowski  (T. 6: 1935 – wspólnie z Dubrawką, 
chorwackie literaturoznawstwo po II wojnie światowej doszło do wniosku, że właściwym autorem 
tego utworu jest Mikša peLeGrinović), i . GunduLić: Dubrawka. Gra pasterska z r. 1628. Tłum. c. JasTr zę-
Biec-kozłowski (T. 6: 1935 – wspólnie z Cyganką), i . voJnović: Stare grzechy. Opowiadanie z Lapadu. 
Tłum. M. znaTowicz-szczepańsk a  (T. 8: 1936), M. krLe Ž a: Chorwacki bóg Mars. Nowele z czasów wojny. 
Tłum. w. GLuck, H. siennick a (T. 13: 1939). Ponadto w tomie 11. ukazały się przekłady literatury ludo-
wej (1938), w tomie 12. Gramatyka języka chorwackiego, czyli serbskiego, autorstwa Julijego Benešicia 
(1937) oraz impresje z podróży do Jugosławii Hanny siennickie J: Uroda Jugosławii (T. 9: 1936).

28 „[…] ima svojih ličnih, odnosno trgovačkih poslova, a da su ga domaćini zarobili i vode ga kao 
mačku na lancu”. [?] Predmet: Izveštaj Odeljenja za propagandu po kulturno prosvetnom sektoru. AJ, 
f. 314, fas. 3, s. 2 [5.06.1948].
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Jakie książki interesowały Polaków, jak przebiegała współpraca w zakresie literatury, co 
nam proponowała strona jugosłowiańska, pokazuje raport Stanisława Korzeniowskiego, 
attaché kulturalnego Ambasady RP w Belgradzie. Korzeniowski omawia w nim propozycje 
jugosłowiańskie i zauważa, że są tam dzieła, które nie zainteresują polskiego czytelnika, 
ale muszą być przetłumaczone. Zalicza do nich utwory Josipa Broza-Tity, Edvarda Kardelja 
i Radovana Zogovicia. Nazywa je „wybitnie politycznymi”, ale zaznacza jednocześnie, że ich 
pominięcie zaszkodziłoby przekładom polskim. O propozycjach jugosłowiańskich pisze:

Z innych książek, proponowanych przez Komitet (dla spraw kultury i sztuki), uważam, że 
należałoby zrobić wybór nowel i wydać jeden tom. Takie załatwienie sprawy [z jednej 
strony – L.M.] zadowoliłoby czynniki tutejsze i z drugiej strony zapoznałoby społeczeń-
stwo polskie z najcenniejszymi utworami dzisiejszych pisarzy jugosłowiańskich.
Mam wrażenie, że Komitet przez przeoczenie pominął dwa nazwiska – Nazora i Županči-
cia (najwybitniejszy poeta Słowenii) – oba bowiem przedstawiają wagę zarówno poli-
tyczną, jak i literacką. Wybór ich poezji, a Nazora także wybór nowel powinny ukazać się 
w języku polskim29.

Dalej wspomina o pominięciu „prawdopodobnie ze względów politycznych”  Ivo Andricia 
i Miroslava Krležy, których utwory przedstawiają „niewątpliwie wysoką wartość literacką”. 

„Gospoda Glembajevi Krležy i Na Drini ćuprija Andricia powinny być przetłumaczone. Wydaje 
mi się, że wydania tych dzieł natychmiast w Polsce byłyby rozkupione”30. Jedyne wytłuma-
czenie owych nieporozumień może być takie, że Jugosłowianie doktrynę socrealizmu jako 
wiodący kierunek w sztuce i literaturze przyjęli wcześniej niż Polacy. Również szybciej z niej 
zrezygnowali. W Jugosławii obowiązywała ona do końca lat czterdziestych. Pierwszym 
poważniejszym wystąpieniem w tej sprawie był referat Petara Šegedina O našoj kritici wy-
głoszony w 1949 roku w Zagrzebiu na II Zjeździe Literatów Jugosławii. Definitywny koniec 
socrealizmu w Jugosławii związany jest z wystąpieniem Miroslava Krležy w 1952 roku w Lu-
blanie na III Zjeździe Literatów Jugosławii, publikowanym pod różnymi tytułami – O slobodi 
kulture, O slobodi umjetničkog stvaranja, Referat na Kongresu književnika. W Polsce doktryna 
socrealistyczna zmonopolizowała twórczość literacką dopiero po 1949 roku. Jej zwycięstwo 
ostatecznie przypieczętował IV Zjazd Związku Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 roku. 
Mała dynamika w dziedzinie przekładów wynikała zatem z połączenia dwóch czynników. 
Z jednej strony długi proces realizacji projektów, z drugiej – różnice artystyczne; Jugosło-
wianie proponowali w tym czasie utwory, które polskim literatom, jeszcze cieszącym się 
relatywną wolnością artystyczną, nie odpowiadały ze względów estetycznych. 

29 s. korzeniowski: Raport nr 2 za okres od 1 stycznia do 15 lutego 1947…, s. 20. 
30 Ibidem. 
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Korzeniowski przypomniał w raporcie również o konieczności zaproszenia do Polski 
przedstawicieli ZLJ, gdyż wynikało to z obietnicy, jaką złożyli Aleksander Wat i Zofia Nał-
kowska podczas wizyty w Jugosławii w 1946 roku. Argumentował, że taka wizyta przynie-
sie korzyści propagandowe; a zwłoka zaś mogłaby nastawić nieprzychylnie do Polaków 
wpływowe osoby w Jugosławii.

 3.4.3.1. Przekłady

Jedynym tłumaczeniem z tego okresu jest książka Mata Lovraka Dzieci Wielkiej Wsi w prze-
kładzie Stanisława Papierkowskiego (zob. wklejka 1, fot. 6). Ukazała się w Czytelniku i miała 
dwa wydania: w 1948 i w 1949 roku. Papierkowski zamieścił na końcu książki notkę zaty-
tułowaną Od tłumacza. Nie tylko przedstawił w niej życie i twórczość autora, lecz także 
wskazał na obecność w utworze ważnych w tym czasie wtrętów ideologicznych: poczucia 
słowiańskiej wspólnoty, a nawet walki klasowej. Lovrak bowiem

przepoił książeczkę tak głębokimi uczuciami słowiańskimi, że staje się ona bliska nie 
tylko dzieciom jugosłowiańskim. […] Ideał sprawiedliwości społecznej, walka klas, sto-
sunek posiadających do nieposiadających – oto sprawy, nad którymi zastanawiają się 
dzieci zorganizowane w grupę szkolną31.

Jedyną recenzję, do której dotarłem, zamieszczono w ilustrowanym tygodniowym do-
datku do „Głosu Wielkopolskiego”. Lovrak został w niej nazwany wybitnym pisarzem chor-
wackim. Książka, według autora recenzji, „odzwierciedla w doskonały sposób dzisiejsze 
tendencje pedagogiczne”, a charakterystyczna dla niej schematyczność to cecha literatury 
dla dzieci. Ale zgłoszono jedno zastrzeżenie, które odnosi się do treści politycznych zawar-
tych w utworze:

[…] walka wyborcza wśród dzieci, tak bardzo przypominająca u autora objawami podob-
ną walkę w społeczeństwie dorosłych, nie potrzebuje być chyba do szkoły wprowadzana32.

Włodzimierz Kot wymienia jeszcze jedną pozycję, książkę Vladimira Nazora Z partyzan-
tami (S partizanima) w przekładzie Wiktora Bazielicha, której cały nakład zaraz po wydru-
kowaniu latem 1948 roku został zniszczony33.

31 s. papierkowski: Od tłumacza. W: ideM: Dzieci Wielkiej Wsi. Tłum. s. papierkowski. Warszawa, 1948, s. 3.
32 [B.a.] Co czytać. „Świat” 1948, nr 28, s. 3.
33 w. koT: Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce.  „Most” 1991, br. 1/2, s. 330.
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W czasopismach ukazało się około 50 utworów, przede wszystkim Vladimira Nazora (zob. 
wklejka 1, fot. 7, 8), najbardziej znanego poety chorwackiego, który przyłączył się do ruchu 
partyzanckiego. Nazor w czasie wojny był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego 
Krajowej Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Chorwacji, a po wojnie został 
pierwszym przewodniczącym chorwackiego Saboru. Opublikowano także przekłady utwo-
rów Ivana Dončevicia, autora kultowej w Jugosławii prozy partyzanckiej zebranej w zbiorze 
nowel Bezimienni (Bezimeni), Antego Cettinea, tłumacza i poety (zob. wklejka 1, fot. 9), oraz 
Marina Franičevicia, poety i historyka literatury. 

 3.4.4. Kontakty w zakresie sztuk plastycznych –  
  sukces wystawy malarstwa i rzeźby jugosłowiańskiej XIX i XX wieku

Największą imprezą o charakterze kulturalnym była wystawa malarstwa i rzeźby jugosło-
wiańskiej XIX i XX wieku. Wystawy stanowiły jedną z najbardziej skomplikowanych logi-
stycznie i najdroższych form współpracy kulturalnej. Ekspozycję zorganizowano w dwóch 
miastach: w Warszawie i Krakowie (zrezygnowano z Poznania ze względu na trwające tam 
targi). W dokumentach Komitetu Kultury i Sztuki przy rządzie FLRJ znajdują się szczegó-
łowe sprawozdania z jej przebiegu. Szczególnie trudne z powodu zniszczeń wojennych było 
przygotowanie w Warszawie przestrzeni wystawienniczej. Na otwarcie wystawy w Muzeum 
Narodowym przyjechali do Warszawy Ivo Andrić i Oto Bihalji-Merin. W stolicy trwała ona od 
8 marca do 8 kwietnia 1948 roku. Na otwarcie przybyło 350 osób (a według autorów raportu, 
na otwarcia wystaw przychodziło wówczas 100–150 osób). W sumie w Warszawie zwiedziło 
wystawę 39 800 osób (podawano dokładne dane). Szczególnie ciekawe są informacje na te-
mat zwiedzających. Podkreśla się przewagę indywidualnych wizyt, gdyż w grupach często 
przychodzili ludzie nie z własnej woli (32 004 indywidualnie, 7 896 grupowo – a wśród nich 
grupy żołnierzy, studentów, harcerzy, przedstawicieli partii; fot. 10). Według danych, jakimi 
dysponowała ambasada, była to wystawa, którą zwiedziła największa liczba osób spośród 
wszystkich zagranicznych wystaw od wyzwolenia do marca 1948 roku. Skrzętnie odnoto-
wano również, że o wystawie pisało około 60 dzienników i tygodników. Za najważniejsze 
uznano artykuły zamieszczone w  „Robotniku”,  „Odrodzeniu”,   „Nowinach Literackich”,  „Wie-
dzy i Życiu”,  „Rzeczpospolitej”. Raportowano, że zainteresowaniem cieszą się obrazy Vlaha 
Bukovca, że polscy artyści cenią rzeźbę, zwłaszcza Ivana Meštrovicia, przyznając jednocze-
śnie, że polska rzeźba jest słaba. Malarstwo polscy recenzenci oceniali wysoko, ale w ich 
opinii nie jest ono tak dobre jak polskie, zwłaszcza XX wieku. Przy okazji prezentowania 
w polskiej prasie dorobku kulturalnego Jugosławii korzystano do końca badanego okresu 
z reprodukcji prac Meštrovicia.



Fot. 10 Raport Ambasady 
Jugosławii w Warszawie  
na temat wystawy  
malarstwa i rzeźby
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Oceniamy, że wśród polskich artystów i ludzi, którzy pretendują do tego, że znają i ro-
zumieją naszą sztukę – nie opierając się tylko na ocenach w prasie, lecz także na licz-
niejszych ocenach, które były formułowane w trakcie rozmów – ugruntowała się nastę-
pująca ocena: że nasza rzeźba zajmuje znaczące miejsce w sztuce europejskiej (wielu 
zachwyca się przede wszystkim Meštroviciem), a malarstwo nie jest na tym poziomie, 
chociaż również ono, obok różnych wpływów zewnętrznych, pokazuje samorodność 
i indywidualizm naszych artystów. Znacząca liczba polskich artystów nie jest zadowolo-
na z naszego współczesnego malarstwa, uważając, że dzisiaj, w związku z tym, że u nas 
zwraca się uwagę w pierwszej kolejności na tematykę, nie reprezentuje ono tak wyso-
kiego poziomu, na jakim było na początku stulecia (Račić i Kraljević) i w okresie słoweń-
skich impresjonistów.
Rzeźba była prawdziwą sensacją nie tylko dla szerokiego kręgu odbiorców, lecz także 
dla dużej liczby polskich artystów. W Polsce rzeźba nigdy nie nabrała większego rozma-
chu i pozostała nierozwinięta (marmur i brąz to w Polsce rzadkość i są wydarzeniem dla 
wszystkich, wyłączając małą liczbę tych, którzy mieli możliwość oglądać ją za granicą), 
i nie może dziwić, że w prasie i na forum ogółu zawsze słychać przede wszystkim o na-
szej rzeźbie. 
Polscy artyści, którzy są dumni ze swojej twórczości artystycznej, często bardzo surowo 
oceniają nasze malarstwo. Szczególnie dochodziło to do głosu przy porównywaniu na-
szej sztuki z ich sztuką, gdy często niesprawiedliwie ich sztuce dawano pierwszeństwo.

Naša je ocena da se među poljskim umentnicima i  ljudima koji pretenduju na to da 
znaju i razumeju likovnu umetnost, ne oslanjajući se samo na pitanje štampe nego na 
još brojnije ocene koje smo u razgovorima saznali, ustalilo sledeće mišljenje: da naša 
skulptura zauzima značajno mesto u evropskoj umetnosti (veliki se broj u prvom redu 
oduševljava Meštrovićem), a da slikarstvo nije na tom nivou, ma da i ono, pored različitih 
uticaja sa strane, odražava samoniklost i  individualnost naših umetnika. Među ovima, 
među poljskim umetnicima, nalazi se znatan broj koji nije zadovoljan našim savreme-
nim slikarstvom, smatrajući da je ono danas, usled toga što se kod nas obraća u prvom 
redu pažnja na tematiku, ispod nivoa na kom je bilo početkom ovog veka (Račić i Kralje-
vić) i za vreme slovenačkih impresionista.
Skulptura je predstavljala pravu senzaciju ne samo za širu javnost nego i za veliki broj 
poljskih umetnika. U Poljskoj skulptura nije dobila nikad snažnijeg zamaha i ostala je 
sasvim nerazvijena (mramor i bronza su u Poljskoj retkost i znače doživljaj za sve, izu-
zimajući mali broj onih koji su imali mogućnosti da je vide u inostrantsvu), tako da nije 
čudo što se i u štampi i u javnosti govori uvek u prvom redu o našoj skulpturi.
Poljski umetnici koji su prilično gordi na svoje stvaralaštvo bili su u oceni našeg slikar-



Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach119

stva često puta veoma strogi. To se naročito ispoljavalo pri uspoređivanju naše umetno-
sti sa njihovom, kada je često nepravedno, njihovoj umetnosti davana prednost34.

Los wystawy w Krakowie, zorganizowanej w Pałacu Sztuk Pięknych, i jej ocena były zgoła 
odmienne. Na otwarcie przybyło 150 osób. Trwała od 25 kwietnia do 17 maja 1948 roku. 
W pierwszym tygodniu wynik był bardzo słaby, bo wynosił 1 100 osób. W raporcie z tego 
czasu widać ogromny i, zważając na liczby, w pełni uzasadniony zawód. Wniosek wysunięty 
przez autorów raportu był dla Krakowa druzgocący:

Może istnieć tylko jeden powód małej liczby zwiedzających w ciągu pierwszych sied-
miu dni. W tych dniach mianowicie odbywały się uroczystości w związku z 150. rocznicą 
rewolucji i trwały przygotowania do obchodów święta 1 Maja. Jeśli sytuacja w najbliż-
szych dniach nie ulegnie poprawie, to okaże się, że straciliśmy z pola widzenia fakt, że 
czymś innym jest tych kilkustet artystów, którzy mieszkają w Krakowie, a czymś innym 
mieszkańcy Krakowa, którzy są daleko w tyle za mieszkańcami Warszawy i wśród któ-
rych, uśpionych pod osłoną 60 kościołów katolickich, nie rozbudziło się jeszcze zainte-
resowanie dla tego rodzaju imprez kulturalnych.

Može postojati samo jedan razlog slabe posete za prvih sedam dana, a to što su se tih 
dana održavale proslave povodom stogodišnjice revolucije i što su vršene pripreme za 
prvomajsku proslavu. Ukoliko se poseta ovih dana na izložbi ne poboljša, onda će tome 
biti razlog to da smo mi izgubli iz vida da je jedna stvar nekoliko stotina umetnika koji 
žive u Krakovu i koji se interesiraju umetnošću, a drugo krakovski građani, koji su daleko 
zaostali za varšavskim, i kod kojih se, uspavanih u okrilju 60 katoličkih crkava, još nije 
probudio interes za kulturne manifestacije ove vrste35.

Sytuację w obu miastach trudno jednak porównywać. Jednym z kluczowych czynników 
była na pewno kwestia biletów, gdyż w Krakowie wstęp kosztował 50 zł, a w Warszawie 
był bezpłatny. Ambasada pisze, że próby zapewnienia bezpłatnego wejścia zakończyły się 
fiaskiem, gdyż Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych argumentowało, że funkcjonuje bez 
subwencji i bilety są jego głównym źródłem przychodu.

W tym kontekście ostateczny wynik – 10 304 zwiedzających, jeśli zważyć, że wystawa 
trwała również o tydzień krócej, wcale nie wydaje się zły. Przyznają to w następnym rapor-

34 B. čipLić: Izveštaj Odeljenja za propagandu po kulturno prosvetnom sektoru. AJ, f. 314, fas. 3, s. 3 
[7.05.1948].

35 Ibidem, s. 5.
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cie sami Jugosłowianie, choć nie ukrywają lekkiego rozczarowania. Dostrzegają jednak, że 
w porównaniu z innymi wystawami efekty są dobre, gdyż na przykład na wystawę czecho-
słowackiej grafiki przyszło tylko 2 500 osób.

Przyczyną takiej frekwencji na wystawie w Krakowie była przede wszystkim piękna po-
goda w maju, gdy w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie, który jest całkowicie zanurzony 
w mieszczańskich i małomiasteczkowych konwencjach, dużą popularnością cieszą się 
wycieczki poza miasto, jak również fakt, że wejście na wystawę nie było bezpłatne. Mó-
wiąc obiektywnie, rezultat w Krakowie nie był zły. Ale pomyliliśmy się we wcześniejszych 
ocenach i przewidywaniach. Kraków to martwe i ospałe miasto, w ogóle bez przemy-
słu, które żyje starymi tradycjami i wspomnieniami i które od dzisiejszej rzeczywistości 
i współczesnych imprez kulturalnych jest odgrodzone muzeami i grobami królów.

Razlog ovakve posete u Krakovu bilo je pre svega veoma lepo vreme u mesecu maju, 
kada su u Poljskoj, a naročito u Krakovu koje je sav ogrezao u građanskim i malograđan-
skim konvencijama, veoma popularni izleti van grada, a zatim i to što ulaz na izložbu 
nije bio besplatan. Objektivno govoreći, uspeh izložbe u  Krakovu i  nije bio loš, nego 
smo se mi prevarili u ranijoj oceni i predviđanjima. Krakov je mrtav i uspavan grad, bez 
industrije uopšte, koji živi u starim tradicijama i uspomenama, i koji je od današnjeg 
života i  savremenih kulturnih priredbi ograđen muzejima svojih starodrevnih muzeja 
i kraljevskih grobnica36.

 3.5. Jugosławia i Chorwacja na łamach wybranych czasopism

Dziś interesują się tym krajem wszyscy ludzie postępu37. 

Paradygmatyczny dla sposobu myślenia o literaturze narodów Jugosławii artykuł ukazał się 
w  „Gazecie Literacko-Naukowej” – dodatku niedzielnym do poznańskiej „Gazety Zachod-
niej”.  „Literatura jugosłowiańska”  została w nim podzielona na dwa „kierunki ideologiczne”: 
pierwszy – związany z twórczością ludową, ciążący ku demokracji, drugi – wpatrzony we 
wzory obce, ciążący ku faszyzmowi. Z pierwszego kierunku wywodzą się pisarze, którzy 
przyłączyli się do ruchu partyzanckiego, „wybrali krzyżową drogę cierpienia i promienne 
blaski sławy”, z drugiego – pisarze, tworzący w okupowanych państwach, godzący się na 

36 B. čipLić: Predmet: Izveštaj Odeljenja za propagandu po kulturno prosvetnom sektoru. AJ, f. 314, 
fas. 3, s. 1 [8.06.1948].

37 A. ważyk: W kraju sześciu republik. „Kuźnica” 1948, nr 4, s. 4.
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rolę literata, który „mógł wegetować, pracując w biurze, w handlu, szkolnictwie, gadzino-
wej prasie (oczywiście w dozwolonych przez okupanta granicach)”38. Wcale nie należały do 
rzadkości numery różnych pism, w których Jugosławii poświęcano wiele miejsca. „Głos Ludu” 
w 330. numerze, z okazji Święta Narodowego Jugosławii przypadającego na 29 listopada, 
pisał o tradycjach kulturalnych narodów Jugosławii, twórcach, którzy zginęli w czasie wojny; 
zamieścił wiele portretów pisarzy, grafiki wojenne i wiersz Zogovicia o Ticie.

 3.5.1. Wiktora Bazielicha kronika życia literackiego i kulturalnego  
  na łamach „Odrodzenia”,  „Odry”  i  „Życia Słowiańskiego”

W pierwszym okresie najczęściej piszącym o Jugosławii i Chorwacji autorem był Wiktor Ba-
zielich. W dłuższym tekście O literaturze w „niezależnej” Chorwacji, który ukazał się w „Życiu 
Słowiańskim”, przybliża polskiemu czytelnikowi warunki życia kulturalnego i działalności 
wydawniczej w Niezależnym Państwie Chorwackim. Samo państwo zostało w tym artykule 
ocenione negatywnie, ale w życiu kulturalnym tego okresu autor dostrzega pozytywne 
strony, nie ukrywając podziwu dla sztandarowego projektu nowych władz, jakim była edy-
cja Encyklopedii chorwackiej. Dużo uwagi Bazielich poświęcił Julijemu Benešiciowi, który 
w 1943 roku obchodził sześćdziesiąte urodziny. Z tej okazji „Hrvatska revija” zamieściła stu-
dium o jego twórczości, nie uwzgledniła jednak, zapewne z przyczyn politycznych, pracy 
przekładowej, w której najważniejsze miejsce zajmują przekłady z języka polskiego. W NDH 
Benešić ustąpił z funkcji dyrektora teatru i wycofał się z aktywnego życia kulturalnego, re-
dagował w Encyklopedii chorwackiej hasła związane z Polską. Postawę Benešicia w czasie 
wojny Bazielich bardzo wysoko ocenił za sprawą zbioru szkiców i felietonów Kritike i članci 
(Krytyki i artykuły), który ukazał się w 1943 roku: 

Książka ta, tak niewinnie zatytułowana, to rzadko spotykany wyczyn wielkiej odwagi cy-
wilnej. O Polsce nie wolno już było wtedy pisać w niemiecko-włoskim wyskrobku pań-
stwowym Pavelicia. Za to szło się do mordowni obozów koncentracyjnych. A tu cała nie-
mal książka poświęcona sprawom i autorom polskim, z głównym akcentem położonym 
na pierwszym artykule pt. Rok 1795, omawiającym trzeci rozbiór Polski, a zakończonym 
słowami „Jeszcze Polska nie zginęła!”39.

38 sz.: Z pieśnią ku wolności. Literatura jugosłowiańska w czasie wojny i pokoju. „Gazeta Zachodnia” 
1947, nr 84, s. 4.

39 w. BazieLicH: O literaturze w „niezależnej” Chorwacji. ŻS 1946, nr 7/8, s. 208.
Chorwacja z okresu wojny przedstawiana jest w polskich publikacjach dwojako. Obok negatywne-

go demonicznego oblicza państwa faszystowskiego, sojusznika hitlerowskich Niemiec, jest też uka-
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Ponadto Bazielich publikował teksty, z których część nosiła tytuł Kronika jugosłowiańska, 
na łamach „Odry” i „Odrodzenia”. Opisywał w nich życie literackie w Jugosławii, najwięcej 
miejsca poświęcając ruchowi wydawniczemu, teatrowi, działalności Związku Literatów 
Jugosławii i  sytuacji pisarzy. Szczególny jest 45. numer czasopisma „Odra” z  1947 roku, 
w którym ukazał się artykuł Literatura Jugosławii, będący krótkim zarysem historii litera-
tury serbskiej, chorwackiej i słoweńskiej (fot. 11). Jugosławia zajęła całą pierwszą stronę 
tygodnika, bo oprócz tego artykułu znalazły się na niej tłumaczenia wierszy Vladimira 
Nazora oraz reprodukcje obrazów czterech chorwackich malarzy (Eda Murticia, Vladimira 
Kirina, Slavka Tomerlina, Vjekoslava Paracia), jednego serbskiego malarza (Jovana Zimi-
cia), a także reprodukcje rzeźb chorwackich artystów (Antuna Augustinčicia, którego imię 
często spolszczano i pisano Antoni) oraz Vanji Radauša. Bazielich porównuje sytuację na 
mapie politycznej i kulturalnej przed II wojną światową i po niej. Pisze, że przed wojną 
mówiono o istnieniu trzech narodów (podaję w kolejności Bazielicha): Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców, dwóch języków: serbochorwackiego i słoweńskiego, po wojnie utworzono 
sześć republik: Słowenię, Chorwację z Dalmacją, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Ma-
cedonię i Serbię z Wojwodiną i Metochią, rozróżniano pięć narodów: Słoweńców, Chor-
watów, Serbów, Czarnogórców i Macedończyków, oraz cztery języki: słoweński, chorwacki, 
serbski i macedoński. 

Gdy dawniej mówiło się o dwóch literaturach: słoweńskiej i serbochorwackiej, lub co 
najwyżej o  trzech, traktując słusznie osobno serbską, a  osobno chorwacką, to dzisiaj, 
biorąc za kryterium język, mielibyśmy piśmiennictwo słoweńskie, chorwackie, obejmu-
jące terytorialnie Chorwację, Dalmację i Bośnię, serbskie, rozłożone na Serbię z Wojwo-
diną, Czarnogórę, Bośnię z Hercegowiną, a poniekąd i Dalmację, oraz macedońskie40.

zywana Chorwacja powstańcza, stojąca po stronie Tity. W „Głosie Pracy” opublikowano dwa artykuły 
E. ŽiLicz opisujące wydarzenia z okresu II wojny światowej: Udział Jugosławii w walce o niepodległość 
oraz Za swobodę życia. (Z życia Zagrzebia pod niemiecką okupacją). Z pierwszego wynika, że autorka 
brała udział w partyzantce jugosłowiańskiej. Został w nim przedstawiony idylliczny obraz kraju po 
wojnie, w którym: trwa odbudowa, narody nie żywią do siebie nienawiści, wszyscy sobie pomagają. 
Drugi tekst to stylizowana na autentyczną opowieść o śmierci partyzanta w zagrzebskim szpitalu, 
schwytanego i postrzelonego przez agenta NDH. Pomógł mu lekarz, o którym bohater opowiadania 
wiedział, że jest „swój”: „»Wiesz, co jest twoim obowiązkiem… Tak mi żal umierać, żal, że nie docze-
kam dnia swobody, że nie zobaczę Tita… Zawsze w ciężkich chwilach myślałem o dniu, gdy nasz 
biały Zagrzeb cały w chorągwiach doczeka się wyjścia naszych z lasu… Ty może dożyjesz, powiedz 
towarzyszom, jak zginąłem«”. Lekarz wypełnił swój obowiązek,  „pomógł” umrzeć partyzantowi i prze-
kazał odpowiednim ludziom informację o agencie, który został później zastrzelony. Por. e. ŽiLicz: Za 
swobodę życia. (Z życia Zagrzebia pod niemiecką okupacją). „Głos Pracy” 1946, nr 4, s. 3.

40 w. BazieLicH: Literatura Jugosławii. „Odra” 1947, nr 45, s. 1.



Fot. 11 Strona tytułowa 
numeru „Odry” w całości 
poświęcona sztuce i lite-
raturze Jugosławii
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W  środku numeru znalazło się Bazielicha tłumaczenie opowiadania wojennego 
Vjekoslava Kaleba Okno wzbogacone trzema grafikami z motywami wojennymi (tym ra-
zem zamieszczono ilustrację dwóch serbskich malarzy: Đorđa Andrejevicia i Prvoslava 
Karamatijevicia, jednego słoweńskiego oraz Nikolaja Pirnata; fot. 12). Tematyka wojenna 
w literaturze i kwestia udziału pisarzy w wojnie powraca, co zrozumiałe, w twórczości in-
nych autorów i w innych publikacjach. 

Bazielich w artykule Z jugosłowiańskich rocznic i  jubileuszy literackich 1946 r., opubliko-
wanym w „Życiu Słowiańskim”, najwięcej miejsca poświęca jubileuszowi 70-lecia urodzin 
i  50-lecia pracy Vladimira Nazora. Wspomina też o  45-leciu pracy literackiej Benešicia 
i jego zasługach w dziedzinie przekładów literatury polskiej, zapowiadając jednocześnie 
wznowienie serii Biblioteka Jugosłowiańska, uruchomionej w okresie międzywojennym 
z  inicjatywy Benešicia, do czego ostatecznie nie doszło, zapewne wskutek rezolucji Ko-
minformu.

W nowej serii Biblioteki Jugosłowiańskiej, której wydawnictwo ma być wznowione, po-
winna być udostępniona polskiemu czytelnikowi także i twórczość tego chorwackiego 
rewolucjonisty, jednego z najtęższych literatów jugosłowiańskich [chodziło o Augusta 
Cesarca – L.M.]41.

Wiktor Bazielich w swych artykułach najwięcej miejsca poświęca Chorwacji. W jednym 
z ostatnich, powstałych przed rezolucją Kominformu, Obecne stosunki literackie w Jugo-
sławii, przedstawiając dane na temat ruchu wydawniczego, stwierdza, że zdołał zebrać 
dokładniejsze dane tylko z Chorwacji. Podaje, że Nakladni zavod Hrvatske w ciągu 20 
miesięcy swej działalności wydał 150 książek (z czego 90 książek z dziedziny beletrystyki) 
o łącznym nakładzie 618 500 egzemplarzy; niektóre książki drukowano w nakładzie 20–30 
tysięcy, inne trzeba było wydawać po raz drugi, na przykład autorstwa Vladimira Nazora, 
Zdenka Štambuka, Marina Franičevicia. Zauważa, że spośród 137 przedwojennych członków 
Stowarzyszenia Pisarzy Chorwackich do nowego weszło zaledwie 69. Spośród najbardziej 
aktywnych wymienia Vladimira Nazora, Vjekoslava Kaleba, Petara Šegedina, Miroslava 
Krležę i Zdenka Štambuka. Nowy status pisarzy jawi się jako bardzo korzystny. Poprawiła 
się ich sytuacja materialna: stawki honorarium podwyższono 3–7 razy w stosunku do sta-
wek przedwojennych; pisarze mogli być zwolnieni z wszelkich prac i funkcji niemających 
nic wspólnego z literaturą. Oczekiwano jednak od nich większej aktywności, która byłaby 
formą spłacenia długu społeczeństwu (głównie za walkę)42.

41 w. BazieLicH: Z jugosłowiańskich rocznic i jubileuszy literackich 1946 r. ŻS 1947, nr 3, s. 96.
42 Por. w. BazieLicH: Obecne stosunki literackie w Jugosławii. ŻS 1948, nr 3/4, s. 105–110.



 

Fot. 12 Wiktora Bazieli-
cha tłumaczenie opowia-
dania Okno Vjekoslava 
Kaleba
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 3.5.2. „Kuźnica” – Jugosławia, czyli kraj postępu 

Tygodnik społeczno-literacki „Kuźnica” wydał dwa numery znaczące dla recepcji literatury 
i kultury narodów Jugosławii w Polsce. Pierwszy z nich ukazał się 27 października 1947 roku. 
Na pierwszej stronie znalazł się artykuł Zofii Nałkowskiej o Miroslavie Krležy oraz tłuma-
czenie artykułu Radovana Zogovicia Współczesna literatura jugosłowiańska. Nałkowska 
pokrótce charakteryzuje twórczość autora Powrotu Filipa Latinowicza, nazywając go naj-
większym pisarzem Jugosławii i zrównując pod względem sławy z Ivanem Meštroviciem. 
Z kolei wiceprzewodniczący związku pisarzy Radovan Zogović, w odróżnieniu od polskich 
autorów, w artykule Współczesna literatura jugosłowiańska właściwie nie stosuje podziału 
na literatury narodowe. W jego ujęciu literatura jest jedna. Rozpatruje ją w kategoriach 
etycznych. Dzieli pisarzy na dobrych i złych. Do pierwszej grupy należą wyznawcy hasła 
sztuka dla sztuki, do drugiej – pisarze antyfaszystowscy, pisarze partyzanci43.

W drugim znaczącym numerze „Kuźnicy”, ze stycznia 1948 roku, zamieszczono bardzo 
obszerny, prawie 4-stronicowy reportaż Adama Ważyka z 25-dniowej wizyty w Jugosławii. 
Jest to pierwszy tego typu tekst w polskiej prasie. W późniejszym okresie reportaże staną się 
jedną z form oswajania i prezentowania Jugosławii, choć nie do końca spontanicznym, gdyż 
osoby wyjeżdżające do Jugosławii musiały tego typu teksty lub przynajmniej sprawozdania 
pisać po powrocie do kraju. Tekst zajmuje całą pierwszą stronę, na której zamieszczono 
też dwa zdjęcia: na jednym uchwycona jest przerwa w szkole i uczeń piszący na tablicy 
rosyjskie słowo alfabetem łacińskim w transkrypcji serbskiej Tovariš Tito; drugie zdjęcie 
przedstawia budowę linii kolejowej, skądinąd częsty motyw wykorzystywany w publika-
cjach (fot. 13). Na trzeciej stronie znajduje się 6 zdjęć: 1. Monastyr św. Nauma w Ochrydzie,  
2. Pałac Dioklecjana w Splicie, 3. Andrija Madulewicz (poprawnie: Andrija Medulić) Anioł, 
4. Dom Francego Prešerna, 5. Prowizoryczna szkoła na terenach partyzanckich, 6. Artyści 
malarze przy budowie kolei. Ważyk podkreśla wszechobecność młodych ludzi, od których 
bije zapał i entuzjazm. W czasie pobytu polskiego poety w Jugosławii na każdym kroku 
manifestowano sympatię do ZSRR. O inteligencji jugosłowiańskiej pisze, że zdecydowana 
większość jest po stronie rewolucji, że wielu literatów, malarzy i naukowców przyłączyło się 
do partyzantki Tity i że teraz, na razie tymczasowo, sprawują najważniejsze funkcje w pań-
stwie:  „W nowej Jugosławii praca artystyczna jest ceniona znacznie wyżej niż praca admi-
nistracyjna i opłacana trzykrotnie wyżej niż u nas. Państwo w zasadzie dąży do uwolnienia 
przedstawicieli zawodów artystycznych od wszelkich funkcji administracyjnych, a stan 
obecny wynika z konieczności i uchodzi za przejściowy”44. 

Podkreśla też odmienność jugosłowiańskiej drogi do socjalizmu, która wynika ze specy-
fiki kraju. Świadomość różnorodności jest zresztą widoczna w tytule, w którym Jugosławię 
zastąpiło określenie – kraj sześciu republik. Ważyk dostrzega fundamentalne różnice między 

43 Por. r. zoGović: Współczesna literatura jugosłowiańska. „Kuźnica” 1947, nr 43, s. 1–2.
44 a. ważyk: W kraju sześciu republik. „Kuźnica” 1948, nr 4, s. 1.
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poszczególnymi narodami. O Serbach i Chorwatach pisze, że pod względem językowym 
różnice są bardzo małe: „Ale tylko jakiś zakamieniały abstrakcjonista ośmieli się twierdzić, że 
to ten sam naród”45. Za jedyną rzecz wspólną narodom Jugosławii uznaje sposób picia kawy: 

We wszystkich republikach podawano nam kawę w  mosiężnym tureckim naczyniu 
i była to może jedyna wspólnota obyczajowa starej Jugosławii46. 

Następnie Ważyk opisuje pobyt w każdej republice (nie zdążył tylko odwiedzić Czarno-
góry). Wiele miejsca poświęca Chorwacji, stwierdzając, że należy do kultury adriatyckiej. 
Pisze też o Zagrzebiu, porównując go do Krakowa, widząc w nim urodę zabytków, które 
łudzą przybysza „kwietystycznymi pozorami”, i dostrzega „ginącą klasę handlowej burżuazji”. 
Najdłużej jednak zatrzymuje się przy Dubrowniku (wspomina o Osmanie Ivana Gundulicia 
i o Ruđerze Boškoviciu). W ostatnim zdaniu artykułu polski poeta konkluduje:

Dlatego też myślę, że wymiana kulturalna, jeśli ma dotrzeć do szerszej masy odbiorców, 
nie może się ograniczać jak dawniej do inicjatywy jednostek, że musi mieć planowy 
charakter wydawniczy47.

Szerokim echem w prasie polskiej, o czym już wcześniej mówiłem, odbiła się wystawa 
malarstwa i rzeźby jugosłowiańskiej XIX i XX wieku. Opisujące ją artykuły były rzeczowe 
i zawierały dużo informacji (fot. 14). Wśród czasopism literackich tekst o wystawie, pióra 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lublańskiego, Słoweńca Wojsława 
Molé, zamieściła w 6. numerze z 1948 roku „Twórczość” (fot. 15). Na okładce pisma znalazł 
się również motyw z wystawy – fotografia rzeźby Ivana Meštrovicia. Molé jako historyk 
sztuki, znający od wewnątrz materię, pisał o wystawie inaczej niż polscy autorzy. Okazał się 
bodaj najbardziej krytyczny. Nie mógł wprost podważyć samej idei zorganizowania takiej 
wystawy, jednak w jego komentarzu daje się wyczuć postawę dystansu wobec koncepcji 
jej autorów. Z jednej strony wytykał braki, z drugiej – wspominał o obiektywnej trudności 
przedstawienia sztuki trzech różnych narodów.

Wystawa jest poświęcona wprawdzie tylko sztuce XIX i XX w., ale ponieważ sztuka ta jest 
od samego początku naprawdę sztuką trzech narodów o różnych fizjonomiach kultural-
nych, a przede wszystkim także o różnym stosunku do własnej przeszłości artystycznej 
i jej tradycji, brak było na wystawie właśnie czegoś, co by fakt ten mocniej podkreśliło, 
aniżeli mogły to uczynić krótkie uwagi wstępu do katalogu. Eksponaty należały przecież 

45 Ibidem, s. 2.
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 4.



Fot. 14 Leokadii Bielskiej- 
-Tworowskiej artykuł  
o wystawie malarstwa –  
„Nowiny Literackie”

Fot. 15 Numer „Twórczości”  
z reprodukcją rzeźby Matka 
Ivana Meštrovicia na okładce
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do trzech różnych środowisk: serbskiego, chorwackiego i słoweńskiego, z których każde 
stanowi odrębne zjawisko48. 

 3.5.3. „Życie Słowiańskie” – Jugosławia częścią słowiańskiego uniwersum

„Życie Słowiańskie”  jako organ Komitetu Słowiańskiego w Polsce można uznać za repre-
zentatywne pismo w zakresie recepcji literatury i kultury chorwackiej w pierwszym okresie 
wzajemnych kontaktów49. W początkowej fazie podtytuł czasopisma brzmiał: „Miesięcznik 
Poświęcony Sprawom Słowiańskim”. Od pierwszego numeru charakterystyczny jest po-
prawny i staranny zapis tytułów oryginalnych, obcych nazwisk, bez błędów – tak częstych 
w innych tytułach prasowych. Ciekawy zapis od lat sześćdziesiątych stosował w „Twórczości” 
Alija Dukanović, który spolszczał nazwy własne, ale za pierwszym razem podawał w nawia-
sie ich oryginalny zapis w formie mianownika.

Z zamieszczonego w pierwszym numerze wstępu Od redakcji trudno wywnioskować, 
jaki będzie profil pisma. W założeniu miało ono pracować nad zbliżeniem Słowian, rozwi-
jać przyjaźń, ale o tym, jaką tematykę będzie podejmować, nie było mowy poza jednym 
fragmentem: 

Pismo „Życie Słowiańskie” będzie oświetlać zagadnienia współpracy ekonomicznej kra-
jów słowiańskich, szczególnie aktualnej w  obecnym okresie wielkich przemian, które 
doprowadziły do zwycięstwa demokracji ludowej w krajach zachodniej i południowej 
Słowiańszczyzny50.

To zrozumiałe, że w rzeczywistości powojennej na pierwszy plan wysuwała się sytuacja 
ekonomiczna, a kwestie polityczne, kulturalne i społeczne nie tyle schodziły na plan drugi, 
ile były od niej uzależnione, choć zapewne ważniejszą rolę dla profilu światopoglądowego 
pisma odegrała filozofia marksistowska, w której podłoże ekonomiczne (baza) jest fun-
damentem dla religii, kultury i sztuki (nadbudowa). Tadeusz Spiss w artykule Współpraca 
gospodarcza Słowian pisał: 

48 w. MoLé: Trochę komentarza do wystawy sztuki narodów Jugosławii XIX i XX wieku w Warszawie 
i Krakowie. T 1948, nr 6, s. 112–113. 

49 Informacje o innych publikacjach pochodzą z dostępnych bibliografii; do części materiałów 
docierałem przypadkowo lub w trakcie przeglądania czasopism; systematyczną kwerendą objąłem 

„Życie Słowiańskie”.
50 [redakcJa] Od redakcji. ŻS 1946, nr 1, s. 2.
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Gdybyśmy w  pracy zbliżenia narodów słowiańskich ograniczyli się do dziedziny poli-
tycznej i kulturalnej, popełnilibyśmy błąd zasadniczy. Elementem podstawowym w ży-
ciu, tak jednostki, jak i całych społeczeństw, jest życie gospodarcze. […] Dziś w stosun-
kach międzynarodowych współpraca zespołów narodowych powstaje na podstawie 
przesłanek życia gospodarczego. Przesłanki te stanowią podstawę do zbliżenia się 
narodów i dążą do zaspokojenia swych podstawowych wzajemnych potrzeb, co w kon-
sekwencji zmusza do wzajemnego związania. Taka współpraca wytwarza przyjaźnie 
i wywołuje zbliżenie na polu kulturalnym51.

„Życie Słowiańskie” publikowało w formie odrębnego działu, zatytułowanego Przekłady 
z poezji słowiańskiej/Przekłady z literatury pięknej, pojedyncze utwory różnych poetów sło-
wiańskich. Z chorwackich znalazły się tu wiersze: Vladimira Nazora, Antego Cettinea, Ma-
rina Franičevicia. Były to publikacje dwujęzyczne, gdyż obok przekładu zamieszczano tekst 
oryginalny. Pismo prowadziło następujące działy: Kronika polityczna, Kronika gospodarcza, 
Kronika kulturalna, Nowe książki, Przegląd czasopism słowiańskich. W każdym z nich ukazy-
wały się informacje dotyczące Jugosławii. Pisano o jej sytuacji wewnętrznej i wydarzeniach 
na arenie międzynarodowej, koncentrując się na świecie Słowian. W piśmie publikowali 
teksty polscy autorzy, ukazywały się także tłumaczenia artykułów obcych, oczywiście z in-
nych krajów słowiańskich. W ramach przeglądu czasopism słowiańskich oraz działu Nowe 
książki opisywano książki, czasopisma innych krajów, prezentowano przyjęty w nich punkt 
widzenia, wybierając pozycje zgodne z linią pisma i odpowiadające duchowi słowiańskiej 
wspólnoty. Czytelnik z jednej strony dowiadywał się o ważnych wydarzeniach w Jugosła-
wii: o nowej konstytucji52, właśnie uchwalonej reformie rolnej53, szkolnictwie54; z drugiej 
strony dostarczano mu informacji na temat sytuacji międzynarodowej. W „Życiu Słowiań-
skim”, podobnie jak na łamach innych tytułów prasowych, śledzono włosko-jugosłowiański 
spór o Triest, stając w tym sporze oczywiście po stronie jugosłowiańskiej i udowadniając 
słoweńsko-chorwacki charakter tego obszaru55.

Omawiano także książki przywódców jugosłowiańskich: Josipa Broza-Tity Walkę znie-
wolonej Jugosławii (Borba porobljene Jugoslavije)56, Edvarda Kardelja Drogę nowej Jugo-

51 T. spiss: Współpraca gospodarcza Słowian. ŻS 1946, nr 1, s. 12. 
52 H. ŚwiąTkowski: Nowa konstytucja Jugosławii. ŻS 1946, nr 9/10/11, s. 253–256.
53 (sb): Kronika gospodarcza. ŻS 1946, nr 1, s. 27.
54 (jr): Szkolnictwo w nowej Jugosławii. ŻS 1946, nr 3, s. 86. 
55 a. wirszyło: Triest – kolebka myśli jugosłowiańskiej. ŻS 1946, nr 3, s. 68–70; J. kaszTeLanic: W spra-

wie Triestu. ŻS 1946, nr 3, s. 70–71; H. BaTowski : Słowiańskie prawa do Adriatyku. „Dziennik Polski” 
1945, nr 69, s. 3; s. BLicHarzówna: Nowa granica jugosłowiańsko-włoska. ŻS 1947, nr 10, s. 324–327; 
v. Frančić: Triest i Kraina Julijska. „Dziennik Polski” 1946, nr 238, s. 5.

56 B.M.: Nowe książki słowiańskie. ŻS 1946 nr 3, s. 90.
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sławii (Put nove Jugoslavije)57, a  spośród autorów chorwackich: Chorwackie świadectwa 
o Rosji (Hrvatska svjedočanstva o Rusiji) J. Badalicia – zbiór chorwackich opisów Rosji od 
wieku XVII (Juraj Križanić), przez wiek XIX (Franjo Rački oraz Vatroslav Jagić), po wiek XX 
(Stjepan Radić, August Cesarec i Miroslav Krleža)58, Istrię w walce narodowowyzwoleńczej 
(Istra o narodno-oslobodilačkoj borbi) Šimego Balena na temat walki narodowowyzwoleń-
czej na Istrii59, Hrvatsko Kolo – księgę poświęconą także walce wyzwoleńczej, z tekstami 
26 autorów partyzantów, oraz Pośmiertny hołd (Posmrtna počast) – książkę zawierającą 
utwory pisarzy, którzy zginęli: Augusta Cesarca, Ivana Gorana-Kovačicia, Grgura Kar-
lovčana, Hasana Kikicia, Mihovila Pavleka-Miškiny, oraz pracę Antuna Baraca o  Ivanie 
Mažuraniciu60. Omówiono także okazały almanach Wolna ojczyzna. Rocznik za 1947 rok 
(Slobodna domovina. Godišnjak za godinu 1947), o którym napisano, że prezentuje współ-
czesną Jugosławię, przede wszystkim Chorwację, i jest adresowany do emigracji, zawiera 
utwory literackie, artykuły historyczne, teksty przemówień oraz informacje statystyczne: 

„[…] mała encyklopedia o  współczesnej Jugosławii, szkoda, że nie systematycznie uło-
żona, piękne wydawnictwo”61.

„Życie Słowiańskie” zamieszczało wiele omówień publikacji ukazujących się w  prasie 
innych krajów słowiańskich. Część tytułów pozyskiwano samodzielnie, część otrzymy-
wano z  Jugosławii w  drodze wymiany. Były to pisma: „Borba” (dziennik, organ KPJ, Bel-
grad, za pośrednictwem Ambasady Jugosławii w Warszawie), „Književnost” (miesięcznik, 
Belgrad); „Republika” (miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce, sprawom kultury, Za-
grzeb); „Slovensko bratstvo” (miesięcznik, organ Komitetu Słowiańskiego w  Jugosławii, 
Belgrad); „Trideset dana” (miesięcznik, Belgrad, za pośrednictwem Słowiańskiego Komitetu 
Jugosławii). Odnotowano wydanie pierwszego numeru chorwackiego pisma literackiego 
„Republika” redagowanego przez Miroslava Krležę, Vjekoslava Kaleba i  Jožę Horvata. Na 
jego łamach pisano o Nazorze, przejściu poety na stronę partyzantów, o Zdenku Štam-
buku i jego udziale w wojnie, o wydaniu w Rijece pierwszej książki poety – zbioru poezji 
Śladem czerwonej gwiazdy (Tragom crvene zvijezde). Jest też w numerze „ciekawy” artykuł 
Krležy Literatura dzisiaj (Književnost danas). W tekście R. Jelčicia Kosmopolityzm słowiański, 
pochodzącym z  pisma „Slavenski svijet”, pojawia się inny motyw powtarzający się we 
wszystkich publikacjach: rozważania na temat Słowiańszczyzny. Dla Jelčicia Słowianie są 
wyjątkowi, co zawdzięczają między innymi swojemu położeniu: 

57 B.M.: Nowe książki słowiańskie. ŻS 1946, nr 1, s. 29.
58 (jr): Kronika kulturalna. ŻS 1946, nr 1, s. 26.
59 B.M.: Nowe książki słowiańskie. ŻS 1946, nr 4/5, s. 149.
60 (jr): Wydawnictwa Macierzy Chorwackiej w Zagrzebiu. ŻS 1946, nr 4/5, s. 150.
61 hb [BaTowski H.]: Nowe książki słowiańskie. Jugosławia. ŻS 1948, nr 1/2, s. 49.
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Pod wpływem Zachodu Słowiańszczyzna ze swego [człowieka – L.M.] pierwszorzędne-
go etnicznego stworzyła człowieka akcji – a pod wpływem Wschodu człowieka, który 
myśli. My, Słowianie, jesteśmy syntezą dwu kontynentów, dwu wpływów i dwu światów. 
Tu, na obszarze Słowiańszczyzny, powstała nowa istota – nowy człowiek62.

Z  ważnych chorwackich wydarzeń w  Kronice kulturalnej pisano o: wznowieniu dzia-
łalności Akademii Nauk i  Umiejętności w  Zagrzebiu, co stało się na mocy specjalnego 
rozporządzenia, jakie wydało Ministerstwo Oświaty RH (prezesem wybrano dr. Andriję 
Štampara, wiceprezesem został Miroslav Krleža, sekretarzem Branimir Gušić)63; wznowieniu 
działalności Macierzy Chorwackiej, która wprawdzie „splamiła się” współpracą z faszystow-
skim reżimem ustaszów, ale „po oczyszczeniu instytucji z reakcyjnych i antysłowiańskich 
elementów może ona obecnie nawiązać do dawnych lat, w których położyła wielkie za-
sługi dla kultury chorwackiej”64. W Kronice gospodarczej odnotowano otwarcie po 6-letniej 
przerwie Targów Zagrzebskich65, w Kronice politycznej pisano o końcu procesu, jaki toczył 
się w Zagrzebiu przeciwko 5 ministrom rządu Pavelicia, skazanym w jego wyniku na śmierć, 
o straceniu – po odrzuceniu prośby o ułaskawienie – Slavka Kvaternika66. W Kronice kultu-
ralnej pierwszego numeru z 1948 roku informowano o podpisaniu w Belgradzie umowy 
polsko-jugosłowiańskiej dotyczącej szkolnictwa zawodowego. Jak podawano, 

Przewiduje wymianę wzajemną terminatorów, specjalistów i przodowników pracy oraz 
przystąpienie do opracowania polsko-jugosłowiańskiego słownika technicznego67.

Upłynie wiele lat, zanim projekt słownika zostanie dokończony. Jedyna do dziś tego typu 
publikacja ukaże się dopiero w 1969 roku. W tym samym numerze informowano również, 
że w Zagrzebiu obchodzono 80-lecie Jugosłowiańskiej Akademii Nauki i Sztuki (JAZU) i że 
pierwszym członkiem honorowym akademii został wybrany Josip Broz-Tito68.

Wiele uwagi, przeznaczając na to całe numery, poświęcano wszelkim spotkaniom krajów 
słowiańskich. W numerze 1/2 z 1947 roku znalazły się materiały z toczącego się w Belgradzie 
w dniach 8–11 grudnia 1946 roku Zjazdu Słowiańskiego. Numer 7/8 z 1947 roku zawierał 
materiały z II Plenum Komitetu Ogólnosłowiańskiego, które odbyło się w Polsce (w składzie 

62 [redakcJa] Co piszą inni?. ŻS 1946, nr 3, s. 93.
63 sb: Kronika kulturalna. Jugosławia. ŻS 1947, nr 5, s. 186.
64 (hb) [BaTowski H.]: Wznowienie działalności Macierzy Serbskiej i Macierzy Chorwackiej. ŻS 1946, 

nr 3, s. 87.
65 sb: Kronika gospodarcza. Jugosławia. ŻS 1947, nr 9, s. 312.
66 sb: Kronika polityczna. Jugosławia. ŻS 1947, nr 9, s. 307.
67 sb: Kronika kulturalna. Jugosławia. ŻS 1948, nr 1/2, s. 39.
68 Ibidem.
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delegacji jugosłowiańskiej byli między innymi: poseł V. Vlahović, dr Z. Sremec, prezes Sejmu 
Chorwackiego i prezes Komitetu Słowiańskiego w Zagrzebiu69). Jeszcze na początku 1948 
roku pisano o konferencji dziennikarzy krajów słowiańskich. Odbyła się ona w pięknej sali 
Izby Handlowej w Zagrzebiu, wzięli w niej udział przedstawiciele Bułgarii, Czechosłowacji, 
Jugosławii, Polski ZSRR oraz, jako goście, przedstawiciele Albanii, Rumunii i Węgier70.

Wyraźne zmniejszenie liczby tekstów o Jugosławii widać od 6. numeru z 1948 roku. W po-
trójnym numerze 7/8/9 w Kronice politycznej znalazła się jedna informacja: o odbywającym 
się w Belgradzie V Kongresie Komunistycznej Partii Jugosławii, na który „Mimo zaproszeń 
wystosowanych przez KPJ żadna z partii komunistycznych i robotniczych nie delegowała 
swych przedstawicieli”71. W Kronice gospodarczej pisano o tym, że Jugosławia otrzyma z Pol-
ski znaczną ilość obrabiarek drzewnych i urządzeń tartacznych72, a w Kronice kulturalnej 
i w Nowych książkach słowiańskich – o wydaniu nakładem Towarzystwa Współpracy Kultu-
ralnej Chorwacji z Polską książki Današnja Poljska omawiającej stosunki polityczne, gospo-
darcze i kulturalne ówczesnej Polski73, o przyznaniu Julijemu Benešiciowi tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego74. Jeszcze embarga nie ma, ale liczba tekstów 
o Jugosławii ze wszystkich sfer życia społecznego drastycznie spada. W kolejnym podwój-
nym numerze 10/11 Jugosławia znika ze stron pisma.

 3.5.4. „Dziennik Polski” – środowisko krakowskie

Aktywne w pierwszym okresie współpracy kulturalnej było akademickie środowisko kra-
kowskie, a w szczególności: Henryk Batowski, Vilim Frančić, Wojsław Molè. Poza organizo-
waniem wizyt w Krakowie, najpierw studentów i profesorów Uniwersytetu Zagrzebskiego, 
później Julijego Benešicia w związku z nadaniem mu tytułu doktora honoris causa przez 
Uniwersytet Jagielloński, krakowscy slawiści pisali dla ówczesnej prasy teksty na temat Ju-
gosławii. Kilkanaście publikacji ukazało się na łamach krakowskiego „Dziennika Polskiego”. 
Najczęściej na temat Jugosławii wypowiadali się Henryk Batowski i Vilim Frančić. Przy okazji 
informacji o bieżących kontaktach politycznych zapoznawano czytelnika gazety z życiem 
kulturalnym, częstokroć w krótkim zarysie, kreśląc obraz przeszłości. Wybierano przy tym 

69 [B.a.] Informacje o II Plenum Komitetu Ogólnosłowiańskiego. ŻS 1947, nr 7/8, s. 276.
70 a. weBer: Konferencja dziennikarzy krajów słowiańskich w Zagrzebiu. ŻS 1948, nr 3/4, s. 91–93.
71 (jr): Kronika polityczna. Jugosławia. ŻS 1948, nr 7/8/9, s. 335.
72 sb: Kronika gospodarcza. Jugosławia. ŻS 1948, nr 7/8/9, s. 339.
73 sb: Kronika kulturalna. Jugosławia. ŻS 1948, nr 7/8/9, s. 344; hb: Nowe książki słowiańskie. Jugo-

sławia. ŻS 1948, nr 7/8/9, s. 349–350.
74 sb: Kronika kulturalna. Jugosławia. ŻS 1948, nr 7/8/9, s. 344.
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określone wątki z tradycji, uwypuklając treści ponadnarodowe, te elementy, które łączyły 
narody nie tylko południowosłowiańskie, lecz także całą Słowiańszczyznę. Henryk Batowski 
w tekście Stosunki polsko-jugosłowiańskie, napisanym na okoliczność oficjalnego wznowie-
nia kontaktów politycznych między Rządem Tymczasowym RP i rządem jugosłowiańskim, 
w wielkim skrócie przedstawia ich dzieje, zaczynając od średniowiecza. Główny nacisk kła-
dzie na związki kulturalne. W całym artykule wyróżnione są trzy nagłówki; pierwszy z nich: 
Wielbił chwałę oręża polskiego, odnosi się do Ivana Gundulicia i jego poematu Osman, drugi: 
Kontakty naukowe i literackie, opisuje wzajemne relacje pod koniec XIX i na początku XX 
wieku, trzeci: Sympatie Jugosławii były jednoznacznie po stronie polskiej, charakteryzuje po-
stawę Jugosłowian podczas II wojny światowej75.

W czasie wizyty Josipa Broza-Tity w Polsce w 1946 roku „Dziennik Polski”, jak wszystkie 
ówczesne media, na pierwszej stronie informował o tym wydarzeniu. Przywódcę jugo-
słowiańskiego przedstawiono w rubryce Sylwetki mężów stanu Europy76. W tym samym 
numerze zamieszczono szkic Tadeusza Milewskiego Skarby poezji jugosłowiańskiej, w któ-
rym już sam tytuł oddaje pozytywny stosunek autora do dorobku kulturalnego Jugosławii. 
Językoznawca Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje w nim dzieje literatury chorwackiej, 
serbskiej i słoweńskiej. Obejmuje okres od misji Cyryla i Metodego do początku XX wieku. 
W wielkim skrócie akcentuje wybrane z tradycji wydarzenia, często odwołuje się do analo-
gicznych zjawisk w literaturze polskiej, całość zaś wtapia w szeroki kontekst Słowiańszczy-
zny. Więcej pisze o literaturze chorwackiej, szczególnie dużo – o renesansie, Dubrowniku, 
Gunduliciu (chyba przypadkowo nazwanym poetą renesansowym, gdyż całość jest na 
dobrym merytorycznym poziomie). Milewski dokonuje zestawienia Gundulicia z Kocha-
nowskim i pisze, że obydwaj byli poetami w wielkim stylu, ważnymi dla pozycji Słowiań-
szczyzny w kulturze europejskiej. W Osmanie widzi epopeję ogólnosłowiańską: 

Ideą główną poematu przebijającą się w jego dedykacji królewiczowi polskiemu Włady-
sławowi (późniejszemu Władysławowi IV) i w końcowych pieśniach jest obrona Słowiań-
szczyzny przed Turkami, co czyni z Osmana epopeję ogólnosłowiańską77.

Kolejnym wyróżnionym twórcą jest Ivan Mažuranić, przedstawiciel romantyzmu. Milew-
ski uważa, że romantyzm był pierwszym wielkim prądem literackim,  „który objął wszystkie 
kraje jugosłowiańskie”. Za najbardziej interesujące zjawisko uważa jednak dramat. Podobnie 
jak w przypadku Gundulicia, również tym razem sytuuje tradycję chorwacką w kontekście 
zarówno polskim, jak i ogólnosłowiańskim: 

75 Por. H. BaTowski: Stosunki polsko-jugosłowiańskie. „Dziennik Polski” 1945, nr 61, s. 2.
76 H.K.: Marszałek Tito. „Dziennik Polski” 1946, nr 74, s. 3.
77 T. MiLewski: Skarby poezji jugosłowiańskiej. „Dziennik Polski” 1946, nr 74, s. 5.
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Wielka twórczość dramatyczna jest dowodem dojrzałości literatury, długiej tradycji kul-
turalnej, charakterystyczny jest przeto fakt, że na przełomie XIX i XX w. dwoma najwy-
bitniejszymi dramaturgami Słowiańszczyzny byli Stanisław Wyspiański, związany całym 
swym życiem i twórczością z Krakowem, oraz Ivo Vojnović, Chorwat, rodem z Dubrow-
nika. Szczytem twórczości tego ostatniego jest tragedia Śmierć matki Jugoviciów (1906) 
osnuta na tle pieśni o bitwie na Kosowym Polu. Jest to tragedia narodowa namiętnego 
patriotyzmu, podobnie jak Lilla Weneda Słowackiego i Warszawianka Wyspiańskiego78.

W 127. numerze dziennika Vilim Frančić w artykule Jugosłowiańskie czasopisma literackie 
pisze o życiu literackim, uznając je za bardzo żywe, obszernie przedstawia belgradzkie pi-
smo „Naša književnost”. Znacznie mniej miejsca poświęca „Republice”. Przy okazji omawia-
nia chorwackiego pisma, w którym publikowane są utwory Cesarca, Nazora i Franičevicia, 
Frančić skupia się na postaci redaktora M. Krležy: 

Ale dziś Krleža nie jest prześladowany za swoje odważne wystąpienie przeciwko kłam-
stwu, niesprawiedliwości, istniejącemu porządkowi, dulszczyźnie chorwackiej; dawny 

„bolszewik” prześladowany przez Serbów, potem uwięziony przez Niemców, najsilniejsza 
bezsprzecznie indywidualność literacka wśród współczesnego pokolenia całej Jugosławii, 
śmiało – jak zawsze zresztą – kreśli obraz „literatury dzisiejszej”, w którym wszechstron-
ność jego talentu walczy o lepszą przyszłość dla literatury chorwackiej, której zadaniem 
i celami zajmuje się od szeregu lat79.

Zainteresowanie wzbudza artykuł Frančicia Serbowie i Chorwaci. Został on napisany na 
podstawie wykładu Nazora wygłoszonego pod takim właśnie tytułem na Uniwersytecie Ko-
larca w Belgradzie. Traktuje o różnicach psychicznych pomiędzy Chorwatami i Serbami, co 
przypomina rozważania serbskiego entografa Jovana Cvijicia i Ivo Andricia na temat typów 
psychicznych. Mają one w nowym państwie, które wprowadziło „zasadę równouprawnienia 
wszystkich ludów tworzących federację”, zostać zniwelowane:

Rozwój kulturalny obu narodów na własnej, rodzimej, podstawie  – obok wspólnoty 
ekonomicznej i politycznej – stworzyć ma jednak wspólny typ psychiczny jugosłowiań-
ski, który umożliwi stworzenie wspólnego i silnego, bogatego państwa na szerszym Bał-
kanie80.

78 Ibidem.
79 v. Frančić: Jugosłowiańskie czasopisma literackie. „Dziennik Polski” 1946, nr 127, s. 11. 
80 v. Frančić: Serbowie i Chorwaci. „Dziennik Polski” 1946, nr 78, s. 3.
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Informację o zorganizowanym w Krakowie V Wieczorze Słowiańskim przynosi 63. numer 
dziennika z 1946 roku. Jego bohaterem był Vladimir Nazor, uważany wówczas za najwybit-
niejszego przedstawiciela współczesnej literatury chorwackiej.

 3.6. Stanisława Papierkowskiego  
  pierwsza powojenna synteza dziejów literatur narodów Jugosławii

Autorem najpokaźniejszej prezentacji dziejów literatur narodów Jugosławii jest Stanisław 
Papierkowski. Ukazała się ona jako 38. tom serii Towarzystwa Naukowego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego pt. Twórczość literacka narodów południowosłowiańskich: Ser-
bów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Tekst ów został oparty na wykładzie wygłoszonym  
31 marca 1946 roku w Lublinie, zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe KUL. Była 
to pierwsza powojenna synteza dorobku piśmiennictwa wspomnianych narodów, pozba-
wiona ideologizacji. Papierkowski przedstawia rozwój literatur narodów Jugosławii od 
początku piśmiennictwa, a więc Cyryla i Metodego, do okresu międzywojennego. Poezja 
ludowa jest tu traktowana jako tradycja serbska. Na temat literatury chorwackiej znajduje 
się dość dużo informacji, zwłaszcza o literaturze starochorwackiej. Wiek XIX i XX Papier-
kowski omawia skrótowo.

* * *

Pierwszy okres chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych to czas ożywionej i intensywnej 
współpracy. W tekstach polskich autorów Jugosławia ukazywana jest jako kraj wielokultu-
rowy. Jugosłowianie w tym czasie zacierają różnice między poszczególnymi narodami. Obie 
strony kładą nacisk na pokrewieństwo ideologiczne, przynależność do wspólnoty krajów 
słowiańskich oraz wspólne doświadczenie wojny i odbudowę kraju. Są to tematy, które 
zdominowały kontakty literackie oraz filmowe. Jugosłowiańska oferta literacka nie spełniała 
oczekiwań strony polskiej, jako uboga pod względem artystycznym i nadmiernie zideologi-
zowana. Kryterium selekcji literackiej w Jugosławii stanowiła postawa pisarzy w czasie wojny. 
Ci, którzy nie przyłączyli się do partyzantów, z niewielkimi wyjątkami (między innymi Andrić 
i Krleža), nie mogli liczyć na względy nowej władzy. Julian Kornhauser tłumaczy tendencje 
panujące w literaturach narodów Jugosławii wpływami literatur obcych. Kształtowanie pa-
radygmatu jednej literatury jugosłowiańskiej wiąże z wpływami literatury radzieckiej:

Literatura radziecka wpłynęła na kształt powojennej literatury jugosłowiańskiej, ale 
w  żadnym stopniu nie spowodowała dekonwencjonalizacji jej norm. Z  jednej strony 
przedwojenna literatura socjalna, a  z  drugiej twórczość partyzancka były punktem 



odniesienia i wyjścia. Przyczyniła się jednakże do złudnej unifikacji wszystkich jugosło-
wiańskich literatur narodowych, których rozbicie nastąpiło już w połowie lat pięćdzie-
siątych81. 

W polskich kręgach kulturalnych najważniejszym wydarzeniem okazała się wystawa ma-
larstwa i rzeźby jugosłowiańskiej XIX i XX wieku. Największe wrażenie na krytykach zrobiły 
prace światowej sławy chorwackiego rzeźbiarza Ivana Meštrovicia. Wystawa i kontakty mu-
zyczne odbiegały od wąskiej oferty literackiej, gdyż nie ograniczały się do teraźniejszości 
i sięgały do dorobku kulturalnego XIX i XX wieku. 

Kontakty kulturalne w pierwszym okresie były ściśle programowane, sterowane i kontro-
lowane przez państwo. Komisje realizujące konwencję o współpracy ustalały w najdrobniej-
szych szczegółach ich kształt i zakres. Kulturę i literaturę traktowano jako narzędzie walki 
politycznej. Dlatego oczekiwano, że będzie pełnić funkcję propagandową. W Jugosławii 
presja ideologiczna była w tym czasie silniejsza niż w Polsce.

Na łamach polskiej prasy, zwłaszcza „Życia Słowiańskiego”, „Odry”, „Głosu Ludu”, „Dzien-
nika Polskiego” często i pozytywnie pisano o Jugosławii. Najwięcej jugoslaviców i croaticów 
opublikowali Wiktor Bazielich i Vilim Frančić. Przed rezolucją Kominformu ukazała się zale-
dwie jedna książka – powieść dla dzieci Mata Lovraka Dzieci Wielkiej Wsi. Zdążono jeszcze 
wydrukować dziennik Z partyzantami Vladimira Nazora, najbardziej popularnego pisarza 
w pierwszym okresie chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych, ale cały nakład książki 
został zniszczony latem 1948 roku.

81 J. kornHauser: Zagadnienie wpływu (recepcja literatury obcej w Jugosławii). W: ideM: Świadomość 
regionalna i mit odrębności. O stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej. Kraków 2001, s. 94–95.
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 4. „Bomba jugosłowiańska”  (lata 1949–1955)

Był rok 1948. 28 czerwca na posiedzeniu członków Biura Informacyjnego Partii Komuni-
stycznych i Robotniczych uchwalono rezolucję o stanie w Komunistycznej Partii Jugosławii. 
Jerzy Putrament, prominentny polityk i pisarz, w tym czasie ambasador PRL w Paryżu, we 
wspomnieniach nazwał to wydarzenie bombą jugosłowiańską: „Bomba jugosłowiańska”  (lata 1949–1955)

Koniec czerwca w Paryżu – to przede wszystkim bomba jugosłowiańska.
Pierwsze pogłoski o niej notuję 28 czerwca. Bomba – bo, jak notowałem, dotąd właśnie 
Jugosłowianie zdawali się najbardziej „lewi” i w słowach, i w czynach – patrz Grecja. Stąd 
zaskoczenie szczególnie duże.
Z tutejszym Risticzem mieliśmy jak najlepsze stosunki1. Był to poeta surrealistyczny – nie 
członek partii! – ale bardzo pewny i aktywny politycznie. Świetnie znał Paryż, gdzie był 
w swoim czasie na studiach. Widywaliśmy się często i wcale nie oficjalnie. Tym strasz-
niejszy cios teraz. […]
Próbuję się pocieszać: a nuż to nie jest nieodwracalne? A nuż da się to jeszcze jakoś za-
łatać… Wiem, że to mrzonki, a przecież jeszcze próbuję: idę do Risticza.
Wie o sprawie tyle, co ja. Operując więc kilkunastu zdaniami komunikatu i pewną ilością 
ogólników, gorąco, ale jeszcze po przyjacielsku dyskutujemy z nim do drugiej w nocy.
Jeszcze po przyjacielsku… Jeszcze na przyjęciach przez parę miesięcy podchodzimy do 
siebie, zamieniamy po parę zdań, już nijakich.
Jeszcze nawet raz zdobędę się na dowcip. Na jakimś coctailu znaleźliśmy się obok siebie. 
Poczęstowałem Risticza papierosem. Uśmiechnął się, wyciągnął swoje.

– Ja, jako nacjonalista – powiedział – palę tylko jugosłowiańskie!
– A ja, jako internacjonalista, palę także jugosłowiańskie – powiedziałem i sięgnąłem do 
jego papierośnicy.

1 Chodzi o Marka Risticia – ówczesnego ambasadora Jugosławii w Paryżu, lewicowego poetę, 
jednego z najważniejszych przedstawicieli przedwojennego nadrealizmu w poezji serbskiej.
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Śmiał się, ale już blado. A po roku, przy akompaniamencie coraz gwałtowniejszych wy-
zwisk prasowych pod adresem Jugosławii – już i taka scena okazałaby się niemożliwa2. 

W przerywanych, dygresyjnych i niedopowiadanych zapisach Putrament kilka razy wraca 
do Jugosławii. Redagowane i częściowo pisane post factum wspomnienia („Ogólnie pa-
miętam ową atmosferę”) nie budzą zaufania. Można je jednak zestawić z odczuciami, jakie 
Jugosłowianie wynosili z rozmów toczonych z Polakami już po uchwaleniu rezolucji jesienią 
1948 roku. Wówczas stanowisko polskiej strony interpretowali jako postawę wyczekiwania. 
Natomiast rok opublikowania wspomnień Putramenta był dla stosunków politycznych 
między obydwoma krajami korzystny. W 1964 roku Tito po raz drugi odwiedził Polskę, a Ju-
gosławii nie postrzegano jako wroga politycznego czy zagrożenia.

 4.1. Zmiany w organizacji urzędów odpowiedzialnych za kontakty kulturalne z zagranicą

Konflikt Jugosławii z ZSRR i innymi krajami tzw. demokracji ludowej zbiegł się w czasie ze 
zmianą struktury jugosłowiańskiego rządu. Wskutek ponownej centralizacji administracji 
państwowej w miejsce między innymi Komitetu Kultury i Sztuki utworzono Ministerstwo 
Nauki i Kultury Rządu FLRJ, które miało Wydział Kontaktów Naukowych i Kulturalnych z Za-
granicą. Działało ono do 31 maja 1950 roku, kiedy zostało zastąpione Radą Nauki i Kultury. 
Wydział Kontaktów Naukowych i Kulturalnych z Zagranicą utworzony 24 maja 1950 roku 
zlikwidowano 15 stycznia 1953 roku, a sprawy, którymi się zajmował, powierzono najważ-
niejszemu organowi administracji państwowej i władzy wykonawczej na szczeblu cen-
tralnym – Federalnej Radzie Wykonawczej (SIV). W okresie od 15 stycznia do 17 marca, „Do 
mianowania sekretarza oświaty w SIV (17 marca 1953) nie było odrębnego organu federacji 
odpowiedzialnego za oświatę, naukę i kulturę” (Decyzja w „Službeni list FNRJ”, 12/1953). / 

„До именовања секретара за просвету у СИВ-у, 17. марта 1953, није постојао посебан 
савезни орган управе за послове просвете, науке и културе (Решење у Службени лист 
ФНРЈ, 12/1953)”3. Ribnikara zastąpił Rodoljub Čolaković, minister nauki i kultury w latach 
1949–1950 oraz przewodniczący Rady Nauki i Kultury.

W Polsce omawiany okres przypadał na działalność Komitetu Współpracy Kulturalnej 
z Zagranicą, który był odrębną instytucją odpowiadającą za tę sferę, utworzoną w okresie 
największego w PRL nacisku ideologicznego na kulturę. Komitet powstał 18 lipca 1950 

2 J. puTraMenT: Pół wieku. Zagranica. Warszawa 1965, s. 325–326.
3 Б. Докнић, М.Ф. Петровић, и. ХоФМан: Уводне напомене. У: Културна политика Југославије 

1945–1952. Зборник докумената. Књига 1. Приредили Б. Докнић, М.Ф. Петровић, и. ХоФМан. 
Беогрaд 2009, s. 11.
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roku i zastąpił wszystkie jednostki organizacyjne zajmujące się kontaktami kulturalnymi 
z zagranicą w ministerstwach i urzędach centralnych. Został zlikwidowany – na fali popaź-
dziernikowych zmian – 15 listopada 1956 roku, gdyż jedna instytucja nie mogła już podołać 
coraz większej liczbie obowiązków, których wraz z otwieraniem się Polski okresu Gomułki 
na świat wciąż przybywało. Powrócono do starego modelu – organizowanie współpracy 
kulturalnej ponownie przekazano zainteresowanym ministerstwom i instytucjom. Romu-
ald Poleszczuk, jeden z autorów projektu reorganizacji tego sektora, ówczesny dyrektor 
generalny Departamentu Prasy i Informacji MSZ, w notatce konkluduje: 

Toteż dotychczasowe schematy organizacyjne obliczone na zasięg stosunków sprzed 
paru laty przestały spełniać swe zadanie. Tym bardziej, że schematy te datują się z okre-
su „zimnej wojny”, gdy istniały tendencje do zawężania wymiany kulturalnej z zagranicą 
(zwłaszcza z Zachodem)4.

 4.2. Sekcja Przekładów w Związku Literatów Polskich

Lata 1949–1955 to najbardziej ponura karta w dziejach kultury PRL. Wpływ polityki na życie 
literackie nigdy jeszcze nie osiągnął takiego poziomu. Janusz Sławiński, pisząc o krytyce 
literackiej tych lat, stwierdza:

Poza tym trzeba zauważyć, że diachronia zdarzeń była w krytyce literackiej owego okre-
su czymś zasadniczo niesamoistnym – stanowiła po prostu dokładne odbicie diachro-
nii życia politycznego. Nie sposób wskazać więc w tej pierwszej autonomicznych cezur, 
faktów przełomowych – w ogóle jakichś własnych węzłów periodyzacyjnych. Toteż tezy 
na jej temat musiałyby być całkiem trywialne: mówiłyby niewiele więcej ponad to, że 
jest w całości sprowadzalna do kalendarium wydarzeń politycznych5. 

Spośród nich badacz wskazuje 1948 rok i sierpniowe Plenum KC PPR, na którym „w kon-
tekście walki z »odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym« przeprowadzono atak na 
»zamęt ideologiczny« w polityce kulturalnej, literaturze, sztuce i nauce”6, grudniowy zjed-
noczeniowy kongres partii robotniczych, rok 1956 i „październikową rewolucję”.

4 Cyt. za: M. sirecka-wołodko: Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956–1970. Toruń 
2011, s. 95.

5 J. sławiński: Teksty i teksty. Warszawa 1990, s. 131–132.
6 Ibidem, s. 132.
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Zdaniem Sławińskiego, system komunikowania w ówczesnej literaturze to swoisty trój-
kąt, który składał się z następujących elementów: władza partyjna – krytyka – pisarze. Ale 
pozycja krytyki literackiej była szczególna, gdyż 

w  czasach stalinowskich była uznawana za wzorzec dla innych typów mowy o  litera-
turze. Odgrywała rolę – można rzec – kierowniczą wobec innych gatunków instytucjo-
nalnego mówienia o twórczości pisarskiej: dyskursu akademickiego, czyli tzw. literatu-
roznawstwa naukowego, oraz dyskursu szkolnego, obejmującego programy nauczania, 
podręczniki, materiały pomocnicze dla nauczycieli polonistów itp.7.

W tym samym okresie nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Związku Li-
teratów Polskich. Na podstawie decyzji podjętych w czerwcu 1950 roku na V Zjeździe ZLP 
zaczęto tworzyć sekcje. Działalnością ZLP w latach 1949–1959 zajmował się Krzysztof Woź-
niakowski. W rozprawie habilitacyjnej Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją krakowski 
badacz pokazuje tło funkcjonowania sekcji. Ta ogólna charakterystyka znajduje pełne od-
zwierciedlenie w stenogramach z pracy jednej z nich – Sekcji Przekładów. W pierwszych 
dwóch latach jej funkcjonowania odbyło się bardzo dużo posiedzeń. Z upływem czasu było 
ich coraz mniej i stawały się coraz krótsze.

Każdy członek ZLP musiał obowiązkowo zapisać się przynajmniej do jednej wybranej 
sekcji i brać udział w jej pracach, mających głównie polegać na grupowym omawianiu 
przygotowywanych do druku lub świeżo wydanych książek. Pierwotnie krótkotrwałe 
ożywienie związane z  reorganizacją szybko jednak minęło. Ogromna częstotliwość 
sekcyjnych posiedzeń, pedantycznie kontrolowana obecność, nieatrakcyjne i w dużej 
mierze forsowane „na siłę” tematy, wreszcie atmosfera zmieniająca czasami zebrania po-
święcone dyskusji nad nowościami twórczymi w porachunki osobiste – wszystko to sta-
nęło u źródeł kryzysu, który rozpoczął się już po kilku miesiącach – w r. 1951, i miał trwać 
aż do końca istnienia struktury sekcyjnej, to jest do r. 1956. Wymóg obowiązkowości 
uczestnictwa, „drętwa mowa” i po prostu nuda wielu posiedzeń przynosiły efekty prze-
ciwne do zamierzonych – obniżającą się stale (mimo kar administracyjnych) frekwencję, 
milczenie i bierność zamiast spodziewanych dyskusji8.

O sekcjach pisał również Oskar Stanisław Czarnik, który stwierdził, że trudno je jedno-
znacznie ocenić, trudno też wytłumaczyć, 

7 Ibidem, s. 131–132.
8 k. woźniakowski: Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 

1949–1959. Kraków 1990, s. 14–15.
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dlaczego w okresie „odwilżowym” wielu pisarzy zwróciło się przeciwko sekcjom, uzna-
jąc je za jeden z groźnych środków służących kształtowaniu autocenzury, uśmiercaniu 
pomysłów artystycznych i gotowych utworów, które odbiegały od obowiązujących ka-
nonów9.

Działalność sekcji przypadała na lata konfliktu państw socjalistycznych z Jugosławią 
i dlatego nie stanowią one ciekawego materiału do badań nad dziejami tłumaczeń z litera-
tury narodów Jugosławii – wszelkie kontakty literackie między obydwoma krajami zostały 
wszak wówczas zerwane.

Omawiany okres to skomplikowany czas dla całej kultury, a więc dla literatury tłuma-
czonej także. Anna Legeżyńska, pisząc o sporze, jaki wówczas nastał w związku z Adama 
Ważyka przekładem Eugeniusza Oniegina Aleksandra Puszkina, konstatuje: 

Lata pięćdziesiąte to okres niesprzyjający przekładom. Literatura tłumaczona podlega 
wówczas ostrej selekcji nie tylko ze względu na obszar kulturowo-polityczny, bo prze-
cież sztukę Zachodu zamyka „żelazna kurtyna”, ale i ze względu na cechy historyczno-
literackie. […] W doborze przekładów obowiązuje, jak w twórczości oryginalnej, kryte-
rium realizmu. Zaprzeczeniem realizmu jest postawa artystowska […]10.

Jedyny w  latach 1949–1954 przekład z  literatur narodów Jugosławii także potwierdza 
diagnozę A. Legeżyńskiej. Wydano wówczas tłumaczenie, z  języka rosyjskiego zresztą, 
powieści Bunt chłopów Augusta Šenoi, przedstawiciela protorealizmu w literaturze chor-
wackiej. Wydaje się, że jest jednak druga strona medalu. Otóż w tym trudnym położeniu, 
w jakim znalazła się kultura polska, literatura tłumaczona była też azylem i schronieniem 
dla niektórych twórców, zwłaszcza tych, którzy popadli w niełaskę władz. Taki los dotknął 
między innymi Konstantego Idelfonsa Gałczyńskiego, tłumacza Snu nocy letniej Williama 
Szekspira11.

9 O.s. czarnik: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944–1980. Warszawa 
1993, s. 109. W książce tej jest również rozdział poświęcony przekładom – Główne kierunki literackiej 
polityki przekładowej. Czarnik nie uwzględnia Jugosławii, stwierdzając: „Podobnie poza statystycznymi 
wykazami znalazła się literatura narodów Jugosławii, chociaż dzieła pisarzy chorwackich i serbskich 
(w mniejszym stopniu słoweńskich i macedońskich) zarówno w XIX, jak i XX w. uwzględniano sto-
sunkowo często w polskich przedsięwzięciach edytorskich”. Ibidem, s. 243.

10 a. LeGeżyńska: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999, s. 51.
11 Wspominał o tym Czesław Miłosz. Por. rozdział 2.
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 4.3. Sytuacja w Jugosławii po rezolucji Kominformu

W tym najbardziej dramatycznym, niebezpiecznym i niestabilnym dla istnienia Jugosławii 
okresie od zakończenia II wojny światowej do 1990 roku jej kontakty kulturalne z Polską 
zostały zamrożone. Był to czas pełen sprzeczności. Rozpoczęły się wtedy represje poli-
tyczne na dużą skalę, zsyłanie więźniów politycznych do obozu na Nagą Wyspę (Goli otok), 
jugosłowiańską Syberię, która uśmiercała ludzi nie zabójczym mrozem, lecz upałami na 
kamienistej wyspie i pracą w kamieniołomach. Jugosławia nagle stała się krajem pozba-
wionym bliskich ideologicznie sojuszników, krajem komunistycznym skonfliktowanym ze 
Związkiem Radzieckim oraz z państwami pozostającymi w orbicie jego wpływów. Żeby 
przetrwać, musiała zwrócić się o pomoc do krajów zachodnich, ideologicznie jej obcych. 
Zdecydowała się na bardzo trudną grę, zdana na samą siebie. Nieco światła na te lata rzuca 
pochodzący z 1952 roku dokument Wydziału Agitacji i Propagandy KC KPJ Informacja o od-
działywaniu propagandy zachodniej. 

Reakcyjna propaganda zachodnia, oficjalna i  nieoficjalna (prasa, audycje radiowe, or-
gany ambasady, szpiegostwo, prywatne kontakty, film), uważała, że wraz z normaliza-
cją naszych stosunków z  Zachodem rodzi się możliwość przeprowadzenia ofensywy 
i zwiększenia wpływu na świadomość oraz moralność naszego społeczeństwa, co miało 
na celu osłabienie i wiary w socjalizm, i gotowości do walki z każdego rodzaju trudno-
ściami, jakie piętrzą się na tej drodze. […] Wyższy stopień wrogiej propagandy, w isto-
cie ich najbardziej opłacalna taktyka, z której korzysta również Kominform i która jest 
wspólna dla jednych i dla drugich, to przekręcanie, kłamliwe, tendencyjne przedstawia-
nie wszystkich naszych działań, naszej polityki w konkretnym przypadku i w ogólności.

Reakcionarna propaganda sa zapada, zvanična i nezvanična (štampa, radio emisije, or-
gani ambasade, špijunaža, lične veze, film) smatrala je da se sa normalizacijom naših 
odnosa sa zapadom pruža mogućnost za ofanzivu i širenje uticaja na svest i moral naših 
ljudi, radi pokolebavanja vere u socijalizam i slabljenje njihove gotovosti za borbu sa 
svim vrstama poteškoća na tom putu. […] Viši stupanj neprijateljske propagande, za-
pravo za njih najprobitačnija taktika, koju jednako koristi i informbiro i gde su dodirne 
tačke između jednih i drugih, je izvrtanje, lažno, tendenciozno negativno prikazivanje 
svih naših mera, naše politike u datom trenutku i uopšte12.

12 [B.a.] Informacija o delovanju propagande sa zapada i njenom uticaju. У: Културна политика 
Југославије. Зборник докумената. Књига 2. Приредили Б. Докнић, М.Ф. Петровић, и. ХоФМан. 
Београд 2009, s. 465–466.
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Język, jakim posługują się autorzy tego tekstu, charakteryzuje się typowym słownictwem 
używanym w krajach komunistycznych w walce idelogicznej z krajami zachodnimi (reak-
cyjna, wroga propaganda). W pierwszym fragmencie dokumentu Jugosławia dyskursyw-
nie należy do obozu krajów socjalistycznych. W drugim – wychodzi poza tę opozycję – by 
później odnaleźć swoje miejsce w ruchu politycznym zrzeszającym kraje niezaangażo-
wane – i zrównuje Zachód oraz Wschód właśnie pod względem dyskursywnym, twierdząc, 
że obydwie strony stosują tę samą taktykę w oczernianiu Jugosławii.

W latach 1950–1952, kiedy doszło do istotnej modyfikacji kursu ideologicznego w samej 
Jugosławii, dokonały się przeobrażenia, które później wpływały na odnowione stosunki 
polsko-jugosłowiańskie. Jugosławia już nigdy nie była taka, jak przedtem. Siniša Malešević 
w książce Ideology, Legitimacy and the New State. Yugoslavia, Serbia and Croatia, opubliko-
wanej w języku angielskim w 2002 roku, którą przetłumaczyła na język serbski Slobodanka 
Glišić, a opublikowali wspólnie wydawca belgradzki Fabrika knjiga i wydawca zagrzebski 
Naklada Jesenski Turk w 2004 roku, opisuje ten przełomowy moment:

W 1948 roku, po kilku ultimatach wysłanych z Moskwy, które Komitet Centralny odrzu-
cił, Komunistyczna Partia Jugosławii została wyrzucona z Kominformu z powodu opo-
wiedzenia się za „polityką nacjonalizmu i  trockizmu” oraz z  powodu „odstąpienia od 
marksizmu i  leninizmu”. W 1949 roku Związek Radziecki oraz inne wschodnioeuropej-
skie „demokracje ludowe” zerwały stosunki z Jugosławią, a Titę i jugosłowiańskie komu-
nistyczne kierownictwo ogłoszono „wrogami Związku Radzieckiego” i oskarżono, że są 
wasalami „morderców i imperialistycznych szpiegów”.
W 1950 roku, w odpowiedzi na te ataki, jugosłowiański rząd zaczął pod hasłem „fabryki 
dla robotników” zakładać „robotnicze” rady we wszystkich państwowych przedsiębior-
stwach i  budować nowy ideologiczny porządek, oficjalnie nazwany „socjalistycznym 
samorządem”.

Godine 1948, posle nekoliko ultimatuma poslatih iz Moskve koje je Centralni komitet 
odbacio, Komunistička partija Jugoslavije izbačena je iz Kominforma zbog zalaganja za 

„politiku nacionalizma i trockizma” i zbog „odstupanja od marksizma i lenjinizma”. Godine 
1949. Sovjetski Savez i druge istočnoevropske „narodne demokratije” prekinule su odno-
se s Jugoslavijom, a Tito i jugoslovensko komunističko rukovodstvo proglašeni su „nepri-
jateljima Sovjetskog Saveza” i optuženi da su podanici „ubica i imperijalističkih špijuna”.
Kao odgovor na te napade, jugoslavenska vlada je 1950. godine, pod parolom „fabrike rad-
nicima”, počela da osniva „radničke” savete u svim državnim preduzećima i da razvija nov 
politički, ekonomski i ideološki poredak zvanično nazvan „socijalističko samoupravljanje”13.

13 S. MaLešević: Ideologija, legitimnost i nova država. Jugoslavija, Srbija i Hrvatska. Prev. S. GLišić. 
Beograd–Zagreb 2004, s. 206–207.
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W tym okresie współpraca kulturalna z zagranicą nadal była finansowana ze środków 
federacji, ale zmieniły się podmioty planujące i realizujące współpracę.

W celu lepszej i bardziej wszechstronnej współpracy i prezentacji swojej kultury mini-
sterstwom w  poszczególnych republikach i  zawodowym związkom artystów pozwo-
lono na samodzielne nawiązywanie współpracy z zagranicą. Jugosłowiańska polityka 
kulturalna szeroko otwarła drzwi na swobodne kontakty z zachodnią kulturą i nauką, 
a stosunki międzynarodowe w dziedzinie kultury w kolejnych latach stały się jednym 
z priorytetów jugosłowiańskiej polityki.

У циљу боље и свестраније сарадње и презентације своје културе, републичким 
министарствима и струковним уметничким удружењима дозвољено је да самосат-
лно успостављају међународне везе. Југословенска културна политика је широм 
отворила врата несметаном контакту са западном културом и науком, а међуна-
родни односи у култури постали су наредних година један од приоритета југосло-
венске политике14.

W dokumentach Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą zachowały się stenogramy 
z konferencji poświęconej zagranicznej propagandzie kulturalnej (kulturna propaganda 
u inostranstvu), która odbyła się 30 stycznia 1950 roku. W czasie obrad jeden z delegatów 
z Zagrzebia zabrał głos, stwierdzając: 

[…] propaganda kulturalna jest nadmiernie scentralizowana. Przed wojną ściśle 
współpracowały z zagranicą poszczególne instytucje kulturalne lub naukowe. Tymcza-
sem dzisiaj w  każdym ich kontakcie z  zagranicą pośredniczy federalne ministerstwo. 
Rozumie się samo przez się, że rodzi to określone problemy w nawiązywaniu bliższych 
stosunków z zgranicą na obszarze kultury i sztuki.

[…] kulturna propaganda je odviše centralizovana. Pojedine kulturne odnosno naučne 
institucije bile su pre rata u  uskoj saradnji kao ustanove sa inostranstvom. Međutim, 
svaki njihov kontakt danas sa inostranstvom dobrim delom vezan je preko saveznog 
ministarstva. Razume se da to stvara razne nemogućnosti u pogledu stvaranja neke pri-
snije veze na polju kulture i umetnosti sa inostrantsvom15. 

14 Б. Докнић: Културна политика Југославије 1945–1952. У: Културна политика Југославије…, 
књига 1, s. 32.

15 [B.a.] Izveštaji o kulturnoj saradnji sa inostranstvom. AJ, f. 559, fas. 29, jedinica opisa br. 3780 
i 3781/54.
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Przytoczony głos nie został przypisany żadnej konkretnej osobie, lecz towarzyszowi 
z Zagrzebia (drug iz Zagreba). Z samej wypowiedzi wynika, że była to osoba pamiętająca 
współpracę kulturalną w okresie międzywojennym i prawdopodobnie biorąca w niej udział. 
To jednak ludzie Tity, działacze komunistyczni sprzed wojny, ci, którzy przeszli ciężką par-
tyzancką szkołę, podejmowali najważniejsze decyzje w państwie. Wydaje się, że dokonana 
zmiana polityczna wynikała nie tyle z ewolucji świadomości jugosłowiańskich ideologów, 
ile z zaistniałej sytuacji. Tak jak otwarcie na Zachód zostało wymuszone przez konflikt z ZSRR, 
tak z chwilą nawiązania współpracy z tymi krajami należało zmienić zasady gry i dostoso-
wać je do nowych warunków. Wymusiła to aktualna sytuacja i względy pragmatyczne. Taką 
interpretację zdaje się potwierdzać swoista ambiwalentność, cechująca jugosłowiańską 
rzeczywistość kulturalną. Była ona ważna z punktu widzenia kontaktów kulturalnych z za-
granicą, gdyż pomiędzy obrazem Jugosławii kreowanym dla odbiorcy z zewnątrz a sytuacją 
wewnętrzną zachodziła istotna różnica, może nawet sprzeczność:

Różnorodność jako cecha międzynarodowej współpracy kulturalnej była nieobecna 
w sferze wydarzeń kulturalnych w kraju. Był to czas, w którym inny rodzaj oferty kultu-
ralnej przedstawiano obcokrajowcom, inny rodzimemu odbiorcy. Z jednej strony zachę-
cano do współpracy z krajami zachodnimi na arenie międzynarodowej, z drugiej – na 
zebraniach partyjnych miejskich komitetów toczono dyskusje o szkodliwym wpływie 
zachodniej sztuki.

Разноликост као одлика међународне културне сарадње није била препознатљива 
на унутрашњем пољу културних дешавања. То је било време у коме је један вид 
културе постојао за странце, а други за домаће потребе. Док је на међународном 
плану охрабривана сарадња са западним земљама, на партијским састанцима 
градских комитета вођене су дискусије о штетном утицају западне ументости16.

Ocena następujących w omawianym okresie przemian nie jest jednorodna. Ivo Banac 
uważa, że były one niewielkie. 

Podstawą rządów komunistów tuż po wojnie był centralizm. Sytuacja uległa niewielkiej 
zmianie po konflikcie Stalina z Titą w 1948 roku, kiedy rozwój systemu jugosłowiańskiej 
federacji przebiegał znacznie wolniej niż emancypacja jugosłowiańskiego państwa 
spod opieki ZSRR.

16 Б. Докнић: Културна политика Југославије 1945–1952…, књига 1, s. 33.
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Osnova komunističke vlasti u neposrednom poslijeratnom razdoblju bio je centralizam. 
To se samo neznatno promijenilo nakon Staljinova sukoba s Titom 1948, a  i tada je si-
stemski razvoj jugoslavenskog federalnog sustava tekao puno sporije nego emancipa-
cija jugoslavenske države od sovjetskog skrbništva17.

Spostrzeżenia I. Banaca, emerytowanego profesora Uniwersytetu Yale, dotyczą dwóch 
aspektów: polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej. Gdy pisze o wolnym rozwoju ju-
gosłowiańskiego systemu federalnego, ma na myśli sytuację wewnętrzną, a gdy pisze 
o procesie emancypacji Jugosławii i uwalniania się od  „opieki”  ZSRR, chodzi mu o pozycję 
Belgradu na arenie międzynarodowej. Polityka kulturalna w kontaktach z zagranicą należy 
zaś do drugiej sfery.

 4.4. Stopniowy zanik współpracy po rezolucji Kominformu

Bardzo dobrze rozwijającą się polsko-jugosłowiańską współpracę we wszystkich dziedzi-
nach życia społecznego niewątpliwie początkowo wyhamowała, a wkrótce też przerwała 
uchwalona rezolucja Kominformu. W Kronice gospodarczej  „Życia Słowiańskiego”  jeszcze 
na początku 1948 roku informowano o podpisaniu w Belgradzie dodatkowego układu 
z Polską o rozszerzeniu wymiany towarowej, o podpisaniu przez LOT i Jugosłowiańskie To-
warzystwo Lotnicze umowy o wspólnej eksploatacji linii powietrznej Warszawa – Belgrad18. 
W kolejnym numerze pisma znalazło się przemówienie Radego Pribićevicia, ambasadora 
FLRJ, Polska i Jugosławia wygłoszone 18 marca 1948 roku na Akademii w Warszawie, pod-
sumowujące 2 lata, jakie upłynęły od czasu zawarcia umowy o współpracy gospodarczej 
i kulturalnej. Z fragmentu dotyczącego współpracy kulturalnej wyłania się obraz inten-
sywnych kontaktów:

W dziedzinie współpracy kulturalnej wymieniamy w tej chwili około pięciuset uczniów, 
około pięćdziesięciu studentów, nie mówiąc o stałej wymianie licznych dziennikarzy, li-
teratów, artystów i uczonych. Wszyscy oni stają się czynnymi ambasadorami przyjaźni 
polsko-jugosłowiańskiej. W tej chwili mamy w Muzeum Narodowym w Warszawie wy-
stawę malarstwa i rzeźby Jugosławii, a w Belgradzie grafiki polskiej19. 

17 i. Banac: Raspad Jugoslavije. Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima. Zagreb 2001, s. 119.
18 sb: Kronika gospodarcza. Jugosławia. ŻS 1948, nr 1/2, s. 36.
19 r. priBićević: Polska i Jugosławia. ŻS 1948, nr 3/4, s. 88.
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W 5. numerze to samo pismo w Kronice kulturalnej informowało o pracach komisji mie-
szanej i zapowiadało:

W myśl porozumienia komisji mieszanej polsko-jugosłowiańskiej do spraw konwencji 
kulturalnej ustalono program szeroko zakrojonej wzajemnej akcji kulturalnej. Przewi-
duje się zorganizowanie wystaw jugosłowiańskich w Polsce z zakresu malarstwa, książki 
i sztuki ludowej; poza tym przewiduje się przyjazd artystów plastyków, śpiewaków, mu-
zyków oraz w dziedzinie literatury wydanie co najmniej 4 przekładów20. 

Wpływ rezolucji na związki kulturalne widać w sprawozdaniu z posiedzenia Podkomisji 
Warszawskiej, które jugosłowiańska ambasada przygotowała dla MSZ w Belgradzie. Obie 
strony zarzucały sobie niewywiązywanie się z Konwencji o współpracy kulturalnej. Jugosło-
wianie uważali, że Polska jest za dalszą współpracą, ale unika konkretów i wszelkie działania 
odkłada w czasie.

Polacy bez żadnych ograniczeń przedłużyliby z nami współpracę kulturalną, gdyby się 
nie obawiali, że ta współpraca odkryje ich opinii publicznej prawdziwą sytucję w  na-
szym kraju i że w ten sposób zdementuje ich kampanię, jaką prowadzą przeciwko nam, 
która także bez tego znalazła się w ślepym zaułku.

Poljaci bi bez ikakvih ograničenja produžili kulturnu saradnju sa nama kada se ne bi 
plašili da će ta saradnja otkriti njihovoj javnosti pravo stanje u našoj zemlji i da će se na 
taj način demantovati u kampanji koju vode protiv nas, a koja je i bez toga u ćorsokaku21.

Jeśli chodzi o zarzuty Jugosłowian, dotyczące zaniedbań w zakresie przekładów, strona 
polska nie mogła zaprzeczyć faktom i przyznawała się do złej sytuacji i własnych zaniechań. 
Lektura raportów ambasady jugosłowiańskiej bez cienia wątpliwości wskazuje kontekst 
polityczny jako główną przyczynę wstrzymania druku kilku książek. W związku z rezolucją 
Kominformu Książka nie opublikowała dwóch pozycji: Z partyzantami (S partizanima) Vla-
dimira Nazora (zniszczono cały nakład) oraz Z partyzantami Marksa (S Marksovim partiza-
nima) Oskara Daviča. Nie doszedł również do skutku przekład powieści Ivo Andricia: Most 
na Drinie (Na Drini ćuprija) i Kronika trwanicka (Travnička hronika, późniejsze, z 1960 roku, 
tłumaczenie tej powieści autorstwa Aliji Dukanovicia nosi tytuł Konsulowie ich cesarskich 
mości) pomimo już podpisanych umów. Z tego samego powodu Czytelnik wstrzymał wyda-

20 sb: Kronika kulturalna. Jugosławia. ŻS 1948, nr 5, s. 215.
21 B. čipLić, r. priBićević: Izvještaj Odeljenja za propagandu po kulturno prosvetnim pitanjima. AJ, 

f. 314, fas. 3, s. 7 [30.09.1948].
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nie powieści Pasterz Loda (Pastir Loda) Vladimira Nazora. Bogdanka Čiplić, pomocnik attaché 
prasowego Ambasady FLRJ w Warszawie, udała się w tej sprawie do wydawnictwa Książka. 
Wydawnictwo początkowo tłumaczyło opóźnienie trwającym sezonem letnim i urlopami 
pracowników. W końcu jednak przyznało, że pod adresem Jugosławii mają uwagi natury 
politycznej („imaju izvesnih političkih primedbi”). Čiplić usłyszała, że autor Mostu na Drinie 
okazywał się zbyt współczesny: „Andrić jest współczesnym pisarzem i nie chcemy go pro-
ponować naszym czytelnikom” („Andrić je savremeni književnik i ne želimo da ga pružamo 
svojim čitaocima”). Wydawnictwo wyraziło natomiast zainteresowanie starszą literaturą, bo, 
jak stwierdzono, jugosłowiańska literatura i Jugosławia nie została odrzucona jako taka – 

„[…] nisu sasvim odbili jugoslavensku književnost i Jugoslaviju kao takvu”22.
W dzienniku Zofii Nałkowskiej znajduje się również fragment, który pokazuje, że nie 

tylko rezolucja Kominformu była przyczyną nieporozumień, wstrzymywania przekładów. 
Nałkowska należała po II wojnie światowej do tych pisarzy, którzy wyjeżdżali za granicę 
i mieli wpływ na politykę wydawniczą. W zapisach z 1947 roku, a więc poprzedzających 
rezolucję, w przypisie znajdują się fragmenty będące kompilacją luźnych notatek pisarki, 
w tym konkretnym przypadku spraw, które miała w danym czasie załatwić. Przy dacie 8 lu-
tego 1947 roku w dwóch miejscach pisze: 

Jugosławia – książki do przekładów (mój!), Andrycz [Andrić], Kupecki [?] […] Czytelnik – 
Szymańska? Dembińska? Co robią z Krležą, czy robią coś z Czechami?23. 

Słowa te pokazują, że interesowała się sprawami przekładów i miała na nie wpływ. Frag-
ment pochodzący już z tekstu głównego, a nie z przypisów, i opatrzony datą 15 października 
1947 roku, świadczy o tym, że głos Nałkowskiej nie był jednak decydujący:

Miałam też rozmowę z Zofią Dembińską z powodu odrzuconych przez Czytelnika prze-
kładów nie tylko Sartre’a, ale nawet Krležy (o którym swój dawny, zapomniany artykuł 
dałam do przedrukowania w „Kuźnicy” przy tej jugosłowiańskiej okazji)24.

O tym, co planowano, a czego nie zrealizowano z powodu rezolucji Kominformu, świad-
czy również dokument z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jest to sprawo-
zdanie z posiedzenia Komisji Mieszanej Polsko-Jugosłowiańskiej do spraw Współpracy 
Kulturalnej. Z planu pracy Komisji Mieszanej oraz obu Podkomisji na rok 1948 wynika, że 

22 Ibidem.
23 z. nałkowska: Dzienniki 1945–1954. Cz. 1: 1945–1948. Opracowanie, wstęp i komentarz H. kircH-

ner. Warszawa 2000, s. 397.
24 Ibidem, s. 495.
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w zakresie kultury i sztuki miano zrealizować między innymi: wystawę malarstwa i rzeźby 
jugosłowiańskiej XIX i XX wieku (Warszawa, Poznań, Kraków); wystawę książki jugosłowiań-
skiej (Warszawa, Katowice, Wrocław); wystawę jugosłowiańskiej sztuki ludowej (Warszawa, 
Kraków, Łódź), wymianę artystów muzycznych (do Polski miało przyjechać 2 dyrygentów, 
wiolonczelista i 2 śpiewaków operowych); wystawienie co najmniej 1 sztuki i 1 opery jugo-
słowiańskiej w Polsce; w dziedzinie przekładów wydanie co najmniej 2 książek oraz pre-
miowanie najlepszych tłumaczeń, „w szczególności z języków jugosłowiańskich na język 
polski”25. W dalszej perspektywie czasowej za niezbędne uznano przygotowanie kadr wy-
kwalifikowanych tłumaczy w obu krajach. W dziedzinie prasy postanowiono doprowadzić 
do wymiany dziennikarzy.

III. W dziedzinie literatury Komisja zaleca wydanie w ciągu 1948 roku co najmniej 2 prze-
kładów z literatury jugosłowiańskiej na język polski oraz co najmniej 2 przekładów z li-
teratury polskiej na jeden z języków jugosłowiańskich.
Komisja zaleca poparcie akcji przekładów wzajemnych przez premiowanie najlepszych 
przekładów (w  szczególności z  języków jugosłowiańskich na język polski). Przekłady 
premiowane będą ze strony polskiej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, ze strony jugo-
słowiańskiej – przez Komitet Kultury i Sztuki.
Na dalszą metę niezbędnym jest przygotowanie kadr wykwalifikowanych tłumaczy 
w obu krajach26.

Komitet Kultury i Sztuki w Belgradzie oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie 
miały dostarczyć wykazy dzieł zalecanych do tłumaczenia. Ponadto poczyniono ustalenia 
odnośnie do filmu, radia, sportu, związków zawodowych, organizacji kobiecych i mło-
dzieżowych. Całość przesiąknięta jest tak charakterystycznym dla tego okresu poczuciem 
słowiańskiej wspólnoty, widocznym choćby we fragmencie poświęconym współpracy 
w zakresie prasy:

1. Udzielać poparcia prasie dla pracy w duchu słowiańskiej wzajemności. […] 
6. Powziąć wszystkie potrzebne kroki w  celu realizacji stałej i  ścisłej współpracy nie 

tylko między sobą, lecz także w ramach słowiańskiej wspólnoty i na terenie między-
narodowym27.

25 [B.a.] Plan pracy Komisji Mieszanej oraz obu Podkomisji na rok 1948. AMSZ, z. 21, w. 51, t. 732, s. 6.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 7–8.
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Planowano również wprowadzić teksty na temat obu krajów do podręczników. We frag-
mencie poświęconym nauce i oświacie w punkcie 9. zapisano:

Ministerstwo [Ministerstwo Oświaty Rzeczpospolitej Polskiej  – L.M.] i  Komitet [Komi-
tet Nauki i Szkół Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii – L.M.] podejmą starania 
o  wprowadzenie do podręczników języka ojczystego Każdej Strony po 2–3 czytanki 
o nowym bycie, osiągnięciach, kierowniczych postaciach i literaturze Drugiej Strony28.

Rezolucja Kominformu nie spowodowała natychmiastowego zamrożenia stosunków. 
Polska rozwiązała umowę o przyjaźni 30 września 1949 (nota ministra MSZ PRL nr 0862/16). 
Ograniczenie wzajemnych kontaktów to proces, którego moment krytyczny nastąpił 
w 1950 roku, kiedy najpierw Polska, a później Jugosławia wycofały swych ambasadorów 
z placówek dyplomatycznych (w maju 1950 roku opuścił Jugosławię ambasador Jan Karol 
Wende, w czerwcu Polskę – Rade Pribićević). Przykładowo, jedną ze zrealizowanych imprez 
była polska wystawa ilustracji książkowych, która odbyła się w Belgradzie. Nie uniknięto 
jednak problemów. Jugosłowiańska cenzura wycofała część eksponatów, eliminując tre-
ści, według nich, w  zbyt dużym stopniu przesiąknięte kulturą zachodnią, która w  tym 
okresie była dla nich największym wrogiem i złem29. Warto jeszcze przypomnieć jedno 
zdarzenie, do jakiego doszło podczas wizyty Andricia w Polsce w marcu 1948 roku, gdyż 
obydwa przykłady pokazują, że w dziedzinie sztuki tuż po wojnie Jugosłowianie przyjęli 

28 Ibidem, s. 2.
29 Sprawę tłumaczył Erih Koš, zastępca przewodniczącego (pomoćnik pretsednika) Komitetu 

Kultury i Sztuki, w piśmie do jugosłowiańskiego MSZ: „Zaproponowaliśmy pominięcie kilku eks-
ponatów ze względu na ich treść, która mogła tylko zaszkodzić renomie polskiej sztuki. Została 
usunięta między innymi karykatura Mołotowa, ponieważ uważaliśmy, że eksponowanie takiej pracy 
wywołałoby protesty. Zostały też usunięte szkice okładek z zachodnioeuropejskiej bulwarowej 
i detektywistycznej literatury, których wystawienie nie byłoby w zgodzie z naszą polityką kulturalną 
i nie reprezentowałoby w należyty sposób polskiej działalności wydawniczej. Wreszcie, usunięto 
kilka wybitnie formalistycznych, dekadenckich i reakcyjnych rysunków utrzymanych w duchu za-
chodnioeuropejskiej i amerykańskiej sztuki, która kpi z człowieka, kultury i postępu”. / „Izostavljanje 
nekih exponata smo predložili zbog toga što su te slike bile takve sadržine da bi moglo biti samo na 
štetu ugleda poljske likovne umetnosti. Među ostalim uklonjena je i karikatura Molotova, jer smo 
smatrali da bi izlaganje takve slike u našoj zemlji izazvalo negodovanje. Zatim su uklonjeni nacrti 
korica nekih knjiga iz zapadno-evropske bulevarske, detektivske literature, čije izlaganje takođe ne 
bi bilo u skladu sa našom kulturnom politikom, a ne bi ni dostojno reprezentovalo poljsku izdavačku 
delatnost. I najzad, izostavljeno je nekoliko izrazito formalističkih, dekadentnih i reakcionarnih crteža 
po tipu zapadno-evropske i američke umetnosti, koja izvrgava ruglu čoveka, kulturu i napredak”. 
e. koš [b.tyt.]. AJ, f. 314, fas. 3, s. 1–2.
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wybitnie antyzachodnią postawę. Srbislava Kovačević w raporcie do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych FLRJ pisała:

W czasie swojego pobytu nasi literaci toczyli z polskimi artystami ogólne dyskusje o sztu-
ce, przede wszystkim o literaturze. W rezultacie tych dyskusji okazało się, że Polacy swoją 
sztukę bardzo cenią i uważają, że „zajmuje ona eksponowane miejsce w literaturze świa-
towej”. To, że ich sztuka wciąż pozostaje pod wpływem dekadenckiej sztuki zachodniej 
i że oni w pierwszej kolejności przywiązują wagę do formy, a dopiero później do treści, 
uważają za prawidłowe i nie mają zamiaru zejść z tej drogi. Na temat radzieckiej sztuki 
mają złą opinię, nawet literaci skupieni wokół społeczno-literackiego pisma „Kuźnica”, któ-
rzy w większości są członkami Polskiej Partii Robotniczej. Uważają, że literatura radziecka 
i radziecki teatr są tylko propagandowe i że muzyka jest nudna, a muzycy się powtarzają.
Charakterystycznym przykładem postawy polskich artystów jest jeden szczegół z  roz-
mowy literatki Zofii Nałkowskiej i Ivo Andricia. W mieszkaniu Nałkowskiej znajduje się 
obraz, na którym rozmieszczono w dwóch rzędach kilka kręgów. Towarzysz Andrić po-
prosił Nałkowską o wyjaśnienie, co znajduje się na obrazie. Nałkowska odpowiedziała, 
że to brzozy i chmury. Gdy Andrić powiedział, że nie wydaje się to całkiem jasne, ona 
odpowiedziała, „to prawda, że nie jest to zbyt jasne, ale namalował to pewien bardzo 
utalentowany malarz”.

U toku svog boravka naši književnici vodili su načelne diskusije o umetnosti, u prvom 
redu o  književnosti, sa poljskim umetnicima. Rezultat tih diskusija je da Poljaci svoju 
umetnost veoma cene i da smatraju da ona „zauzima vidno mesto u svetskoj književ-
nost”. To što je njihova književnost još uvek pod uticajem zapadne dekadentne umet-
nosti i što oni u prvom redu polažu i obraćaju pažnju na formu pa tek onda na sadržinu 
smatraju da je ispravno i sa toga puta ne misle otstupiti. O sovjetskoj umetnosti imaju 
loše mišljenje, čak i književnici oko društveno književnog lista „Kužnjica” koji su u većini 
članovi Poljske radničke partije. Smatraju da je sovjetska književnost i sovjetski teatar 
samo propagandni, a da je muzika dosadna i da se u muzici ponavljaju.
Karakterističan primer stava poljskih umetnika je jedan detalj iz razgovora književnice 
Sofije Nalkovske i Iva Andrića. U stanu Nalkovske nalazi se jedna slika na kojoj je u dva 
reda raspoređeno nekoliko kružića. Drug Andrić je zatražio od Nalkovske za objašnjenje 
te slike, na što mu je ona odgovorila da su to breze i oblaci. Kada je drug Andrić rekao 
da to baš nije vrlo jasno, ona je odgovorila „istina da nije vrlo jasno, ali je to crtao jedan 
veoma talentovani slikar30.

30 s. kovačević: Izvještaj Odeljenja za propagandu. У: Културна политика Југославије…, књи - 
га 2, s. 267.



„Bomba jugosłowiańska”  (lata 1949–1955)158 159

Krótką jugosłowiańską ocenę współpracy kulturalnej z zagranicą w roku 1949 zawarto 
w dokumencie Związki kulturalne z zagranicą sporządzonym przez Ministerstwo Nauki 
i Kultury FLRJ. Chociaż nie ma w nim mowy o konflikcie Jugosławii z ZSRR i krajami satelic-
kimi, fakt ten niewątpliwie wpłynął na ocenę kontaktów kulturalnych z państwami socjali-
stycznymi (świadczy o tym fragment, w którym mówi się o oportunistycznym stanowisku 
partii komunistycznych krajów demokracji ludowej, niejasanych podstawowych pojęciach 
(osnovni nepročišćeni pojmovi) – niewątpliwie chodzi o różnice w interpretacji marksizmu 
i leninizmu). Było to zgodne ze strategią jugosłowiańskich polityków, którzy w wystąpie-
niach oficjalnych na arenie międzynarodowej zachowywali się tak, jak gdyby nie została 
uchwalona rezolucja Kominformu. Główne obszary współpracy wskazane w dokumencie 
to wizyty artystów, pracowników kultury, przekłady książek. 

Od 1945 do 1948 roku współpraca kulturalna rozwijała się przede wszystkim z krajami 
demokracji ludowej. Formami tej współpracy były wizyty artystów organizowane na 
zasadzie wzajemności, wystawy artystyczne, wymiana wizyt działaczy kulturalnych, 
tłumaczenie i wydawanie dzieł literackich. Ale współpraca ta była, zwłaszcza w kwe-
stii wymiany artystów, słabo przygotowana. Ustalano wymianę określonej liczby ar-
tystów i musieliśmy, na przykład, przyjmować z niektórych krajów słabych artystów, 
śpiewaków z Rumunii i Polski, których poziom artystyczny nie dorównywał średniemu 
poziomowi naszych artystów. Z drugiej strony byliśmy zobowiązani wysyłać naszych 
artystów z  tych dziedzin sztuki, które zostały zapisane w  umowie, bez możliwości 
wyboru naszych najlepszych artystów i  zespołów. W  takich warunkach współpraca 
kulturalna nie przyczyniła się w  istotny sposób do rozwoju naszej sztuki, nie mó-
wiąc już o tym, że pod względem ideowym nie mieliśmy z niej żadnych korzyści i że 
z  powodu podstawowych niewyjaśnionych pojęć i  oportunistycznego stanowiska 
komunistycznych partii krajów demokracji ludowej w kwestiach ideowych w sztuce 
nie byliśmy w stanie właśnie na ideologicznym froncie zaoferować tego, co od 1945 
roku chcieliśmy i mogliśmy. […]
Literatura:
Oprócz niektórych dzieł naszej beletrystyki, które ukazały się w krajach demokracji lu-
dowej do 1948 roku, oprócz książki Oskara Daviča: Wśród partyzantów Marksa, która, 
według danych, ukazała się w 14 krajach, i większej liczby dzieł wydanych w Austrii w la-
tach 1947–1948, nasza literatura jest za granicą raczej mało znana, tj. nie tłumaczy się 
jej. Nasi attaché prasowi nie wykazali w tej sprawie wystarczająco dużo zaangażowania, 
a pewne możliwości, które mieliśmy, nie zostały wykorzystane.
Uważamy, że w kwestii popularyzacji naszej literatury za granicą należy:
a) powołać specjalną komisję, która dokona selekcji tych dzieł z naszej literatury, które 

szczególnie należy propagować za granicą, i starsze, i nowe utwory;
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b) wydać katalog tych dzieł, szerszy i  węższy wybór, w  językach obcych, z  krótkimi 
streszczeniami i  ich charakterystyką, dla wszystkich większych zagranicznych do-
mów wydawniczych;

c) zorganizować w poszczególnych krajach objazdowe wystawy, które będą prezento-
wać kolekcje 50–70 dzieł w specjalnych wydaniach; wystawy te powinno się organi-
zować w najlepszych księgarniach w poszczególnych miastach;

d) obok wystaw zorganizować wieczory Jugosłowiańskiej książki, na które według 
okreś lonych i ustalonych tematów wybierano by materiał do recytacji, który byłby na 
takich wieczorach recytowany przed możliwie szeroką publicznością przez znanych 
aktorów i inne osoby, tak by od tej strony wieczory te stały na wysokim poziomie;

e) przygotować z wybranych dzieł fragmenty, które lokowano by w formie felietonów 
w obcych czasopismach i gazetach.

Od 1945 do 1948 kulturna saradnja se je odvijala uglavnom sa zemljama narodne de-
mokratije. Forme te saradnje bila su gostovanja umetnika na bazi reciprociteta, priređi-
vanje umetničkih izložbi, izmena poseta kulturnih radnika, prevođenje i  izdavanje 
književnih dela. Ali ta saradnja je bila naročito po pitanju razmene umetnika slabo po-
stavljena. Izmena određenog broja umetnika određivala se je matematički, tako da smo 
na primer mi morali primati iz nekih zemalja slabe umetnike, pevače iz Rumunije i Polj-
ske, koji po svom umetničkom kvalitetu nisu dostigli prosečnog nivoa naših umetnika. 
S druge strane mi smo bili obavezni slati naše umetnike iz onih grana umetnosti koje 
su bile ugovorene, a nismo mogli slobodno birati naše najbolje umetnike i umetničke 
ansamble uopšte. U takvim uslovima naša saradnja nije mnogo doprinela razvoju naše 
umetnosti, da se ne upuštamo u to, da sa idejne strane nismo od te saradnje imali ni-
kakve koristi, a da zbog osnovnih nepročišćenih pojmova i oportunističkih stavavova 
KP zamalja narodne demokratije po pitanju idejnosti u umetnosti nismo mogli baš na 
ideološkom frontu doprineti ono što smo mi od 1945 hteli i mogli. […]
Književnost:
Osim nekih dela naše beletristike koja su izašla u  zemljama nar. demokratije do 1948, 
osim knjige Oskar Daviča: Među Marksovim partizanima, koja je izašla prema podacima 
u 14 zemalja i većeg broja dela izašlih u Austriji u 1947–48 godini, naša je literatura u ino-
stranstvu prilično nepoznata, odnosno ona se ne prevađa. Naši atašei za štampu nisu tom 
pitanju posvećali dovoljno borbe, a izvesne mogućnosti koje smo imali nismo koristili.
Da bi se pitanju popularizacije naše književnosti u inostrantstvu pristupilo u širem obi-
mu, smatramo da je potrebno:
a) da se formira specijalna komisija koja bi izvršila izbor onih dela iz naše književnosti 

koja je naročito preporučljivo propagirati u  inostranstvu za prevođenje, i  to stara 
i novija dela;
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b) da se izda katalog tih dela, širi i uži izbor, na stranim jezicima sa kratkim sadržajem 
i karakteristikom dela za sve veće izdavačke kuće u inostranstvu;

c) da se u pojedinim zemljama organizuju putujeće izložbe naše zemlje, kolekcije 50–
70 dela u specijalnim opremama; te izložbe bi se organizovale u izlozima najboljih 
knjižara pojedinih gradova;

d) da se uz te izložbe organizuju večeri Jugoslovenske knjige, na kojima bi se po određe-
nim zaključenim temama izabrao recitacijski materijal, kojega bi na takvim večerima 
pred što širom publikom recitovali najpoznatiji pozorišni glumci i drugi, kako bi i sa 
te strane imale takve večeri visoki nivo;

e) da se spreme iz izabranih dela pojedini delovi koje bi se plasiralo kao feljetoni u ino-
stranim časopisima i listovima31.

O tym, że Jugosławia nie dążyła do eskalacji konfliktu, świadczy także dokument przyto-
czony w artykule Ivana Hofmana Jugosłowianie na studiach w Polsce i rezolucja Kominformu 
z 1948 roku. Znajduje się w nim raport z 1 listopada 1948 roku przygotowany przez Wydział 
Propagandy Ambasady FLRJ w Warszawie. Wynika z niego, że część studentów opowie-
działa się za rezolucją Kominformu, a część – przeciwko. Jesienią 1948 roku, kiedy powstał 
raport, pracownicy ambasady sugerowali, aby lojalni studenci zostawali na studiach w Pol-
sce, ponieważ Jugosławii, wbrew rezolucji, zależało na utrzymywaniu stosunków z krajami 
socjalistycznymi.

Studenci, którzy nie opowiedzieli się za rezolucją Kominformu, trzymają się dobrze 
i  mamy wrażenie, że wytrwają i  nie zwątpią. Proponujemy, żeby zostali na studiach 
w Polsce, gdyż ewentualna decyzja o  ich sprowadzeniu do kraju na pewno zostałaby 
wykorzystana przez Polaków. Widzieliby w tym i wyjaśniliby to jako próbę zahamowa-
nia z naszej strony współpracy kulturalnej, w każdym razie przedstawiono by to jako 
nasz strach przed wypuszczaniem ludzi za granicę.

Студенти који се нису изјаснили за Резолуцију Информбироа, држе се добро и наш 
је утисак да ће се они о даље држати и да се неће поколебати. Предлажемо да они 
и даље остану на студијама у Пољској, пошто би евентуална одлука о њиховом 
повлачењу у земљу свакако била злоупотребљена од стране Пољака, видели би у 
томе и протумачили би као покушај прекидања културне сарадње са наше стране, 
у сваком случају би то приказали као наш страх да пуштају људе у иностранство32.

31 Kulturne veze sa inostranstvom. У: Културна политика Југославије 1945–1952…, књига 2, 
s. 436–437.

32 Cyt. za: и. ХоФМан : Југословени на студијама у Пољској и Резолуција Информироа 1948. 
године.  „Архив” 2004, бр. 1, s. 124.
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30 listopada 1948 roku Polska wypowiedziała umowę o współpracy, a w 1949 roku odbył 
się jedyny proces polityczny. Milić Petrović, przedstawiciel jugosłowiańskich kolei odde-
legowany do Katowic, został skazany na 10 lat więzienia w tajnym procesie za działalność 
szpiegowską. Wypuszczono go na wolność w listopadzie 1954 roku33.

 4.5. Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach

W drugim okresie zamarła jakakolwiek współpraca w dziedzinie filmu, muzyki, sztuki. Je-
dyną formą kontaktów, która, choć w bardzo nikłym, ledwo zauważalnym wymiarze, wciąż 
się utrzymywała, były kontakty literackie. Ukazało się drugie wydanie Dzieci Wielkiej Wsi 
Mata Lovraka oraz Bunt chłopów Augusta Šenoi, i to w tłumaczeniu z języka rosyjskiego, 
autorstwa Stefana Artowskiego. Pośrednictwo języka rosyjskiego jest w okresie stalinizmu 
bardzo wymowne (fot. 16).

Książkę poprzedza niepodpisana Przedmowa. Stanowi ona typowy produkt swego czasu. 
Zaczyna się i kończy odwołaniem do współczesności, która dla „bohaterskiego ludu Chor-
wacji” jest „nocą Tity i Rankowicza”. Jugosłowiański przywódca został w niej przyrównany 
do jednego z negatywnych bohaterów dziewiętnastowiecznej powieści, szpiega, Šimuna 
Drmačicia. Przedmowa stanowi skrajny przypadek funkcji korekcyjnej, jakiej został poddany 
tekst oryginału i biografia Augusta Šenoi, który został przedstawiony jako przyjaciel Pol-
ski, sympatyk polskich komunistów. Podczas pobytu w Pradze miał się zbliżyć do polskiej 
emigracji. 

Byli to ludzie z obozu czerwonych, zaprawieni w walkach rewolucyjnych, ludzie zwią-
zani z  najbardziej postępowymi kierunkami politycznymi Europy. Szenoa serdecznie 
zaprzyjaźnił się z Polakami i na zawsze już zachował szczere uczucia dla Polski34. 

Chorwacki pisarz został scharakteryzowany pod kątem ideologicznym i politycznym. 
Wprawdzie to przedstawiciel „drobnej burżuazji”, ale stwierdzono, że w tym czasie i tak 
była ona najbardziej postępową grupą polityczną. Poglądy Šenoi ukazane są jako naiw-  
ne:

Jego drobnoburżuazyjne poglądy nie pozwalały mu na właściwe poznanie procesów 
historycznych, których rzeczywistego mechanizmu pojąć nie był w stanie. Ten typowo

33 Informacja na ten temat pochodzi z tajnego opracowania Narodna Republika Poljska. Priručnik. 
Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ. Beograd. 1 septembra 1957 g. AJ, f. 507, fas. IX/101/II.

34 [B.a.] Przedmowa. W: a. szenoa: Bunt chłopów. Tłum. S. arTowski. Warszawa 1952, s. 9.
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Fot. 16 Okładka Buntu chłopów  
Augusta Šenoi w przekładzie  
z języka rosyjskiego
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burżuazyjny demokrata nie może się zdobyć na stanowcze potępienie szlachty czy 
burżuazji jako klas wyzyskujących. Występuje tylko przeciw jednostkom i poprzez nie 
piętnuje zło i okrucieństwo. Do końca żyją w nim iluzje „ogólnoludzkiej sprawiedliwości”, 
dobra i pokoju. Źródła tych wartości widzi w religii katolickiej i we wrodzonych właści-
wościach człowieka.
Podnosząc głos w obronie praw człowieka, Szenoa nie wzywa do walki, lecz do pogo-
dzenia się klas, do ich pokojowej współpracy. I dlatego ulubione jego zdanie „wszyscy 
ludzie są braćmi” brzmi jak anachronizm w opisywanych przez niego samego obrazach 
walki klasowej35.

Biorąc pod uwagę całokształt twórczości, znacznie wyżej cenione są powieści historyczne, 
gdyż w utworach współczesnych „Trochę niezdecydowanie występuje autor przeciw klasom 
posiadającym”36. W procesie ideowego dostosowywania Šenoi do socrealistycznych szablo-
nów nie oszczędzono również przełożonej książki. Wytknięto pisarzowi błędy historyczne 
i dokonano ich korekty, uznając za największą pomyłkę   „fałszywe ukazanie ideologii całego 
ruchu i stanowiska chłopstwa”.  Ponadto

Na autorze zaciążyła także znana mu historia wojny chłopskiej w Niemczech i dlatego 
opisuje on powstanie chorwackie podobnie. W  rzeczywistości jednak nie wybuchło 
ono w Chorwacji z pobudek religijnych ani też nie ma żadnych wiadomości o udziale 
w powstaniu po stronie chłopów księży czy też szlachty. Nieprawdą jest również, jakoby 
powstanie zaczęło się od przystąpienia chłopów do walki z Tahim po stronie wdowy 
Henning i dopiero później, na skutek zdrady Stjepka Gregorijanca, przemieniło się w po-
wstanie ogólne. Nieprawdą jest także, że Gubec chciał wrócić do „starych panów”. Fakty 
te są zmyślone przez autora, bo potrzebne mu były do jego solidarystycznej teorii, prze-
ciwstawiającej się walce klasowej i zrzucającej winę za powstanie na poszczególnych 

„złych” przedstawicieli szlachty37.

Z przekładami w czasopismach nie jest lepiej. W „Odrze” opublikowano fragmenty Prze-
mówienia watykańskiego Josipa Juraja Strossmayera, wygłoszonego podczas Soboru Wa-
tykańskiego I, obradującego w latach 1869–1870. Odpowiedzią na ten tekst, w którym 
chorwacki biskup miał występować przeciwko dogmatowi o nieomylności papieża, był 
artykuł w „Tygodniku Powszechnym” Wystąpienie Strossmayera podpisany literami J.M.S. 
Sugerowano w nim, że cytowane fragmenty są falsyfikatem:

35 Ibidem, s. 13.
36 Ibidem, s. 12.
37 Ibidem, s. 14–15.
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Otóż radzimy sprawdzić autentyczność ogłoszonych fragmentów. Jest rzeczą znaną, że 
pojawiły się liczne fałszerstwa mowy Strossmayera, przytoczone zaś przez „Odrę” cytaty 
robią wyraźnie wrażenie falsyfikatu38.

Drugą i ostatnią publikacją w tym czasie był wiersz najbardziej znanego katolickiego 
poety Nikoli Šopa Wezwanie do drogiego Jezusa, opublikowany w katolickim piśmie „Dziś 
i Jutro”. 

 4.6. Obraz Jugosławii i Chorwacji – „faszyzacja”  literatury i kultury

W dziale tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej ukazało się bardzo mało artykułów. 
Ich autorzy pisali o etnogenezie Chorwatów, Ruđerze Boškoviciu, o konflikcie w kościele 
trogirskim, jaki rozgrywał się w XIV wieku między kapitułą a biskupem trogirskim Bar-
tłomiejem, o Vojnoviciu i Trylogii dubrownickiej, a więc o przeszłości. W artykułach tych, 
utrzymanych w neutralnym tonie, nie było widać śladu konfliktu Jugosławii z państwami 
socjalistycznymi, choć w ówczesnej prasie, wtedy gdy była mowa o współczesności, domi-
nowały teksty przedstawiające dawnego sojusznika w bardzo negatywnym świetle. W naj-
ważniejszym peerelowskim dzienniku, czyli w „Trybunie Ludu”, nie przebierając w słowach, 
ustami radzieckiego publicysty A. Kalinina – artykuł był przedrukiem z gazety „Sowietskoje 
iskusstwo” – przemiany zachodzące w Jugosławii nazywano faszyzacją literatury i sztuki, 
dokonującą się w amerykańskim stylu (fot. 17). Militaryzacja języka cechuje nie tylko zde-
cydowaną większość tekstów o Jugosławii, lecz także cały okres stalinowski, o czym pisali 
między innymi Janusz Sławiński i Michał Głowiński39. Czytelnik mógł się dowiedzieć z arty-
kułu Kalinina, że ludzie, którzy teraz nadają życiu kulturalnemu bieg, to typy powiązane albo 
z gestapo, albo z amerykańskim wywiadem. Nazywani są bandą, najemnikami, agentami, 
szpiegami, nacjonalistami, parobkami, pachołkami… Niewiele w tym artykule można zna-
leźć informacji na temat samej literatury. Na około 100 zdań przypada jedno, które traktuje 
o literaturze. Dotyczy ono nowych literatów, którzy 

Teraz z  pianą na ustach propagują w  Jugosławii nadrealizm i  inne modne prądy roz-
kładającej się kultury Zachodu i mają swoją „literacką” gazetę pod tytułem „Književne 
novine”40.

38 J.M.S.: Wystąpienie Strossmayera.  „Tygodnik Powszechny”  1949, nr 49, s. 8.
39 Por. J. sławiński: Teksty…, s. 136–137; M. Głowiński: Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne 

i nowe. Kraków 2009, s. 69–70.
40 a. kaLinin: Faszyzacja literatury i sztuki w Jugosławii.   „Trybuna Ludu”  1950, nr 230, s. 6.
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 4.6.1  „Życie Słowiańskie” – wojna propagandowa

 4.6.1.1. Obraz sytuacji społeczno-politycznej w Jugosławii

Pismem, które niezwykle mocno zaangażowało się w konflikt polityczny z Jugosławią, było 
„Życie Słowiańskie”. Od 1949 roku zmienił się jego podtytuł, z „Miesięcznika Poświęconego 
Sprawom Słowiańskim” na „Miesięcznik Społeczno-Polityczny Poświęcony Sprawom Sło-
wiańskim, Życiu ZSRR i Krajom Demokracji Ludowej oraz Pokojowemu Współżyciu Naro-
dów”. Z artykułów przedstawiających sytuację polityczną w Jugosławii można zestawić 
obszerną bibliografię. Ich tytuły nie pozostawiają wątpliwości co do politycznej oceny po-
stawy Belgradu41. Stale używa się w nich możliwie najbardziej zabarwionych emocjonalnie 

41 H. ŚwiąTkowski: Zdrada nacjonalistów jugosłowiańskich. ŻS 1949, nr 4, s. 184–188; s. TroJanow-
sk i: Klika Tity zdradziła demokrację i socjalizm. ŻS 1949, nr 7/8, s. 346–348; r. šar anovi ć : Zbrodnie 
belgradzkich faszystów przed narodowym trybunałem historii. ŻS 1949, nr 9, s. 524–527; J. GruBecki: 
Titoizm – zdrada wolności i postępu – zdrada Słowiańszczyzny. ŻS 1950, nr 4, s. 224–230 (autor był pre-

Fot. 17 A. Kalinin, Faszyzacja literatury i sztuki w Jugosławii – jego ostrzejsza wersja opublikowana w „Wolności”
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i wywołujących negatywne konotacje słów, które odwołują się zarówno do niedawno za-
kończonej II wojny światowej, jak i do właśnie się toczącej zimnej wojny: zdrada, faszyzm, 
zbrodnia, ludobójstwo, reżim, klika, katastrofa, amerykański imperializm… 

Jednym z autorów takich artykułów był Radomir Šaranović (Szaranowicz). W tekście Rok 
1950 – rokiem cierpień narodów Jugosławii w sposób typowy dla ówczesnego polskiego 
stanowiska przedstawia sytuację u dawnego sojusznika. Ma ona polegać na tym, że grupa 
ludzi pozostających u władzy – nazywana titoistami lub titowcami, garstką najemników 
imperialistycznych itp. – terroryzuje większość społeczeństwa, większość „ludzi pracy”:

Rok 1950 wykazał, że mimo najstraszliwszego terroru nie udało się titowcom złamać 
bohaterskiego ducha jugosłowiańskich patriotów. Ruch, który ma na celu skierować 
z powrotem Jugosławię do Obozu Pokoju i Socjalizmu, zatacza coraz szersze kręgi. Jest 
to gwarancja pewnego zwycięstwa narodów Jugosławii42. 

Jugosłowiańscy przywódcy („belgradzcy hitlerzy i goeringowie”) nie tylko stanowili za-
grożenie własnego kraju, własnych obywateli, lecz także mogli posunąć się do udzielenia 
pomocy krajom zachodnim w agresji na kraje demokracji ludowej43. „Życie Słowiańskie” 
często odwoływało się do publikacji z innych periodyków. W działach: Przegląd czasopism 
i Z jugosłowiańskiej prasy emigracyjnej, podawano informacje na temat artykułów zamiesz-
czanych w pismach, które redagowali jugosłowiańscy emigranci, przeciwnicy zmian zacho-
dzących w ich ojczyźnie. Takimi pismami była „Nova borba pod zastavom internacionalizma” 
(dwutygodnik wydawany przez Klub Jugosłowiański w Pradze, „organ demokratycznej 
emigracji jugosłowiańskiej zwalczającej obecny reżim w Jugosławii”), „Za pobedu” (wyda-
wane w Polsce przez grupę jugosłowiańskich emigrantów,  „antytitowców” mieszkających 
w Polsce) oraz   „Za socijalističku Jugoslaviju” (ukazujące się w ZSRR). Ze streszczeń artykułów 

zesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej); a. Bida : Faszystowska 
klika Tity – narzędziem w ręku imperialistycznych podżegaczy wojennych. ŻS 1950, nr 6, s. 350–354;  
T. Ba z yLewicz : Titowcy w szeregach ludobójców. ŻS 1950, nr 7/8, s. 433–436; r. šar anović : Masy pracu-
jące Jugosławii wzmacniają walkę przeciwko faszystowskiemu reżimowi Tity. ŻS 1950, nr 9, s. 559–654;  
n. nik i Tow i c z : Walka narodów Jugosławii przeciwko faszystowskiemu reżimowi. ŻS 1950, nr 10,  
s. 608–611 (przedruk z czasopisma „Sławianie”); H. k a ssyanowic z : Jugosławia u progu katastrofy.  
ŻS 1950, nr 11, s. 685–693; w. siwek : Tito i jego klika – sługusami amerykańskiego imperializmu. ŻS 1951, 
nr 7, s. 378–381; w. sT ępień : Narody Jugosławii w jarzmie kliki Tity. ŻS 1951, nr 8, s. 447–450; w. wid-
Mar : Titowcy popierają Adenauera. ŻS 1952, nr 3, s. 8–9 (przedruk za: „Za socjialističku Jugoslaviju”);  
n. sanduLović : Solidarność mas pracujących całego świata z walką wyzwoleńczą narodów Jugosławii. 
ŻS 1952, nr 6/7, s. 20–22.

42 r. szaranowicz: Rok 1950 – rokiem cierpień narodów Jugosławii. ŻS 1951, nr 1/2, s. 54.
43 a. Bida: Faszystowska Jugosławia – bazą agresji na Bałkanach. ŻS 1951, nr 5, s. 238–243.
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wyłania się następujący obraz: ZSRR i inne kraje demokracji ludowej to kraje szczęśliwe, 
szybko się rozwijające, Jugosławia zaś, zmierzająca ku katastrofie gospodarczej, to kraj 
w którym „szaleje terror faszystowskiego reżimu titowskiego”44. Sięgano po wszelkiego 
rodzaju argumenty, aby ukazać Jugosławię w negatywnym świetle. W 6. numerze z 1951 
roku przedrukowano artykuł z pisma „Za socijalističku Jugoslaviju” Z kraju terroru. Odezwa 
jugosłowiańskich kobiet emigrantek45. Mówi on o grupie kobiet, jugosłowiańskich emigran-
tek przebywających w ZSRR, które ogłosiły list-odezwę do kobiet patriotek walczących 
z reżimem titowskim. Tekst zawiera opis położenia dzieci w Jugosławii, które są wykorzy-
stywane do pracy fizycznej i karmione ideologią faszystowską. W 4. numerze z 1952 roku 
w dziale Krytyka i bibliografia ukazał się artykuł Śladami titowskiej zdrady, będący omówie-
niem książki Bogumiła Nonewa Zdrada z 1951 roku, która jest zbiorem reportaży z Jugosławii, 
autorstwa dziennikarza, pracownika ambasady bułgarskiej46.

Negatywny stosunek krajów socjalistycznych do Jugosławii to oczywistość, dlatego in-
formacja, która dotarła zza żelaznej kurtyny, musiała być szczególnie cenna. Opubliko-
wane w 12. numerze z 1952 roku zdjęcie przedstawia stoisko jugosłowiańskie na Wystawie 
Ogólnosłowiańskiej zorganizowanej w Ukraińskim Domu Pracy w Toronto. Widać na nim 
fragment stoiska i napis: YUGOSLAVS / FOR SLAV SOLIDARITY / AGAINST TITO-FASCISM / 
FOR PEACE47 (fot. 18).

Ukazywały się paszkwile, satyry i karykatury ośmieszające Jugosławię oraz jej przywód-
ców. Pismo przedrukowało z prasy karykaturę Tity opatrzoną komentarzem  „Tito otrzy-
mał z USA transport pałek gumowych”.  Jest to ilustracja towarzysząca artykułowi Nikoli 
Sandułowicza Titowcy – wrogowie pokoju i demokracji. Tito, do niedawna określany jako 
jugosłowiański mąż stanu, widnieje na niej jako buldog, wychylający się z budy zrobionej 
z pałek, na których widać napis Made in USA; stoi przed nim miska z dwiema kośćmi: jedna 
w kształcie litery S, symbolu amerykańskiego dolara; głowę Tity „zdobi” czapka z szubienicą, 
a na szyi ma założoną obrożę ze swastyką48 (fot. 19). W innym numerze to samo pismo za-
mieszcza satyrę na temat jugosłowiańskiego przywódcy:

44 m.j.: Z jugosłowiańskiej prasy emigracyjnej. ŻS 1951, nr 3, s. 158–159.
45 Z kraju terroru. Odezwa jugosłowiańskich kobiet emigrantek. ŻS 1951, nr 6, s. 300–301. [List pod-

pisały: Wanda Łonczar, Branka Gołubowicz, Ajsza Szachinpaszicz, Jełka Kamadinowicz, Nadżimija 
Łalicz].

46 H. dan.: Śladami titowskiej zdrady. ŻS 1952, nr 4, s. 42–44.
47 J. Boyd: Ogólnosłowiańska wystawa w Kanadzie. ŻS 1952, nr 12, s. 39.
48 n. sandułowicz: Titowcy – wrogowie pokoju i demokracji. ŻS 1952, nr 2, s. 10.



169

Fot. 18 Zdjęcie jugosłowiańskiego stoiska  
na Wystawie Ogólnosłowiańskiej w Ukraińskim 
Domu Pracy w Toronto – „Życie Słowiańskie”

Fot. 20 Karykatura Tity z węgierskiego 
rocznika „Kalendar”

Fot. 19 „Tito otrzymał z USA transport  
pałek gumowych” – karykatura Tity  
z „Życia Słowiańskiego”
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Pamiętnik Tita
Poniedziałek:
Sprzykrzył mi się mundur marszałkowski całkiem,
Muszę zmienić skórę, nie chcę być marszałkiem.
Nazajutrz:
Wiem, zostanę królem, stawiam sprawę twardo,
Przy tronie mym stanie agent z halabardą.
Tydzień później:
Piszą z Waszyngtonu: „Z królem pomysł błędny”,
Bo ja dla nich jestem waletem żołędnym.
Następnego dnia:
Każdy by perswazji tej na pewno uległ,
Zostanę sułtanem, nie będę już królem.
Trzy dni później:
Nie chcę być sułtanem, chodzą wieści głuche,
Że ja politycznym zostanę eunuchem.
Dzień potem:
Z Rankowiczem dzisiaj już rozmowy wszczęte,
Radzi, abym jednak został prezydentem.
Ostatnio:
Policją załatwił się rząd z parlamentem,
Więc obrałem siebie pierwszym prezydentem.
Posłowie „Życia Słowiańskiego”:
W prezydenckim fraku nie zmienisz zwyczajów,
Strojąc frak pokorą, sposobem lokajów.
Chociaż zmienisz tytuł z pompą i hałasem,
I tak pozostaniesz Wall Streetu fagasem49.

Taki sposób przedstawiania Jugosławii miał charakter skoordynowanej akcji propagan-
dowej. W podobnym świetle ukazywano Jugosławię w innych krajach sojuszniczych ZSRR. 
W wydanym w 1950 roku na Węgrzech roczniku „Narodni kalendar” (ukazywały się w nim 
różne teksty z zakresu polityki, rolnictwa i kultury) znalazł się artykuł Tito to pies imperiali-
stów (Tito je pas imperijalista), opatrzony karykaturą, na której Tito przedstawiony jest jako 
pies, siedzący pod stołem pijanych zachodnich przywódców50 (fot. 20). Czy to w karykatu-

49 [B.a.] Pamiętnik Tito. ŻS 1953, nr 2, s. 58.
50 Rocznik wydał tygodnik „Naše novine”. Był on adresowany do Chorwatów, Serbów i Słoweńców 

mieszkających na Węgrzech. Zdjęcie i informacje na ten temat otrzymałem od Stjepana Blažetina. 
Narodni kalendar 1950. „Naše novine” [Budapest] 1949.
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rach, czy w tekstach, komunikat pozostaje niezmienny: Tito jest sprzedawczykiem, sługu-
sem zachodnich mocarstw terroryzującym własnych obywateli.

 4.6.1.2. Sytuacja w kulturze

Z artykułów w polskiej prasie wynikało, że nowa sytuacja polityczna wywierała destruk-
cyjny wpływ na literaturę i kulturę. L. Baranow w tekście Wrogowie kultury i postępu pisze 
o wpływie kultury atlantyckiej i dyskredytowaniu w Jugosławii kultury ZSRR oraz narodów 
słowiańskich. Baranow cytuje też rektora Uniwersytetu im. Parhona w Bukareszcie, akade-
mika K. Balmusza i jego tekst Rozpowszechnianie „kultury” atlantyckiej w titowskiej Jugosławii: 

Na rozkaz wytrawnego szpiega Džilasa w titowskiej Jugosławii szeroko otwarto drzwi 
dla dekadenckiej literatury imperialistycznej. Wychwala się instynkty zwierzęce, popie-
ra się typy w rodzaju Mirosława Krležy, który w swoim zbiorze opowieści przedstawił 
naród chorwacki jako naród ciemny51.

Halina Kalita z kolei w artykule Titowcy i literatura dowodzi, że w Jugosławii nasila się 
proces amerykanizacji życia kulturalnego oraz następuje zalew sensacji kryminalnych, opo-
wieści erotycznych i awanturniczych:

Wydobyto z  lamusa ideologów i  epigonów wszelkich chorób burżuazyjnej literatury 
straszących w okresie dwudziestolecia międzywojennego i wyżywających się na rozleg-
łym terenie od modernizmu do surrealizmu52. 

Pisano, że w literaturze rodzimej na pierwszy plan zaczęto wysuwać pisarzy starych 
i burżuazyjnych,  „królewskiego”  Ivo Andricia,  „byłego chorwackiego nacjonalistę – usta-
szowca” Gustava Krkleca, a prześladowano pisarzy „wiernych zasadom realizmu socjali-
stycznego i estetyki marksistowskiej, wiernych ideałom przyjaźni i braterstwa ze Związkiem 
Radzieckim i z krajami demokracji ludowej”53. (I Andrić, i Krklec należeli w tym czasie do 
najważniejszych członków Związku Literatów Jugosławii). Takim „prześladowanym” pisa-
rzem, obecnym również w Polsce (zarówno jako autor przekładanych utworów, jak i tek-
stów o literaturze Jugosławii), był czarnogórski poeta Radovan Zogović, przed rezolucją 
jeden z prominentnych polityków i działaczy ZLJ. W 10. numerze pisma z 1952 roku ukazał 

51 L. Baranow: Wrogowie kultury i postępu. ŻS 1952, nr 9, s. 13.
52 H. kaLiTa: Titowcy i literatura. ŻS 1952, nr 11, s. 22.
53 Ibidem.
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się w tłumaczeniu Adama Włodka wiersz Matkom i siostrom żołnierzy radzieckich poległych 
w Jugosławii, a o samym autorze zamieszczono takie oto zdanie:

[…] najwybitniejszy współczesny poeta i pisarz jugosłowiański. Od pięciu lat przemie-
rza on cele kazamat titofaszystowskich – tylko dlatego, że nie chce się wyrzec miłości do 
Kraju Rad. Jest on najpopularniejszym i obecnie najbardziej przez masy ludowe czyta-
nym pisarzem jugosłowiańskim54.

Władze w Belgradzie próbowały zwalczać negatywną kampanię prowadzoną przeciwko 
Jugosławii. Traktuje o tym dokument Wydziału Agitacji i Propagandy KC KPJ napisany w 1949 
roku. Omawiając sytuację w ZSRR i krajach demokracji ludowej, za najważniejszą uznano 
propagandę ustną:

Za pośrednictwem radia możemy zapoznać społeczeństwa tych krajów z  walką FLRJ 
o budowę socjalizmu i zdemaskować szerzone na nasz temat oszczerstwa.

Preko njega možemo najlakše upoznati mase u tim zemljama sa borbom FNRJ za izgrad-
nju socijalizma i prići raskrinkavanju kleveta koje se tamo šire o nama55.

W zakresie pisanej propagandy, tam gdzie było możliwe, wydawano gazety, wykorzysty-
wano biuletyny ambasad, nielegalnie dystrybuowano materiały (przez granicę do krajów 
sąsiadujących z Jugosławią). Skutecznego środka upatrywano też w targach, ale jedno-
cześnie przestrzegano:

W czasie przygotowań do tych targów należy uważać, żeby propaganda nie była zbyt 
nachalna i żeby nie dać powodu do zamknięcia naszych pawilonów.

Prilikom priprema za ove sajmove treba voditi računa da propaganda ne bude suviše 
upadljiva, kako ne bismo davali povoda da naši paviljoni budu zatvarani56.

Pierwszą zmianę w sposobie pisania o Jugosławii, zmianę, która wyprzedziła wznowie-
nie oficjalnych kontaktów, widać w marcowym numerze z 1953 roku, nieprzypadkowo 
w miesiącu, w którym zmarł Józef Stalin. Wydrukowano wówczas artykuł otrzymany za po-

54 [B.a. i tyt.] ŻS 1952, nr 10, s. 24.
55 [B.a.] Неки организациони предлози о раду Одељења за спољну пропаганду. У: Културна 

политика Југославије…, књига 2, s. 431.
56 Ibidem, s. 432.
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średnictwem Komitetu Ogólnosłowiańskiego w Belgradzie – I.I. Goleniszczewa-Kutuzowa 
Przemysł Jugosławii przed i po II wojnie światowej. 

 4.6.2. „Życie Literackie” –  
  Jugosławia krajem głodnych analfabetów, usłużnych lokajów Zachodu

Pierwsze wzmianki o Jugosławii zamieszczono w „Życiu Literackim” w 1953 roku. Nie miały 
one bynajmniej literackiego, czy szerzej: kulturalnego, charakteru, lecz charakter stricte po-
lityczny. W dziale Z zagranicy, w którym podawano krótkie informacje na temat wybranych 
wydarzeń, czytelnik tygodnika był najczęściej informowany o tym, co się działo w ZSRR, 
NRD i rzadziej, ale podobnie jak w odniesieniu do wymienionych państw z nieukrywaną 
sympatią, w Czechosłowacji, Bułgarii czy na Węgrzech. Łatwo się domyślić negatywnego 
stosunku do krajów zachodnich, zwłaszcza anglosaskich. Pozytywnie odnoszono się tylko 
do tradycyjnie lewicowych środowisk artystycznych Francji. Jugosławia była wówczas po 

„ciemnej stronie mocy”, o czym dobitnie świadczą dwie notatki o tym kraju i jego przywódcy 
politycznym Josipie Brozie-Ticie. Jugosławię przedstawiano jako kraj, w którym szerzy się 
analfabetyzm:

Wychodzące w Czechosłowacji pismo jugosłowiańskich emigrantów politycznych „Na-
pred” pisze o zastraszającym panoszeniu się w titowskiej Jugosławii klęski analfabety-
zmu. Według oficjalnych danych – cztery miliony mieszkańców kraju (to znaczy czwarta 
część ludności) nie umie czytać ani pisać57.

Dalej mowa jest o panującym głodzie, będącym konsekwencją prowadzonej przez Ju-
gosławię polityki, gdyż państwo wolało kupować od Amerykanów „materiały wojenne”, za 
które płaciło kukurydzą i ziarnem. Relacje amerykańsko-jugosłowiańskie porównuje się 
z kolei do stosunku pomiędzy panem i lokajem („Usłużni lokaje z Belgradu w lot uchwycili 
zamysły swych panów”58). Kilka numerów później obraz dopełnia informacja zatytułowana 
130 milionów dinarów na sławę, donosząca o filmie biograficznym poświęconym Ticie. Jego 
autor Vladimir Dedijer nazywany jest nadwornym biografem, a Tito – jego pryncypałem. 
Autor tej notatki prognozuje: 

57 [B.a.] Titowska Jugosławia – kraj analfabetów. ŻL 1953, nr 5, s. 11.
58 (o): Titowska miłość do Malthusa. ŻL 1953, nr 5, s. 11. Artykuł o głodzie zaczyna się od omówienia 

tekstu pt. Światu zagraża głód opublikowanego w gazecie „20 oktobar”. Z notatki wynika, że przyczyny 
głodu, jaki ma dotknąć Indie,   „belgradzkie piśmidełko”   upatruje w zbyt dużym przyroście naturalnym, 
co zostało powiązane z poglądami Thomasa Malthusa, angielskiego ekonomisty z przełomu XVIII 
i XIX wieku, uchodzącego za przeciwnika socjalizmu.
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Należy się spodziewać, że wkrótce filmy o gangsterach typu Al Capone zastąpione zo-
staną filmami o Brozie-Ticie59.

* * *

Zmianę tematyki oraz tonu wypowiedzi o Jugosławii widać w publikowanej w „Pamiętniku 
Słowiańskim” bibliografii słowianoznawstwa polskiego. Bibliografia za lata 1944–195060, opra-
cowywana kolejno przez Ryszarda Kiersnowskiego, Zofię Wenzlównę i Zdzisława Wagnera, 
odzwierciedla zmieniający się kontekst polityczny. W części, którą zestawił Kiersnowski (lata 
1944–1946), Jugosławia znalazła się w dziale Słowiańszczyzna południowa. Wenzlówna (lata 
1947–1948) i Wagner (1949–1950) umieścili ją osobno w dziale Jugosławia i stosunki polsko-
-jugosłowiańskie. Kiersnowski prawie nie uwzględnia kwestii politycznych i gospodarczych, 
a jeśli się pojawiają, to w powiązaniu z kulturą. W bibliografii Wenzlówny dominuje kultura61, 
w bibliografii Wagnera – polityka62. Jeśli podzielić to na dwie grupy: z jednej strony zagad-
nienia polityczne i gospodarcze, z drugiej – kultura, proporcje przedstawiają się następująco: 
w latach 1947–1948 na tematy polityczno-gospodarcze pisano 20 razy, a na temat kultury –  
37 razy, natomiast w latach 1949–1950 na tematy polityczne i gospodarcze – 31 razy i na te-
mat kultury – 8 razy. 

W bibliografii Wenzlówny zmiana tonu następuje po rezolucji Kominformu. Wcześniej 
w polskiej prasie pisano o współpracy, spółdzielczości, Wielkim rozwoju gospodarczym Ju-
gosławii. Gdy doszło do konfliktu, tytuły publikacji zaczęły brzmieć zupełnie inaczej: Tito 
w obliczu kryzysu gospodarczego; Komunistyczna Partia Jugosławii na bezdrożach. Gwał-
towną zmianę języka i jego radykalizację można zauważyć w bibliografii za lata 1949–1950: 
Titowszczyzna. Szturmowy oddział imperializmu; Gestapo Tito-Rankowicza; Pseudoparlamen-
taryzm – maska dla faszystowskiej władzy w Jugosławii; Jugosławia pod terrorem kliki Tity; 
Faszystowski ustrój państwowy w Jugosławii; Faszystowska klika Tity – prowokatorem wojny 
na Bałkanach.

59 [B.a.] 130 milionów dinarów na sławę. ŻL 1953, nr 20, s. 12.
60 R. kiersnowski: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1944–1946. PS 1949, T. 1, s. 215–

235; Z. wenzLówna: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1947–1948. PS 1949, T. 2, s. 265–
331; Z. waGner: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1949 i 1950. PS 1954, T. 4, s. 115–225.

61 Zagadnienia polityczne, ustrojowe 1454–1473 (20); Historia 1474; Zagadnienia gospodarcze 
1475–1481 (7); Kultura, nauka, oświata 1482–86 (6); Literatura i historia literatury 1486–1503 (23). Jest 
też Sztuka i historia sztuki 1504–1510 (8).

62 Zagadnienia prawnopolityczne, społeczne, ustrojowe 1450–1476 (27); Historia i archeologia 1477–
1483 (7); Zagadnienia gospodarcze 1484–1487 (4); Kultura, nauka, oświata 1488; Literatura i historia 
literatury 1489–1495 (7).
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Zapewne jeden z ostatnich krytycznych tekstów na temat literatury jugosłowiańskiej 
opublikował „Sztandar Młodych” w numerze z 29 maja 1953 roku. Marian Wilczek, posłu-
gując się fragmentami tłumaczeń poezji (z czasopisma „Krugovi”), pokazuje, jak bardzo, 
ujęci przez niego w cudzysłów, pisarze jugosłowiańscy ulegli wpływom kultury zachodniej. 
Zaczyna od przytoczenia słów Milovana Đilasa, który namawiał ludzi kultury do szuka-
nia autorytetów na Zachodzie, głosząc tezę o zgodności, jaka powinna zachodzić między 
polityką rządu i kulturą. W całości zostaje zacytowany sonet miłosny (nie podano autora 
wiersza), który jest w gruncie rzeczy żartem poetyckim, niezasługującym, według Wilczka, 
na miano poezji. Kolejne zamieszczone fragmenty wierszy mają 

Wychowywać […] pokolenie przeznaczone na mięso armatnie, od najmłodszych lat 
przyzwyczajać do mordowania63.

 4.7. Informbiurowcy, czyli personae non gratae

Rezolucja Kominformu w tragiczny sposób wpłynęła na losy wielu ludzi. Były to lata bezpar-
donowej walki politycznej, w której obydwie strony przedstawiały przeciwnika w jak naj-
gorszym świetle. W samej Jugosławii wielu obywteli nie rozumiało zmiany frontu politycz-
nego, za co przyszło im zapłacić nierzadko najwyższą cenę. Trauma tego okresu była zresztą 
obecna w społeczeństwach Jugosławii niemalże do końca jej istnienia. Dopiero po śmierci 
Tity w latach osiemdziesiątych ukazała się duża liczba książek, których autorzy dokonywali 
rozrachunku z prześladowaniami politycznymi tego okresu. Ich symbolem stało się więzie-
nie polityczne na Nagiej Wyspie. 

Z chwilą uchwalenia rezolucji Jugosławianie przebywający w tym czasie w państwach so-
cjalistycznych znaleźli się w trudnym położeniu. Część z nich musiała podjąć decyzję – zostać 
czy wrócić do kraju. Nie wszyscy zdecydowali się na powrót, być może obawiając się o życie, 
nie wiedząc, jak zostaną przyjęci. Poza tym z perspektywy kraju, w którym byli, Jugosławia 
jawiła się jako wróg polityczny. Dramatycznego zwrotu w polityce, nagłej zmiany sympatii 
politycznych nie rozumieli przecież sami obywatele Jugosławii. Tych, którzy po rezolucji 
Kominformu zostali za granicą, nazywano w kraju IB-emigrantami lub informbiurowcami. 
W Polsce taki status miało około 20 osób. Ze względu na ich antyjugosłowiańską działalność 
propagandową zarówno w radiu, jak i w prasie (w Polsce ukazywało się pismo „Za pobedu”) 
Jugosłowianie uznali tych ludzi za skompromitowanych, natomiast Polacy – za podejrzanych.

Sprawa informbiurowców należy do mało znanych epizodów. Dla polsko-jugosłowiań-
skich stosunków politycznych nie wydaje się bardzo ważna. Ale w kontaktach kulturalnych 

63 M. wiLczek: Titowska poezja. „Sztandar Młodych” 1953, nr 126, s. 4.
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okazała się istotna. W Polsce z tej niewielkiej grupy wywodzili się ludzie, którzy odgrywali 
znaczącą rolę pośredników kulturowych. W późniejszym okresie, już po wznowieniu kon-
taktów, Jugosłowianie, próbując wpływać na kreowanie obrazu własnej kultury za granicą, 
w niektórych przypadkach, gdy na przykład proponowali pomoc w wyborze utworów do 
przetłumaczenia, dowiadywali się, że dany kraj ma swoich ludzi, tj. specjalistów, którzy to 
robią. Największe niezadowolenie budziło to wówczas, gdy zachodziło podejrzenie, że ci 
specjaliści to dawni informbiurowcy. Trochę światła na sytuację, w jakiej znaleźli się po 
rezolucji Kominformu obywatele jugosłowiańscy przebywający za granicą, rzuca Danuta 
Cirlić-Straszyńska we wspomnieniu napisanym na okoliczność śmierci Aliji Dukanovicia, 
jednej z osób, która należała do tej grupy:

Jako ówczesna żona Jugosłowianina, wiem, że były to czasy, gdy polityka brutalnie 
i niszczycielsko wkroczyła w życie tych ludzi. Ci, którzy tu zostali, władzom wydawali się 
podejrzani, kontrolowano ich korespondencję, przeprowadzano rozmowy na milicji64. 

Alija Dukanović, Bośniak z miejscowości Bihać, przyjechał do Polski w 1947 roku, aby stu-
diować polonistykę. Zastał go w Krakowie rok 1948 i kryzys w stosunkach Jugosławii z ZSRR 
oraz krajami komunistycznymi. Postanowił zostać i stał się jednym z ważniejszych tłumaczy 
literatur narodów Jugosławii (był też tłumaczem z języka włoskiego). Jest autorem między 
innymi przekładu napisanych w dialekcie kajkawskim Ballad Pietrka Kerempuha Miroslava 
Krležy, utworu uchodzącego za niemożliwy do przełożenia na język obcy. 

Jak poważne konsekwencje miały te lata dla późniejszej współpracy kulturalnej i  jak 
bardzo drażliwą były kwestią, świadczy jeden z incydentów związanych z Aliją Dukanovi-
ciem. Dotyczył on wydania powieści Ivo Andricia Konsulowie ich cesarskich mości (Travnička 
hronika). W związku z jej ukazaniem się oraz z wyborem Jarosława Iwaszkiewicza na nowego 
prezesa ZLP zaplanowano wizyty – Iwaszkiewicza w Jugosławii i Andricia w Polsce. Gdy ju-
gosłowiańska strona dowiedziała się o udziale Dukanovicia w powstaniu książki, przełożono 
wizytę autora Mostu na Drinie w Polsce. Z zapisu ze spotkania Komisji Kontaktów z Zagranicą 
Związku Literatów Jugosławii wynika, że bezpośrednią przyczyną była osoba Dukanovicia. 
Aleksander Vučo, referując na forum Komisji stan kontaktów Związku z zagranicą, mówił:

I teraz mamy jeszcze wymianę z Polską. Oprócz konwencji kulturalnej z Polską, do któ-
rej później wrócimy, Związek Literatów Polskich, jak również nasza ambasada chciałyby, 
aby poza konwencją kulturalną dokonać jeszcze jednej wymiany pomiędzy Iwaszkie-
wiczem, nowym prezesem Związku Literatów Polskich, i Andriciem. Zamierzali zaprosić 
Andricia w związku z ukazaniem się w Polsce Konsulów ich cesarskich mości. Ale wynikł 

64 d. cirLić-sTraszyńska: Wolny ptak. Wspomnienie o Aliji Dukanoviciu. T 2009, nr 8, s. 122.
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problem. My zaprosiliśmy Iwaszkiewicza, żeby przyjechał w czerwcu, a Andrić miał po-
jechać we wrześniu lub w październiku. Obydwaj się zgodzili. Ukazała się jednak książka 
Andricia z przedmową niejakiego Aliji Dukanovicia, byłego informbiurowca. Myślę, że 
było to spore nieporozumienie i błąd naszej ambasady, która powinna o to dbać, gdyż 
polski wydawca nie ma żadnego powodu, żeby psuć te kontakty. Oni nam teraz radzą, 
żeby w związku z ukazaniem się tej książki Andrić nie jechał do Polski. Andrić przyjął 
to z ulgą. Iwaszkiewicz dał znać, że nie może przyjechać w czerwcu, ale przyjedzie we 
wrześniu.
Proponuję, a przystała na to Komisja Kontaktów Kulturalnych, żebyśmy przyjęli Iwasz-
kiewicza normalnie, lecz odłożyli wizytę Andricia, ale nie w  związku z  tym, bo to do-
prowadziłoby do dość nieprzyjemnej sytuacji. Andrić zaś powinien napisać pismo do 
wydawnictwa, w którym może przeciwko zaistniałej sytuacji zaprotestować, a my taki 
protest drogą ustną przekażemy polskim literatom. Szerzy się opinia, że nie należy 
z tego powodu zaostrzać naszych bardzo dobrych stosunków z Polską. To jest naprawdę 
jedyny ze wschodnioeuropejskich krajów, z którym stale utrzymujemy dobre stosunki.
A więc informuję was, że na Iwaszkiewicza czekamy we wrześniu, a Andrić nie pojedzie 
i że to pismo protestujące napiszę bezpośrednio do wydawcy, a Związek nie będzie się 
do tego mieszał, żeby nie popsuć dobrych stosunków z Polską.

Sada imamo još razmenu sa Poljskom. Pored kulturne konvencije sa Poljskom, na koju 
ćemo se vratiti, izražena je želja poljskog Saveza pisaca, a takođe i naše ambasade, da 
se izvrši jedna razmena između novog pretsednika poljskog Saveza književnika Ivaškije-
viča i Andrića, nezavisno od kulturne konvencije. Oni su mislili da Andrića pozovu u vezi 
sa izlaženjem Travničke hronike na poljskom jeziku. Međutim, tu se napravila jedna mala 
komplikacija. Mi smo pozvali Ivaškijeviča da dođe u  junu, a  Andrić je pristao da ode 
u septembru ili oktobru. I oni su se složili s tim. Međutim, pojavila se Andrićeva knjiga 
sa predgovorom nekog Alije Dukanovića, bivšeg informbirovca. Ja mislim da je to bio 
priličan nesporazum i propust naše ambasade, koja je trebalo da vodi računa o tome, jer 
poljski izdavač nema nikakvog razloga da kvari te veze. Oni sada nas savetuju da povo-
dom izlaska te knjige Andrić ne putuje u Poljsku. Andrić je to jedva dočekao. Ivaškijevič 
javlja da ne može doći u junu, nego će doći u septembru. 
Ja predlažem, i  s tim se složila Komisija za kulturne veze, da mi primimo Ivaškijeviča 
normalno, a da odložimo Andrićevu posetu, ali ne u vezi sa ovim, jer bi to stvorilo jed-
nu prilično neprijatnu situaciju, nego da Andrić zasebno napiše jedno pismo izdavaču 
u kojem može na neki način da protestuje, a mi bismo to usmeno rekli i poljskim knji-
ževnicima. Postoji mišljenje da ne bi trebalo zaoštriti na tome naše vrlo dobre odnose 
sa Poljskom. To je zaista jedina od istočnoevropskih zemalja sa kojom smo mi konstatno 
održavali vrlo dobre veze.
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Prema tome, obaveštavam vas da Ivaškijeviča očekujemo svakako u septembru, da An-
drić neće ići i da će Andrić to protestno pismo napisati direktno izdavaču, a Savez se 
neće tu mešati, da ne bi te odnose sa Poljskom pokvario65.

Sprawa okazała się na tyle poważna politycznie, że do wizyty we wrześniu również nie 
doszło. W piśmie Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą skierowanym do Związku 
Literatów Jugosławii z dnia 26 września 1960 roku Komisja zawiadamiała, że Związek Litera-
tów Polskich poinformował attaché Ambasady o odwołaniu wizyty Iwaszkiewicza. Według 
oceny Ambasady, decyzja ta miała podłoże polityczne.

Ambasada uważa, że wizyta Iwaszkiewicza jest uwarunkowana politycznie i że Polacy 
tylko tłumaczą jego nieobecność tym, że nie może przyjechać. Uważa także, że Andrić 
nie powinien teraz jechać do Polski.

Ambasada je mišljenja da je poseta Ivaškjevića uslovljena političkim razlozima i da Pol-
jaci njegov nedolazak obrazlažu sprečenošću, kao i da Ivo Andrić ne bi trebao sada da 
putuje u Poljsku66.

W grudniu 1999 roku Ivan Lovrenović, sarajewski literat, pisał o spotkaniu z Aliją Duka-
noviciem, do którego doszło pod koniec lat siedemdziesiątych. Jest to wspomnienie zimy 
stulecia z przełomu lat 1978/1979 oraz pobytu Lovrenovicia w Polsce w ramach wymiany 
osobowej między związkami pisarzy obu krajów. Warto je przytoczyć nie tylko ze względu 
na osobę Dukanovicia, lecz także dlatego, że ukazuje, jaki miały przebieg wizyty pisarzy. 

Breżniew rządził jeszcze Wschodem, to była Polska któregoś roku przed Gdańskiem, 
stocznią Lenina, Lechem Wałęsą i  Solidarnością. Warszawa, Kraków, cały kraj był zasy-
pany śniegiem, zamarły w polarnych temperaturach. Oficjalnie zaprowadzali nas do ja-
kichś kancelarii literackich, redakcji czasopism i wydawców, nieoficjalnie przyjmowali 
nas serdecznie, byliśmy wśród ludzi, z  których promieniowała bożonarodzeniowa ra-
dość. Ale w pamięci, ciągle żywej i dokładnej, wszystko to jest tylko tłem jednej z najbar-
dziej niezywkłych znajomości. Alija Dukanović – tak nazywał się człowiek, którego po 
kilku trudnych, wypełnionych nieufnością i tajemniczością rozmowach telefonicznych 
udało mi się nakłonić do tego, żeby się spotkać i poznać. Pierwsze spotkanie upływało 
w milczeniu, było nieprzyjemne, wydawało się, że już się więcej nie zobaczymy. Okazało 

65 a. vučo: Sastanak Komisije za veze sa inostranstvom Saveza književnika Jugoslavije. AJ, f. 498, fas. 
33, s. 43–44 [stenografske beleške].

66 M. MaTić: Predmet: Saradnja sa Poljskom. AJ, f. 498, fas. 40.
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się, że pod koniec mojego pobytu ledwo się rozstaliśmy, po 3–4 dniach intesywnych 
rozmów i przesiadywaniach po warszawskich kawiarniach, w których Dukanović wybie-
rał stolik, zmieniał go nagle, bez ostrzeżenia, jak prześladowany człowiek. Przy pożegna-
niu, z  jakimś rozpaczliwym ciepłem, nalegał, bym wziął dla dzieci od niego bożonaro-
dzeniowe prezenty. W grbawickiej katastrofie 1992–1996 przepadły te miłe podarunki, 
jak i cała reszta. […]
Biografia tego błyskotliwego intelektualisty i  estety, droga przez mękę, którą przebył 
ten młodzieniec w okresie stalinowskiego terroru, jaki zapanował w Europie Środkowej, 
z Bihacia do błyskotliwego polskiego tłumacza Dantego, cena, którą za to zapłacił – mo-
głaby być osnową Kiszowskiej opowieści, którą należałoby napisać, bo na to zasługu-
je. Przywołanie Aliji Dukanovicia pojawia się jak melancholijny flashback, wspomnie-
nie o porządnym człowieku, który w naszej literaturze nie miał żadnej recepcji, poza tą 
w polityczno-policyjnych kartotekach. Głuchych i tępych, takich, jakimi muszą być.

Brežnjev je još vladao Istokom, bila je to Poljska koju godinu prije Gdanjska, brodogra-
dilišta Lenjin, Lecha Walese i sindikata Solidarnosc. Warszawa, Krakow, cijela Poljska bili 
su zameteni snijegom, ukočeni u polarnoj hladnoći. Službeno, vodili su nas po nekim 
književničkim kancelarijama, po redakcijama časopisa i  izdavača; neslužbeno, primali 
su nas srdačno u  društva koja su zračila tihom božićnom euforijom. Ali, u  pamćenju, 
i danas živom i potpuno preciznom, sve mi je to samo pozadinska atmosfera za jedno 
od najneobičnijih poznanstava. Alija Dukanović, tako se zvao čovjek kojeg sam nakon 
nekoliko upornih a neugodno nepovjerljivih i tajanstvenih telefonskih razgovora uspio 
privoliti da se nađemo i upoznamo. Prvi susret bio je mučaljiv, neprijatan, izgledalo je 
kao da se više nećemo vidjeti. Ispalo je, na kraju, da smo se jedva rastali, nakon tri-četi-
ri dana intenzivnih razgovora i beskrajnih sjedenja po varšavskim kavanama, u kojima 
je on pažljivo birao mjesto za sjedenje i koje je naglo, bez najave mijenjao kao čovjek 
kojega progone. Na rastanku inzistirao je nekom gotovo očajničkom toplinom – da po-
nesem djeci božične poklone od njega! U grbavičkoj katastrofi 1992–1996. propale su 
te drage uspomene, kao i sve drugo. […]
Biografija toga blistavog intelektualca i esteta, mučenička putanja kojom je dječak iz 
Bihaća kroz šibe staljinističkoga ledenoga doba srednje Evrope dospio do ingeniozno-
ga poljskog tumača Dantea, cijena koju je plaćao – kišovska je priča, koja bi morala biti 
ispričana na drugom mjestu, kako zaslužuje. Ovdje mi se sjećanje na Aliju Dukanovića 
javlja tek kao melankolični flashback, podsjećanje na vrijednoga čovjeka, koji na našim 
stranama nikad nije imao nikakvu recepciju, osim one u političko-policijskim kartoteka-
ma. Gluhim i tupim, kakve već i moraju biti67.

67 i. Lovrenović: Ni Božići više nisu… „Dani. Nezavisni magazin”  1999, br. 134, http://www.bhdani.
com/arhiva/134/kraj134.htm. Data dostępu: 27 września 2009.
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W podobny sposób Dukanovicia wspomina Danuta Cirlić-Straszyńska:

Nawet kawy w Czytelniku nie mógł napić się spokojnie, bo zdawało mu się (a może nie 
tylko mu się zdawało), że ktoś ciągle go śledzi, podsłuchuje rozmowę. Nie chciał kon-
taktować się z pisarzami jugosłowiańskimi, nawet gdy, jak Izet Sarajlić, dopytywali się 
o niego serdecznie68.

Jak głęboko zapadł w polityczną pamięć okres wykluczenia, pokazuje epizod z 1984 
roku, kiedy Dukanović przyjechał do Zagrzebia na Zagrzebskie Rozmowy Literackie (na 
indywidualne zaproszenie Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji) wraz z: Marią Krukowską, 
Wiesławem Rusteckim, Julianem Kornhauserem, Elżbietą Kwaśniewską. Został wówczas 
zatrzymany przez jugosłowiańską Służbę Bezpieczeństwa i zmuszony do opuszczenia Ju-
gosławii. Sprawa ta zdominowała sprawozdanie z pobytu w Zagrzebiu, napisane przez 
pozostałych członków polskiej delegacji. Można w nim między innymi przeczytać: 

Jako powód podano rzekome niedopełnienie przez Dukanovicia pewnych formalności 
związanych z jego działalnością w Polsce po 1948 r. (Dukanović wyjechał z Jugosławii 
w  1947 r., w  Polsce osiedlił się na stałe i  otrzymał obywatelstwo polskie w  1961 lub 
1967 r.). Następnego ranka po wyjeździe Dukanovicia udaliśmy się do Konsulatu PRL. 
Konsul Kubiak poradził nam sprawy nie zaogniać, sam wziął udział w obradach przed-
południowych, po południu zaś wraz z innymi członkami delegacji uczestniczył w pro-
mocji dokonanego przez Dukanovicia przekładu utworu M. Krležy Ballady Pietrka Ke-
rempuha. Incydent został w dniu zamknięcia rozmów ostro napiętnowany przez prezesa 
Pen Clubu w jego końcowym wystąpieniu. Odnotowała go również w sposób krytyczny 
miejscowa prasa69.

* * *

W drugim okresie chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych decydujący wpływ na ich 
stan miało uchwalenie rezolucji Kominformu, która zapoczątkowała konflikt polityczny 
Jugosławii z ZSRR i krajami zależnymi od Moskwy. Wymiana kulturalna zaniknęła i padła 
ofiarą wojny propagandowej. Życie społeczno-polityczne i kulturalne opisywano zmilita-
ryzowanym językiem, z wykorzystaniem retoryki zimnowojennej. Jugosławia z dnia na 
dzień z bratniego kraju słowiańskiego, towarzysza broni, stała się zdrajcą, śmiertelnym 
wrogiem. W przeciwieństwie do pierwszego okresu współpracy, w którym polscy autorzy 

68 d. cirLić-sTraszyńska: Wolny ptak…, s. 124.
69 [Podpisy nieczytelne] Sprawozdanie z Zagrzebskich Rozmów Literackich w dn. 18–21 kwietnia 

1984. AMKiDN, sygn. 1255/32, s. 1.



przedstawiali Jugosławię jako kraj zróżnicowany pod względem kulturowym, teraz, w pro-
cesie negatywnej stereotypizacji, dochodziło do zacierania różnic i upraszczania obrazu jej 
kultury. Trudno mówić o jakiejkolwiek współpracy. Lata 1949–1955 to okres kreowania ne-
gatywnego wizerunku Jugosławii, braku instytucjonalnych powiązań między obydwoma 
krajami. Teksty o Jugosławii miały w tym czasie najczęściej charakter polityczny i propa-
gandowy.

W dziedzinie kultury jedyne fakty godne uwagi to ukazanie się drukiem drugiego wyda-
nia powieści dla dzieci Mata Lovraka Dzieci Wielkiej Wsi oraz opublikowanie przetłumaczo-
nej z języka rosyjskiego powieści historycznej Augusta Šenoi Bunt chłopów.
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Pewnego razu zostaliśmy wezwani przez Wydział Propagandy. 
Prowadzący zaczął od tego, że polecił schować notatniki, ołówki 
i długopisy. Spojrzeliśmy po sobie zdumieni. Gdy zaczął referować, 
okazało się, że Jugosławia nie jest już „krajem kontrewolucyjnym”, 
a Broz-Tito nie jest już „sługą imperializmu”1.

 5.1. Nowa sytuacja polityczna

Proces normalizacji stosunków politycznych między Polską i Jugosławią, zachodzący nieco 
później niż normalizacja stosunków politycznych Jugosławii z  innymi krajami Europy 
Wschodniej, rozpoczął się pod koniec 1954 roku, gdy nastąpiła wymiana ambasadorów. 16 
września 1957 roku podpisano deklarację belgradzką – dwa lata po tym, jak 2 czerwca 1955 
roku analogiczny dokument sygnowały ZSRR i FLRJ. Polsko-jugosłowiańska deklaracja prze-
widywała między innymi utworzenie stałej polsko-jugosłowiańskiej komisji współpracy go-
spodarczej i otwarcie ośrodków informacyjno-kulturalnych w Warszawie oraz w Belgradzie. 

„Głos Koszaliński” informował, że deklaracja to dokument podpisany przez ZKJ i PZPR oraz 
rządy Polski i Jugosławii2. Zastosowana kolejność: najpierw partie, a później rządy, nie była 
przypadkowa; dla Michała Głowińskiego stanowi typową cechę nowomowy3. W „Dzienniku 
Polskim” z 18 września 1957 roku, na 1. stronie zamieszczono zdjęcie Gomułki i Tity, a pod 
nim tytuł Pierwsze odgłosy prasy światowej na temat deklaracji belgradzkiej. Podane zostały 
nagłówki z mediów angielskich i włoskich poprzedzone słowami: „Wspólna deklaracja pol-
sko-jugosłowiańska jest obok wyników wyborów w NRF przedmiotem poważnego zainte-
resowania prasy światowej”4.

Na płaszczyźnie politycznej dokonała się gruntowna zmiana. Zanim wybuchł konflikt 
z ZSRR, Jugosłowianie uważali, że są czynnikiem, który korzystnie wpływa na stosunki 
polsko-radzieckie. Według nich, wizyta Tity w Polsce w marcu 1946 roku doprowadziła do 
złagodzenia antyradzieckich nastrojów w naszym kraju. 

1 H. zaTorska: Spoza smugi cienia. Wspomnień ciąg dalszy. Kraków 1985, s. 293–294.
2 „Głos Koszaliński” 1957, nr 224.
3 M. Głowiński: Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków 2009, s. 20–21.
4 [B.a.] Pierwsze odgłosy prasy światowej na temat deklaracji belgradzkiej. „Dziennik Polski” 1957, 

nr 222, s. 1.
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Wizyta marszałka Tity w  Polsce przyczyniła się do wzmocnienia sił demokratycznych 
w tym kraju, uspokojenia powszechnych wówczas antyradzieckich nastrojów i ułatwiła 
rozwiązanie zaostrzonego w tym czasie polsko-czechosłowackiego sporu terytorialnego.

Poseta maršala Tita Poljskoj doprinela je jačanju demokratskih snaga u toj zemlji, zatim 
smanjenju antisovjetskih raspoloženja koja su imala široke razmere i olakšala je rešenje 
tada zaoštrenog poljsko-čehoslovačkog teritorijalnog spora5.

W nowej sytuacji politycznej, po śmierci Stalina, gdy z inicjatywy Moskwy doszło do ocie-
plenia relacji między Jugosławią i ZSRR, w jugosłowiańskiej ocenie współpraca z Belgradem 
była dla Polski ważna w procesie destalinizacji, pomagała osłabić zależność od ZSRR. Jugo-
sławia stanowiła przykład innego niż radziecki modelu socjalizmu i dowód na to, że można 
podążać własną drogą. Warto w tym kontekście przywołać dwa fragmenty wydanego przez 
Państowy Sekretariat Spraw Zagranicznych swoistego przewodnika dotyczącego stosun-
ków pomiędzy Polską a Jugosławią. Został on przygotowany na okoliczność wizyty polskiej 
delegacji rządowej z Władysławem Gomułką na czele w Belgradzie we wrześniu 1957 roku:

Sytuacja w  Polsce, która powstała po XX Zjeździe KPZR, następnie oficjalna, chociaż 
wciąż tylko częściowa w tym czasie, rehabilitacja Gomułki, jak również presja postępo-
wych sił na kierownictwo, aby stworzyć warunki do szybszego poznania i wykorzysta-
nia jugosłowiańskich doświadczeń i, poprzez to, do szybszego zdyskredytowania sta-
linowskich poglądów i likwidacji ich skutków w Polsce – przyczyniły się do stworzenia 
warunków do szerokiej, konstruktywnej i stałej współpracy we wszystkich dziedzinach. 
Właśnie w zacieśnianiu związków z Jugosławią postępowe siły widziały jeden z warun-
ków szybszego i bardziej oryginalnego rozwoju socjalizmu w Polsce. W takim kontek-
ście Polacy wystąpili z inicjatywą nawiązania kontaktów partyjnych, a różne polityczne, 
społeczne i gospodarcze organizacje chciały zapoznać się z jugosłowiańskimi doświad-
czeniami. […]
W okresie przed VIII Plenum KC PZPR (październik 1956) charakterystyczne jest nawią-
zywanie i  rozwijanie kontaktów pomiędzy organizacjami partyjnymi i  społecznymi. 
Miały miejsce wizyty delegacji parlamentarnych. Polskie siły postępowe uważały, że 
istnieją „dwa socjalizmy”, z których jugosłowiański jest bardziej interesujący dla Polski 
niż radziecki, co wywoływało znaną reakcję radzieckiego kierownictwa. W  tym okre-
sie świadomość niemożności uniknięcia poważniejszej decentralizacji w  gospodarce 
i  dawania klasie robotniczej pewnych praw w  kwestii bezpośredniego wpływania na 
politykę gospodarczą przedsiębiorstw była w Polsce znacznie powszechniejsza aniżeli 

5 Narodna Republika Poljska. Priručnik. Beograd, 1 septembra 1957. AJ, f. 507, fas. IX/101. II.



Nowa sytuacja polityczna187

w jakimkolwiek innym kraju Europy Wschodniej. Jugosławia z pewnością posłużyła za 
wzór, chociaż podstawowym celem Polski było dążenie do wywalczenia prawa do wła-
snej polskiej drogi do socjalizmu.

Situacija u Poljskoj, koja je nastala posle XX Kongresa KPSS, zatim javna, mada još uvek 
samo delimična u  to vreme, rehabilitacija Gomulke, kao i  pritisak progresivnh snaga 
na rukovodstvo da se stvore uslovi za brže upoznavanje i  korišćenje jugoslovenskih 
iskustava i, kroz to, za brže razbijanje stalinističkih shvatanja i prakse u samoj Poljskoj, 
doprineli su stvaranju uslova za jednu široku, konstruktivnu i stalnu saradnju u svim ob-
lastima. Upravo u tešnjim vezama sa Jugoslavijom progresivne snage su gledale jedan 
od uslova za brži i originalniji razvitak socijalizma u Poljskoj. U tom okviru došlo je do 
inicijative Poljaka za uspostavljanje partijskih veza i  do zahteva raznih političkih, dru-
štvenih i privrednih organizacija u pogledu proučavanja jugoslovenskih iskustava. […]
U  periodu pred VIII Plenum CK PURP (oktobra 1956) karakteristično je upostavljanje 
i proširivanje veza između partijskih i društvenih organizacija. Došlo je do poseta parla-
mentarnih delegacija. Poljske progresivne snage smatrale su da postoje „dva socijalizma” 
od kojih je jugoslovenski interesantniji za Poljsku nego sovjetski što je izazivalo poznatu 
reakciju sovjetskog rukovodstva. U tom periodu svest o neophodnosti ozbiljnije decen-
tralizacije u privredi i davanja radničkoj klasi izvesnih prava u pogledu neposrednog uti-
canja na privrednu politiku poduzeća otišlo je u Poljskoj dalje nego i u jednoj drugoj IE 
zemlji. Jugoslavija je svakako poslužila kao uzor, mada je osnovni cilj Poljske bio težnja 
da izvojuje pravo na sopstveni, poljski put u socializam6.

Pomimo zmiany politycznej stosunki polsko-jugosłowiańskie, i szerzej: stosunki Jugo-
sławii z krajami Układu Warszawskiego, nigdy nie były już takie, jak w pierwszym okresie. 
Cechowała je wzajemna nieufność, a rezolucja Kominformu pozostała do końca niezale-
czoną raną. Jugosławia konsekwetnie realizowała politykę zagraniczną kraju niezaanga-
żowanego. W kolejnych latach powtarzały się kryzysy polityczne, które w mniejszym lub 
większym stopniu negatywnie odbijały się na współpracy kulturalnej. Dla Jugosłowian było 
oczywiste, że w sposób decydujący na stosunki polsko-jugosłowiańskie wpłynie sytuacja 
wewnętrzna w Polsce i stosunki jugosłowiańsko-radzieckie:

Dalszy rozwój jugosłowiańsko-polskich stosunków będzie w przyszłości w sposób wi-
doczny związany z rozwojem sytuacji wewnętrznej w Polsce i z najważniejszymi wyda-
rzeniami w jugosłowiańsko-radzieckich stosunkach lub w wewnętrznym rozwoju ZSRR.

6 Ibidem, s. 63.
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Dalji razvitak jugoslovensko-poljskih odnosa će ubuduće biti uočljivo povezan sa razvo-
jem unutrašnje situacije u Poljskoj i sa najistaknutijim manifestacijama u jugoslovensko-
sovjetskim odnosima, odnosno u unutrašnjem razvitku SSSR7.

W latach pięćdziesiątych szybko doszło do pierwszego kryzysu politycznego pomiędzy 
krajami Układu Warszawskiego i Jugosławią. Miał on związek z wydarzeniami na Węgrzech 
oraz z interwencją wojskową ZSRR w tym kraju, w której wyniku rewolucja węgierska została 
stłumiona. Reakcja sojuszników Moskwy na prowęgierską postawę Jugosłowian w trakcie 
tych wydarzeń nie była jednolita. Polacy, w przeciwieństwie do innych krajów bloku, nie zga-
dzali się na izolację Jugosławii wspierającej Budapeszt i na kampanię antyjugosłowiańską, 
dlatego w kontaktach kulturalnych nie doszło do ponownego zahamowania współpracy. 

Nie był to jedyny w latach pięćdziesiątych kryzys. Kolejnym, o wiele ważniejszym wyda-
rzeniem, które zakłóciło wzajemne stosunki, okazał się nowy program ZKJ (1958). Stał się 
on przyczyną odwołania planowanej na 1958 rok oficjalnej, drugiej wizyty Josipa Broza-Tity 
w Polsce. Projekt nowego programu Jugosłowianie wysłali przed VII Zjazdem Związku 
Komunistów Jugosławii (odbywał się w dniach 22–26 kwietnia 1958 roku) do władz innych 
państw socjalistycznych. Michał Jerzy Zacharias, historyk, autor książki Komunizm, federa-
cja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, 
zauważa:

Spotkał się on z  niezwykle negatywną oceną i  gwałtowną, bardzo nerwową reakcją 
przywódców ZSRR. Kampanię przeciw programowi prowadziła także Komunistyczna 
Partia Chin. Próbowała ona rywalizować z KPZS o przewodnictwo w światowym ruchu 
komunistycznym oraz sugerowała potrzebę rehabilitacji Stalina8.

W tym właśnie okresie przebywał w Polsce Marko Fotez, autor adaptacji komedii Dundo 
Maroje chorwackiego renesansowego dramatopisarza Marina Držicia (fot. 21). Fotez przy-
jechał do Polski na polską prapremierę chorwackiej sztuki. W swych wspomnieniach wy-
danych w 1974 roku rekonstruuje między innymi panującą wówczas atmosferę polityczną. 
Zanim rozpoczął się spektakl, Tadeusz Przystawski, dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu 
i reżyser spektaklu, przywitał gościa z Jugosławii. Fotez reakcję publiczności powiązał z po-
litycznym kontekstem, odczytując „spontaniczne owacje” jako dowód sympatii dla niego 
samego i dla Jugosławii:

7 [B.a.] Kratak osvrt na razvoj jugoslovensko-poljskih odnosa od 1954 godine do danas. AJ, f. 507, fas. 
IX/101, k. 1, s. 1.

8 M.J. zacHarias: Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Po-
wstanie, przekształcenia, rozkład. Warszawa 2004, s. 181.



Fot. 21 Zdjęcie Marka 
Foteza zamieszczone 
w programie teatralnym 
reżyserowanej przez 
niego w Teatrze Zagłębia 
sztuki serbskiego autora 
Velimira Lukicia Długie 
życie króla Oswalda
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Przed przedstawieniem wyszedł przed kurtynę dyrektor teatru, reżyser Dunda Tadeusz 
Przystawski i pozdrowił gościa z Jugosławii. Publiczność zgotowała spontaniczne owa-
cje – było mi bardzo miło, gdyż właśnie w tych dniach gazety odnotowały chińskie ataki 
na program ZKJ.

Prije predstave izašao je pred zavjesu direktor teatra, i  režiser Dunda, Tadeusz Przy-
stawski, i pozdravio gosta iz Jugoslavije. Publika je priredila spontane ovacije – bio sam 
razdragan, jer su upravo tih dana novine registrirale kineske napadaje na program SKJ9.

W Dziennikach politycznych Mieczysława Rakowskiego, redaktora naczelnego „Polityki”, 
problem nowego programu ZKJ powraca kilkakrotnie. O tym, jaki ferment wywołał w krę-
gach politycznych, najlepiej świadczą pochodzące z 25 kwietnia i 10 maja 1958 roku dwa 
fragmenty: 

Nad Jugosławię nadciągają chmury. Dzisiaj w „Trybunie Ludu” ukazał sie niepodpisany 
artykuł na temat VII Zjazdu ZKJ, który wczoraj w  Lublanie rozpoczął obrady. Okazuje 
się, że pewne ustępy i sformułowania projektu programu ZKJ budzą zastrzeżenia. […] 
Wreszcie największa bomba. Szóstego ukazał się w „Renmim Ribao” [„Żenmin Żypao”, 
organ prasowy KC KPCh] artykuł ostro atakujący ZKJ. Bez wątpienia tworzy to nową 
sytuację polityczną. Pisany w duchu i niemal dosłownie według uchwały Kominformu 
[z 1948 r. – L.M.] w sprawie Jugosławii10. 

Dla Rakowskiego krytyka programu ZKJ z jednej strony i dalsza współpraca z tym krajem 
z drugiej strony były z sobą sprzeczne: 

Nie daje mi spokoju potępienie ZKJ za rewizjonizm przy jednoczesnym deklarowaniu, 
że z  Jugosławią jako państwem utrzymywać będziemy przyjazne stosunki, rozwijać 
współpracę gospodarczą, kulturalną itp. Jest w  tym pewna sprzeczność, bo przecież 
polityka wewnętrzna kraju jest ustalana i  realizowana przez tych samych towarzyszy, 
którzy stoją na czele ZKJ11.

Kluczowe decyzje i cała współpraca zależały od dobrej woli politycznej. Najważniej-
szą rolę odgrywały czynniki partyjne, a w szczególności Komitety Centralne obu partii. 
W Jugosławii oprócz Związku Komunistów w kreowaniu polityki wewnętrznej i polityki 

9 M. FoTez: Putovanja s Dundom Marojem. Dubrovnik 1974, s. 181.
10 M. rakowski: Dzienniki polityczne 1958–1962. Warszawa 1998, s. 13 i 16.
11 Ibidem, s. 97.
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zagranicznej państwa uczestniczył Socjalistyczny Związek Ludu Pracującego Jugosławii. 
Obydwie organizacje miały w swej strukturze ciała zajmujące się współpracą kulturalną. 
W dokumentach, do których udało mi się dotrzeć, nie ma jednak zbyt wielu konkretów, 
realizację współpracy kulturalnej bowiem powierzano organizacjom niższego szczebla. 
Partia decydowała o woli współpracy, nadawała kierunek, natomiast wcielaniem jej w ży-
cie zajmowały się poszczególne organy państwa i związki twórcze. W dziedzinie literatury 
współpracę Jugosławii z zagranicą realizował Związek Literatów Jugosławii oraz Jugosło-
wiańska Agencja Autorska. 

O tym, że o współpracy kulturalnej myślano jako o jednym z ważnych czynników polityki 
zagranicznej, świadczy Przegląd jugosłowiańsko-polskiej współpracy w drugiej połowie 1958 r. 
przygotowany przez Ambasadę FLRJ w Warszawie. Jugosławia jawi się w tym tekście jako 
kraj mogący wspierać opozycję wewnętrzną w Polsce, będący atrakcyjnym partnerem 
współpracy kulturalnej, niezwykle popularnym, jak sami Jugosłowianie przyznają, w du-
żej mierze ze względów właśnie politycznych i turystycznych. Działo się to w czasie, gdy 
rozbudzone w 1956 roku nadzieje zaczynały gasnąć.

Dzisiejsze, dokonywane z dogmatycznych pozycji, ataki na Związek Literatów Polskich 
ze strony oficjalnej polskiej polityki i innych krajów obozu w jeszcze większym stopniu 
kierują, poszukujących moralnego wsparcia dla ich oporu, polskich artystów i literatów 
na nas, na współpracę z nami.
Uważamy, że z  naszej strony nie doceniliśmy politycznego znaczenia, jakie ma zapo-
znanie polskiego społeczeństwa z naszym dorobkiem artystycznym i kulturalnym. Je-
śli chodzi o wymianę zespołów i grup artystycznych, często przeważają wśród naszych 
poszczególnych artystów kwestie rentowności i braku zainteresowania (walutowego) 
Polską. Uważamy, że w tym względzie musi zwyciężyć czynnik polityczny w związku ze 
znaczeniem i z możliwościami popularyzowania [Jugosławii – L.M.] dzięki stojącym na 
wysokim poziomie występom artystycznym.
Zauważamy też, że tutaj, wśród działaczy kulturalnych i naukowych, panuje wielkie zain-
teresowanie Jugosławią, które nie ma wyłącznie charakteru zawodowego, lecz do pew-
nego stopnia również polityczny i turystyczny.

Sadašnji napadi na Savez književnika Poljske od zvanične poljske politike a i lagera sa 
dogmatskih pozicija, tim više upućuju poljske umetnike i književnike na nas, na saradn-
ju sa nama i traženje moralne potpore za njihov otpor.
Mislimo da se ipak sa naše strane nije uvideo politički značaj upoznavanja poljske jav-
nosti sa našim kulturnim i umetničkim dostignućima. U razmjeni umetničkih ansambala 
i grupa, kod nas često preovladava momenat rentabilnosti i nezainteresovanosti (valut-
ne) za Poljsku od strane pojedinih naših umjetnika. Smatramo da u tom pogledu mora 
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da preovladava politički momenat, obzirom na značaj i mogućnosti popularisiranja pu-
tem umjetničkih visokovalitetnih izvođenja.
Iz ove oblasti zapažamo još da ovde među naučnim i kulturnim radnicima postoji veli-
ko interesovanje za Jugoslaviju koje nije isključivo profesionalnog karaktera, već sadrži 
i politički i turistički interes12.

 5.2. Organy państwa koordynujące współpracę kulturalną z zagranicą 

Współpracą w sferze kultury zajmowała się przede wszystkim Federalna Komisja Kontaktów 
Kulturalnych z Zagranicą (działająca w latach 1953–1971). Oprócz niej ważną rolę odgrywał, 
do ogłoszenia Konstytucji w 1963 roku, Państwowy Sekretariat Spraw Zagranicznych13 i Kul-
turalno-Oświatowa Rada Jugosławii. Był to okres poprzedzający decentralizację. Z wnio-
sków z narady, jaka się odbyła w 1960 roku, wynika, że wciąż największe znaczenie miała 
centrala, a republikom powierzano kwestie organizacyjne i techniczne. Postulowano bo-
wiem, „aby kwestie administracyjne i techniczne związane z wyjazdem za granicę zostały 
przekazane kulturalno-oświatowym organizacjom w poszczególnych republikach”. / „a da 
se tehnička i administratitvna pitanja odlazaka u inostranstvo prepuste republičkim kultu-
rno-prosvetnim organizacijama”14. O jakie cele chodziło, odkrywa relacja z rozszerzonego 
zebrania Komisji Kontaktów z Zagranicą Kulturalno-Oświatowej Rady Jugosławii: 

12 [B.a.] Pregled jugoslovensko-poljske saradnje u drugoj polovini 1958 godine. AJ, f. 559, fas. 406, 
s. 6 i 7.

13 W 1953 roku dokonano licznych zmian w Konstytucji z 1946 roku. Ogłoszono Ustawę konsty-
tucyjną o podstawach porządku społecznego i politycznego Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii 
i organach władzy federacji (Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Na-
rodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti), która nie znosiła pierwszej konstytucji uchwa-
lonej po II wojnie światowej. Dokonano wówczas reformy administracji państwowej, zlikwidowano 
wiele organów rządu FLRJ, w ich miejsce wprowadzając nowe. Utworzono między innymi – zamiast 
ministerstw – krajowe sekretariaty (državni sekretarijati/tajništva), zlikwidowano rząd, zastąpiła go 
Federalna Rada Wykonawcza (SIV – Savezno izvršno veće). W dokumencie Zakon o provedbi ustavnog 
zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i save-
znim organima vlasti w części drugiej, artykule 12., punkcie 8. zapisano: „[…] obowiązki Rady Nauki 
i Kultury oraz Rady Zdrowia i Polityki Socjalnej zostają przekazane Federacyjnej Radzie Wykonawczej”. 
/ „[…] poslovi Savjeta za nauku i kutluru i Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku prenose se 
u nadležnost Saveznog izvršnog vijeća”.

14 [B.a.] Savetovanje o gostovanjima kulturno-umetničkih društava u inostranstvu. KŽ 1960, br. 5, 
s. 455.
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Kulturalno-Oświatowa Rada Jugosławii rozwija się coraz bardziej jako polityczne ciało, 
które będzie miało coraz mniej aspektów organizacyjnych w swej działalności, w coraz 
mniejszym stopniu będzie organem przedstawicielskim stowarzyszeń kulturalno-arty-
stycznych, uniwersytetów ludowych i robotniczych itd. Będzie się zajmować ogólnymi 
problemami kultury w kraju i działać jak organ o określonym politycznym profilu, wokół 
którego gromadzą się ludzie pracy w celu rozwiązywania problemów kultury.

Kulturno-prosvetno veće Jugoslavije razvija se sve više kao jedno političko telo koje će 
sve manje imati organiziacionih aspekata u radu, koje će sve manje biti u nekom smislu 
predstavničko telo kulturno-umetničkih društava, narodnih i radničkih univerziteta itd. 
nego će se baviti kulturnim problemima u zemlji u celini i sa političkog stanovišta delo-
vati kao telo koje okuplja radne ljude na rešavanju kulturnih problema15.

Przytoczona wypowiedź z jednej strony ukazuje polityczny wymiar współpracy, z drugiej – 
postępującą decentralizację, rozumianą wówczas jako proces, w którego wyniku kwestie 
organizacyjne miały zostać powierzone republikom, a centrum przypadłoby sprawowanie 
pieczy nad całą współpracą, co przypomina relację pomiędzy Komitetem Centralnym i or-
ganami rządu.

W Polsce głównymi instytucjami, które wytyczały kierunek współpracy kulturalnej, de-
cydowały o jej przebiegu, były: Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
z Wydziałem Kultury, Wydziałem Nauki, Wydziałem Ideologicznym i Wydziałem Zagranicz-
nym na czele, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki. W  latach 
pięćdziesiątych przy MSZ funkcjonowała komisja doradcza do spraw współpracy kulturalnej 
i naukowej z zagranicą. Jakie organy państwa uczestniczyły w kształtowaniu współpracy 
z zagranicą, pokazuje lista adresatów jednego z planów realizacji umowy o wspólpracy kul-
turalnej. Pismo, według rozdzielnika, trafiało do: Wydziału Nauki, Wydziału Zagranicznego 
i Wydziału Kultury KC PZPR, Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (Biuro Współ-
pracy Kulturalnej z Zagranicą), Ministerstwa Kultury i Sztuki (Biuro Współpracy Kulturalnej 
z Zagranicą), Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (Biuro Współpracy Kulturalnej z Za-
granicą), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Gabinet Ministra), Ministerstwa Finansów 
(Departament Zagraniczny), PAN (Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą), Komitetu do 
spraw Radia i Telewizji, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Tury-
styki, Komitetu Pracy i Płac, Ambasady PRL w Belgradzie, Departamentu I MSZ, Departametu 
Prasy i Informacji MSZ.

15 Š.Z.: Prošireni sastanak Komisije za međunarodne veze kulturno-prosvetnog veća Jugoslavije. KŽ 
1961, br. 7/8, s. 685.
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 5.3. Współpraca literacka Jugosławii z Polską

Związek Literatów Jugosławii utworzył Komisję Kontaktów z Zagranicą na wniosek Sekre-
tariatu Oświaty i Kultury przy Federalnej Radzie Wykonawczej (fot. 22). Wcześniej sprawy 
związane ze współpracą z zagranicą rozstrzygał Komitet Wykonawczy albo Sekretariat ZLJ. 
Komisja była ciałem doradczym Związku. W posiedzeniu, które odbyło się 25 kwietnia 1960 
roku w Belgradzie i w którym uczestniczyli członkowie Komisji: Midhat Begić, Milan Dedinac, 
Kajetan Kovič, Gustav Krklec, Blaže Koneski, Mladen Leskovac, Marijan Matković, Miodrag 
Pavlović, Milorad Panić-Surep, Vladimir Popović i Drago Šega, rozmawiano na temat listy 
książek proponowanych do tłumaczenia. Nie chciano, żeby miała ona charakter dyrektywy, 
gdyż takie listy, argumentowano, zagraniczni wydawcy z reguły źle oceniają. Z protokołów 
obrad Komisji wynika, że w jej skład okresowo wchodziło wielu pisarzy. Oprócz wspomnia-
nych należeli do niej: Aleksandar Vučo, Eli Finci, Dragan Jaremić, Aleksandar Tišma, Ivan V. 
Lalić, Drago Ivanišević, Antun Šoljan, Petar Šegedin, Lojze Karakar, Mira Mihelić, Ivan Minati, 
Husein Tahmiščić, Marko Djonović. Na posiedzeniach ustalano składy osobowe delegacji 
wyjeżdżających za granicę, decydowano o tym, kogo z innych krajów zapraszać. Na posie-
dzeniu, które odbyło się 31 stycznia 1962 roku, rozmawiano o potrzebie wydawania w ję-
zykach obcych czasopisma literackiego. Komitet poparł inicjatywę, stwierdzając, że szanse 
na jej realizację są duże. 14 kwietnia 1962 roku, w czasie dyskusji o delegacjach, postano-
wiono przedstawić Komisji Kontaktów z Zagranicą wniosek, żeby przy okazji zawierania 
międzypaństwowych umów o współpracy kulturalnej proponować 3-osobowe delegacje. 

W posiedzeniu Komisji 15 maja 1961 roku wziął udział przedstawiciel JAA. Rozmawiano 
o projekcie dwumiesięcznego wyjazdu przedstawiciela agencji w celu lokowania dzieł 
literatury jugosłowiańskiej (plasman dela jugoslovenske književnosti) za granicą. Komisja 
uznała, że taki wyjazd mógłby być korzystny, ale wyłoniło się przy tej okazji wiele proble-
mów i pytań: 

Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób i w jakim wymiarze finansowym należy wspo-
móc Jugosłowiańską Agencję Autorską. Kolejna sprawa to problem, jakie utwory przed-
stawiciel Jugosłowiańskiej Agencji Autorskiej zaproponuje obcym wydawcom i w jakiej 
kolejności. Postanowiono, że Jugosłowiańska Agencja Autorska zaproponuje określoną 
sumę, aby pomóc, a Związek zapozna członków Komisji z utworami, które planuje się 
zaproponować zagranicy. […] Poleca się Sekretariatowi Związku, by listę dzieł zapropo-
nowanych do lokowania za granicą wysłał do członków Komisji, aby tę listę zrewidowali 
i  uzupełnili. Jeśli dojdzie do wyjazdu przedstawiciela Jugosłowiańskiej Agencji Autor-
skiej, będzie on upoważniony do przedstawiania tylko tych utworów, które ostatecznie 
wybierze Komisja.



Fot. 22 Strona 1. raportu  
z rozszerzonego posiedzenia  
Komisji Kontaktów  
z Zagranicą ZLJ
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Međutim, postavlja se pitanje na koji način i sa kojom sumom u tom smislu treba po-
moći Jugoslovensku autorsku agenciju, a zatim i pitanje: koja će dela predstavnik Ju-
goslovenske autorske agencije predložiti inostranim izdavačima, a i kojim redosledom. 
Odlučeno je: da Jugoslavenska autorska agencija predloži određenu sumu za pomoć, 
kao i Savez upozna članove Odbora sa delima koja su u programu da budu ponuđena 
inostranstvu. [….] Sekretarijatu Saveza se nalaže da spisak predloženih dela za plasman 
u inostranstvu pošalje članovima Odbora, da bi se taj spisak revidirao i dopunio, s tim 
da će predstavnik Jugoslovenske autorske agencije, u koliko do ovog putovanja dođe, 
biti ovlašćen da nudi samo ona dela koja od strane Odbora budu konačno izabrana za 
plasman u inostranstvo16.

Związek Literatów Jugosławii musiał z federalnymi organami konsultować niektóre de-
cyzje. Utrzymywał kontakty z Międzynarodową Komisją Komitetu Centralnego, zwłaszcza 
w kwestiach osobowych17. ZLJ w piśmie z 24 października 1964 roku do Komisji Ideologicz-
nej KC ZKJ zapraszał jej przedstawiciela na zebranie Komisji Kontaktów z Zagranicą, na 
którym miano omawiać problematykę i kryteria składów zagranicznych delegacji literatów 
oraz dyskutować o ich zadaniach i funkcjach18. W tym okresie spośród chorwackich pisarzy 
członkami Komisji byli: Drago Ivanišević, Petar Šegedin i Antun Šoljan. Oprócz nich w jej 
pracach w różnym okresie uczestniczyli: Marijan Matković, Gustav Krklec, Vladimir Popović.

Na początku lat sześćdziesiątych, 1 marca 1961 roku, Federalna Komisja Kontaktów Kul-
turalnych z Zagranicą utworzyła Komitet Literatury i Działalności Wydawniczej. W jego 
skład wchodzili przedstawiciele pisarzy i wydawców, między innymi: Midhat Begić (literat 
z Sarajewa), Čedo Vuković (literat z Titogradu, dzisiaj Podgorica), Slavko Janevski (literat ze 
Skopja), Kajetan Kovič (literat z Ljublany), Marijan Matković (literat z Zagrzebia), Kalman 
Vajs (dyrektor wydawnictwa Naprijed z Zagrzebia), Risto Elimov (dyrektor wydawnictwa 
Kultura ze Skopja), Jelena Perović-Vukojević (dyrektor wydawnictwa Veselin Masleša z Sa-
rajewa), Farkasz Nandor (dyrektor wydawnictwa Forum z Nowego Sadu). Z dokumentu tej 
Komisji, Przeglądu współpracy kulturalnej Stowarzyszenia Wydawców FLRJ z krajami Europy 
Wschodniej, Norwegią, za rok 1960 (Pregled kulturne saradnje između Udruženja izdavača 
FNRJ sa zemljama Istočne Evrope, Norveškom, 1960. god.), wynika, że przedstawiciele sto-
warzyszeń wydawców podpisywali porozumienia, w których ustalano zakres wymiany 
osobowej i formułowano ogólnikowe deklaracje o wspieraniu działań mających na celu 
publikowanie przekładów. Komitet na podstawie takich porozumień wysyłał do Polski 

16 [B.a.] Zapisnik sa sednice Odbora za veze sa inostranstvom. AJ, f. 498.
17 „[…] sa kojom održava Savez vezu naročito kad se radi o personalnim pitanjima”. A. vučo: Sasta-

nak Komisije za veze sa inostranstvom Saveza književnika Jugoslavije. AJ, f. 498, fas. 33, s. 17.
18 i. LaLić [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 32.
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propozycje dzieł do tłumaczenia wraz z listą jugosłowiańskich wydawców, których należy 
wziąć pod uwagę w trakcie nawiązywania kontaktów między polskimi i jugosłowiańskimi 
instytucjami tego typu.

Przebieg zebrania Komitetu Literatury i Działalności Wydawniczej Komisji Kontaktów 
Kulturalnych z Zagranicą, a także zakres jego działalności pokazuje protokół z drugiego 
posiedzenia, które odbyło się 20 listopada 1961 roku19. Wśród sformułowanych wniosków 
znalazły się następujące postulaty: delagacje powinny wypracować plan rozmów (redni 
program razgovora) oraz składać się z przedstawicieli literatów, tłumaczy i wydawców20. 
Oczekiwano, że edytorzy będą podejmowali działania na rzecz lokowania utworów litera-
tury jugosłowiańskiej za granicą, podkreślano potrzebę koordynacji działań między nimi 
i literatami zarówno w pracy nad tworzeniem list dzieł do tłumaczenia, opisów i recenzji, 
jak i w ustalaniu składu delegacji. Jeśli chodzi o propagandę i lokowanie książek, postano-
wiono między innymi, że Związek Literatów Jugosławii będzie promował młodych i jeszcze 
nieznanych pisarzy. Mówiono też o czasopiśmie literackim wydawanym w obcych językach, 
które miało się ukazywać od 1963 roku.

W Informacji o zadaniach i planie działań Komitetu Literatury i Działalności Wydawniczej 
do końca 1963 roku szczególną uwagę zwrócono na kwestię prezentowania literatury ju-
gosłowiańskiej za granicą. W drugim rozdziale dokumentu Tłumaczenie i reprezentowanie 
naszej literatury znalazł się podpunkt d. Dane o specjalistach z naszej literatury w krajach so-
cjalistycznych. Zwrócono w nim uwagę na to, że kraje socjalistyczne mają swych znawców 
i rzadko zwracają się z prośbą o pomoc do strony jugosłowiańskiej. Jugosławia uważała, 
że w dużej mierze wywodzą się oni z szeregów emigracji politycznej, i starała się zwięk-
szyć swój wpływ na sposób prezentowania kraju w państwach socjalistycznych, zwłaszcza 
w wydawnictwach encyklopedycznych.

W związku z tym, że podkreślono, że obce kraje, zwłaszcza wschodnioeuropejskie, rzad-
ko zwracają się z prośbą o radę lub jakąkolwiek pomoc z naszej strony, co motywują 

19 [B.a.] II sednica Odbora za književnost i izdavačku delatnost Komisije za kulturne veze sa inostran-
stvom održana 20. novembra 1961. god. AJ, f. 559, fas. 406.

20 „Aby forma współpracy w drodze wymiany delegacji dała jak najlepsze rezeultaty, zasugerowa-
no, by przy okazji rozmów na temat wymiany ustalać program roboczy wizyt według konkretnych 
zagadnień z obszaru twórczości literackiej, tłumaczenia i wzajemnego wydawania książek. Dlatego 
zaproponowano, by w przyszłości delegacje w miarę możliwości miały w swoim składzie literata, 
tłumacza i wydawcę”. / „Da bi forma saradnje putem razmene delegacije dala što konkretnije rezul-
tate, sugerirano je da se prilikom ugovaranja razmene utvrdi i radni program razgovora po konkret-
nim pitanjima iz oblasti literarnog stvaralaštva, prevođenja i uzajamnog izdavanja knjiga. Zato je 
predloženo da ubuduće delegacije po mogućnosti sačinjava predstavnik književnika, prevodilaca 
i izdavača”. Ibidem, s. 1.
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tym, że mają własnych specjalistów od naszej literatury, a w większości wywodzą się 
oni z  szeregów jugosłowiańskiej emigracji politycznej, postanowiono zebrać bardziej 
konkretne dane o tej sytuacji, aby znaleźć drogę i sposób, by temu zjawisku zapobiegać 
lub je łagodzić (przy okazji rozmów na temat współpracy kulturalnej). Szczególnie deli-
katna kwestia to problem prezentacji Jugosławii, jej rzeczywistości kulturalnej i społecz-
no-politycznej, w zagranicznych leksykonach, encyklopediach i innych podręcznikach, 
co zasługuje na szczególną uwagę i analizę.

Pošto je istaknuto da strane zemlje, posebno istočnoevropske, retko traže savetodavnu 
ili drugu pomoć sa naše strane s motivacijom da imaju svoje stručnjake za našu lite-
raturu, a  koji su pretežno iz redova jugoslovenske političke emigracije, zaključeno je 
da se pribave konkretniji podaci o ovoj situaciji, kako bi se našlo puta i načina da se to 
otkloni ili ublaži (prilikom pregovora o planovima kulturne saradnje). Naročito je ostelji-
vo pitanje prezentovanja Jugoslavije, njene kulturne i  društveno-političke stvarnosti 
u stranim leksikonima, enciklopedijama i drugim priručnicima, što zaslužuje posebnu 
pažnju i analizu21.

Na 4. posiedzeniu z dnia 25 maja 1963 roku dyskutowano między innymi o tym, że mało 
się tłumaczy współczesnej literatury, zwłaszcza w krajach socjalistycznych.

Związek Literatów Jugosławii w skierowanym do Komisji Kontaktów Kulturalnych z Za-
granicą raporcie na temat współpracy z zagranicą z 9 września 1961 roku wyróżnił 3 aspekty 
swej działalności: wymianę książek i czasopism, pomoc w lokowaniu książek i tekstów za 
granicą, wymianę delegacji literatów oraz nawiązywanie osobistych kontaktów z zagra-
nicznymi pisarzami i osobami publicznymi (javni radnici). Jeśli chodzi o wybieranie książek 
do tłumaczeń, Związek po raz kolejny podkreślał, że poleca książki tylko wówczas, gdy ktoś 
zwróci się z tego typu prośbą. Związek stworzył przy JAA serwis tłumaczeniowy (servis za 
prevodjenje) najbardziej znaczących dzieł literackich i tekstów; dokonywano przekładu frag-
mentów poszczególnych utworów i przekazywano tłumaczenia zainteresowanym wydaw-
com zagranicznym; przygotowywano zbiory esejów o literaturze, podręczniki omawiające 
tendencje rozwojowe literatur narodów Jugosławii oraz opisy poszczególnych utworów. 
Związek kierował się zasadą „demonopolizacji”: 

Żadna nasza instytucja, ani państwowa, ani społeczna, nie ma prawa, i nie należy go 
im dawać, aby za pośrednictwem rekomendacji, oficjalnych list itp. narzucać naszym 
zagranicznym partnerom, jakie dzieła naszej literatury należy publikować […].

21 [B.a.] Informacija o zadacima i planu akcija Komisije na sektoru književnosti i izdavačke delatnosti 
do kraja 1963. god. AJ, f. 559, fas. 406, s. 4.
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Nijednoj našoj ustanovi, državnoj ili društvenoj nije dato pravo, niti ga treba dati, da 
putem dekretiranih preporuka, zvaničnih spiskova ili tome slično, manje više nameće 
inostranim interesantima šta od naših književnih dela treba objaviti […]22.

Na dysproporcję w  tłumaczeniach zwracali uwagę pisarze przyjeżdżający do Polski, 
czemu dawali wyraz w  sprawozdaniach pisanych po powrocie do Jugosławii. Lojze Ka-
rakar i  Izet Sarajlić, przebywający w Polsce w dniach 6–26 września 1962 roku, pisali, że 
polska poezja w Jugosławii jest lepiej znana i częściej tłumaczona niż jugosłowiańska po-
ezja w Polsce, że wprawdzie polski czytelnik ma okazję zapoznać się z liryką Vaska Popy  
w swoim języku, ale już antologia liryki jugosłowiańskiej jest słaba, co stanowi „powszech-
nie znany fakt”23. 

Polska strona w  różny sposób reagowała na interwencje dotyczące dyspropocji tłu-
maczeń. Czasem przyznawała się do zaniedbań, niekiedy zaś próbowała znaleźć winę 
po drugiej stronie. Meša Selimović, który przebywał w  Polsce w  dniach 10–22 stycznia 
1966 roku, w  sprawozdaniu z  pobytu w  Warszawie wspominał o  rozmowie, jaką prze-
prowadził w  Związku Literatów Polskich z  Jerzym Putramentem, który stwierdził w  jej 
trakcie, że Jugosłowianie są sami sobie winni, poniważ drukują utwory polskich pisarzy 
rewizjonistycznych.

Najbardziej aktywna osoba w Związku wiceprezes Putrament, odnosząc się do wcześ-
niej wyrażonego niezadowolenia naszego Związku, spowodowanego niejednakową 
liczbą przetłumaczonych książek, na naszą szkodę, powiedział, że my też ponosimy za 
to winę, gdyż polskie kierownictwo państwowe i partyjne niechętnie patrzy na to, że 
wydaje się u nas polskich pisarzy rewizjonistycznych. Wyjaśniając, jaki status mają na-
sze firmy wydawnicze, odpowiedziałem, że nie są chyba rewizjonistami wszyscy pisarze, 
których przetłumaczyliśmy, ani że te dwa–trzy ewentualne przypadki, które moglibyś-
my określić tym terminem, nie są na tyle ważne, żeby ich konsekwencją było blokowa-
nie tłumaczeń naszej literatury w Polsce.

Najaktivnija ličnost u  Upravi, potpredsednik Putrament, parirajući na ranije izraženo 
nezadovoljstvo našeg Saveza zbog nejednakog broja prevedenih knjiga, na našu štetu, 
rekao je da smo i mi za to krivi, jer poljsko državno i partijsko rukovodstvo nerado gleda 
na to što se kod nas prevode poljski pisci revizionisti. Objasnivši status naših izdavačkih 
preduzeća, odgovorio sam da nisu valjda revizionisti svi pisci koje smo preveli, niti su 

22 [B.a.] Izveštaj o kulturnoj saradnji Saveza književnika sa inostranstvom. AJ, f. 498, fas. 33, s. 2–3.
23 L. krakar, i. saraJLić: Izveštaj o boravku delegacije Saveza književnika Jugoslavije u Poljskoj. AJ, 

f. 498, fas. 33, s. 3.
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dva–tri eventualna slučaja koja bi se mogla okrstiti takvim terminom uopšte važna da bi 
to imalo takve konsekvence da blokira prevođenje naše literature u Poljskoj24.

Funkcję pośrednika w wyborze tekstów do tłumaczenia pełniły również jugosłowiańskie 
wydawnictwa, które konsultowały z ZLJ listy książek wysyłanych zagranicznym partnerom. 
Przykładem tego może być pismo do wydawnictwa Libertatea z 17 kwietnia 1962 roku. 
Związek wysłał wówczas wykaz publikacji sporządzony przez Komisję Kontaktów z Zagra-
nicą. Znalazły się na niej utwory, które należało uwzględnić w pierwszej kolejności. Wśród 
14 pozycji literaturę chorwacką reprezentowały dzieła: Vladana Desnicy Wiosny Ivana Ga-
leba (Proljeća Ivana Galeba, w tłumaczeniu Aliji Dukanovicia Niespokojne wiosny), Miroslava 
Krležy Chorwacki Bóg Mars (Hrvatski bog Mars) i Ranka Marinkovicia Wybór (Izbor)25 – wymie-
nione tytuły były już w Polsce wydane: opowiadania Krležy – w okresie międzywojennym, 
a powieść Desnicy i nowele Marinkovicia – po II wojnie światowej (fot. 23).

 5.4. Lokowanie książek

Lokowaniem książek w latach pięćdziesiątych zajmowały się Jugosłowiańska Agencja Autor-
ska, Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą przy Federalnej Radzie Wykonawczej, Pań-
stwowy Sekretariat Spraw Zagranicznych i ZLJ. Związek Literatów Jugosławii miał Komisję 
zajmującą się lokowaniem utworów literackich za granicą. Jej pierwsze posiedzenie odbyło 
się 18 lipca 1956 roku. Składała się ona z przedstawicieli poszczególnych republikańskich sto-
warzyszeń pisarzy. Z ramienia Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji zasiadał w niej na początku 
Gustav Krklec, a po jego rezygnacji – Augustin Stipčević. Z protokołu i dokumentów wynika, 
że unikała ona bezpośredniego wskazywania dzieł, które mają być tłumaczone. Chciała ra-
czej pełnić funkcję ciała doradczego, wydającego opinie tylko w sytuacji, gdy ktoś zwróci 
się do ZLJ z taką prośbą. Znalazło to swe odzwierciedlenie w statucie Komisji:

Komisja ma obradować i formułować opinię lub polecać do wydania za granicą nasze 
utwory literackie tylko wtedy, gdy do Związku Literatów zwrócą się z  taką prośbą za-
graniczne instytucje, przedsiębiorstwa wydawnicze lub jednostki, czy to bezpośrednio, 
czy za pośrednictwem rodzimych instytucji, przedsiębiorstw wydawniczych lub jedno-
stek (tłumacze, lektorzy itp). Komisja będzie oddzielnie rozpatrywać każdą taką prośbę, 
a jej opinie i rekomendacje nie będą miały charakteru dyrektywy, które rodzime utwory 
można, a których nie można lokować za granicą.

24 M. seLiMović: Izveštaj o boravku u Varšavi, Bratislavi i Budimpešti. AJ, f. 498, fas. 40, s. 1. 
25 i. LaLić [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 32.



Fot. 23 Pismo ZLJ do wydawnictwa 
Libertatea w sprawie lokowania  
książek i załącznik z wykazem książek 
w pierwszej kolejności proponowanych 
przez ZLJ do przetłumaczenia
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Opinie i rekomednacje Komisji bedą miarodajne wtedy, gdy co najmniej trzech spośród 
czterech jej członków będzie miało taki sam punkt widzenia.

Komisija ima razmatrati i iznositi mišljenja, odnosno davati preporuke za objavljivanje 
naših književnih dela u inostranstvu samo ako se Savezu književnika za to obrate ino-
strane ustanove, izdavačka preduzeća ili pojedinci, bilo neposredno, bilo preko domaćih 
ustanova, izdavačkih preduzeća ili pojedinaca (prevodilaca, lektora i t.sl.). Na taj način, 
Komisija će rešavati pojedinačno svako takvo traženje, pa njena mišljenja i preporuke 
neće imati karakter direktivnih odluka što se od domaćih književnih dela može i  li ne 
može plasirati u inostranstvu.
Mišljenja i preporuke Komisije biće merodavni ako najmanje trojica od četvorice člano-
va Komisije zauzmu isto gledište26.

Przebieg rekomendowania można odtworzyć na przykładzie prośby, jaką wystosowała 
Nasza Księgarnia do Ambasady Jugosławii w Polsce w 1959 roku. Polskie wydawnictwo 
prosiło wówczas o dostarczenie propozycji książek do przełożenia na język polski z zakresu 
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pismo dotarło do ZLJ, który polecił członkom Komisji 
do spraw Lokowania Literatury Jugosłowiańskiej za Granicą przygotować propozycje. Au-
gustin Stipčević, jej chorwacki przedstawiciel, zaproponował 3 pozycje: Pirgo Anđelki Martić, 
Dzieci Księżyca (Mjesečeva djeca) Predraga Jirsaka i Alarm na zielonym wzgórzu (Uzbuna na 
zelenom vrhu) Ivana Kušana (fot. 24).

Dystansowanie się od wydawania opinii nie oznacza, że Związek nie zamierzał podej-
mować żadnych działań promujących literaturę jugosłowiańską. Już od 1957 roku zaczęto 
mówić o konieczności wydawania czasopisma z tłumaczeniami utworów literackich na 
jeden ze światowych języków.

Ta sama Komisja opracowała obszerną, bo liczącą 154 pozycje, listę rekomendowanych 
przez nią do przetłumaczenia dzieł, podkreślając, że nie była to jej inicjatywa, lecz odpo-
wiedź na zapotrzebowanie i liczne prośby w tej sprawie27. 

Nieco inne światło na stosunek członków Związku Literatów Jugosławii do problemu 
tworzenia list rekomendowanych do tłumaczenia książek rzuca Maria Pietrusińska w spra-
wozdaniu kulturalnym za okres od maja do czerwca 1956 roku. Znalazła się w nim relacja 
z Plenum ZLJ:

26 [B.a.] Zapisnik sa prve sednice Komisije za plasiranje naših književnih dela u inostranstvu. AJ, f. 498, 
fas. 24, s. 1.

27 „Komisija za plasiranje naših književnih dela u inostranstvu pri Savezu književnika Jugoslavije, 
preporučila je na razna traženja, za objavljivanje u inostranstvu sledeća književna dela”. [B.a. i tyt.]. 
AJ, f. 498, fas. 24.



Lokowanie książek203

Zostało stwierdzone, że Związek Literatów dotychczas był pomocny przy tłumaczeniu 
książek z literatury jugosłowiańskiej na obce języki, jednakże większa część przetłuma-
czonych pozycji odbyła się bez sugestii Związku Literatów. Wywiązała się ostra dyskusja 
na ten temat, w której toku postanowiono powołać specjalny organ przy Związku Lite-
ratów typujący pewne pozycje do tłumaczenia28.

W raporcie pisanym kilka miesięcy później, za I kwartał 1957 roku, Pietrusińska informo-
wała o utworzeniu w ZLJ komórki,

której zadaniem będzie dokonywanie tłumaczeń na języki europejskie najwybitniej-
szych dzieł pisarzy jugosłowiańskich. Ma to na celu z jednej strony umożliwienie zapo-
znania z tekstem przed [jego – L.M.] wydaniem przez ludzi mających pewne kryterium 

28 M. pie Trusińska : Sprawozdanie kulturalne za okres od maja do czerwca 1956 r. AMSZ, z. 21,  
w. 51, t. 732, s. 6.

Fot. 24 Augustina Stipčevicia 
propozycje chorwackich książek 
dla dzieci do przetłumaczenia 
na język polski
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literackie, a nie oparcie się przez wydawnictwo wyłącznie na zdaniu tłumacza znającego 
język serbsko-chorwacki, [tłumacza – L.M.] który często nie jest w stanie ocenić wartości 
dzieła. Sugestie Związku Literatów mają również spowodować uniknięcie wydawania 
przypadkowych pozycji29.

Ważną rolę w opiniowaniu i wybieraniu utworów do tłumaczenia odgrywała również 
Ambasada PRL w Belgradzie. W sprawozdaniach kulturalnych w dziale Kronika kulturalna 
umieszczano opisy poszczególnych książek, przedstawień, filmów, a czasami sugerowano, 
że należałoby je zaprezentować polskiemu odbiorcy.

W latach pięćdziesiątych także polscy tłumacze zwracali się do strony jugosłowiańskiej 
z prośbą o polecenie książek do przełożenia. W takiej sprawie ZLJ korespondował z Amba-
sadą Jugosławii w Warszawie. ZLJ otrzymał list od Haliny Kality-Ćirlić, w którym tłumaczka 
napisała, że zaproponowała polskim wydawcom opublikowanie powieści Mihaila Lalicia 
Zła wiosna (Zlo proljeće) i Oskara Daviča Pesma (w 1958 roku ukazała się w tłumaczeniu Marii 
Krukowskiej pt. Pieśń jego życia) oraz że zamierza tłumaczyć opowiadania Andricia. Prosiła 
również o przysłanie książek i informacji na temat życia literackiego w Jugosławii. Pytanie, 
które skierował ZLJ do Ambasady o to, czy ma utrzymywać kontakty z polską tłumaczką, 
miało polityczny kontekst i najprawdopodobniej było spowodowane tym, że tłumaczka 
w okresie konfliktu ZSRR i innych krajów demokracji ludowej z Jugosławią publikowała 
teksty krytykujące rzeczywistość jugosłowiańską po 1948 roku30.

Związek Literatów Jugosławii w ramach wymiany czasopism pod koniec lat pięćdzie-
siątych wysyłał do Polski następujące tytuły:  „Delo”,  „Izraz”,  „Književnost”,  „Književne no-
vine”,  „Letopis”,  „Literatura”,  „Naši razgledi”,  „Naša sodobnost”,  „Mogućnosti”,  „Polja”,  „Ra-
zgledi”,  „Savremenik”,  „Sovremenost”,  „Stvaranje”,  „Susreti”,  „Život”,  „Revija 57”.

Reasumując, spośród jugosłowiańskich instancji pośredniczących największy wpływ na 
lokowanie książek miały Jugosłowiańska Agencja Autorska i Związek Literatów Jugosławii. 
Z pisma JAA do ZLJ wynika, że najważniejszą rolę odgrywała organizacja pisarzy.

W związku z waszym pismem nr 639 z 15.09.1960 roku, w którym poinformowaliście nas 
o wykazie dzieł, które należałoby przetłumaczyć w celu ich lokowania na zagranicznych 
scenach, informujemy, że towarzysz Marijan Matković uważa, że jego dramatu Festyn 
snów nie należy tłumaczyć na język francuski, lecz na niemiecki i angielski. Z drugiej 
strony towarzysz Mirko Božić zaznaczył, że jego najlepszym dramamtem jest Sprawie-

29 M. pie Trusińska : Sprawozdanie kulturalne za okres od stycznia do marca 1957 r. AMSZ, z. 21,  
w. 51, t. 732, s. 1–2.

30 Por. „Molimo Vas da nas obavestite da li je korisno da sa Kalitom Ćirlić održavamo ovakvu vrstu 
veza i da joj šaljemo knjige na prevođenje”. A. vučo [b.tyt.]. AJ, f. 314, fas. 12.
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dliwy, który zostanie wystawiony w Chorwackim Teatrze Narodowym w styczniu 1961 
roku. Prosimy o informację, czy mamy w takich i tym podobnych sytuacjach postępo-
wać zgodnie z sugestiami autora, czy mamy się trzymać pierwotnych wskazówek.

U vezi sa vašim pismom br. 639 od 15.09.1960, kojim ste nam saopštili spisak dela koja 
bi trebalo prevesti u cilju plasiranja na inostranim scenama, izveštavamo vas da je drug 
Marijan Matković mišljenja da njegovu dramu Vašar snova ne bi trebalo prevoditi na 
francuski, već na nemački ili engleski. S druge strane, drug Mirko Božić je napomenuo da 
je njegova najbolja drama Pravednik, koja će se u Hrvatskom narodnom kazalištu izvesti 
januara 1961. god. Molimo vas da nam što pre javite da li u ovim i sličnim slučajevima 
treba da postupimo po sugestijama autora, ili da se držimo vaših prvobitnih uputstava31.

 5.5. Umowa o współpracy kulturalnej

Kontakty kulturalne między Polską i Jugosławią do 1989 roku nawiązywano na podsta-
wie podpisanej w 1956 roku Umowy o współpracy kulturalnej. Miała ona charakter bardzo 
ogólny. Szczegóły precyzowano w planach i programach współpracy na dane lata. Wśród 
planów realizacji umowy, początkowo rocznych, bardzo dobrze prezentuje się pierwszy 
z nich, dotyczący 1956 roku. Dużo miejsca poświęcono w nim kwestiom literackim i kwe-
stiom przekładów. W dziale Kultura i sztuka, który miał podpunkt Literatura, przewidziano 
wymianę 3 literatów łącznie na 3 miesięce. Wyjątkowe na tle późniejszych planów oka-
zuje się przeznaczenie w sumie 6 miesięcy na wymianę po 2 tłumaczy. Zapisano również 
przetłumaczenie co najmniej 3 dzieł literackich, z których co najmniej 2 miały być współ-
czesne32. W tym celu obie Strony miały wymieniać wykazy utworów zaleconych do tłu-

31 [B.a. i tyt.] AJ, f. 498.
32 „III. Kultura i sztuka

L i t e r a t u r a
21. Obie Strony wyślą po 3 literatów w celu poznania dorobku kulturalnego kraju drugiego, 

nawiązania kontaktów oraz zaznajomienia z zagadnieniami literackimi swego kraju. Łączny 
okres pobytu literatów wyniesie 3 miesiące. Obie Strony prześlą dane biograficzne oraz de-
zyderaty osób wyjeżdżających co najmniej na 2 miesiące przed ich przyjazdem. Po powrocie 
do kraju literaci podzielą się swymi spostrzeżeniami i wrażeniami z pobytu w kraju drugim na 
zebraniach, konferencjach, w prasie lub radio.

22. Obie Strony zaproszą po 2 tłumaczy literatury na 6-miesięczny pobyt w celu podniesienia 
kwalifikacji zawodowych. Łączny okres pobytu wyniesie 6 miesięcy. 

23. Każda ze Stron przetłumaczy i wyda w ciągu 1956 roku co najmniej 3 dzieła literackie 
Strony drugiej (w tym co najmniej 2 dzieła współczesne).
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maczenia wraz z 3 egzemplarzami każdego z tych utworów oraz krótkimi streszczeniami 
i materiałem informacyjnym.

W  innych dziedzinach współpracy kulturalnej planowano wystawienie 1 opery lub 
baletu i  co najmniej 1 sztuki teatralnej (przy czym obie Strony miały przekazywać do 
opiniowania wykazy sztuk, które zamierzały włączyć do swych planów repertuarowych), 
po 2 wystawy (1 mała, 1 duża), miały przyjechać zespoły pieśni i  tańca, a  polska strona 
zobowiązała się do zorganizowania Tygodnia Filmu Jugosłowiańskiego. Dużą wagę przy-
wiązywano do materiałów prasowych. Obie strony zobowiązywały się do systematycznego 
zamieszczania informacji na temat osiągnięć politycznych, gospodarczych i kulturalnych 
drugiego kraju33.

 5.6. Sprawa ośrodka kulturalno-informacyjnego

Przez cały niemal okres od wznowienia kontaktów do lat osiemdziesiątych powracała kwe-
stia otwarcia jugosłowiańskiego ośrodka informacyjno-kulturalnego w Warszawie i jego 
polskiego odpowiednika w Belgradzie. 16 września 1957 roku została podpisana deklara-
cja polsko-jugosłowiańska, w której jednym z postanowień było otwarcie takich ośrodków. 
Gdy pod koniec 1958 roku doszło do pogorszenia stosunków, sprawa utknęła w martwym 
punkcie pomimo to, że w Warszawie był już przygotowany i zaadaptowany na koszt pol-
skiej strony lokal, jak podkreślano, w bardzo dobrym miejscu przy ulicy Marszałkowskiej, 
róg Świętokrzyskiej. Początkowo to Polacy odwlekali sprawę, nie wyrażając zgody na pro-
pozycje Belgradu, a kiedy Jugosłowianie w listopadzie 1959 roku oddali do dyspozycji lokal, 
który spełniał wszystkie oczekiwania Warszawy, w grudniu polska strona oświadczyła, że 
na razie nie zamierza otwierać ośrodka. Gdy na początku lat sześćdziesiatych odżyło zain-

W tym celu obie Strony wymienią wykazy utworów zaleconych do tłumaczenia wraz z 3 
egzemplarzami tych utworów oraz krótkie streszczenia i materiał informacyjny.

24. Nowo wydane przekłady z literatury Strony drugiej zostaną wymienione w 1 egzemplarzu, 
niezależnie od egzemplarzy przekazanych autorom przez wydawnictwo.

25. Obie Strony wymienią zestawienia bibliograficzne nowo wydanych przekładów literatury 
Kraju drugiego, jak również dzieł dotyczących tej literatury.

26. Obie Strony wymienią celniejsze nowo wydane dzieła w zakresie literatury i krytyki w ilo-
ści po 2 egzemplarze.

27. Związki Literatów obu krajów zorganizują uroczystości związane z rocznicami wybitnych 
pisarzy Kraju drugiego”. 

Plan realizacji Umowy o Współpracy Kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Fede-
racyjną Ludową Republiką Jugosławii na rok 1956. AMSZ, z. 21, w. 51, t. 733, s. 5–6.

33 Ibidem, s. 10.



teresowanie polskiej strony taką formą współpracy, Jugosłowianie nie chcieli prowadzić 
rozmów na ten temat34. 

Ciekawe światło na zasygnalizowany problem rzuca sporządzona w tym czasie ściśle 
tajna, dwustronicowa notatka ówczesnego ministra spraw zagranicznych Adama Rapac-
kiego. Ujawnia ona kontekst polityczny i rolę propagandową takiego ośrodka.

Nie widać szczególniejszej atrakcyjności prasy jugosłowiańskiej, która jest dostępna 
w Polsce, lub imprez kulturalnych. Wydaje się, iż inne, dobrze pracujące ośrodki informa-
cyjno-kulturalne KDL, jak np. czechosłowacki czy NRD, będą nadal stanowiły atrakcyjną 
przeciwwagę. […] Moglibyśmy podjąć starania o  skłonienie towarzyszy rumuńskich 
i albańskich do uruchomienia w Warszawie podobnych ośrodków – lub przynajmniej 
jednego z nich. Tworzyłoby to dalszą przeciwwagę i neutralizację otwarcia ośrodka ju-
gosłowiańskiego35 (fot. 25, 26).

34 Pisał o tym w depeszy N 3127 z 16.03.1964 roku „towarzysz Małecki”. Informacja ta pochodzi 
z odręcznie sporządzonej notatki z 4.06.1964 roku. AMSZ, z. 23/66, w. 7, t. 561/J.

35 a. rapacki: Notatka. AMSZ, z. 23/66, w. 7, t. 561/J, s. 2.

Fot. 25 Notatka  
na temat depeszy  
w sprawie ośrodków 
informacyjno- 
-kulturalnych
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Sprawa powróciła na krótko w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Jugosłowianie w 1975 
roku rozważali wybudowanie w Warszawie siedziby dla przedstawicieli przedsiębiorstw ju-
gosłowiańskich w Polsce. Na jej parterze miało się mieścić Centrum Informacji Kulturalnej. 
Także tym razem skończyło się na planach.

W samej Jugosławii dominowały ośrodki krajów kapitalistycznych. Ich siedziby były zlo-
kalizowane w stolicach poszczególnych republik oraz okręgów autonomicznych. Najwięcej 
z nich funkcjonowało w Belgradzie. W 1976 roku działały następujące ośrodki: amerykański 
w Belgradzie, Zagrzebiu, Lublanie, Skopju, Sarajewie, Nowym Sadzie i Prištinie, francuski 
w Belgradzie, Zagrzebiu, Lublanie, Skopju i Sarajewie, zachodnioniemiecki w Belgradzie 
i Zagrzebiu, austriacki i włoski w Zagrzebiu oraz Wielkiej Brytanii w Belgradzie i Zagrzebiu. 
W 1987 roku działało aż 17 ośrodków: 6 amerykańskich, 4 francuskie, po 2 RFN, Włoch i Wiel-
kiej Brytanii, oraz Dom Kultury Radzieckiej w Belgradzie.

 5.7. Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach – nowe otwarcie

 5.7.1. Wymiana prasowa – kluczowa dziedzina

Dużą wagę przywiązywano do wymiany dziennikarzy i stałych korespondentów. Współ-
praca między stowarzyszeniami dziennikarzy rozpoczęła się w 1957 roku podpisaniem 
umowy o wzajemnej wymianie dziennikarskiej (na zasadach bezdewizowych). Taką wy-
mianę prowadziło przeszło 20 redakcji, a Jugosławia nie miała tak ożywionych kontaktów 
z żadnym innym państwem. Placówki dyplomatyczne śledziły publikacje przebywających 
w obu krajach dziennikarzy i wielokrotnie oceniały ich pracę (fot. 27). 

Na małą aktywność polskich korespondentów narzekali pracownicy jugosłowiańskiej 
ambasady w Warszawie i polskiej w Belgradzie. Wielu polskim wizytom zarzucano, że miały 
charakter wyjazdów turystycznych, po których nie pozostawał żaden ślad w postaci jakiejś 
publikacji w macierzystej gazecie. O wymianie dziennikarzy pisał w raporcie prasowym za 
okres od maja do grudnia 1958 roku I sekretarz Ambasady PRL w Belgradzie Stanisław Ko-
rzeniowski. Narzekał na słaby kontakt dziennikarzy z Ambasadą, wspominał o niewywiązy-
waniu się „Trybuny Ludu” i „Życia Warszawy” z umowy z pismami „Borba” i „Politika” odnośnie 
do wymiany korespondentów. Do Jugosławii jeździli wówczas dziennikarze „Sztandaru 
Młodych”, „Dookoła Świata”, „Agencji Robotniczej”, „Gazety Krakowskiej”, „Głosu Wielkopol-
skiego”, „Przeglądu Kulturalnego”, przedstawiciele RSW Prasa, Polskiego Radia.

Attaché polskiej ambasady w Belgradzie Stanisława Wohl w raporcie prasowym za okres 
od 1 września 1961 do 15 lutego 1962 roku pisała o tym, że współpraca między redakcjami 
układa się jednostronnie („Borba” – „Trybuna Ludu”; „Politika” – „Życie Warszawy”). Oceniała, 
że przedstawiciel belgradzkiej „Borby” Martinović publikuje dużo, jego artykuły są coraz 
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bardziej dojrzałe, pisane z pozycji obiektywnych i życzliwych. „Trybuna Ludu” zaś traktuje 
współpracę jako „imprezę zarobkowo-wypoczynkową”36. W kolejnym raporcie z 13 listopada 
1962 roku krytycznie wypowiadała się o pracy polskich korespondentów:

Niestety, wymiana osobowa dziennikarzy, jeśli chodzi o stronę polską, nie jest wprost 
proporcjonalna do materiałów, które w  wyniku takich wizyt powinny się w  gazetach 
ukazywać. Jest to stary grzech prasy polskiej, o którym wspominaliśmy w poprzednich 
raportach, i wydaje się, że już czas, by Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich tym pro-
blemem się zainteresowało. Nie należy do najbardziej przyzwoitych fakt, że dziennikarz 
swój parotygodniowy pobyt na koszt tej czy innej redakcji jugosłowiańskiej traktuje wy-
łącznie jako eskapadę turystyczną37.

Jugosłowianie wiele razy wyrażali niezadowolenie z poziomu współpracy prasowej. 
W rozmowie z pracownikami Ambasady PRL zastępca redaktora naczelnego „Rad”, z któ-
rym „Głos Pracy” prowadził stałą wymianę dziennikarzy, stwierdzał: „[…] wymiana osobowa 
idzie bardzo lekko, lecz jeśli chodzi o wymianę materiałów to napotykamy jakieś dziwne 
trudności i opory”38. Były to zarzuty dotyczące zwykle liczby publikowanych tekstów. 

Oprócz kwestii związanej z liczbą publikowanych tekstów ważnym problemem był spo-
sób prezentowania kraju, w którym przebywał korespondent. Otóż z raportów wynika, że 
jugosłowiańscy dziennikarze pisali więcej tekstów niż dziennikarze polscy, ale treść arty-
kułów nie zawsze stronie polskiej odpowiadała. Jest to jednak osobny problem, którego 
zbadanie wymagałoby długich i trudnych, z uwagi na ograniczoną dostępność do mate-
riałów, badań archiwalnych.

Obydwa kraje przyjmowały delegacje dziennikarzy na zasadzie bezdewizowej. Przykła-
dowo, w 1963 roku od 2 do 12 kwietnia przebywała w Polsce 3-osobowa delegacja dzienni-
karzy jugosłowiańskich w ramach wymiany z Polskim Klubem Publicystów Międzynarodo-
wych. Do Warszawy przyjechali wówczas dyrektor Radia Titograd Miša Brajlo, przedstawiciel 
Radia-Telewizji Belgrad Aleksander Baljković i zastępca redaktora naczelnego „Vjesnika 
u srijedu” Dara Janković. O tej ostatniej pisano jako o najważniejszym członku delegacji, 
kobiecie partyzancie, starym członku ZKJ. 

36 s. woHL: Raport prasowy za okres od 01.09.1961 do 15.02.1962 r. AMSZ, z. 61/65, w. 5, t. 5638/J, s. 4.
37 Ibidem, s. 8.
38 Ibidem, s. 8–9.
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 5.7.2. Wymiana amatorskich zespołów artystycznych –  
  fenomen polityki kulturalnej państw socjalistycznych

Znaczącym aspektem współpracy polsko-jugosłowiańskiej była wymiana amatorskich ze-
społów, w Jugosławii nazywanych KUD-ami (Kulturno Umjetničko Društvo; Stowarzysze-
nie Kulturalno-Artystyczne), do których należała młodzież, studenci, robotnicy i urzędnicy. 
I choć nie będzie ona przedmiotem opisu, gdyż koncentruję się na współpracy profesjonal-
nej, warto przytoczyć parę liczb i danych odnoszących się do tej formy działalności, gdyż 
było to zjawisko ważne, ale w większym stopniu pod względem społecznym niż artystycz-
nym. Informacje na temat wymiany zespołów amatorskich zamieszczano w wielu sprawo-
zd aniach. Šefket Zimonić w atykule poświęconym występom zagranicznym amatorskich 
zespołów w okresie od 1953 do 1961 roku zauważa:

[…] kulturalno-artystyczne amatorstwo stało się w  Jugosławii znaczącą formą życia 
kulturalnego i  artystycznego oraz formą rozrywki. Wyjazdy stowarzyszeń kulturalno-

-artystycznych za granicę i  udział jugosłowiańskich zespołów amatorskich w  między-
narodowych festiwalach są znaczącym składnikiem współpracy kulturalnej Jugosławii 
z zagranicą.

[…] kulturno-umetnički amaterizam u  Jugoslaviji postao je značajan vid kulturnog, 
umetničkog i  zabavnog života. Gostovanja kulturno-umetničkih društava u  inostran-
stvu i učešće jugoslovenskih amaterskih kolektiva na internacionalnim festivalima pred-
stavljaju značajnu komponentu kulturne saradnje Jugoslavije sa inostranstvom39. 

W Jugosławii na początku lat sześćdziesiątych istniało ponad 3 000 amatorskich zespołów, 
zrzeszających 130 000 członków. Za granicę najwięcej wyjeżdżało zespołów wykonujących 
pieśni i tańce ludowe – 158. Na kolejnych miejscach lokowały się: chóry – 90, orkiestry – 42, 
teatry amatorskie – 22. W zestawieniu krajów, które odwiedzały te zespoły, Polska znalazła 
się na 8. miejscu (Włochy – 71 zespołów, Francja – 57, RFN – 47, Austria – 36, Belgia – 29, 
Holandia i Szwajcaria – po 10, Anglia – 9, Polska – 8, Izrael i ZSRR – 4 zespoły, Grecja, USA, 
Rumunia, Finlandia – 3, Chiny, Luksemburg, Turcja, Kanada – 2, Czechosłowacja, Kostaryka, 
Węgry, Kuba, Meksyk, Wenezuela, Zjednoczona Republika Arabska – 1 zespół). Stwarzanie 
warunków sprzyjających rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego było jedną z idei 
socjalistycznej polityki kulturalnej. Chodziło o pozbawienie kultury charakteru elitarnego, 
o jej upowszechnianie.

39 š. ziMonić: Gostovanja jugoslovenskih kulturno-umetničkih društava u inostranstvu. KŽ 1961, br. 
11, s. 976–980.



Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach – nowe otwarcie213

 5.7.3. Kontakty w zakresie sztuk plastycznych –  
  współczesna i nowoczesna Jugosławia

W trzecim okresie kontaktów kulturalnych zorganizowano 5 wystaw. Były to: w 1955 roku 
Wystawa współczesnej grafiki jugosłowiańskiej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (liczyła 
około 100 prac artystów ze wszystkich ośrodków Jugosławii, na okładce katalogu znalazło 
się zdjęcie pracy chorwackiego grafika, malarza i rzeźbiarza Alberta Kinerta (fot. 28), w 1957 
roku Jugosłowiańska sztuka współczesna. Malarstwo – rzeźba w Zachęcie Narodowej Gale-
rii Sztuki (fot. 29, 30) i w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w której ramach wystawiono 
68 obrazów, 28 rzeźb, w tym prace chorwackich artystów: Otona Gliha, Krsta Hegedušicia, 
Kosty Angelego Radovaniego, Vojina Baticia, Kseniji Kantoci, Antuna Motiki, Eda Murticia, 
Otona Postružnika, Marina Tartaglii. Wystawę w Warszawie odwiedziło 26 025 osób, a w Po-
znaniu – 5 267 osób. W recenzji zamieszczonej w „Trybunie Ludu” wyraźnie zarysowuje się 
kontekst polityczny. Sztuka jugosłowiańska jest inna, ponieważ szybciej zerwano w niej 
z estetyką socrealizmu:

W okresie od zakończenia wojny do dnia dzisiejszego rozwój plastyki jugosłowiańskiej 
odbywał się bardziej naturalnie niż u nas, ponieważ okres panowania realizmu socjali-
stycznego trwał tam zaledwie od 1946 do 1948 roku, sztuka zachodnia nie była owocem 
zakazanym, a przez to z większą swobodą, rozwagą i umiarem została wchłonięta jej 
wartość40.

W 1958 roku odbyła się na Śląsku Wystawa fotografiki jugosłowiańskiej, którą można było 
oglądać w Katowicach (3 122 zwiedzających), w Sosnowcu (1 046) i Raciborzu (616). Aż  
2 wystawy zaprezentowano w 1959 roku: Wystawę jugosłowiańskiej sztuki użytkowej (fot. 31, 
32) i Wystawę „prymitywów” artystów jugosłowiańskich (fot. 33). Pierwszą w Zachęcie obej-
rzało 7 457 zwiedzających. Towarzyszyło jej duże zainteresowanie i bardzo wysoka ocena 
zarówno w recenzjach prasowych, jak i anonimowych zwiedzających, którzy swe opinie 
wyrażali w ankietach. W 8. numerze tygodnika „Stolica” z 22 lutego 1959 roku ukazała się 
bogato ilustrowana informacja na temat wystawy, opatrzona znaczącym i niepozostawia-
jącym wątpliwości tytułem – Sztuka użytkowa, jakiej chcemy. 

Sklepy CHPD, czyli rodzima seryjna produkcja okropności, nie potrafią zupełnie sprostać 
nakazom aktualnej estetyki i potrzebom klientów. Jugosłowianie pokazują na wystawie 
swoje wzornictwo przemysłowe oparte na typie zachodniego „industrial design”. Eks-
ponowane przedmioty pochodzą z produkcji seryjnej – najtańszej, bądź są wytworem 
małych, prywatnych warsztatów należących do artystów projektantów (zjawisko u nas 

40 e. GarszTecka, B. zBrożyna: Plastyka jugosłowiańska w Zachęcie.  „Trybuna Ludu”  z 2.06.1957.
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Fot. 28 Wystawa współczesnej grafiki 
jugosłowiańskiej, okładka katalogu z pracą 
Alberta Kinerta
Fot. 29 Zaproszenie na wystawę Jugosło-
wiańska sztuka współczesna
Fot. 30 Katalog wystawy Jugosłowiańska 
sztuka współczesna
Fot. 31 Plakat wystawy Jugosłowiańska 
sztuka użytkowa
Fot. 32 Ankieta z wystawy Jugosłowiańska 
sztuka użytkowa
Fot. 33 Plakat z Wystawy „prymitywów” 
artystów jugosłowiańskich
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zupełnie nieznane). Kraj, który przed kilkunastoma laty nie miał jeszcze żadnych tradycji 
w zakresie wytwarzania przemysłowego, dziś zaspokaja nie tylko potrzeby krajowe, ale 
i błyszczy na rynku światowym. Jugosławia jest obecnie jednym z głównych i cenionych 
eksporterów mebli41. 

Pisano również mniej entuzjastyczne recenzje. Jerzy Cieślikowski w artykule Jugosło-
wiańska sztuka użytkowa nie odkrywa w wystawie niczego nadzwyczajnego. Poszczególne 
produkty przypominają mu polskie wyroby, na próżno szuka kulturowej odrębności i pod-
sumowuje z nutą ironii:

Niemniej chciałoby się, wkroczywszy na wystawę najbardziej dla nas egzotycznych Sło-
wian – zobaczyć coś, co pozostaje współczesne, posiada jakiś stempel narodowej od-
rębności. […] I jest w tym nawet prawidłowość, że kraje dopędzające bardziej od nich 
uprzemysłowione dbają specjalnie o to, aby się nie wyróżniać42. 

Przy takich okazjach prawie zawsze porównywano sytuację w obu krajach. W tekście 
Cieślikowskiego najważniejszą wartością okazuje się przystępność pokazywanych przed-
miotów:

Ale jeśli szafa ubraniowa, półki na książki, tapczan, biureczko można dostać w każdym 
sklepie meblowym w Belgradzie i Zagrzebiu, i to po jakichś demokratycznych cenach – 
to należy wygłosić pochwałę jugosłowiańskiej produkcji i dystrybucji43. 

W ankietach wypełnianych w Zachęcie, na pytanie: „Która z prac artystycznych poka-
zanych na tej wystawie podoba ci się najbardziej i dlaczego?”, 26-letni mgr inż. elektryk 
(proszono o podanie wieku i zawodu) napisał:

Sądząc ze zdjęć jugosłowiańskich pawilonów w Brukseli i Milano, nasi Przyjaciele znad 
Adriatyku śmiało sięgają do najbardziej nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, 
czego nie można powiedzieć o naszych panach urbanistach.

27-letni student zanotował:

41 d. wróBLewska: Sztuka użytkowa, jakiej chcemy. „Stolica” 1959, nr 8.
42 J. cieŚLikowski : Jugosłowiańska sztuka użytkowa. „Odra” 1959, nr 14. Pisze w nim o otwarciu 

wystawy w Muzeum we Wrocławiu, które nastąpiło przed świętami. Chodzi na pewno o Wielkanoc, 
która w 1959 roku przypadała na 29 marca.

43 Ibidem.
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Jeśli chodzi o wystawę sztuki użytkowej jugosłowiańskiej, jedyne życzenie – ujrzeć to 
jak najszybciej w naszych sklepach w wielkiej ilości i po przystępnej cenie44.

Wystawa „prymitywów” artystów jugosłowiańskich gościła w 2 miastach: w Warszawie, 
gdzie zgromadziła 2 225 zwiedzających, i w Sopocie, gdzie obejrzało ją więcej osób – 6 629, 
co zapewne miało związek z faktem, że wystawę zorganizowano w wakacje.

W 1957 roku na XXVI Międzynarodowych Targach Poznańskich zorganizowano wystawę 
książek z zakresu literatury, nauki, techniki i turystki, na której zaprezentowano około 600 
publikacji.

 5.7.4. Kontakty muzyczne – występy zespołów i indywidualnych wykonawców

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych odwiedziło Polskę wielu muzyków. Przyjeżdżali na 
występy indywidualnie (zarówno soliści, jak i zespoły) oraz w charakterze uczestników 
większych imprez muzycznych. W 1955 roku koncertował pianista Darko Lukić. W 1956 
roku dyrygent Belgradzkiej Filharmonii Živojin Zdravković prowadził koncerty w Poznaniu 
i w Warszawie, w których trakcie wykonywano utwory chorwackiego kompozytora Jakova 
Gotovca. W 1958 roku występował w Krakowie i Warszawie znany już polskiej publiczności 
dyrygent Milan Horvat, w 1959 roku koncertowała w Warszawie, Bydgoszczy i w Toruniu 
pianistka Melita Lorković, a w Warszawie i Krakowie zagrał Jurica Murai. Tournée z 7 wystę-
pami odbyła śpiewaczka Anica Zubović. W 1959 roku (1–17 lipca) odwiedził Polskę Zespół 
Taneczny Radia i Telewizji z Zagrzebia. W trakcie intensywnego turnée dał 16 występów. We 
wrześniu 1960 roku w Warszawie i Zabrzu występowała Opera i Balet Teatru Narodowego 
w Belgradzie, wykonując między innymi balet Wibracje (Vibracije) chorwackiego kompo-
zytora Krešimira Fribeca.

Chorwaci uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszaw-
ska Jesień, jednej z największych muzycznych imprez PRL, w charakterze wykonawców 
i, częściej, gości. W 1956 roku wystąpił w ramach pierwszej edycji festiwalu Zlatko Topol-
ski. W charakterze gości uczestniczyli: w pierwszej – Josip Kalčić, w drugiej – Jurica Murai, 
w trzeciej – Natko Devčić, a w czwartej – Krešimir Fribec. 23 września 1961 roku, w sali koncer-
towej Filharmonii Narodowej, na 5. Warszawskiej Jesieni Orkiestra Kameralna Państwowej 
Filharmonii w Krakowie pod dyrekcją Andrzeja Markowskiego wykonała między innymi 
utwór Fribeca Mouvements cosmiques. Było to światowe prawykonanie utworu napisanego 
w 1961 roku specjalnie dla Orkiestry Kameralnej Filharmonii Krakowskiej, a dedykowanego 
dyrygentowi i kompozytorowi Andrzejowi Markowskiemu. 

44 Ankiety pochodzą ze zbiorów biblioteki Zachęty.
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W 1956 roku przyjechał do Polski słynny profesjonalny zespół folklorystyczny Lado. Wystę-
pował w Warszawie, Białymstoku, we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Radomiu 
i w Gdańsku. Na początku lat sześćdziesiątych polska publiczność miała okazję oglądać 
i słuchać we wrześniu i w październiku 1960 roku w Katowicach, Zabrzu i w Poznaniu Borisa 
Papandopula, a w marcu i kwietniu 1960 roku w Warszawie oraz w Krakowie – śpiewaka 
Dragutina Bernardicia. W 1961 roku Jurica Murai brał udział w koncertach symfonicznych 
w Bydgoszczy (3 i 4 lutego 1961), w Poznaniu (19 lutego 1961), Warszawie (17 i 18 lutego 1961), 
Katowicach (24 i 25 lutego 1961) i w Łodzi (3 i 4 lutego 1961). Ponadto dał 2 recitale w Krako-
wie (10 i 11 lutego 1961), wykonując utwory między innymi C. Francka, Bacha, Beethovena 
oraz chorwackich kompozytorów Fortunata Pintaricia i Borisa Papandopula. W 1962 roku 
występowali pianista Jurica Murai, a także Zagrzebscy Soliści pod dyrekcją legendarnego 
włoskiego wiolonczelisty Antonia Janigra.

 5.7.5. Kontakty filmowe – sukcesy imprez filmowych

W omawianym okresie Polska kupowała jugosłowiańskie filmy, w tym kilka filmów chor-
wackich45. Od 24 do 30 września 1958 roku trwał Tydzień Filmów Jugosłowiańskich, na 
który przyjechała oficjalna delegacja, ale bez Chorwatów w składzie. W ramach imprezy 
wyświetlono 3 filmy fabularne: Dorośli i dzieci, W sobotni wieczór, Dolina pokoju (brak w tym 
zestawieniu filmów chorwackich) oraz filmy krótkometrażowe (nie dotarłem do tytułów, 
ale bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że były wśród nich filmy chorwackie, gdyż na 
lata 1957–1962 przypada złoty okres chorwackiego filmu rysunkowego). Programy realiza-
cji Umowy o współpracy kulturalnej przewidywały uroczyste premiery filmów. Jedna z nich 
odbyła się w 1959 roku w kinie Śląsk w Warszawie. Na premierę Bez rozkładu jazdy Veljka 
Bulajicia przyjechała jugosłowiańska delegacja, składająca się z aktorów: Ljiljany Vajler, 
Milana Miloševicia i Ivo Vrhoveca, dyrektora chorwackiej wytwórni filmowej Jadran film. 
W latach 1956–1962 wyświetlono 12 filmów chorwackich, a wśród nich między innymi: List 
Vatroslava Mimicy, Błękitną mewę Branka Bauera (fot. 34, 35), H-8 Nikoli Tanhofera, Niebo 
bez miłości Vladimira Pogačicia (fot. 36, 37).

Kontaktów filmowych dotyczyła analiza Komisji Kontaktów i Związków z Zagranicą  
KC ZKJ. W Przeglądzie jugosłowiańsko-polskiej współpracy w drugiej połowie 1958 r. pisano o po-
lityczno-propagandowym sukcesie Tygodnia Filmów Jugosłowiańskich, dosyć samokrytycz-

45 Wiele filmów powstawało w koprodukcji kilku wytwórni filmowych z aktorami różnych naro-
dowości. Niemniej dzisiaj większość z nich przypisana jest poszczególnym kinematografiom narodo-
wym. Przy ustalaniu kraju produkcji posiłkowałem się opracowaniem Hrvatski dugometražni filmovi 
1944.–2006., które znajduje się na stronie internetowej http://www.arhiv.hr.



Fot. 34  Strona 1. i 4. ulotki 
do filmu Błękitna mewa

Fot. 35  Strona 2. i 3. ulotki 
do filmu Błękitna mewa
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Fot. 36 Strona 1. i 4. ulotki 
do filmu Niebo bez miłości

Fot. 37 Strona 2. i 3. ulotki 
do filmu Niebo bez miłości
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Fot. 38 Strona 1. okładki programu polskiej prapremiery Dunda Marojego
Fot. 39 Strona 2. i 3. programu ze zdjęciem Tadeusza Przystawskiego, reżysera sztuki,  
i Wiesława Drzewicza, jego asystenta.
Fot. 40 Strona 22. i 23. programu: zdjęcie z przedstawienia oraz z zapis nutowy  
wykonywanych piosenek
Fot. 41 Strona 4. okładki



Fot. 42 Program do spektaklu  
Gra i rzeczywistość zrealizowanego  
w Teatrze im. Stefana Jaracza  
w Łodzi

Wklejka 2
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nie odnosząc się do poziomu artystycznego prezentowanych obrazów. Duże zaintereso-
wanie imprezą tłumaczono wielką sympatią, jaką cieszy się Jugosławia w Polsce, i wskazy-
wano na potrzebę oraz możliwość zintensyfikowania jugosłowiańskiej obecności wśród 
publiczności polskiej46.

 5.7.6. Kontakty teatralne – pod znakiem komedii

W 1958 roku po raz pierwszy po II wojnie światowej wystawiono w polskim teatrze kome-
dię chorwackiego autora – Dundo Maroje albo rzymska kurtyzana Marina Držicia. Polska 
prapremiera sztuki, która odbyła się 8 marca 1958 roku w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu 
(zob. wklejka 2, fot. 38–41), zainaugurowała kilkunastoletnią obecność tego tekstu na pol-
skich scenach (Dundo Maroje był grany w teatrach w Szczecinie (dwukrotnie), Nowej Hu-
cie, Poznaniu, Jeleniej Górze, w Warszawie; powstała również wersja telewizyjna i radiowa, 
a ostatni raz wystawiono go w Toruniu w 1980 roku). Oprócz polskich realizacji w maju 1959 
roku publiczność miała okazję oglądać sztukę w 3 miastach: w Warszawie, Poznaniu i we 
Wrocławiu, w wykonaniu Jugosłowiańskiego Teatru Dramatycznego.

Dla teatru był to intensywny okres. W 1959 roku na scenach polskich wystawiono 3 utwory 
chorwackich autorów. Polacy mogli więc obejrzeć 3 premiery: Duška Roksandicia Ostrożnie 
z małżeństwem w Teatrze Powszechnym w Łodzi i w wykonaniu Teatru Objazdowego (zorga-
nizowano 155 przedstawień w województwach: warszawskim, olsztyńskim i białostockim), 
Tita Strozziego Gra i rzeczywistość. (Miłość aktorów)47 w Teatrze Śląskim w Katowicach (dwa 
lata później sztukę zrealizował także Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi; zob. wklejka 2, fot. 42) 
oraz Miroslava Krležy Bank Glembay Ltd. w Teatrze Nowym w Łodzi.

Sztuka Miroslava Krležy, najbardziej znanego spośród wymienionych pisarzy, nie wzbu-
dziła zachwytu recenzentów. Stanisław Kaszyński uznaje ją za pomyłkę repertuarową, gdyż 
wątek upadku społeczeństwa kapitalistycznego podejmowało już wielu. Kaszyński oglą-
dał spektakl także wyreżyserowany przez Bojana Stupicę w Belgradzie. Porównuje więc 
łódzką wersję z oryginałem i stwierdza, że jest „wierną kopią belgradzkiego pierwowzoru”. 

46 „Postoje široke mogućnosti razvoja saradnje u oblasti filma. Kao dokaz može poslužiti nedelja 
jugoslovenskog filma (krajem septembra) koja je imala izvanredan uspjeh i to u prvom redu propa-
gadno-politički, daleko veći od stvarne umetničke vrednosti prikazanih filmova. To pokazuje veliki 
interes i simpatije ovdašnje javnosti prema Jugoslaviji i govori o potrebi i mogućnosti češćeg našeg 
pojavljivanja pred ovom publikom”. [B.a.]  Pregled jugoslovensko-poljske saradnje u drugoj polovini 
1958. godine…, s. 6.

47 Gra i rzeczywistość była wystawiana także w kolejnych latach, w Łodzi (1961), Szczecinie (1963), 
Lublinie (1964), Jeleniej Górze (1970), Kielcach-Radomiu (1975) i raz jeszcze w Szczecinie (1985), a tak-
że przez Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych w Poznaniu w objeździe.
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Zarzuca jej, że jest za długa, dobrze natomiast pisze o grze aktorskiej, zwłaszcza o grającej 
Baronową Castelli Wiesławie Mazurkiewicz48. Władysław Orłowski w „Głosie Robotniczym” 
pisze o sztuce pozytywnie, ale również zarzuca jej, że jest za długa i że wszystko zostało 
powiedziane wprost49. Jerzy Zagórski w „Kurierze Polskim” uważa temat za już nieaktualny. 
Według recenzenta, reżyser Bojan Stupica nie wywiązał się ze swojej roli; chwali natomiast 
aktorów, stwierdzając: „[…] w swych błędach przedstawienie Teatru Nowego z Łodzi było 
ambitne i kreacyjne”50. Grzegorz Timofiejew z kolei w „Głosie Pracy” w spektaklu trwają-
cym 4 godziny widzi potrzebę skreśleń, po których temat sztuki może zainteresować „nie 
tylko łódzkich teatromanów”. Premierę uważa za ciekawą, a temat, choć opracowany, za 

„drapieżny, wciąż jeszcze aktualny”51.
Do 1964 roku autorem, którego sztuki najczęściej wystawiano, pozostaje Duško Rok-

sandić. Jego Ostrożnie z małżeństwem pozostawało 5 lat w repertuarze 7 polskich teatrów. 
Dramat wystawiano w Rzeszowie, Zielonej Górze, Olsztynie, Wałbrzychu, Białymstoku, Lu-
blinie i w Kaliszu. Sztuka została odnotowana w zestawieniach „Almanachu Sceny Polskiej”. 
W sezonie teatralnym 1960/1961 wśród najczęściej granych autorów obcych znalazła się 
na 20. miejscu (156 przedstawień, 3 realizacje, 37 382 widzów). Liczba oglądających ten 
spektakl była z pewnością o wiele większa, gdyż w 1960 roku powstała jeszcze jedna jego 
wersja. Pod zmienionym tytułem Śluby powszechne została zrealizowana przez Teatr Tele-
wizji. Spektakl reżyserował Ludwik René, a adaptacji podjął się Jarosław Abramow-Neverly. 
Z artykułu Leszka Golińskiego wynika, że sztuka była także grana na scenie objazdowej. 
I choć cieszyła się stosunkowo dużą popularnością wśród widzów, w oczach krytyków nie 
znalazła uznania. Goliński w „Trybunie Ludu“ pisał:

Warto by jednak przy okazji podyskutować: czy chodzi nam tylko o to, aby sztuka się 
podobała, czy też o to, aby widzom z różnych miasteczek województwa warszawskiego, 
olsztyńskiego i białostockiego (które obsługuje WTO) dać coś nie tylko strawnego, ale 
i wartościowego52.

Łódzka wersja Ostrożnie z małżeństwem wystawiona w Teatrze Powszechnym również nie 
wzbudziła zachwytu. Władysław Orłowski uważa wybór tekstu za zły, sztukę – za przestarzałą 
i banalną:  „W sumie sztuka nie odpowiada na żadne ważkie pytanie, jakie współczesność 

48 s. kaszyński: Skąd my to wszystko znamy?. „Odgłosy” 1959, nr 39, s. 7.
49 w. orłowski: „Bank Glembay Ltd.”. „Głos Robotniczy” 1959, nr 250, s. 3.
50 J. zaGórski: Nie ma pewniaków. „Kurier Polski” 1959, nr 228, s. 4.
51 G. TiMoFieJew: Jeszcze raz mieszczaństwo.  „Głos Pracy” 1959, nr 224, s. 4.
52 L. GoLiński: „Ostrożnie z małżeństwem” na scenie objazdowej. „Trybuna Ludu” 1959, nr 332, s. 4.
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stawia dziś w dziedzinie małżeńskiej”53. Całość, według recenzenta „Głosu Robotniczego”, 
ratuje dobra reżyseria, scenografia i aktorstwo. W innym tonie pisze o przedstawieniu Lu-
dwik Jankowski, recenzent „Warmii i Mazur”; poleca sztukę młodym małżeństwom oraz 
chwali 4 debiutujących aktorów54.

Na początku lat sześćdziesiątych rozpoczęła się współpraca teatrów lalkowych, szczegól-
nie ożywiona z teatrami chorwackimi, co widać w kolejnych okresach współpracy. Kontakty 
nawiązał Teatr Lalkowy Arlekin z Łodzi z Teatrem Lalkowym z Zagrzebia, który w 1962 roku 
przyjechał do Polski i dał 3 przedstawienia.

W omawianym okresie nawiązano ważną i intesywną do 1989 roku współpracę pomiędzy 
polskimi i jugosłowiańskimi teatrami dramatycznymi. Obejmowała ona występy gościnne 
teatrów polskich w Jugosławii, jugosłowiańskich w Polsce oraz współpracę indywidualną 
z reżyserami, aktorami i ze scenografami. Wydarzeniem kulturalnym stała się wizyta w maju 
1959 roku Jugosłowiańskiego Teatru Dramatycznego. Belgradzki teatr występował w War-
szawie, Poznaniu i we Wrocławiu, wystawiając 3 sztuki: z repertuaru światowego Króla  
Leara Williama Szekspira, serbską sztukę Osierocona rodzina Branislava Nušicia i chorwacką 
renesansową komedię Dundo Maroje Marina Držicia. Najpochlebniejsze recenzje zebrało 
ostatnie przedstawienie. Konrad Eberhardt w „Ekranie” pisze przede wszystkim o spektaklu 
oraz grze aktorskiej, i to w samych superlatywach55, a Józef Kelera w  „Odrze”  nazywa Marina 
Držicia i jego utwór odkryciem, komplementując również teatr i grę aktorów56. 

Rok wcześniej gościł w Polsce Serbski Teatr Narodowy z Nowego Sadu, który wystę-
pował w Łodzi i wystawił sztukę Ivo Vojnovicia Maskarada na poddaszu. Teatr z Nowego 
Sadu nie zyskał ogólnopolskiego rozgłosu, choć łódzkie gazety raczej poztywnie oceniały 
przedstawienie. Alina Grabowska w „Głosie Robotniczym” chwali inscenizację, zwłaszcza 
scenografię, uważając, że na tym tle gorzej wypadli aktorzy. Recenzentce sztuka przypo-
mina Pana Tadeusza, gdyż ukazuje żal za „uciekającą przeszłością, za pewnym stylem życia, 
który niepowrotnie mija”57.

Sztuki chorwackich autorów polski widz miał możliwość oglądać w wielu polskich mia-
stach w wykonaniu zespołów polskich i jugosłowiańskich. Recenzje przedstawień były 
zróżnicowane. Największym powodzeniem cieszył się Marin Držić, choć recenzenci nie byli 
jednomyślni w swych ocenach. Szczecińska realizacja komedii Dundo Maroje nie zyskała 
uznania. Feliks Jordan zarzuca tekstowi, że służy zabawie i nie ma w nim żadnego przesłania, 

53 w. orłowski: „Ostrożnie z małżeństwem”.  „Głos Robotniczy” 1959, nr 169, s. 3.
54 L. Jankowski: Debiut i…  „Warmia i Mazury” 1960, nr 11, s. 23.
55 k. eBerHardT: Szkoła aktorskiej zabawy.  „Ekran” 1959, nr 22, s. 10.
56 J. keLera: Teatr z Belgradu (Dundo Maroje).  „Odra” 1959, nr 23, s. 7 i 11.
57 a. GraBowska: Trzeci i ostatni wieczór z Serbami.  „Głos Robotniczy” 1958, nr 70, s. 3. Por. również 

M. orLicz: „Maskarada na poddaszu”.  „Dziennik Łódzki” 1958, nr 70, s. 2.
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choć spektakl jest dobrze wyreżyserowany i zagrany58. Emanuel Messer w „Głosie Szcze-
cińskim” pyta, po co ta komedia znalazła się na szczecińskiej scenie. Uważa z jednej strony, 
że autor nie jest tej miary, aby go z kilkuwiekowym opóźnieniem prezentować, chociaż 
z drugiej strony przewiduje, że komedia będzie się cieszyła powodzeniem wśród publicz-
ności, gdyż „ludowość Držicia wcale pasuje do gustu naszej publiczności teatralnej  […]”59. 

 5.7.7. Kontakty literackie – wizyty pisarzy i przekłady

 5.7.7.1. Wizyty pisarzy

Jesienią, na przełomie października i listopada 1956 roku, przyjechała delegacja literatów 
jugosłowiańskich w składzie Tanasije Mladenović, Novak Simić i Boško Novaković (fot. 43). 
Spędzili w Polsce 3 tygodnie, zwiedzając Warszawę, Poznań, Śląsk i Wybrzeże. W czasie 
pobytu podpisali umowę na wydanie antologii liryki jugosłowiańskiej. Jak się później okaże, 
był to jedyny tego typu (jugosłowiański) książkowy wybór liryki, który ukazał się w latach 
1944–1989. Kolejne antologie będą już wyborami poezji narodowych. 

58 F. Jordan: „Rzymska kurtyzana” – Drżicia w Teatrze Polskim. „Kurier Szczeciński” 1959, nr 8, s. 6.
59 e. Messer: „Rzymska kurtyzana”. „Głos Szczeciński” 1959, nr 12, s. 5.

Fot. 43 Zdjęcie członków 
przebywającej w Polsce dele-
gacji ZLJ – „Przyjaźń”.  
Od lewej: Boško Novaković,  
Tanasije Mladenović  
i Novak Simić



Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach – nowe otwarcie225

Przy okazji wizyt goszczący u nas pisarze często udzielali wywiadów, które później ukazywały 
się w prasie. Jeden z nich przeprowadziła Alicja Maliniak, która rozmawiała z całą trójką literatów. 
Z tekstu wyłania się obraz jednej, jugosłowiańskiej literatury. Podziały, o jakich wspomniano, 
dotyczyły grup literackich. Wyróżniono grupy „realistów”, „modernistów/awangardystów” (dziś 
nazywanych przedstawicielami neoawangardy lub drugiej awangardy) i „centrystów”. I choć 
wszyscy rozmówcy deklarują się jako „centryści”, dochodzi między nimi do żywiołowej polemiki, 
którą Maliniak tłumaczy tym, że każdy z pisarzy pochodzi z innego miasta:

Rzecz charakterystyczna: nasi trzej goście, którzy do tej pory rozmawiali spokojnie, te-
raz, gdy jest mowa o kierunkach grup literackich, zaczynają ze sobą gwałtownie pole-
mizować na temat niektórych sformułowań. Okazuje się, że wprawdzie wszyscy trzej 
są centrystami, ale różnią się nieco w poglądach, no a przy tym są przedstawicielami 
trzech miast (Belgradu, Zagrzebia i Sarajewa), co prawdopodobnie wpływa i na różnice 
w temperamencie dyskusyjnym60.

Ukazywały się również artykuły będące tłumaczeniami, jak Novaka Simicia Nowe drogi 
literatury jugosłowiańskiej, który wydrukowała „Nowa Kultura” wraz ze zdjęciem rzeźby Ivana 
Meštrovicia Wspomnienie (fot. 44). Simić pisze o jugosłowiańskiej odmianie socrealizmu, 
czyli „Estradzie”; literaturę przedstawia jako jedną – jugosłowiańską. Omawia czasopisma. 
Wspomina o sporze „awnagardystów” z realistami. Podaje bardzo dużo nazwisk, skupia 
się na prozie. Jest też akapit o Miroslavie Krležy, „największym zjawisku nowej literatury 
jugosłowiańskiej”61.

W marcu 1957 roku przebywał w Polsce Boro Pavlović. Wywiad z chorwackim poetą ukazał 
się w „Orce”, a przeprowadził go Jan Bolesław Ożóg. Znamienny jest początek publikacji, 
w którym widać zwrot, jaki nastąpił w kulturze polskiej po październiku 1956 roku. Uznaw-
szy dotychczasowe kontakty za nikłe, Ożóg stwierdza: 

Po Październiku wiele się zmieniło. Na polu literatury wyraża się to w ten sposób, że na 
łamach polskich czasopism pojawiać się zaczynają tłumaczenia z  młodej poezji serb-
skiej, chorwackiej i słoweńskiej, na deski zaś teatrów wchodzić próbują tu i ówdzie po-
pularne sztuki jugosłowiańskie. W ślad za tym ujrzymy z pewnością na półkach księgar-
skich tomy nowych autorów, których ojczyzną są urocze Góry Dynarskie i ciepła nizina 
naddunajska62.

60 T. MLadenović, n. siMić, B. novaković: Niech decyduje talent i piękno. Rozmawiała a. MaLiniak. 
„Przyjaźń” 1956, nr 47, s. 7.

61 n. siMić : Nowe drogi literatury jugosłowiańskiej. Tłum. M. krukowska . „Nowa Kultura” 1956, 
nr 51, s. 3, 7. 

62 B. pavLović: Rozmowa z chorwackim poetą. Rozmawiał J.B. ożóG.  „Orka”  1957, nr 17, s. 6.
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Fot. 44 Artykuł  
Novaka Simicia z re-
produkcją rzeźby 
Ivana Meštrovicia 
Wspomnienie
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Nie jest to klasyczny wywiad, lecz rekonstrukcja rozmowy i, jak pisze Ożóg, kilkugodzin-
nego spotkania, które się odbyło w Krakowie w klubie Związku Literatów Polskich przy 
Krupniczej. Rozmawiano między innymi o literaturze ludowej, która, według Pavlovicia, 
stanowi ważny komponent kultury chorwackiej i która najbardziej zaciekawiając Ożoga, 
zdominowała cały wywiad. Ożóg kończy tekst następującą refleksją: 

Zastanawiam się, czy u nas poeta czy krytyk urodzony w mieście w rodzinie inteligenc-
kiej orientowałby się tak świetnie w zgadnieniach naszej kultury ludowej. Wąpię w to. 
Bardzo wątpię63.

W dniach od 25 września do 14 października 1957 roku na zaproszenie Polskiej Akademii 
Nauk przebywał w Polsce Gustav Krklec, w ramach wymiany między PAN oraz Jugosłowiań-
ską Akademią Nauki i Sztuki w Zagrzebiu. Roman Szydłowski przeprowadził z nim wywiad, 
który ukazał się w „Trybunie Ludu”, a dotyczył przede wszystkim obecności literatury polskiej 
w Jugosławii. Krklec mówił o chorwackich przekładach literatury polskiej i o działalności 
Julijego Benešicia64.

W 1958 roku w Międzynarodowym Zjeździe Tłumaczy Literatury Pięknej w Warszawie, 
zorganizowanym przez polski Pen Club, uczestniczył Zlatko Gorjan. Spotkanie z pisarzem 
przygotowała między innymi redakcja tygodnika „Orka”, w którym ukazała się relacja z roz-
mowy. Literatura została przedstawiona jako dynamicznie rozwijająca się dziedzina życia 
społecznego, uczestnicząca w „budowie socjalistycznego życia narodów Jugosławii”. Na 
tle innych artykułów niniejszy tekst zawiera stosunkowo wiele informacji. Gorjan uważa, 
że szczególnie dobrze prezentuje się poezja, która jest nowoczesna, ekperymentalna, pod 
względem tematycznym literatura traktuje o współczesności i wojnie narodowowyzwo-
leńczej oraz partyzantce. Najważniejsi pisarze to niezmiennie Ivo Andrić i Miroslav Krleža. 
Podkreśla panujący w twórczości indywidualizm. Przedstawia również najważniejsze czaso-
pisma literackie, temat szczególnie interesujący redakcję   „Orki”.  Z rozmowy wynika, że w tej 
dziedzinie sytuacja w Polsce rysuje się lepiej, gdyż w Jugosławii nie ma żadnych tygodników 
literackich ani kulturalnych, a ukazujące się pisma są wydawane w niskich nakładach. Na 
zakończenie autor podkreśla fakt dużego zainteresowania literaturą polską w Jugosławii65.

We wrześniu 1960 roku przebywał w Polsce wraz delegacją pisarzy Ranko Marinković. 
Dwukrotnie odwiedził Polskę Marijan Matković: w 1960 i 1962 roku.

63 Ibidem.
64 G. krkLec: Literatura polska w Jugosławii. Wywiad przeprowadził R.S. „Trybuna Ludu” 1957, nr 

280, s. 6.
65 Por. z. GorJan : Rozmowa ze Zlatko Gorjanem. Rozmowę zanotował B. BarToszewicz .  „Orka” 

1958, nr 37, s. 2.
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Jedną z form popularyzacji literatury i kultury narodów Jugosławii stanowiły wieczorki 
literackie. Interesowali się nimi nie tylko Polacy, lecz także przebywający w Polsce przedsta-
wiciele placówek dyplomatycznych. Uwagi na temat tego typu spotkań były przesyłane do 
odpowiednich organów administracji w Belgradzie, te z kolei przekazywały je organizacjom 
niższego szczebla, na przykład Związkowi Litertów Jugosławii. Wydział Prasy i Informacji 
Państwowego Sekretariatu Spraw Zagranicznych (DSIP) w piśmie do ZLJ z 11 lutego 1960 
roku informował, że w Klubie Prasy Międzynarodowej i Książki odbył się wieczór literacki 
poświęcony Jugosławii. Imprezę oceniono pozytywnie i zachęcano Związek do rozszerzenia 
współpracy, proponując wystosowanie zaproszenia do Jugosławii dla Jarosława Iwaszkie-
wicza, nowego prezesa ZLP. W piśmie wspomniano również o tym, że w Polsce przetłuma-
czono 4 książki Ivo Andricia i że byłoby dobrze, aby odwiedził Polskę66.

Żadna z wizyt nie doszła do skutku, o czym piszę w poprzednim rozdziale, we fragmencie 
zatytułowanym Informbiurowcy, czyli „personae non gratae”.

 5.7.7.2. Przekłady książek

Jeśli chodzi o przekłady, najlepiej prezentuje się rok 1958. W publikacji Instytutu Bibliogra-
ficznego Biblioteki Narodowej Jugosławia pojawia się nie tylko w tabeli uwzględniającej 
przekłady literatury pięknej, lecz także w ogólnym zestawieniu Tłumaczenia według języka 
oryginału. W 1958 roku wydano 10 przekładów (w tym 3 autorów chorwackich) w łącznym 
nakładzie 50 700 egzemplarzy. Na literaturę piękną przypada 6 tytułów, po jednym – na 
literaturę dla dzieci i młodzieży oraz na następujące kategorie tematyczne: budowa ko-
munizmu i socjalizmu; wojsko; nauki matematyczno-przyrodnicze67. Jugosławia już nigdy 
później nie zajmie tak wysokiej pozycji w zestawieniach obrazujących współpracę kultu-
ralną PRL z zagranicą.

 5.7.7.2.1. Jugosłowiańskie wybory – Liryka jugosłowiańska

Z projektów jugosłowiańskich największym przedsięwzięciem okazało się wydanie w 1960 
roku antologii Liryki jugosłowiańskiej w wyborze Tanasijego Mladenovicia, Novaka Simi-
cia i  Drago Šegi, pod redakcją Zygmunta Stoberskiego, ze wstępem Jarosława Iwasz-
kiewicza (fot. 45). Z  literatury chorwackiej uwzględniono w niej: po jednym wierszu – 

66 d. kunc [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 40.
67 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 1958 [Warszawa 1959], s. 46–47 i 48–49.
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Marina Franičevicia, Zvonimira 
Goloba, Dubravka Ivančana, 
Stanka Jurišy, Vladimira Kovačicia, 
Vesny Krmpotić, Miroslava Slavka 
Mađera, Vjekoslava Majera, Slavka 
Mihalicia, Nikoli Milićevicia, Vladi-
mira Nazora, Vladimira Popovicia, 
Čeda Pricy, Ivana Slamniga, Mili-
voja Slavička, Augustina Stipčevi-
cia, Antuna Šoljana, Otona Šolca, 
Nikoli Šopa, Krsta Špoljara, Zlatka 
Tomičicia, Ireny Vrkljan, Šimego 
Vučeticia; po 2 wiersze – Jurego 
Franičevicia-Pločara, Drago Iva-
niševicia, Ivana Gorana-Kova- 
čicia, Bora Pavlovicia, Josipa 
Pupačicia, oraz po 3 lub więcej 
wierszy – Jurego Kaštelana, Gu-
stava Krkleca, Vesny Parun, Đura 
Šnajdera, Dragutina Tadijanovicia, 
Tina Ujevicia, Grigora Viteza. Jak 
przy każdej antologii, w projekt 
zaangażowanych było wiele osób.  
Przekładu podjęła się spora grupa 
tłumaczy i znanych polskich poe-
tów: Zbigniew Bieńkowski, Antoni 
Brosz, Mieczysława Buczkówna, 
Alija Dukanović, Mieczysław Ja-
strun, Stefan Flukowski, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Halina Kalita, Anna 

Kamieńska, Jerzy Lau, Leopold Lewin, Artur Międzyrzecki, Irena Olszewska, Seweryn Pollak, 
Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Włodzimierz Słobodnik, Anatol Stern, Zygmunt Stoberski, 
Wisława Szymborska, Marek Antoni Wasilewski, Jerzy Zagórski, Aleksander Wat.

Wybór Liryka jugosłowiańska poprzedzony jest dwustronicowym wstępem Jarosława 
Iwaszkiewicza. Polski poeta i ówczesny prezes ZLP kładzie w nim nacisk na podobieństwa 
w liryce obu krajów, za które uznaje melancholijność, czerpanie ze źródła poezji ludowej, 
wspólne wzory, „upartą” oryginalność, przeżycia wojenne, obrazy wiejskiej przyrody, od-
grywające większą rolę w poezji jugosłowiańskiej aniżeli polskiej, oraz to, że poezja jugo-

Fot. 45 Okładka antologii 
Liryka jugosłowiańska
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słowiańska „tak samo jak nasza oddycha powietrzem wschodu i zachodu”68. Stosuje pojęcie 
poezji jugosłowiańskiej i w jednym miejscu pisze o poetyckiej tkance Serbów, Chorwatów, 
Słoweńców oraz Macedończyków. Na końcu antologii znalazło się również dwustronicowe 
posłowie autorów wyboru podpisane przez Tanasijego Mladenovicia i Novaka Simicia. Są 
tu wymienione kryteria wyboru. Mladenoviciowi i Simiciowi chodziło o przedstawienie 
dorobku poetyckiego ostatnich 20 lat, a datą początkową był rok 1941, czyli moment  „wybu-
chu powstania narodów jugosłowiańskich przeciw okupantom faszystowskim”.  Wybierali 
najlepsze utwory, ale jednocześnie bliskie polskiemu odbiorcy i zrozumiałe dla niego, starali 
się uwzględnić jak najwięcej dzieł o „tematyce lub z motywami związanymi z Polską i jej 
narodem”69. Zrezygnowali też z wierszy, które wprawdzie cieszą się ogromną popularnością 
w Jugosławii, ale sprawiały „ogromne trudności w przetłumaczeniu ich na język polski”70. 
Mladenović i Simić piszą również, że na literaturę jugosłowiańską składają się 4 literatury: 
serbska, chorwacka, słoweńska i macedońska, ale w Informacjach o autorach wyróżniają 
dodatkowo poetów czarnogórskich71.

Nieporozumienia wokół antologii między stroną polską a jugosłowiańską były spowo-
dowane kryzysem w relacjach Jugosławii z obozem krajów socjalistycznych, wywołanym 
nowym programem ZKJ. Z 9 marca 1959 roku pochodzi pismo Simicia i Mladenovicia do 
Komisji do spraw Tłumaczenia i Lokowania Jugosłowiańskich Książek za Granicą ZLJ, w któ-
rym wyjaśniają, że wybrali wiersze chorwackie i serbskie, a Drago Šega – słoweńskie, po 
czym wysłali je z notkami o autorach do wydawnictwa Iskry. Latem 1958 roku otrzymali od 
Zygmunta Stoberskiego wykaz wierszy, z którego widać, że 

cała koncepcja Antologii… i wyboru wierszy oraz poetów została kompletnie zniekształ-
cona. Przykładowo, zapewne w  związku z  sytuacją polityczną, pominięto wszystkie 
wiersze o walce narodowowyzwoleńczej oraz wiersze o budowie socjalizmu w naszym 
kraju (z uzasadnieniem, że są to wiersze polityczne, a my przecież kierowaliśmy się kry-
terium estetycznym). Na nasze pisma protestujące, w których nie wyraziliśmy zgody na 
wydanie Antologii… w  takim kształcie z  naszymi podpisami, towarzysz Stoberski po-
prosił, abyśmy zaproponowali, co należy usunąć, i stwierdził, że powinniśmy dojść do 
porozumienia w kwestii Antologii… Napisał, że wydawnictwo Iskry włożyło dużo wysił-
ku i pracy w tłumaczenie jugosłowiańskich wierszy, i zaproponował, aby jednak znaleźć 
jakiś sposób na wydanie Antologii…

68 J. iwaszkiewicz: Wstęp. W: Liryka jugosłowiańska. Red. z. sToBerski. Wstęp J. iwaszkiewicz. Wy-
bór  T. MLadenović, n. siMić, d. szeGa. Warszawa 1960, s. 5.

69 T. MLadenović, n. siMić: Od autorów wyboru. W: Liryka jugosłowiańska…, s. 331. 
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 332.
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je čitava zamisao o Antologiji… i izboru pesama i pesnika u potpunosti iskrivljena. Tako 
npr. valjda s obzirom na političku situaciju izostavljene su sve pesme iz narodno oslobo-
dilačke borbe i pesme iz izgradnje socijalizma u našoj zemlji (s obrazloženjem da su to 
političke pesme, međutim mi smo s držali jednog potpuno estetskog merila). Na naša 
protestna pisma, gde smo zabranili da se ovakva Antologija… može objaviti pod našim 
potpisima drug Stoberski je odgovorio da mu predložimo skraćivanja i da bi bilo po-
trebno da se sporazumno dogovorimo u pogledu te Antologije… Naveo je i  to da je 
poduzeće „Iskri” uložilo trud i novce za prevođenje jugoslovenskih pesama i predložio 
da se nađe neki modus kako bi se ipak ta Antologija… izdala72. 

Liryka jugosłowiańska ostatecznie ukazała się z trzyletnim opoźnieniem, w 1961 roku, i była 
krytykowana zarówno przez Jugosławian, jak i przez polskich recenzentów. Autorem krytycz-
nej oceny jest między innymi Jan Wierzbicki (trudno powiedzieć, czy wiedział o ingerencji 
polskich redaktorów; nie sposób też zrekonstruować pierwotnej koncepcji). Recenzent ze-
stawia ideę wydania antologii z podobnym przedwojennym projektem pomysłu Julijego 
Benešicia, który mógł tylko „pomarzyć” o tak licznej grupie osób zaangażowanych w inicja-
tywę. Najpoważniejsze wątpliwości Wierzbickiego budzi sama koncepcja wyboru. Przypo-
mina, że Benešiciowi nie udało się dokończyć projektu ze względu na wybuch wojny. Część 
pracy, którą Benešić wykonał, pozostała jednak w rękopisie. Wierzbicki chwali przedwojenny 
dobór autorów, prezentacje ich sylwetek, wybór wierszy i przekłady. Tego wszystkiego bra-
kuje w recenzowanej antologii, która projekt Benešicia „przewyższa”.  Wśród mankamentów 
antologii Wierzbicki wymienia: zbyt dużą grupę prezentowanych poetów (113 poetów), małą 
liczbę wierszy, mniej więcej taką samą dla każdego autora, bez względu na to, jak ważnym 
był twórcą, przekładanie wierszy jednego autora przez kilku tłumaczy. Kolejny zarzut dotyczy 
przyjęcia roku 1941 jako daty początkowej. Wielu poetów bowiem nierzadko swoje najlepsze 
utwory napisało wcześniej. Wierzbicki wylicza brak podstawowych informacji, na przykład na 
temat tendencji rozwojowych współczesnej liryki czy powstającej w odmiennych warunkach 
poezji poszczególnych narodów. Przyjęcie kolejności alfabetycznej tylko, według niego, po-
głębia brak podstawowych informacji. Za największy walor antologii Wierzbicki uznaje udział 
w projekcie najwybitniejszych poetów polskich w roli tłumaczy. Wyróżnia Mieczysławę Bucz-
kównę, Wisławę Szymborską, Annę Kamieńską, Kazimierę Iłłakowiczównę (której tłumaczenia 
w antologii nazywane są spolszczeniami), Mieczysława Jastruna, Jerzego Horodyńskiego, 
Artura Międzyrzeckiego, Aleksandra Wata, Jerzego Ficowskiego, Zbigniewa Bieńkowskiego 
i „może jedyną tłumaczkę niepoetkę” Irenę Olszewską. Z chorwackich uwtorów chwali prze-
kłady wierszy Slavka Mihalicia Metemorfoza i Josipa Pupačicia Morze autorstwa Zbigniewa 
Bieńkowskiego oraz Czuwanie Ivana Gorana-Kovačicia w przekładzie Leopolda Lewina.

72 T. MLadenović, n. siMić [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 25.
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Wierzbicki dostrzega też słabe strony tłumaczeń: 

Za największą wadę wielu przekładów należy poczytać nieprecyzyjne posługiwanie 
się słowem. Zbyt często pojawiają się w antologii upiększenia i poetyzacje; słowa uży-
te w oryginale w znaczeniu wyjątkowym i nowym zastąpiono określeniami dawno już 
w poezji polskiej utartymi i spospolitowanymi. […]
Omówiona skłonność do sztucznej poetyzacji i  przypisywania poetom jugosłowiań-
skim słownika poetyckiego, i obrazowania na poziomie epigonów przeżytych już w na-
szej poezji struktur jest niestety właściwa większości tłumaczy antologii. Nie ustrzegli 
się jej nawet ci najlepsi (może poza Bieńkowskim), chociaż u nich te poetyckie rekwizyty 
używane są z umiarem i nie zacierają wartości oryginału. Ogólnie jednak rzecz biorąc, 
można mowić o niwelującej roli przekładów, o zagubieniu pewnych cech w poezji jugo-
słowiańskiej wyjątkowych, o sprowadzeniu wielu indywidualności twórczych do wspól-
nego mianownika. Jest to w istocie konsekwencją błędów w układaniu tomu, wynikiem 
rezygnacji z  właściwej hierachii wartości i  indywidualności na rzecz powierzchownie 
pojętej reprezentatywności73. 

I choć antologia zawiera „dużo dobrej poezji”, to recenzent podsumowuje, że nie zmieni 
ona istniejącego stanu rzeczy i nazwiska Tina Ujevicia, Dobrišy Cesaricia lub Milana Dedinca 
nadal nic nie bedą mówiły polskiemu czytelnikowi, nie wzbudzą też „głębszego” zaintere-
sowania poezją Słoweńców, Chorwatów, Serbów oraz Macedończyków74.

Edward Madany, autor drugiej oceny, także krytykuje uwzględnienie za małej liczby 
utworów poszczególnych autorów, zwłaszcza wybitnych poetów, z chorwackich wymie-
nijąc Tina Ujevicia, Jurego Kaštelana, Ivana Gorana-Kovačicia. Zarzuca osobom opracowu-
jącym Antologię…

brak wyodrębnienia klimatu poezji poszczególnych grup etnicznych, przeprowadzenia 
granicy między poezją chorwacką, serbską, słoweńską  – mających bogatą tradycję  – 
a poezją macedońską kształtującą dopiero swe podstawy75.

73 J. wierzBicki: Pierwsza polska antologia liryki jugosłowiańskiej. PS 1962, T. 12, s. 218–220.
74 Recenzja Wierzbickiego spotkała się z jedną opublikowaną polemiką. Halina Kalita zarzuca 

Wierzbickiemu, że obok Zygmunta Stoberskiego i Marka Antoniego Wasilewskiego zalicza ją do tłu-
maczy, którzy przekładają z „mechaniczną dosłownością”, wskutek czego teksty wychodzą „nieznośnie 
sprozaizowane”, ale do jej nota bene zaledwie dwu przekładów nie odnosi się ani słowem, podając 
przykłady z tłumaczeń Stoberskiego i Wasilewskiego. Por. H. kaLiTa: Krytyka? – Tak, ale rzetelna. „Nowa 
Kultura” 1963, nr 8, s. 6.

75 e. Madany: Współczesna liryka jugosłowiańska. NK 1961, nr 9, s. 538.



Madany najwięcej miejsca poświęca poezji wojennej. Uważa, że wojna partyzancka 
to „najbardziej żywy” spośród wszystkich tematów. Wspomina przy tej okazji Jamę Ivana 
Gorana-Kovačicia. Bohaterem osobnego akapitu uczynił Tina Ujevicia. Recenzent cytuje 
fragment wiersza Cyprys w „doskonałym tłumaczeniu” Aleksandra Wata. Na końcu chwali 
autorów wyboru za staranne przygotowanie publikacji76.

Poza antologią liryki wydano również tom jugosłowiańskich opowiadań wojennych 
pt. Bar „Titanic” w wyborze Aliji Dukanovicia (fot. 46). Spośród chorwackich autorów zna-
lazły się w nim utwory Vladana Desnicy, Ivana Dončevicia, Vjekoslava Kaleba, Miroslava 
Krležy, Ranka Marinkovicia, Vladimira Nazora. Dukanović dzieli opowiadania na dwie części: 
o I i o II wojnie światowej. W kontekście pierwszej części Dukanović pisze o walce Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców, w kontekście drugiej – o walce Serbów, Chorwatów, Słoweńców, 

76 Ibidem, s. 537–538.

Fot. 46 Obwoluta zbioru 
opowiadań Bar „Titanic”
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Czarnogórców, Bośniaków, Hercegowińczyków i Macedończyków. Dukanović oświadcza, 
że nie wybierał utworów najlepszych czy najciekawszych. Chodziło mu o zobrazowanie 

„pewnego problemu”: 

[…] narody Jugosławii w pierwszej wojnie światowej zdane były na ślepy los, a w dru-
giej wojnie przewodzili im komuniści, którym narody te bezwzględnie zaufały i dzięki 
którym wyszły z wojny zwycięsko77.

Każde opowiadanie poprzedza krótka nota o autorze. Wszyscy uwzględnieni przez Du-
kanovicia pisarze są określeni pod względem narodowym, poza Miroslavem Krležą i Ivo 
Andriciem, których nazywa pisarzami jugosłowiańskimi. Edward Madany w recenzji opu-
blikowanej w „Nowych Książkach” uważa, że zabrakło selekcji w wyborze utworów:

Gdyby zbiorek ograniczyć do nowel Krleży, Andricia, Kozaka, Ciopicia, Boszkovskiego, 
Bohanca, Kaleba, Desnicy i  Marinkovicia, objętościowo nieco szczuplejsza książka by-
łaby w pełni reprezentatywna dla literatury jugosłowiańskiej i artystycznie jednolita78.

 5.7.7.2.2. Książki chorwackie – coś dla koneserów, Vladana Desnicy Niespokojne wiosny

Pierwszą książką chorwackiego autora, jaka się ukazała w Polsce po normalizacji stosun-
ków, był Przydrożny pył  Vjekoslava Kaleba wydany w 1957 roku (fot. 47). W kolejnych latach 
opublikowano: zbiór tzw. nowel adriatyckich Ranka Marinkovicia zatytułowany Karnawał  
(fot. 48), powieści: Niespokojne wiosny Vladana Desnicy (fot. 49), Ród Kurlanów Mirka Božicia 
(fot. 50), Ostatni Stipancziciowie Vjenceslava Novaka (zob. wklejka 3, fot. 51). Najczęściej jed-
nak tłumaczono w tym okresie utwory Miroslava Krležy. Wydano 3 jego dzieła – powieści: 
Na krawędzi rozumu (zob. wklejka 3, fot. 52) i Powrót Filipa Latinowicza (zob. wklejka 3, fot. 53), 
oraz zbiór opowiadań „Świerszcz pod wodospadem” i  inne opowiadania (zob. wklejka 3,  
fot. 54). Najwięcej recenzji ukazało się na temat Powrotu Filipa Latinowicza, Niespokojnych 
wiosen i Rodu Kurlanów. Powtarzającym się w nich motywem jest teza o słabej znajomości 
literatury jugosłowiańskiej w Polsce.

77 a. dukanović : Wstęp [b.tyt.]. W: Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne. Wybór  
a. dukanović. Tłum. a. dukanović, M. krukowska, z. sToBerski. Warszawa 1962, s. 9.

78 e. Madany: 18 opowiadań jugosłowiańskich. NK 1962, nr 18, s. 1131.



Andrzej Żeromski recenzję Powrotu… zatytułował Nareszczie coś z literatury jugosłowiań-
skiej, zauważając, że literatura ta „w ubiegłym okresie była u nas na indeksie”79. Przypadek 
Krležy jest szczególny. Na odbiorze utworów tego pisarza wyraźnie ciąży „etykieta” jednego 
z najważniejszych pisarzy jugosłowiańskich, którego jednym tchem wymienia się wraz 
z Ivo Andriciem (od 1961 roku noblistą) w szeregu najwybitniejszych pisarzy jugosłowiań-
skich. Fakt ten nie pozwala recenzentom na ostrzejszą krytykę jego twórczości. Jerzy Lovell 
w krótkiej recenzji w „Życiu Literackim” określał powieść jako dziwną80. Maria Dąbrowska 
w swych Dziennikach zanotowała garść releksji po lekturze książki:

79 a. żeroMski: Nareszcie coś z literatury jugosłowiańskiej.  „Głos Pracy”  1958, nr 219, s. 3. 
80 J. LoveLL: Dziwna powieść Krležy. ŻL 1958, nr 38, s. 10.

Fot. 47 Okładka powieści  
Vjekoslava Kaleba Przydrożny pył

Fot. 48 Okładka zbioru opowiadań 
Ranka Marinkovicia Karnawał
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Fot. 49 Strona tytułowa 
powieści Vladana Desnicy  
Niespokojne wiosny

Fot. 50 Okładka powieści 
Mirka Božicia  
Ród Kurlanów



51

52

53

Fot. 51 Strona tytułowa powieści Vjenceslava Novaka Ostatni Stipančiciowie
Fot. 52 Okładka i strona tytułowa powieści Miroslava Krležy Na krawędzi rozumu
Fot. 53 Okładka i strona tytułowa powieści Miroslava Krležy Powrót Filipa Latinovicza



Wklejka 3

Fot. 54 Okładka zbioru  
opowiadań Miroslava Krležy  
„Świerszcz pod wodospadem”  
i inne opowiadania
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Jest to powieść jako tako interesująca, a jednak – mimo swego prekursorstwa w pesy-
mizmie i w rozbiciu tradycyjnej formy – ani rewelacyjna, ani nawet wybitna81.

Pozytywniej, ale także z rezerwą pisał Stanisław Piętak:

„Powrót” wywołuje przy czytaniu satysfakcję i zachwyt, ale także uczucie zniechęcenia 
i niezgody. […] Istotnie,  „Powrót Filipa Latinovicza” nie daje radości czy zadowolenia es-
tetycznego, ale w zamian dostarcza satysfakcji intelektualnej i moralnej w wyjątkowym 
nasileniu82. 

Konsekwentnym propagatorem twórczości Krležy był natomiast Edward Madany. Opu-
blikował w „Nowych Książkach” dwie recenzje. Pierwsza dotyczyła powieści Na krawędzi 
rozumu, którą uznał za w pełni oryginalny i artystycznie doskonały utwór83, druga – zbioru 
opowiadań „Świerszcz pod wodospadem” i inne opowiadania. Krleža jest w tych recenzjach 
przedstawiany jako pisarz podejmujący w swych utworach problematykę filozoficzną, two-
rzący przekonujące portrety psychologiczne, oraz krytyk „mentalności mieszczańskiej i bur-
żuazyjnego systemu społecznego”84.

Ród Kurlanów Mirka Božicia skłonił Wacława Sadkowskiego do refleksji na temat motywów 
popularności, jaką cieszy się wśród czytelników literatura obca. Sadkowski wyróżnił dwie 
kategorie odbiorców: „bardziej wyrobionych i rozsmakowanych w literaturze”, tych, którzy 
sięgają po przekłady, by poznać inne propozycje ideowe i artystyczne, oraz tych, których mo-
tywację uznaje za znacznie prostszą i masową – czytają po to, by poznać inne realia, nasycić 
dzięki lekturze swą ciekawość świata (epitety przypisane motywacji: „prostsza”  i  „masowa”, 
są w istocie określeniami czytelnika). W tym właśnie kontekście została opisana książka Boži-
cia.Według Sadkowskiego, będzie ona dobrą lekturą dla drugiej kategorii odbiorców85.

Łagodniejszy w swej ocenie dla pisarza był Stefan Treugutt. Nazywa Božicia poetą reali-
zmu i decyduje się na ogólną refleksję na temat słabo znanej literatury jugosłowiańskiej:

81 M. dąBrowska: Dzienniki powojenne. T. 4: 1960–1965. Wybór, wstęp, przypisy T. drewnowski. 
Warszawa 1997, s. 82.

82 s. pięTak: Książka Mirosława Krležy. „Orka” 1958, nr 48, s. 5.
83 e. Madany: „Na krawędzi rozumu”. NK 1961, nr 4, s. 220.
84 e. Madany : Opowiadania Miroslava Krležy. NK 1961, nr 10, s. 611–612. Madany recenzował 

obydwa przekłady także w „Orce”. Tym razem przedstawił sylwetkę pisarza i rolę, jaką odgrywa w li-
teraturze rodzimej. Książki zostały zaprezentowane pod kątem tematyki i warsztatu pisarskiego. 
Powtarzają się w interpretacji wątki polityczne z tak typową dla marksizmu walką klas oraz krytyką 
burżuazji i mieszczaństwa. e. Madany: Świerszcz pod wodospadem.  „Orka”  1961, nr 10, s. 7.

85 Por. w. sadkowski: Co kraj, to obyczaj. NK 1960, nr 11, s. 659–660.
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Wydaje się przecież, że właśnie żywy i autentyczny nurt tradycji epickiej jest cechą wy-
bitną tej literatury. W ich powieści jakby żyje, w osobliwy i piękny sposób, stara folklo-
rystyczna nuta „pieśni bohaterskiej” – spływająca w  jeden nurt z  realistyczną tradycją 
powieści europejskiej (chłopska klasyka Skandynawów, mistrzowie prozy rosyjskiej)86.

W podobnym tonie utrzymana była recenzja Edwarda Możejki. Najpierw prezentuje on 
pisarza, kreśli tło społeczne, następnie przedstawia tematykę utworu oraz wskazuje jego 
elementy wartościowe. Skupienie się na pozytywnych aspektach książki odzwierciedla 
zakończenie recenzji (łatwo sobie wyobrazić recenzenta, który na podstawie tych samych 
spostrzeżeń zakończyłby swoją recenzję druzgocącą krytyką):

Dziś odczytujemy tę powieść o  latach trzydziestych jak dawno minione dzieje. Wyda-
je się nam, że jest to książka napisana równocześnie z „Chłopami” Reymonta, tkwiąca 
w nurcie dziewiętnastowiecznej powieści chłopskiej. Biorąc jednak pod uwagę odmien-
ną specyfikę Jugosławii, doskonałe naszkicowanie charakterów ludzi z  gór i  związku 
człowieka z dziką przyrodą, powieść Mirka Božicia musimy zaliczyć do rzędu najcelniej-
szych utworów współczesnych w Jugosławii i przyznać jej duże wartości poznawcze87.

Odkryciem krytyki literackiej była natomiast powieść Desnicy Niespokojne wiosny. Naj-
bardziej entuzjastyczną recenzję napisał Henryk Bereza, wygłosiwszy przy tej okazji kilka 
zdań o krytyce literatury tłumaczonej i specjalistów w zakresie literatur słowiańskich: 

Nawet krytyk jest skazany na pośrednictwo innych krytyków, zwłaszcza w zakresie lite-
ratur obcych, których sam nie śledzi. A nie ma akurat krytyków, zwłaszcza w zakresie li-
teratur obcych, którym człowiek przyzwyczaiłby się wierzyć, jeśli chodzi o sądy na temat 
różnych słowiańskich literatur88. 

Berezę zafascynowała osobowość Desnicy89. Książka tak bardzo przypadła mu do gustu, 
że na jej podstawie wyciąga wnioski na temat autora, pisząc, że mógł ją popełnić

jedynie wspaniały człowiek: mądry, prosty, wrażliwy, urzekający. Ufam jeszcze bez resz-
ty swojej intuicji krytycznej. Domyślam się na podstawie kreacji narratora Niespokojnych 
wiosen, jaki musi być sam pisarz90.

86 s. TreuGuT T: Mirko Božić, poeta realizmu. „Przegląd Kulturalny” 1960, nr 27, s. 4.
87 e. MożeJko: Chłopska epopeja dalmatyńska. „Życie i Myśl” 1960, nr 9/10, s. 174.
88 H. Bereza: Najlepszy ze światów. T 1960, nr 12, s. 139.
89 Ibidem.
90 Ibidem. Autorem bardzo pozytywnej recenzji jest również Madany. Nazywa książkę Desnicy 
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Przekład z kolei chwaliła w „Nowej Kulturze” Teresa Wróblewska. Uznaje go za doskonały. 
Podoba jej się zmiana tytułu, powstrzymuje się natomiast od oceny samej książki. Przed-
stawia pisarza, utwór i jego problematykę91.

Recenzja Stanisława Piętaka opublikowana w „Tygodniku Kulturalnym Orka” to przy-
kład wypowiedzi krytyka nieznającego kontekstu, w jakim powstało dzieło, pomijącego 
ocenę przekładu. Recenzja ta nie jest jednoznaczna. Z jednej strony Piętak, porównując 
Niespokojne wiosny do powieści Tomasza Manna Buddenbrookowie, stwierdza, że Desnica 
przedstawia upadek bogatej mieszczańskiej rodziny „pobieżnie i bez pasji, jaka kierowała 
wielkim niemieckim pisarzem”, z drugiej zaś strony chwali go za to, że „postawił sobie am-
bitne zadania i wywiązał się z nich na ogół znakomicie”92. W końcu Piętak, podonie jak 
Sadkowski, dzieli czytelników na dwie kategorie: 

Czytelnicy, którzy szukają w powieści atmosfery czasu, portretów ludzkich, tła, realiów 
narodowego życia, mogą się zawieść i odłożyć książkę Desnicy z uczuciem rozczarowa-
nia. Z satysfakcją natomiast może przeczytać Niespokojne wiosny wyrobiony czytelnik, 
poszukujący w prozie nie tylko awanturniczej narracji, lecz szczerej, bezkompromisowej 
analizy procesów intelektualnych; przez nie jak przez piekło przeprowadza właśnie au-
tor Ivana Galeba93.

Recenzja zbioru opowiadań Ranka Marinkovicia ukazała się w poznańskim „Tygodniku 
Zachodnim”. Marek Ruszczyc najpierw wymienia już przetłumaczone książki z „literatury 
jugosłowiańskiej”, następnie zwraca uwagę na to, że Marinković jest znany jako dramato-
pisarz, a debiutował już przed wojną jako prozaik. Uznaje, że teraz jego utwory są bardziej 
zróżnicowane, dostrzega w nich elementy satyry, a pod względem gatunkowym część na-
zwa nowelami-maskami. Dla recenzenta są to studia psychologiczne postaci, zawierające 
ponure przeżycia wewnętrzne, pełne niedomówień, świadomie niedokończone. Rozwa-
żania Ruszczyca sprawiają wrażenie, jakby ich autor wahał się, jak ocenić „wiarygodność” 
bohaterów opowiadań Marinkovicia. Na koniec stwierdza: 

To galeria żywych ludzi doprowadzonych szczególnymi okolicznościami życia na skraj 
psychicznej wytrzymałości, ludzi szukających gorączkowo sensu istotnego swego życia94, 

literaturą intelektualną, przyznaje rację jugosłowiańskiej krytyce literackiej, która uznała Niespokojne 
wiosny za szczytowe osiągnięcie w całej twórczości pisarza. Por. e. Madany: Niespokojne wiosny. NK 
1960, nr 13, s. 784–786.

91 T. wróBLewska: Niespokojne wiosny.  „Nowa Kultura” 1960, nr 36, s. 2.
92 s. pięTak: Niespokojne wiosny.  „Tygodnik Kulturalny Orka” 1960, nr 33, s. 5.
93 Ibidem.
94 M. ruszczyc: Ze współczesnej literatury jugosłowiańskiej. „Tygodnik Zachodni” 1958, nr 48, s. 6.



Normalizacja (1956–1962)240

i pozytywnie ocenia tłumaczenie. Lepiej, według Ruszczyca, ze swego zadania wywiązała 
się Halina Kalita, która pokazała i precyzję, i lekkość w oddaniu monologów wewnętrznych. 
Zygmunt Stoberski natomiast, uważa Ruszczyc, jest doskonały w opisach realiów, ale w opi-
sach stanów psychicznych w jego przekładach „przebija sztywność i nieporadność w od-
najdywaniu polskich synonimów chorwackich subtelności leksykalnych”95.

 5.7.7.3. Przekłady w czasopismach

Liczba publikacji w czasopismach w omawianym okresie to kilkanaście pozycji rocznie. Tylko 
lata 1961 (2 publikacje: opowiadanie Miroslava Krležy oraz wiersz Vesny Parun) i 1962 (1 pu-
blikacja – dramat Marijana Matkovicia) wypadły słabiej. Nie ukazał się żaden tematyczny 
numer pisma, który prezentowałby szerszą panoramę produkcji literackiej w Jugosławii (tak 
jak to będzie później, w czasach „Literatury na Świecie”). Utwory poszczególnych literatur 
narodowych prezentowano pod szyldem literatury jugosłowiańskiej. Biorąc pod uwagę za-
równo publikacje przekładów, jak i tekstów o literaturze i kulturze, regularnie zajmowały się 
Jugosławią:  „Nowa Kultura”,  „Życie Literackie”  i  „Twórczość”.  Zdarzały się też publikacje, dziś 
należące do rzadkości, pojedynczych wierszy w prasie codziennej, na przykład w „Dzienniku 
Polskim”, „Gazecie Krakowskiej”, a nawet „Trybunie Robotniczej” (gazeta ukazująca się tylko 
na Śląsku, ale o największym nakładzie spośród wszystkich gazet codziennych w Polsce; 
fot. 55), albo w pismach wydawanych przez Ludowe Wojsko Polskie – w „Żołnierzu Pol-
skim”  i  „Żołnierzu Wolności”.  Z jednej strony wcielano w życie hasło „kultura dla wszystkich”, 
z drugiej strony był to sygnał, że Jugosławia jest Polsce ideologicznie bliska; uważa się, że 

„Żołnierz Wolności” wraz  „Trybuną Ludu” to pisma prezentujące oficjalne stanowisko partii. 
W sumie ukazało się w nich po kilka utworów Jurego Kaštelana (fot. 56), Vesny Parun, Đura 
Šnajdera, Ivana Dončevicia, Vesny Krmpotić. Najczęściej tłumaczyli Zygmunt Stoberski 
i Marek Antoni Wasilewski (po kilkanaście przekładów).

 5.8. Literatura i kultura chorwacka na łamach wybranych czasopism

Próbkę nowego stylu pisania o Jugosławii w porównaniu z okresem wykluczenia można 
zaprezentować na przykładzie tekstu Artura Hajnicza opublikowanego w „Nowej Kulturze”. 
Tytuł Problem Jugosławia jest symptomatyczny, dlatego że kraj ten pozostał enfant terrible 
dla obozu krajów socjalistycznych. Hajnicz tak tłumaczy zainteresowanie polskiego społe-
czeństwa sytuacją w Jugosławii (fot. 57):

95 Ibidem.



Fot 55 Opowiadanie Vjekoslava  
Kaleba Triumfalna furtka  
w przekładzie Zygmunta  
Stoberskiego – „Trybuna Robotnicza” 

Fot. 56 Wiersz Jurego Kaštelana 
w przekładzie Aliji Dukanovicia – 
„Nowa Kultura”
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Zresztą, jak wiadomo, nie urzekające piękno krajobrazu, a także – początkowo przynaj-
mniej – nie pobyt jugosłowiańskiej delegacji rządowej w ZSRR wywołały szerokie zain-
teresowanie naszego społeczeństwa, ale przede wszystkim związek problemów tego 
kraju z toczącą się u nas dyskusją polityczną i gospodarczą96.

W rzeczywistości wszystkie wymienione czynniki odegrały ważną rolę. Normalizacja sto-
sunków Jugosławii z ZSRR była warunkiem sine qua non przywrócenia współpracy między 
Polską i Jugosławią. Piękno przyrody to wartość uniwersalna, a w PRL wyjazd nad Morze 
Śródziemne dla wielu pozostał snem niespełnionym. 

Na tekst Hajnicza wpłynęła atmosfera przełomu październikowego, gdy się rozbudziły 
w społeczeństwie polskim złudne, jak się okaże później, nadzieje na autentyczną demo-
kratyzację życia społeczno-politycznego.

Dawniej, w okresie stalinowskiego dogmatyzmu, wszystko, co w jakimś szczególe mija-
ło się z raz ustalonymi – i uznanymi za bezwzględnie doskonałe – rozwiązaniami, trąciło 
herezją, zdradą i odstępstwem. Dziś natomiast można by powiedzieć, że budownictwo 
socjalistyczne jest w pewnej mierze pojęciem ramowym97.

Iluzoryczna wiara w możliwość zyskania większej swobody wobec Moskwy tłumaczy 
zainteresowanie „jugosłowiańskim eksperymentem”. Hajnicz pisze o zarządzaniu środkami 
produkcji i modelu jugosłowiańskim, w którym zostało ono powierzone klasie robotniczej, 
a nie, jak w klasycznym stalinowskim modelu, państwu, centralnemu aparatowi. Zauważa 
renesans leninizmu. Odnosząc się do rezolucji Kominformu i okresu wykluczenia Jugosławii, 
stwierdza, że Belgrad padł ofiarą stalinowskiego apodyktyzmu, a sprawa jugosłowiańska 
była najbardziej drastycznym wyrazem deptania internacjonalizmu98.

Z dzisiejszej perspektywy Władysław Lubaś, lektor języka polskiego na Uniwersytecie 
Belgradzkim w latach 1966–1969, rekonstruuje stosunek do Jugosławii z drugiej połowy 
lat pięćdziesiątych w taki oto sposób:

W późnych latach pięćdziesiątych polscy intelektualiści, którzy faktycznie nie mogli wy-
jeżdżać na zachód, marzyli o podróży przynajmniej do Jugosławii, aby tam zobaczyć 
inni niż polski socjalizm. Wydawało się wtedy, przynajmniej niektórym z nas, naprawdę 
demokratyczny. Właśnie wtedy ożywiła się współpraca gospodarcza i  kulturalna mię-
dzy naszymi krajami. Był dobry klimat, który współtworzyli także mądrzy i  pracowici

96 a. HaJnicz: Problem Jugosławia. „Nowa Kultura” 1956, nr 27, s. 1.
97 Ibidem.
98 Por. ibidem, s. 3.
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dyplomaci, że wspomnę ze strony polskiej pana Korzeniowskiego, później Władysława 
Wołodkiewicza99.

Lubaś pokazuje też rolę pośrednika, jaką odgrywała Jugosławia między krajami zachod-
nimi i krajami socjalistycznymi. Pisze o autobiografii Jerzego Giedroycia Autobiografia na 
cztery ręce, w której widać, że Jugosławia była swoistym kanałem przerzutowym dla polskiej 
emigracji politycznej w jej kontaktach z krajem:

Obaj [z Karolem Kewesem] byliśmy zdania, że trzeba stawiać na Jugosławię, by oddzia-
ływać na blok sowiecki. […] W latach pięćdziesiątych już po wizycie Chruszczowa w Ju-
gosławii, ale jeszcze przed Październikiem, przy cichej tolerancji władz, wysłałem z Ju-
gosławii masę książek do Polski i Rosji100. 

Giedroyc podkreśla jednak swój dystans do Jugosławii, traktuje ją instrumentalnie, jako 
jedną z dróg docierania do kraju. 

Nie miałem jednak żadnej sympatii do titoizmu. Ustrój jugosłowiański to nie był mój 
problem. Mój punkt widzenia na całą tę sprawę był, muszę przyznać, dywersyjny. Ważne 
były dla mnie możliwości oddziaływania za pośrednictwem Jugosławii  – i  to wszyst-
ko. Później interesowałem się tamtejszymi eksperymentami społeczno-gospodarczymi, 
a zwłaszcza radami robotniczymi101.

Bardzo surową ocenę Jugosławii zawarł w swych dziennikach Jan Lechoń. Rządy Tity są 
dla niego typową dyktaturą, a samego marszałka, za każdym razem podkreślając hipokryzję 
zachodnich polityków, nazywa „mordercą Michajłowicza” (chodzi o Dragoljuba „Dražę” Mi-
hailovicia, dowódcę wiernych królowi Piotrowi II Karađorđewiciowi oddziałów czetników). 
W maju 1956 roku poeta zapisał:

Tito, morderca Michajłowicza, zresztą „jouisseur” w stylu Goeringa i Perona, nie tylko że 
dostał już wszystkie Legie Honorowe, ale Francuzi proszą go, żeby im pomógł w Algie-

99 w. LuBaŚ: Polonistyka i slawistyka belgradzka w moim wspomnieniu. U: Sto godina polonistike 
u Srbiji. Zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa. Beograd 1996 – wydanie książkowe, 2002 – wy-
danie internetowe: http://www.rastko.rs/rastko-pl/stogodina/wlubas-belgrad_pl.php. Data dostępu: 
20 czerwca 2012.

100 Ibidem. Por. J. Giedroyc: Autobiografia na cztery ręce. Oprac. k. poMian. Warszawa 1996, s. 155.
101 Ibidem.
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rze. Na stare lata coraz mniej mam zrozumienia dla draństw politycznych, coraz mniej 
znoszę cynizm102.

Lechoń utrzymywał na emigracji kontakty z Jugosłowianami. Znał Bogdana Radicę, hi-
storyka, pisarza i dyplomatę, który, przebywając w czasie wojny na Zachodzie, popierał Titę. 
Roczarowany tym, co zobaczył po powrocie do ojczyzny, wyemigrował do USA. Lechoń 
przyjaźnił się także z serbskim poetą Rastkiem Petroviciem. I choć pierwszego nazywa 
Kroatem, drugiego – Serbem, są oni dla niego Jugosłowianami. Z sierpnia 1951 roku po-
chodzi ciekawy zapis, który warto zacytować. Jest to krótka charakterystyka Jugosłowian, 
uważanych przez Lechonia za najbliższych Polakom spośród wszystkich Słowian. 

Zawsze uważałem Jugosłowian za naród najbliższy Polaków, w każdym razie za Słowian 
nam najbliższych. Poczucie honoru i wojowniczość – to rzeczy tak rzadkie, że gdy je w kimś 
spotkasz, czujesz mu się od razu bliski, choćby był w innych zupełnie od ciebie różny.  Ra-
dicę, z którym spędziłem ten dzień u Kisterów, od pierwszego z nim spotkania osiem lat 
temu czułem po prostu przez skórę – przez te właśnie cechy, i zawsze lubiłem się z nim 
spotykać. Te wspólne nam i Jugosłowianom odruchy determinują też wspólne niechęci103.

Wydaje się, że opinia Lechonia wywodziła się z pozytywnego stosunku do Jugosławii, po-
pularności, jaką cieszył się ten kraj w międzywojniu (przede wszystkim Serbia i Chorwacja; 
Bośnia ze względu na islam nie mieściła się w paradygmacie południowym i słowiańskim). 
Pisała na ten temat Monika Bednarczuk, zwracając uwagę, że jedną z podziwianych cech 
Słowian południowych jest męskość i bohaterskość104.

Dzienniki Lechonia oceniano rozmaicie. Zwraca na to uwagę Iwona Hofman w książce 
Dwugłos o Peerelu poświęconej dziennikom Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa. 
Przywołuje dwie oceny: Witolda Gombrowicza i Stefana Kisielewskiego. Wybieram te frag-
menty, które odnoszą się do Lechonia diagnoz sytuacji społeczno-politycznej. Gombrowicz 
w swych dziennikach stwierdza: 

Lechoń nie miał żadnego dojścia do współczesnego człowieka […] pojęcia nie miał 
o dzisiejszej współczesności […]105.

102 J. LecHoń: Dziennik. T. 3: 1 stycznia 1953–31 grudnia 1956. Wstęp i konsultacja edytorska r. LoTH. 
Wydanie 1. krajowe. Warszawa 1993, s. 846.

103 Ibidem, s. 205.
104 M. Bednarczuk: Ideał antyczny, czyli (jugo)słowiański: Polacy jako północna diaspora. „Przegląd 

Humanistyczny” 2008, nr 5, s. 65–77.
105 Cyt. za: i. HoFMan: Dwugłos o Peerelu. Dzienniki Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa. Lublin 

2000, s. 37.
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Hofman uważa tę opinię za niesprawiedliwą, obliczoną  „bardziej na efekt skandalizujący 
niż rzeczywisty sąd oddający wrażenia po lekturze”. 

Stosunek Kisielewskiego do Lechonia jest już inny:

Zdaniem Kisiela (piszącego już wówczas własne Dzienniki), Lechoń formułuje bardzo 
ciekawe spostrzeżenia polityczne i obyczajowe, zwłaszcza w wiernym obrazie życia emi-
gracji polskiej w Ameryce106.

O tym, że polsko-jugosłowiańskie stosunki uległy normalizacji, świadczy częsta obec-
ność informacji z tego kraju na łamach naczelnej gazety PRL – „Trybuny Ludu”107. W relacji 
z wizyty w Jugosławii Janina Kuczewska pisała: 

Podczas mego pobytu w Jugosławii można było spotkać dziesiątki Polaków: związkow-
ców i przedstawicieli Ligi Przyjaciół Żołnierza, specjalistów od zagadnień finansowych, 
zdrowia, spółdzielczości rolniczej itp. Trudno wszystkich wyliczać, bo polski „najazd” 
trwa i chyba nieszybko się skończy. Ma to zresztą swoje pełne uzasadnienie i jest w za-
sadzie zjawiskiem pożądanym. Nadrabiamy wieloletnie zaległości w kontaktach z naro-
dami Jugosławii, nawiązujemy coraz szersze stosunki gospodarcze, na różnych polach 
wymieniamy doświadczenia, co zawsze jest rzeczą dobrą i pożyteczną dla obu stron108.

„Trybuna Ludu” odnotowywała ważne wydarzenia w stosunkach pomiędzy obu krajami. 
W krótkiej notatce informowała czytelnika o takim fakcie, jak spotkanie jugosłowiańskiej 
delegacji kulturalnej z wicepremierem Jaroszewiczem109. Podkreślano dobrą atmosferę, 
jaka panuje we wzajemnych kontaktach. Informację o podpisaniu planu realizacji Umowy 
o współpracy kulturalnej poza kilkoma szczegółami tejże współpracy kończy fragment bu-
dujący pozytywny obraz jugosłowiańskiego partnera:

Podpisanie planu realizacji umowy kulturalnej odbyło się w serdecznej atmosferze w ga-
binecie wiceministra Marca. Na akt podpisania przybyli wiceminister [Ministerstwa  – 

106 Ibidem.
107 Nie robiłem kwerendy tego dziennika, z dostępnej bibliografii wynika, że w 1957 roku gazeta 

12 razy publikowała teksty o polsko-jugosłowiańskich kontaktach kulturalnych, od krótkich notatek, 
po duże artykuły, na przykład artykuł o Julijem Benešiciu czy wywiad z Gustavem Krklecem.

108 J. kuczewska: Polskie spotkania.  „Trybuna Ludu”  1957, nr 234, s. 6. 
109 [B.a.] Rządowa delegacja kulturalna Jugosławii u wicepremiera Jaroszewicza.  „Trybuna Ludu” 

1957, nr 292, s. 2.
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L.M.] Szkolnictwa Wyższego Eugenia Krassowska, przedstawiciele związków twórczych 
oraz wyżsi urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Przy lampce wina i wśród nieoficjalnych, lecz bezpośrednich i serdecznych rozmów za-
kończyła się uroczystość110.

„Trybuna Ludu”  w informacjach na temat współpracy kulturalnej częściej pisała o pol-
skiej obecności w Jugosławii niż o jugosłowiańskiej w Polsce. Jeden z większych artykułów, 
zajmujący prawie całą stronę, został poświęcony Julijemu Benešiciowi. Roman Szydłowski, 
autor tekstu, odwiedził Benešicia w jego domu w Zagrzebiu i opisał spotkanie z pisarzem 
oraz przedstawił sylwetkę i dorobek chorwackiego polonisty111.

Podobnie jak w pierwszym okresie, w prasie polskiej publikowano artykuły i wypowiedzi 
jugosłowiańskich autorów, przedstawicieli kultury. Bratko Kreft, słoweński pisarz, eseista 
i dramatopisarz, przebywający w Łodzi na zaproszenie Teatru Powszechnego, zamieścił 
w łódzkiej „Kronice” szkic, w którym prezentował sytuację w prozie, poezji i dramacie. Pod-
kreślał pragnienie uwolnienia się od polityki i dążenie do europeizacji literatury:

Głównym celem współczesnej literatury jugosłowiańskiej jest zrzucenie balastu polityki, 
odnalezienie człowieka z  jego psychologicznymi i  społecznymi konfliktami. Sądzę, że 
to poważny krok naprzód w porównaniu z okresem socrealizmu. Drugą ambicją naszej 
literatury jest europeizacja, chęć dotrzymania kroku sztuce światowej, ciągły kontakt 
z nią. Chcemy, aby nasza sztuka, podobnie jak polityka, zwróciła uwagę całego świata, 
chcemy ciągle akcentować, że Jugosławia leży w Europie112.

W tym duchu utrzymany był artykuł Predraga Palavestry. Serbski krytyk i historyk lite-
ratury także wypowiadał się o literaturze jugosłowiańskiej ogólnie, bez dzielenia jej na 
literatury narodowe. Zerwanie kontaktów kuluralnych w latach 1949–1955 spowodowało, 
że każdy tego typu tekst opisywał tendencje w literaturze od zakończenia wojny do współ-
czesności, próbując nadrobić stracony czas. Palavestra dzieli ten okres na dwa podokresy: 
sytuacja po wojnie to czas, w którym

pisarze jugosłowiańscy, a w szczególności poeci, wyrażali powszechne uczucia, odzwier-
ciedlali wrzenie i rytm powojennego życia i chociaż wszyscy oni w swych szlachetnych 
zamiarach na pewno w większym stopniu zaspokajali potrzeby społeczne i polityczne 

110 eGa: Polsko-jugosłowiańska wymiana kulturalna w 1957 roku.  „Trybuna Ludu” 1957, nr 203, s. 3.
111 Por. r. szydłowski: Ambasador kultury polskiej w Jugosławii.  „Trybuna Ludu” 1957, nr 304, s. 4.
112 B. kreFT: O współczesnej literaturze jugosłowiańskiej.  „Kronika” 1957, nr 6, s. 5, 8; 1957, nr 7, s. 4.
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niż przeżycia estetyczne – osiągnęli przecież jedno: szczerością swej poezji zdołali stwo-
rzyć dokument tamtych dni i ukazali młodzież, która sens swego życia utożsamiła z sen-
sem Rewolucji113. 

Przełom nastąpił po 1950 roku, gdy doszło do zerwania z dogmatyzmem: „Wszelka jed-
nostronność, deklaratywność, bezkonfliktowość i inne podobne szablony pod naciskiem 
życia stały się nieuniknionym anachronizmem”. Palavestra, tak jak inni autorzy, podzielił 
współczesnych pisarzy na dwie grupy: pisarzy tradycyjnych i „modernistów”114.

Jak postrzegano Jugosławię w trakcie przełomu październikowego, widać w artykule  
Z. Stoberskiego Zdobycze kulturalne Jugosławii, w którym wydaje się ona wręcz wzorem do 
naśladowania dla Polski szukającej swojej drogi rozwoju:

Jugosławia jest przykładem państwa, które bohatersko zaczęło walkę o  szukanie no-
wych dróg w socjalizmie. Wkraczając śmiało na drogę eksperymentu gospodarczego, 
dano tam możność eksperymentowania w sztuce, w literaturze i w innych dziedzinach 
życia społecznego i kulturalnego. Towarzysze jugosłowiańscy zdają sobie z tego sprawę, 
że jest to jedynie słuszna droga. Bez eksperymentu, badań i  krytyki nie może istnieć 
dalszy prawdziwy postęp115.

Stoberski nie dokonuje podziału na literatury narodowe. Wymienia przedstawicieli i nie 
wyróżnia nikogo, pisze o dwóch okresach: o tym do 1948 roku, z wpływami realizmu so-
cjalistycznego, i o następującym później okresie naznaczonym eksperymentami. Za naj-
ważniejsze osiągnęcie uważa wyzwolenie pisarzy od „tak zwanej cenzury wewnętrznej”. 
Przywołuje podział na realistów i „modernistów” oraz odwołuje się do Mladenovicia, który 

113 p. paLavesTra: Płodne lata jugosłowiańskiej literatury. (Korespondencja własna z Belgradu). Tłum. 
Z.S. „Po Prostu” 1956, nr 7, s. 4.

114 Ibidem, s. 4. Słowo modernizam (i utworzony od niego modernist – modernista) ma w języku 
chorwackim szersze znaczenie. Opisuje nowe zjawiska w sztuce, dążenia do jej uwspółcześnienia. Na 
takie jego użycie wpływa również często stosowany przymiotnik moderan, czyli nowoczesny, mod-
ny, współczesny, nowy, dzisiejszy. O wieloznaczności terminu pisał między innymi Grzegorz Gazda. 
Semantyka modernizmu w analizowanych tekstach krytycznoliterackich pokrywa się z ostatnim, 
najszerszym znaczeniem, które wskazuje autor Słownika europejskich kierunków i grup literackich XX 
wieku, podkreślając jego niedoskonałość i zacieranie istotnych różnic pomiędzy podciągniętymi pod 
wspólny mianownik różnymi tendencjami w sztuce i literaturze: „W ostatnich latach kształtuje się 
jeszcze inne pojęcie modernizmu, obejmujące, jako rozległa formacja, literaturę i sztukę od ostatnich 
dekad XIX wieku po zmierzch awangardy i jej reorientacji w postaci neoawangardy w latach sześćdzie-
siątych”. G. Gazda: Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Warszawa 2000, s. 311. 

115 z. sToBerski: Zdobycze kulturalne Jugosławii. „Dziennik Ludowy” 1957, nr 206, s. 4.
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wyróżnił trzecią grupę, a mianowicie pisarzy tworzących „syntezę najlepszych tradycji kla-
sycznych z najbardziej współczesnymi zdobyczami nauki i filozofii, z najnowszymi osiągnię-
ciami współczesnej fizyki, chemii i techniki”. To grupa, która „ma najjaśniejszy światopogląd 
marskistowski, przeciwstawia się dogmatom i szuka zarówno nowych form jak i nowych 
treści w sprzecznościach i kontrastach swojej epoki”116.

Zadania zaprezentowania poezji podjął się Marek Antoni Wasilewski, jeden z tłumaczy 
liryki w omawianym okresie, przy okazji opublikowania kilku przekładów w tygodniku 

„Ziemia i Morze”. Określa poezję jugosłowiańską (pomija twórczość w języku macedońskim 
i słoweńskim) jako „modernistyczną”, co wyraża się, według niego, w niezwykłości formy, 
tematu i podejścia do spraw najprostszych. Wasilewski uważa, że poezja jugosłowiańska 
nie potrafi wywoływać wzruszenia, co stanowi dla niego najwyższą w niej wartość w ogóle. 
Nad tę funkcję przedkłada chęć zaskoczenia czytelnika, a to z kolei rodzi „Dziwolągi gra-
matyczne, graficzne, filozoficzne, cudaczność pejzażu, superdziecinność czy przemądrza-
łość […]”. Nie jest łatwa w odbiorze. Jej stosunek do rzeczywistości pozaliterackiej również 
nie spełnia ówczesnych oczekiwań.

Rzeczywistość nie odzwierciedla się w niej wprost, ale przechodzi przez szereg „stacji 
nadawczo-odbiorczych” niby przez odbicia w szeregu krzywych zwierciadeł, dając w re-
zultacie obraz specyficzny, daleki od naturalizmu, obraz dostępny jedynie […] gronu 
eklektyków117.

Według Wasilewskiego, przyszłość poezji w Jugosławii nie rysuje się zbyt optymistycznie.

Można więc spodziewać się, że perspektywy rozwojowe obecnego kierunku poezji ju-
gosłowiańskiej nie są wielkie. Oczekiwać należy zakrętu, i to zakrętu tak ostrego, który 
wysypie poza drogę wszystkich tych, którzy nie potrafią zawrzeć w  swych wierszach 
prawdziwego wzruszenia, wzruszenia dostępnego nie tylko […] autorowi, [lecz także – 
L.M.] odbiorcy118.

W omawianym okresie w prasie najwięcej pisano o Miroslavie Krležy. Był to najczęściej 
prezentowany pisarz chorwacki. W latach 1958–1961 co roku polską publiczność zapozna-
wano z jakimś jego nowym utworem. W 1958 roku wydano powieść Powrót Filipa Latinovicza, 
w 1959 Teatr Nowy w Łodzi wystawił Bank Glembay Ltd., w 1960 roku ukazało się 1. wydanie 
powieści Na krawędzi rozumu, a w 1961 roku opublikowano zbiór opowiadań „Świerszcz pod 

116 Ibidem.
117 M.A.W.: Młoda poezja Jugosławii. „Ziemia i Morze” 1957, nr 21, s. 5.
118 Ibidem.
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wodospadem” i inne opowiadania. Recenzje i informacje na ten temat, same wielokrotnie 
pisane „z urzędu”, czynią z Krležy najpopularniejszego pisarza chorwackiego. 

W 1957 roku ukazała się w prasie seria artykułów informujących o nagrodzie polskiego 
Pen Clubu dla Julijego Benešicia za całokształt działalności przekładowej i przedstawiają-
cych przy tej okazji dorobek autora Ośmiu lat w Warszawie. W tym samym roku Julije Be-
nešić umarł, co również odnotowała polska prasa, konsekwentnie nazywając go wielkim 
przyjacielem Polaków i ambasadorem kultury polskiej w Jugosławii. 

 5.8.1. Chorwacja i Jugosławia w „Życiu Literackim”

Podobnie jak po rezolucji Kominformu, gdy „Trybuna Ludu” za radzieckim pismem „Sowiet-
skoje iskusstwo” pisała o faszyzacji literatury w Jugosławii, tak teraz, w 1955 roku, w zmie-
nionych realiach politycznych, ponownie pierwszy tekst przedstawiający Jugosławię w no-
wym, tym razem pozytywnym, świetle pochodził z ZSRR. W 32. numerze „Życia Literackiego” 
ukazał się dłuższy artykuł na temat literatury w Jugosławii, który był omówieniem pracy 
radzieckiego autora J. Gawriłowa z pisma  „Litieraturnaja gazieta”. Kilkakrotnie podkreślono 
w nim dominującą pozycję realizmu, nie pisano o literaturze jugosłowiańskiej, lecz o po-
szczególnych literaturach, podkreślając widoczną w twórczości literackiej „różnorodność 
charakterów narodowych”119. Pokrótce została scharakteryzowana każda z nich, wymie-
niono przedstawicieli, tytuły czasopism literackich, stowarzyszenia pisarzy. Najwięcej uwagi 
poświęcono Miroslavowi Krležy i Ivo Andriciowi.

 5.8.1.1. Reportaże – „bez lakieru i podejrzliwości”

Pokaźne publikacje na temat Jugosławii to reportaże. Odwilż i wznowienie kontaktów po-
litycznych otwarły nowy etap we wzajemnych stosunkach. Wybrani Polacy z wyraźnym za-
interesowaniem wyruszli do Jugosławii, by na własne oczy zobaczyć przeprowadzany tam 

„eksperyment”. W 1956 roku w 26. numerze po raz pierwszy Jugosławia zagościła na stronie 
tytułowej. Opublikowano Mieczysława Kiety relację z podróży po Jugosławii opatrzoną 
2 fotografiami: Fragment Pomnika Braterstwa Broni z Armią Radziecką i Jezioro Ohrid w Ma-
cedonii. Nad jeziorem tysiącletnia cerkiewka, kolebka piśmiennictwa słowiańskiego. Pierwsza 
z nich, umieszczona na pierwszej stronie, przedstawia fragment pomnika w miejscowości 
Batina120, dzieło chorwackiego rzeźbiarza Antuna Augustinčicia z 1947 roku, upamiętnia-

119 J. Gawriłow: Literatura Jugosławii. ŻL 1956, nr 32, s. 11.
120 Dzisiaj na granicy chorwacko-serbskiej.



jące bitwę, jaką stoczyła Ludowa Armia Wzywolenia Jugosławii oraz Armia 
Czerwona z Niemcami w czasie II wojny światowej w dniach 11–19 listo-
pada 1944 roku (fot. 58). Na drugiej fotografii, wewnątrz numeru, na 11. 
stronie, znajduje się cerkiew. Na początku reportażu podano informację, 
że chodzi o cerkiew św. Nauma, z którym związane są początki piśmien-
nictwa słowiańskiego. O kulturze to właściwie wszystko, bo artykuł zdomi-
nowały wspomnienia II wojny światowej i walk partyzanckich z Niemcami. 
Kieta w związku z wszechobecnością jednego ze sloganów: „śmierć faszy-
zmowi – wolność narodowi” (smrt fašizmu – sloboda narodu), który powta-
rzano w prasie, w radiu i telewizji, na przykład na początku i końcu audycji 
(słowa te w latach czterdziestych i pięćdziesiątych umieszczano również 
na końcu dokumentów państwowych), dzieli się z czytelnikiem refleksją:

Wydawać się może dziwnym, że hasło to zrodzone w okresie walki wy-
zwoleńczej jest w Jugosławii używane po dziś dzień. Łączy się ten fakt 
z głębokim kultem tradycji walk narodowowyzwoleńczych. Głębokie 
przywiązanie do tradycji tych walk jest jedną z  charakterystycznych 
cech dzisiejszej Jugosławii121.

W numerze 15. z 1957 roku ukazał się najobszerniejszy od początku ist-
nienia pisma artykuł O Jugosławii – bez lakieru i podejrzliwości Władysława 
Machejeka, redaktora naczelnego „Życia Literackiego” (fot. 59). Ponownie 
jego fragment trafił na pierwszą stronę. W kolejnych numerach i latach 
Machejek powracał do tematu Jugosławii. Pierwszy z jego tekstów można 
nazwać rozrachunkiem z okresem wrogości. Już na samym początku Ma-
chejek prezentuje się w nim jako obiektywny, bezstronny obserwator:

Od dawna pragnąłem z bliska poznać Jugosławię. Z bliska, to znaczy 
nie z brutalnie złośliwych sformułowań polityków i demagogów czy 
na odwrót – z cielęcych zachwytów tych dziennikarzy, którzy natarczy-
wie szukając i znajdując od razu na każdym etapie nowego boga, nie 
chcą wiedzieć, że są tylko życiowo sprawni122.

Interesuje go przede wszystkim rolnictwo. Prezentuje Jugosławię pod 
względem gospodarczym oraz społeczno-obyczajowym. Z tekstu wyłania 

121 M. kieTa: Kartki z podróży po Jugosławii. ŻL 1955, nr 26, s. 11.
122 w. MacHeJek: O Jugosławii – bez lakieru i podejrzliwości. ŻL 1957, nr 15, s. 1.

Fot. 58 Mieczysława Kiety reportaż 
z Jugosławii ze zdjęciem pomnika 
autorstwa Antuna Augustinčicia – 
„Życie Literackie”



253Fot. 59 Władysława Machejka reportaż  
O Jugosławii – bez lakieru i podejrzliwości 
zamieszczony w „Życiu Literackim”
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się obraz Jugosławii jako kraju ogromnych różnic, gdzie współistnieje bogactwo i bieda, 
stare i nowe.

Kontynuacja reportażu znajduje się w 18. numerze, w formie dwustronicowego artykułu 
zatytułowanego Na bałkańskiej Ukrainie. Tak określona została żyzna Wojwodina, którą 
przemierzał Machejek, oglądając gospodarstwa rolne. Obok polityczno-rolnicznych re-
fleksji, mających na celu pokazanie wyraźnych korzyści, jakie płyną z jugosłowiańskiej de-
centralizacji i systemu samorządowego, znajduje się reprodukcja rzeźby autorstwa Ivana 
Meštrovicia Matka.

Ostatnia część reportażu z pierwszej wizyty Machejka w Jugosławii, zamieszczona także 
na stronie tytułowej, ukazała się w 20. numerze. I choć została zatytułowana Wnioski z Ju-
gosławii, to na samym początku jej autor, zwracając się do niejakiego towarzysza Tepavca, 
zastępcy przewodniczącego Związku Spółdzielczego Wojwodiny, posła do parlamentu, 
adwersarza Machejka i jego przewodnika, stwierdza, że nie zamierza formułować wniosków 
po tym krótkim 20-dniowym pobycie w Wojwodinie. Artykuł jest wyważony. Zostają w nim 
przedstawione dobre i złe strony jugosłowiańskiej rzeczywistości. Do pozytywnych zjawisk 
zalicza autor decentralizację i samorządność, do negatywnych – drożyznę, na przykład 
w wynajmowaniu maszyn rolniczych. Najważniejszym, a zarazem tym, co łączy oba kraje, 
okazuje się wszakże „jedno komunistyczne sumienie”.

W 1960 roku opublikowano 2 reportaże: Wandy Kragen Nad brzegami Jadranu123 i Alicji 
Zatrybównej Trogir – miasto podobne do snu124. Pierwszy z nich to impresja z podróży po 
Jugosławii, od Słowenii do Czarnogóry, wzdłuż wybrzeża. Drugi zawiera szczegółowy opis 
Trogiru, z dużą porcją informacji na temat historii miasta i zabytków. W odróżnieniu od po-
przedniego, mniej w nim impresji, opisów przyrody, więcej miejsca jego autorka poświęca 
kulturze. W obydwu tekstach ich autorki stronią od problematyki politycznej.

 5.8.1.2. Życie literackie i kulturalne

„Życie Literackie” zamieszcza wiele, najczęściej bardzo krótkich, informacji na temat wybra-
nych wydarzeń literackich i kulturalnych w dwóch działach: Z kraju oraz Z zagranicy. 

Na łamach pisma ukazywały się informacje o działalności Związku Literatów Jugosławii. 
W 1955 roku w 39. numerze znalazł się krótki tekst o IV Zjeździe ZLJ, a w 42. ukazała się krótka 
relacja ze Zjazdu, w której zwrócono uwagę na projekt założenia czasopisma publikującego 
obce przekłady utworów literatury narodów Jugosławii (pomysł ten doczekał się później 
realizacji w formie czasopisma „Most”). Na Zjeździe mówiono również o konieczności roz-

123 w. kraGen: Nad brzegami Jadranu. ŻL 1960, nr 416, s. 6.
124 a. zaTryBówna: Trogir – miasto podobne do snu. ŻL 1960, nr 437, s. 6.
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szerzenia kontaktów pisarzy jugosłowiańskich z pisarzami innych krajów. W 5. numerze 
z 1961 roku zamieszczono notatkę o odbywających się w Zagrzebiu obradach Plenum ZLJ, 
w czasie których postulowano wzrost honorariów, rozmawiano o tym, że wydawnictw nie 
powinno się traktować jak przedsiębiorstw produkcyjnych, lecz jak instytucje kulturalne125.

W 28. numerze z 1957 roku informowano o nagrodach za najlepsze utwory literackie 
wydane w 1956 roku, przyznanych przez Stowarzyszenie Literatów Chorwacji. Czytelnik 
polski mógł zatem poznać nazwiska Vladana Desnicy, Vojina Jelicia, Slavka Mihalicia, Vlatka 
Pavleticia i Augustina Stipčevicia126. 

W numerze 9. z 1958 roku pisano o jugosłowiańskich nagrodach literackich. Nagrodę im. 
J. Jovanovicia-Zmaja za najlepsze dzieło w języku serbskim (!) otrzymał Vladan Desnica127 
za powieść Proljeća Ivana Galeba. Podkreślono psychologiczny charakter utworu:

[…] powieść psychologiczna, o wątłej raczej akcji: umierający w szpitalu stary muzyk 
rekonstruuje wspomnieniami, pomiędzy jedną i drugą operacją, całe swoje życie i pró-
buje uporządkować swój o nim osąd128. 

W 33. numerze z 1962 roku informowano o nowym periodyku literackim – o „Forum”, które 
ukazywało się nakładem Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuki. Zapowiadano, że w cza-
sopiśmie będą publikowane wybitne utwory współczesnej literatury jugosłowiańskiej i przy 
tej okazji wspomniano o już drukowanej powieści Sztandary M. Krležy, najwybitniejszego 
obok Andricia pisarza jugosłowiańskiego. 

Podobnie jak w  większości utworów Krležy, na czoło wysuwają się tu wydarzenia hi-
storyczne, które decydowały o  rozwoju Jugosławii i Europy w naszym stuleciu. Akcja 
powieści rozgrywa się w latach 1912 do 1922, autor przedstawia w niej upadek monar-
chii austro-węgierskiej, powstanie królestwa SHS i następnie narastanie walki klasowej 
i nacjonalistycznego szowinizmu129.

W latach pięćdziesiątych czytelnik dowiadywał się z tygodnika o Wystawie grafiki jugosło-
wiańskiej zorganizowanej w Pałacu Kultury i Nauki130, o plenarnym posiedzeniu Komisji Kon-
taktów Kulturalnych z Zagranicą, z którego wynika, że Jugosławia współpracuje z 33 krajami131, 

125 (n): Z zagranicy. ŻL 1961, nr 5, s. 11.
126 [B.a.] Z zagranicy: Jugosłowiańskie nagrody. ŻL 1957, nr 28, s. 11.
127 V. Desnica to Serb z Dalmacji, którego twórczość zaliczana jest zarówno do literatury chor-

wackiej, jak i serbskiej.
128 [B.a.] Jugosłowiańskie nagrody literackie. ŻL 1958, nr 9, s. 11.
129 [B.a.] Z zagranicy. ŻL 1962, nr 33, s. 11.
130 [B.a.] Z kraju: Wystawa grafiki jugosłowiańskiej. ŻL 1955, nr 51, s. 7.
131 [B.a.] Z zagranicy: Jugosłowianie w Paryżu i Moskwie. ŻL 1956, nr 15, s. 8.
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o wizycie w Polsce zespołu Lado, nazwanego „Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym 
Jugosławii, wykonującym pieśni i tańce Serbii, Chorwacji, Dalmacji, Macedonii i Czarnogó-
rza”132, w 48. numerze w 1956 roku zamieszczono informację o wizycie w Polsce kilku pisarzy 
jugosłowiańskich: Novaka Simicia, Tanasijego Mladenovicia, Boška Novakovicia133. 

23. numer z 1957 roku przyniósł wiadomości na temat Festiwalu Teatralnego w Nowym 
Sadzie. Pisano o wyróżnionych spektaklach. Miano najlepszego zespołu przypadło Za-
grzebskiemu Teatrowi Dramatycznemu, który wystawił Pan swego ciała (Svoga tela gospo-
dar) Slavka Kolara w reżyserii Branka Gavelli i Ljudevita Galicy. Za najlepszego reżysera 
uznano Tomislava Tanhofera, prezentującego publiczności kontrowersyjny w kręgach kato-
lickich dramat Gloria Ranka Marinkovicia134. W 5. numerze z 1958 roku donoszono o 90-leciu 
Akademii Umiejętności w Zagrzebiu i dobiegających końca, trwających już 70 lat, pracach 
nad słownikiem języka chorwackiego. Podkreślono rolę, jaką instytucja ta odegrała w zjed-
noczeniu narodów jugosłowiańskich135. 

W 10. numerze z 1959 roku zamieszczono wybrane wyniki sondażu jugosłowiańskiej 
opinii publicznej, który przeprowadził tygodnik „NIN”. Podano odpowiedzi na pytania, czy 
jest się zadowolonym z wykonywanego zawodu, czy się mieszka wygodnie. Co ciekawe, 1/3 
pytań dotyczyła kultury. Pytano o ulubiony rodzaj sztuki (najwięcej respondentów wska-
zywało literaturę), o ulubionego autora obcego (Remarque, Dostojewski, Tołstoj), o film 
obcy, który wywarł największe wrażenie (La strada Felliniego, Na wschód od Edenu Kazana, 
Cena strachu Clouzota)136. 

W 6. numerze w 1962 roku w informacjach z kraju donoszono o występach jugosło-
wiańskich artystów w Polsce: między innymi pianisty Juricy Muraiego, a także zespołu 
orkiestrowego Zagrebački solisti pod dyrekcją włoskiego wiolonczelisty Antonia Janigra. 
Do występów tych doszło dzięki umowom zawartym przez PAGART w Belgradzie na sezon 
1962/1963137.

W „Życiu Literackim” zamieszczano również informacje o śmierci postaci ważnych dla kul-
tury i przy tej okazji skrótowo przedstawiano ich sylwetki. W 4. numerze z 1962 roku podano 
informację o śmierci Ivana Meštrovicia („jugosłowiańskiego rzeźbiarza”). Z czterozdaniowej 
notatki można się dowiedzieć, że urodził się w 1883 roku w Chorwacji i że ostatnio pracował 
jako profesor katolickiego uniwersytetu Notre Dame w Indiana. Z wszystkich dzieł artysty 
wspomniano tylko o pomniku jugosłowiańskiego nieznanego żołnierza na wzgórzu pod 

132 [B.a.] Z kraju: „Lado” w Warszawie. ŻL 1956, nr 45, s. 12.
133 [B.a.] Z kraju: Pisarze jugosłowiańscy w Polsce. ŻL 1956, nr 48, s. 12.
134 [B.a.] Z zagranicy: Festiwal teatralny w Jugosławii. ŻL 1957, nr 23, s. 11.
135 [B.a.] Notatki: 90-lecie Akademii Umiejętności w Zagrzebiu. ŻL 1958, nr 5, s. 11.
136 [B.a.] Jugosłowianie. ŻL 1958, nr 10, s. 11.
137 [B.a.] Z kraju. ŻL 1962, nr 6, s. 10.
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Belgradem138. Odnotowano również śmierć  „wybitnego pisarza chorwackiego”  Marina 
Bega, o którym napisano, że liczne jego utwory były tłumaczone na język polski139. 

 5.8.1.3. Film

Redaktorzy „Życia Literackiego” w sposób szczególny interesowali się filmem, co znajdo-
wało odzwierciedlenie w tematyce poruszanej w tygodniku. W 50. numerze z 1957 roku pi-
sano o kinematografii jugosłowiańskiej, jej dynamicznym rozwoju, o współpracy z innymi 
krajami i wielkim znaczeniu, jakie przypisują jej Jugosłowianie140. W 4. numerze z 1961 roku 
przedstawiono historię kinematografii jugosłowiańskiej po II wojnie światowej. Informo-
wano o wytwórniach filmowych (wymieniono Jadran film w Zagrzebiu jako jedną z naj-
starszych i najbardziej aktywnych wytwórni), o liczbie produkowanych filmów, o sukcesach 
zagrzebskich filmów rysunkowych. Stwierdzono, że w filmach fabularnych dominuje „nurt 
wojenno-partyzancki”. Pisano, że za mało uwagi poświęca się problemom współczesności, 
ale dodawano jednocześnie, że jest to bolączka wielu kinematografii. Wymieniono kilkana-
ście tytułów (w tym obrazy pokazywane w Polsce). W grupie filmów najnowszych, w których 
dochodzi do głosu problematyka psychologiczna, zwrócił uwagę chorwacki film Dziewiąty 
krąg wyreżyserowany przez Słoweńca Francego Štiglica i nagrodzony na festiwalu w Puli. 
Został on także dobrze przyjęty w Cannes i, jak zapowiadano, ma być wkrótce wyświetlany 
w Polsce. Zwrócono też uwagę na przywiązywanie w Jugosławii dużej wagi do koproduk-
cji, w której upatrywano szansy zwiększenia rentowności rodzimej twórczości filmowej141. 

W 5. numerze w 1962 roku zamieszczono informację o zakupach Centrali Wynajmu Filmów. 
Oprócz innych tytułów wymieniono jugosłowiańską komedię obyczajową Marcin w obło-
kach w reżyserii Branka Bauera142. Odnotowywano także imprezy z udziałem Jugosławii 
odbywające się w innych krajach, na przykład Festiwal Filmów Jugosłowiańskich w ZSRR143.

 5.8.1.4. Przekłady, recenzje, omówienia

W numerze 15. z 1957 roku znalazły się po raz pierwszy tłumaczenia utworów literackich. 
Są to dwa wiersze: Miłość wiecznie spragniona Tanasijego Mladenovicia w przekładzie Zyg-

138 [B.a.] Z zagranicy. ŻL 1962, nr 4, s. 15.
139 [B.a.] Z zagranicy. ŻL 1960, nr 41, s. 11.
140 [B.a.] Kinematografia jugosłowiańska. ŻL 1957, nr 50, s. 11.
141 T.M.: O filmie jugosłowiańskim. ŻL 1961, nr 4, s. 10.
142 [B.a.] Z kraju. ŻL 1962, nr 5, s. 10.
143 [B.a.] W jednym zdaniu. ŻL 1956, nr 22, s. 12.



munta Stoberskiego i Nasza dolina Marina Franičevicia w przekładzie Antoniego Brosza – 
pierwszy opublikowany w piśmie utwór chorwackiego autora. W 1960 roku w 43. nume-
rze zamieszczono zajmujący całą stronę cykl wierszy zatytułowany Poezja jugosłowiańska, 
w którym znalazła się Ballada oszukanych kwiatów Vesny Parun w przekładzie Wisławy 
Szymborskiej (fot. 60).

Fot. 60 Cykl wierszy Z poezji 
jugosłowiańskiej, a w nim Vesny 
Parun Ballada oszukanych kwiatów 
w przekładzie Wisławy Szymbor-
skiej –  „Życie Literackie”
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Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy tekst o literaturze z 26. numeru z 1958 roku. 
Edward Możejko w Jugosłowiańskich dyskusjach o literaturze omawia (co podkreśla, dodając 
przy swoim nazwisku słowo „opracował”) artykuł Miodraga Proticia, zamieszczony w sara-
jewskim czasopiśmie „Izraz”. Jest w nim mowa o jednej wspólnej literaturze jugosłowiań-
skiej. Z tekstu wynika, że panuje w niej pluralizm i duża różnorodność. Nie ma kierunków 
literackich ani szkół estetycznych, są tylko grupy. Artykuł to omówienie koncepcji Proticia, 
który podzielił literaturę na socjologiczną, psychologiczną i tę będącą połączeniem oby-
dwu żywiołów144. 

W omawianym okresie brakowało znawców literatur jugosłowiańskich. Wojna i później-
szy okres ideologicznego konfliktu z Jugosławią (1939–1954) spowodowały wyrwę poko-
leniową wśród polskich slawistów. Naukowa jugoslawistyka zaczęła się rozwijać od dru-
giej połowy lat sześćdziesiątych, najbardziej dynamicznie – w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. 

W 48. numerze w 1962 roku, w ramach cyklu Słownik autorów współczesnych, opubli-
kowano duży artykuł o Miroslavie Krležy autorstwa Edwarda Możejki. Jest to prezentacja 
twórczości pisarza połączona z omówieniem poszczególnych utworów, dotychczasowych 
przekładów dzieł Krležy i ze skierowanym do tłumaczy i wydawców postulatem zwiększenia 
liczby tłumaczeń. Na początku artykułu Możejko nazywa Krležę i Andricia dwoma najwięk-
szymi pisarzami jugosłowiańskimi, pochodzącymi z różnych części kraju i pretendującymi 
do miana tego najważniejszego:

Oczywiście, można się spierać o to, któremu z tych prozaików przyznać należy palmę 
pierwszeństwa, ale z chwilą gdy uświadomimy sobie, jak odrębne style i tradycje literac-
kie obaj reprezentują, wszelki spór na ten temat uznać musimy za bezprzedmiotowy145.

W tym samym numerze ukazał się artykuł (list z Jugosławii) o różnicach między poszcze-
gólnymi narodami zatytułowany Cocktail wielonarodowy i kultura. Jego autor Romuald 
Gadomski stwierdza, że nie ma „narodowej idylli”, ale tym, co spaja federację, jest socjalizm 
i świadomość niemożności samodzielnej egzystencji państwowej. Autor porusza problem 
istnienia kultury jugosłowiańskiej. Nikt wcześniej nie pisał tak wyraźnie o różnicach i ani-
mozjach między poszczególnymi częściami Jugosławii, które

wielce sobie cenią swą kulturalną specyfikę, a można by nawet rzec – swą narodową 
odrębność. Najsilniej manifestuje się to w kulturze146.

144 Por. Jugosłowiańskie dyskusje o literaturze. Opracował e. MożeJko. ŻL 1958, nr 26, s. 7.
145 e. MożeJko: Powroty Miroslava Krležy. ŻL 1962, nr 48, s. 4.
146 r. GadoMski: Cocktail wielonarodowy i kultura. ŻL 1962, nr 48, s. 4.
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Napięcia wewnątrz Jugosławii są tu ukazane z perspektywy i z komentarzem centrum:

W  ostatnich czasach podnieśli głowę przytajeni nacjonaliści, wznawiając próby zwięk-
szenia rozpiętości między narzeczem serbskim i chorwackim, by odsunąć od siebie Ser-
bów i Chorwatów, i tak wspominających jeszcze niekiedy swe porachunki z przeszłości147.

Autor ocenia je jako przejawy szowinizmu i partykularyzmu.

 5.8.1.5. Inne

W 13. numerze z 1958 roku zamieszczono odpowiedź Henryka Batowskiego na artykuł 
Alfreda Wysockiego (przed wojną był ambasadorem w Rzymie) o Gabrielu d’Annunziu148. 
Batowski, nazywając się przyjacielem Jugosławii, mówi o jednym z fragmentów tekstu, 
w którym w sposób jednostronny, z włoskiej perspektywy, przedstawiono akcję d’Annunzia 
w Rijece (wł. Fiume) i utworzenie przez włoskiego poetę i polityka Regencji Qua rnero. Tekst 
Wysockiego jest rzeczywiście bezkrytyczny i przedstawia sytuację na podstawie źródeł wło-
skich. Cały czas autor posługuje się włoską nazwą Rijeki – Fiume, pisze o porcie fiumeńskim 
w Dalmacji. Czytelnik nieznający włoskiej nazwy Rijeki nie będzie wiedział, o jakie miasto 
chodzi (pisze też o Kroacji). Batowski porównuje sytuację w Rijece z sytuacją w Gdańsku po 
I wojnie światowej. Pisze o słowiańskości Dalmacji, słusznie zauważając, że Rijeka nie ma 
jednak nic wspólnego z tym regionem, i o Chorwackim Przymorzu, a włoskie roszczenia 
wobec tych ziem nazywa „faszystowską zaborczością”149. 

 5.8.1.6. Dundo Maroje

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym z lat pięćdziesiątych opisanym w „Życiu Lite-
rackim”  były występy w Polsce Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ich zapowiedź poja-
wiła się w 20. numerze w 1959 roku. Obok informacji o dacie powstania teatru (1947 rok) 
i sukcesach, jakie odniósł za granicą, w ZSRR i Paryżu, czytelnik dowiaduje się, że zostaną 
wystawione trzy sztuki: Dundo Maroje Marina Držicia, Król Lear Williama Szekspira i Osiero-
cona rodzina Branislava Nušicia150. Dłuższą recenzję przedstawień opublikował w 21. nume-

147 Ibidem.
148 Por. a. wysocki: D’Annunzio, poeta i dandys. ŻL 1958, nr 2, s. 1–2.
149 H. BaTowski: D’Annunzio, Rijeka (Fiume) i Dalmacja. ŻL 1958, nr 13, s. 4.
150 [B.a.] Z kraju: Teatr jugosłowiański w Polsce. ŻL 1959, nr 20, s. 11.
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rze w 1959 roku Zygmunt Greń. Za najciekawsze pod względem artystycznym uznał reali-
zacje sceniczne utworów Szekspira i Držicia. Dla chorwackiego dramatopisarza pozostaje 
jednak dosyć surowy. Nazwa go naiwnym moralistą i uważa za twórcę piszącego bardziej 
prymitywnie niż Molier i Szekspir, z którymi Držić często jest porównywany. Więcej słów 
pochwalnych pada pod adresem samego teatru. Obecna w nim ludowość przypomina 
Greniowi mediolański Piccolo Teatro151 (fot. 61).

Teatr od dawna zajmował ważne miejsce w publikacjach na temat kultury i literatury 
narodów Jugosławii. W czasopismach często się ukazywały artykuły osób, które wyjeżdżały 
na festiwale teatralne do Jugosławii. Najważniejsze z nich to Sterijino pozorje, odbywa-
jące się w Nowym Sadzie, i Dubrovačke ljetne igre. Dla recepcji każdej z literatur narodów 

151 z. Greń: Szekspir z Belgradu i Dalmacja z Szekspira. ŻL 1959, nr 21, s. 3.

Fot. 61 Artykuł Zygmunta 
Grenia na temat występów 
w Polsce Jugosłowiańskiego 
Teatru Dramatycznego –  
„Życie Literackie”
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Jugosławii ważne były wszystkie festiwale, ponieważ grano na nich sztuki z całego kraju. 
Nierzadko teatry realizowały teksty autorów z innych republik. Recenzje i opisy sztuk po-
wstawały również poza festiwalami, gdyż w czasie pobytu jakiejkolwiek delegacji kultural-
nej czy to w Jugosławii, czy to w Polsce wizyta w teatrze stanowiła niemal obowiązkowy 
punkt programu. Właśnie dzięki temu odbiorca polski miał możliwość zapoznania się nie 
tylko z przekładanymi dramatami, z których część była wystawiana (dramaty to najrzadziej 
publikowany rodzaj literacki), lecz także z tekstami nigdy nietłumaczonymi oraz z kondycją 
jugosłowiańskich teatrów. Liczba nieopublikowanych przekładów utworów dramatycznych, 
których obieg był zawężony do środowiska teatralnego, jest trudna do oszacowania. Być 
może istnieje gdzieś jakiś wykaz wszystkich tłumaczonych dramatów. Należy pamiętać, że 
poza wystawionymi dramatami są utwory przetłumaczone, ale z jakichś względów niewy-
stawione (wydaje się, że najczęściej były to motywy natury artystycznej, względy polityczne 
i ideologiczne miały najważniejsze znaczenie na etapie wyboru tekstu, jeśli więc został już 
przetłumaczony, to na ogół spełniał te kryteria).

 5.8.2. Dundo Maroje i relacje z festiwali na łamach innych czasopism

Na temat Dunda Marojego ukazało się 7 publikacji w czasopiśmie „Teatr” (fot. 62). Jerzy 
Jędrzejewicz, autor obszernej recenzji sosnowieckiej prapremiery, na początku stosuje 
okreś lenie „literatura serbochorwacka”, ale w dalszej części pisze o dramaturgii chorwackiej, 
a Dunda Marojego nazywa utworem „ciekawym bratniej literatury chorwackiej”. Projekt oce-
nia kompleksowo. Przedstawia autora sztuki, tłumacza, pisze o Dubrowniku, który zyskał 
miano „słowiańskich Aten”, co było, według recenzenta, „w pełni uzasadnione”. Komple-
mentuje literaturę chorwacką okresu renesansu, stwierdza, że wydała wielu wybitnych 
pisarzy, a wśród nich Marina Držicia, który – „jak twierdzą dzisiejsi badacze jugosłowiań-
scy – zajmuje pierwsze miejsce”. Ocenia realizację spektaklu, chwali inicjatywę, zaznaczając 
jednocześnie trudności, jakie towarzyszą wystawianiu renesansowej komedii. Wypowiada 
się również na temat przekładu. Uważa, że jest w nim zbyt dużo „trywialności”. Nie podoba 
mu się zmiana tytułu na Rzymska kurtyzana, co nie znajduje, zdaniem Jędrzejewicza, uza-
sadnienia w tekście i stanowi chwyt komercyjny. Chwali reżysera Tadeusza Przystawskiego 
za pominięcie w realizacji scenicznej części trywialnych zwrotów lub ich złagodzenie. Ję-
drzejewicz nie „odgrywa roli” znawcy literatury chorwackiej. Zaznacza swój dystans, brak 
kompetencji w niektórych dziedzinach, w kilku przypadkach wskazuje źródło stawianych 
tez (jak choćby w cytowanym fragmencie o Držiciu)152.

152 Por. J. JędrzeJewicz: Słowiańska komedia renesansowa w Teatrze Zagłębia. „Teatr” 1958, nr 14, 
s. 6–7.
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„Teatr” odnotował zainteresowanie prasy chorwackiej polską premierą sztuki dubrow-
nickiego dramatopisarza. Marko Fotez, autor adaptacji i popularyzator Držicia – warto 
zaznaczyć, że nie tylko w zagranicznych środowiskach teatralnych, lecz także w samej Jugo-
sławii – napisał na ten temat artykuł w  „Vjesniku u srijedu”,  „najpopularniejszym tygodniku 
jugosłowiańskim”153.

Występy gościnne Jugosłowiańskiego Teatru Dramatycznego były szeroko komento-
wane również w innych artykułach. Wojciech Natanson chwali Jugosłowian za nienaślado-
wanie włoskich wzorów komedii dell’arte. Ocenia, że w przedstawieniu renesans pojmo-
wany jest bardzo oryginalnie i przypomina mu komedię rybałtowską154.

 Innym pismem, które odnotowało wizytę Jugosłowiańskiego Teatru Dramatycznego, 
był „Przegląd Kulturalny”. Stefan Treugutt nazywa gości z Belgradu „naszymi przyjaciółmi 
z naddunajskiej stolicy”  i najwięcej miejsca poświęca w recenzji Dundowi Marojowi, chwaląc 
zarówno komedię, jak i spektakl155. Konrad Eberhardt, recenzent „Ekranu”, spośród trzech 
granych przez Jugosłowiański Teatr Dramatyczny sztuk także wyróżnia komedię Držicia. Na 
tyle podoba mu się gra aktorska, że stwierdza, iż jest się czego uczyć od Jugosłowian, gdyż

153 Prasa jugosłowiańska o wystawieniu sztuki Držicia w Polsce. „Teatr” 1958, nr 24, s. 23. 
154 w. naTanson: Goście jugosłowiańscy. „Teatr” 1959, nr 12, s. 12–13.
155 Por. s. TreuGuT T: Jugoslavensko dramsko pozorište. „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 21, s. 10–11. 

Fot. 62 Zdjęcie ze spektaklu 
Rzymska kurtyzana zrealizowa-
nego w Teatrze Zagłębia  
w Sosnowcu – „Teatr i Film”
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Jesteśmy narodem „pryncypialnym” i nawet w komediach staramy się nadać naszym ge-
stom jakiś sens nadrzędny156.

Najbardziej entuzjastyczna recenzja spektaklu ukazała się w „Trybunie Ludu”. Roman Szy-
dłowski odnajduje analogię między Żywotem Józefa Mikołaja Reja i sztuką chorwackiego 
autora157. Służy mu ona do wykazania silnej obecności obu kultur w literaturze europejskiej 
okresu renesansu. Autor recenzji uważa, że nie musimy mieć kompleksów względem An-
glików, Francuzów, Hiszpanów czy Włochów. Swoją tezę Szydłowski dodatkowo wzmacnia, 
odwołując się słów wiedeńskiego krytyka Friedricha Torberga, który po obejrzeniu spek-
taklu w Austrii napisał:

Držić wyprzedził swoją komedią wszystkie wybitniejsze utwory dramatyczne, które po-
jawiły się w XVII wieku. Dlatego też ten, kto oglądając „Dundo Maroje”, przypomina so-
bie Moliera i Goldoniego, jest w błędzie. Wprost przeciwnie, należy przypominać sobie 
Držicia…158.

Istotne miejsce w publikacjach zajmują relacje z festiwali teatralnych. Zawierają one 
wiele elementów. Są w nich opisy rzeczywistości społecznej, politycznej i przede wszystkim 
twórczości dramatycznej oraz życia teatralnego. Autorem jednej z pierwszych był Stefan 
Treugutt, który opublikował w „Przeglądzie Kulturalnym” trzyczęściową korespondencję 
z Nowego Sadu, z drugiego festiwalu Sterijno pozorje – Nad Dunajem 1–3. W drugim od-
cinku pisze o decentralizacji życia kulturalnego, o dużej liczbie teatrów oraz ich wysokim 
poziomie159. Samej dramaturgii więcej miejsca poświęca w trzecim odcinku. Za najważniej-
szą w teatrze i dramacie jugosłowiańskim uznaje metodę realistyczną. Wspomina jeszcze 
o bardzo popularnej w Jugosławii Glorii Marinkovicia, która porusza

ważny i drażliwy dla części Federacji problem katolicki (inaczej on się tam zgoła przed-
stawia niż u nas). Autor, pokazując klasztor i miłość mnicha, trzyma się wyłącznie planu 

156 k. eBerHardT: Szkoła aktorskiej zabawy.  „Ekran” 1959, nr 22, s. 10.
157 Wojciech Natanson we wcześniej cytowanej recenzji Goście jugosłowiańscy, opublikowa-

nej później od tekstu Szydłowskiego, prawdopodobnie polemizuje z recenzentem „Trybuny Ludu”, 
stwierdzając: „[…] jeśli są filiacje z naszym renesansem, to chyba z Fraszkami, a nie Żywotem Józefa”.  
w. naTanson: Goście jugosłowiańscy…, s. 12.

158 Cyt. za: r. szydłowski : Dubrownicka komedia na warszawskiej scenie.  „Trybuna Ludu” 1959, 
nr 129, s. 4.

159 Por. s. TreuGuT T: Nad Dunajem. 2. „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 25, s. 4–5.
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obyczajowego i psychologicznego, nawet poważniejszych elementów dyskusji świato-
poglądowej nie wprowadza160.

W latach pięćdziesiątych Sterijino pozorje pracowało jeszcze na swą poźniejszą markę. 
Władysław Orłowski w relacji z trzeciej edycji festiwalu w 1958 roku pisał, że na razie Nowy 
Sad nie może konkurować z festiwalem w Dubrovniku, chociaż jego ranga rosła i sytuację 
na pewno poprawił nowy budynek teatru, który, jak się później okaże, był projektem zna-
nego polskiego architekta Wiktora Jackiewicza (zrealizowany w 1981 roku). Trzeci festiwal 
został poświęcony Ivo Vojnoviciowi w związku z przypadającą w 1957 roku 100. rocznicą 
urodzin chorwackiego dramtopisarza. Orłowski wspomina o prelekcji Branka Gavelli na te-
mat Trylogii dubrownickiej oraz, raczej negatywnie, o przedstawieniu Trylogii, które zostało 
zrealizowane przez Jugosłowiański Teatr Dramatyczny:

Przyznać muszę, że szumnie zapowiadane przedstawienie w wykonaniu aktorów pierwszej 
sceny w kraju trochę mnie rozczarowało. Był to spektakl typowo tradycyjny, ujęty w ramy 
nieznośnie naturalistycznej scenografii, bardzo patetyczny w ogólnym charakterze161.

Dwukrotnie w omawianym okresie był w Polsce Marijan Matković, którego sztukę Hera-
kles zrealizował w 1962 roku Bałtycki Teatr Dramatyczny. „Nowa Kultura” opublikowała wy-
wiad z jej autorem zatytułowany Za mało się znamy. Matković w rozmowie z Zygmuntem 
Stoberskim stwierdza, że kontakty teatralne były w okresie międzywojennym znacznie 
lepsze i że obecny stan wynika z małej liczby tłumaczy, a także z niedostatecznej wiedzy 
na temat dramaturgii polskiej w Jugosławii i jugosłowiańskiej w Polsce162.

 5.8.3. „Dialog”

Najważniejszym pismem relacjonującym wydarzenia dotyczące jugosłowiańskiego dra-
matu i teatru był „Dialog”. Pierwsze croaticum opublikowano w listopadowym numerze 
w 1959 roku. Stanowi je 8 zdjęć ze zrealizowanego przez Teatr Nowy w Łodzi spektaklu Bank 
Glembay Ltd. Miroslava Krležy. Obok zdjęć zamieszczono fragment opisującego sztukę ar-
tykułu Grzegorza Timofiejewa z „Głosu Pracy”163 (fot. 63).

160 s. TreuGuT T: Nad Dunajem. 3. „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 27, s. 6.
161 w. orłowski: Festiwal teatralny w Nowym Sadzie.   „Teatr” 1958, nr 13, s. 17. 
162 M. MaTković : Za mało się znamy. Rozmowa z Marijanem Matkoviciem. Rozmawiał Zygmunt 

sToBerski. „Nowa Kultura” 1962, nr 47, s. 4.
163 „Bank Glembay Ltd.” Mirosława Krležy. D 1959, nr 11, s. 181.



Fot. 63 Zdjęcia ze spek-
taklu Bank Glembay Ltd. 
Miroslava Krležy, który 
zrealizowano w Teatrze 
Nowym w Łodzi – „Dialog”
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Danuta Żmij to autorka pierwszej relacji z chorwackiego festiwalu Dubrownickie Igrzy-
ska Letnie. Przebywała w Dubrowniku 2 tygodnie w 1961 roku i oglądała część programu 
12. edycji festiwalu. Opisuje jego historię, renomę i rozgłos, jakie zyskał na świecie, oraz 
obejrzane przedstawienia: Hamleta Szekspira, Parweniuszkę Popovicia i Skąpca Držicia. Żmij 
skupia się na kwestiach scenicznych, wielokrotnie podkreślając walory naturalnej scenerii.
Jak w wielu polskich relacjach z festiwali, zwraca uwagę na teatralne aspekty przedstawień, 
pomijając warstwę słowną sztuki.

Typ renesansowej komedii, jaką reprezentuje Držić, mieści się doskonale w warunkach 
plenerowej sceny. Nic więc dziwnego, że nazwisko Držicia przoduje na liście dramato-
pisarzy dubrownickich festiwali. Skąpiec np. utrzymuje się w programie już czwarty rok. 
Gra go zespół teatru z Dubrownika na tarasie ogrodu Konserwatorium. Architektonicz-
nie jest to dość oryginalne. Oś „sceny” nie pokrywa się z osią widowni. Środkowe przej-
ście między prawą i lewą stroną widowni łączy się więc nie ze środkiem, lecz z prawym 
brzegiem sceny. Przejście to wykorzystano w przedstawieniu jako coś w rodzaju dodat-
kowej scenki; tędy też przeważnie wchodzili aktorzy. (Chwyt inscenizacyjnie efektowny, 
ale fatygujący dla widzów w pierwszych rzędach!). Wykorzystano tu zresztą wszystko, 
każdy załomek muru okalającego taras, również dwa potężne drzewa rosnące pośrodku 

„sceny głównej”. Oprawa narzucała wprost styl commedia dell’arte, toteż w tym stylu – 
choć może niezbyt konsekwentnie – zagrano Skąpca164.

W styczniowym numerze w 1962 roku ukazał się Zygmunta Stoberskiego przekład dra-
matu Herakles Marijana Matkovicia, w czerwcowym zaś – artykuł o współczesnej drama-
turgii autorstwa chorwackiego krytyka Vlatka Pavleticia, napisany specjalnie dla „Dialogu”, 
o czym informuje przypis. W tekście nie ma podziału na dramaturgię poszczególnych kra-
jów. Jest mowa o jednej dramaturgii – jugosłowiańskiej. Zdecydowanie jednak dominują 
chorwaccy autorzy. Na początku Pavletić stwierdza, że jeśliby porównać liczbę poetów i pi-
sarzy, to okaże się, że „w literaturze jugosłowiańskiej stosunkowo mało było prawdziwych 
dramaturgów”. Więcej miejsca poświęca M. Krležy, Mirkowi Božiciowi, M. Matkoviciowi, 
Slavkowi Kolarowi, Fadilowi Hadžiciowi i Duškowi Roksandiciowi. Jak sam autor przyznaje, 
tekst ma raczej charakter informacyjny165. 

164 d. żMiJ: Zapiski z festiwali. D 1961, nr 9, s. 168–169.
165 Por. v. pavLeTić: Współczesna dramaturgia jugosłowiańska. Tłum. z. sToBerski . D 1962, nr 6, 

s. 134–140.
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 5.8.4. „Twórczość”

W „Twórczości” od artykułu Wojsława Molé z czerwca 1948 roku na temat wystawy malar-
stwa i rzeźby XIX i XX wieku nie było żadnych jugoslawistycznych publikacji aż do 1957 roku. 
Opublikowano w tym czasie kilka artykułów Branka Ćirlicia na temat literatury bułgarskiej, 
co wydaje się swoistym substytutem dla tego autora w realiach zerwanych kontaktów z Ju-
gosławią. Pierwszy obszerniejszy tekst Zygmunta Stoberskiego Parę słów o rozwoju litera-
tury jugosłowiańskiej ukazał się w styczniowym numerze z 1957 roku. W artykule mowa jest 
o braku kontaktów między Polską i Jugosławią w okresie stalinizmu, ale autor podkreśla, że 
w Jugosławii, inaczej niż w Polsce, wydawano przekłady utworów literatury polskiej, co spo-
wodowało bardzo dużą dysproporcję między znajomością literatury polskiej w Jugosławii 
i literatury narodów Jugosławii w Polsce. Stoberski pisze ponadto o tym, co się w najbliższym 
czasie ukaże, o zmianach w ZLJ, który został zdecentralizowany i oparty na zasadach federa-
cyjnych, o nowych czasopismach, wydawnictwach, drogich książkach. W literaturze Stober-
ski wyróżnia dwa główne kierunki: grupę realistów i tzw. grupę modernistów, którą nazywa 
awangardzistami (tu rozciągnięte na całą literaturę tendencje zaznaczające się w literaturze 
serbskiej). Zauważa duże wpływy literatury zachodniej, zwłaszcza amerykańskiej. Dostrzega 
w tym zjawisku niebezpieczeństwo nasilenia się „wrogich socjalizmowi tendencji”, lecz

Zgodnie […] z opinią ludzi, którym droga jest myśl realizacji ustroju socjalistycznego 
w Jugosławii, swoboda krytyki i dyskusji jest w sumie o wiele korzystniejsza dla ogólne-
go życia kulturalnego niż żdanowowska polityka administrowania kulturą166.

Stoberski zauważa, że nie może dziwić dominacja tematu walki narodowowyzwoleńczej 
w literaturze jugosłowiańskiej, gdyż jest to przełomowe wydarzenie w dziejach Jugosławii, 
którego znaczenie porównuje do znaczenia rewolucji październikowej i wydarzeń paździer-
nikowych (1956) w Polsce.

W lutowym numerze Stoberski w dziale Noty zamieszcza tekst Odgłosy wizyty delegacji 
jugosłowiańskich pisarzy w Polsce. Jest to omówienie wywiadu, jakiego udzielił po powro-
cie do kraju Tanasije Mladenović, członek delegacji literatów, która przybyła na Zjazd ZLP. 
Rozmowa pod znamiennym tytułem Cała Polska na nogach ukazała się na łamach pisma  

„Književne novine”. Mladenović dzieli się z czytelnikami swymi wrażeniami z pobytu w Pol-
sce. Pisze o demokratycznych przemianach i planach wydania numeru tematycznego „Twór-
czości” poświęconego literaturze jugosłowiańskiej oraz numeru „Književnosti” poświęco-
nego literaturze polskiej167.

166 z. sToBerski: Parę słów o rozwoju literatury jugosłowiańskiej. T 1957, nr 1, s. 159.
167 z. sToBerski: Odgłosy wizyty delegacji jugosłowiańskich pisarzy w Polsce. T 1957, nr 2, s. 173–174.
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Stoberski w lutowym numerze z 1958 roku zamieścił artykuł Z życia literackiego Jugosławii, 
w którym omawia kilka nowych „wartościowych” pozycji. Z autorów chorwackich wymienia 
Vesnę Parun i tomik wierszy Niewola (Ropstvo). Wiersze miłosne chorwackiej poetki porów-
nuje do liryki Małgorzaty Hillar, a wiersze filozoficzno-refleksyjne – do utworów Wisławy 
Szymborskiej, konkludując, że to „doskonale zapowiadająca się chorwacka poetka”. Odno-
tował również nowy zbiór opowiadań Vjekoslava Kaleba, znanego polskiemu czytelnikowi 
z powieści dla młodzieży pt. Przydrożny pył168.

W Notach w numerze 7. z 1957 roku  „Twórczość” pisała o wystawie Jugosłowiańska sztuka 
współczesna. Malarstwo – rzeźba, którą można było oglądać w Zachęcie. Wysoko oceniono 
jej poziom, stwierdzając, że malarstwo jugosłowiańskie jest

pełną wigoru opowieścią o słońcu i ziemi, wielką kolorową afirmacją widzialnego świa-
ta. […] Trzeba podkreślić, że sympatia, jaką budzą jugosłowiańscy malarze pokazani 
w warszawskiej Zachęcie, jest natury estetycznej, a nie wynika z racji stanu169.

W „Twórczości” ukazywały się także przekłady: opowiadanie Vladimira Nazora Woda 
(1957, nr 7), Ranka Marinkovicia Świerszcze i bębny (1958, nr 6), wiersz Vesny Parun Śpiący 
młodzieniec (1959, nr 1).

O Jugosławii zaczęto również pisać w dziale Przegląd zagraniczny. Zanim na wiele lat jego 
opracowywanie przejął Alija Dukanović, początkowo redagowały go osoby podpisujące się 
pseudonimami ho, sk. W przeglądzie dominuje serbska prasa literacko-kulturalna. Z chor-
wackich czasopism omawiane są numery splickiego miesięcznika „Mogućnosti”. Croatica 
obecne są również w prasie ukazującej się w innych republikach.

 5.8.5. „Rocznik Literacki”

Pierwszy po II wojnie światowej tom „Rocznika Literackiego” ukazał się w 1956 roku za rok 
1955. Wcześniej wychodził w latach 1933–1939. Najwięcej informacji na temat literatury 
chorwackiej zawiera dział Literatura obca w przekładach polskich. Na szczątkowe wiado-
mości można też natrafić w Diariuszu wydarzeń literackich. Wiadomości te mają postać 
informacji na przykład o wizycie delegacji pisarzy czy podpisanej właśnie między oboma 
krajami umowie o współpracy kulturalnej, także w Ruchu wydawniczym, gdzie zwykle za-
mieszczano dane liczbowe obrazujące dynamikę działalności przekładowej na tle innych 
języków, w dziale Literatura powszechna, w którym podawano dane bibliograficzne na 

168 z. sToBerski: Z życia literackiego Jugosławii. T 1958, nr 2, s. 191–193.
169 zh: Noty. Współczesna plastyka jugosłowiańska. T 1957, nr 7, s. 162. 
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temat wydanych opracowań literaturoznawczych, związanych z literaturą narodów Ju-
gosławii. 

Pierwszą informację o literaturach jugosłowiańskich w „Roczniku Literackim” za rok 1956 
opracowała Halina Olszewska, następnie w latach 1957–1964 autorem sprawozdań był Wło-
dzimierz Kot, a od 1965 roku dział Literatura jugosłowiańska przygotowywał Jan Wierzbicki. 
W ramach Literatury jugosłowiańskiej wyróżniano jeszcze Literaturę dla dzieci, Lirykę, Poemat, 
Powieść, Opowiadanie (układ ten ulegał zmianom). Była też Literatura serbochorwacka (!)
(w 1961, w 1962, w 1963 roku), w 1967 wprowadzono podział na Literaturę serbską i chorwacką, 
w 1970 roku znowu wróciły Literatura serbochorwacka (!) i podział na Powieść, Opowiadanie, 
od 1971 roku – ponownie literaturę serbską i chorwacką omawiano oddzielnie. Zmienia-
jąca się koncepcja nazywania literatury koresponduje z procesami politycznymi i trwającą 
w Jugosławii decentralizacją.

Pierwsza książka chorwackiego autora omówiona w „Roczniku Literackim”  to Przydrożny 
pył  Vjekoslava Kaleba. Autor informacji Włodzimierz Kot chwali samą inicjatywę tłuma-
czenia powieści dla młodzieży, ale przekład Stoberskiego krytykuje. Zauważa błędy ko-
rektorskie, co, według niego, obniża wartość powieści. Kot wiele miejsca poświęca jakości 
przekładu i podaje przykłady błędów popełnionych w tłumaczeniu170. 

„Rocznik Literacki” za lata 1958–1960 był wyjątkowo bogaty. Nie tylko dlatego, że w jed-
nej książce przedstawiono produkcję przekładową z 3 lat. W omawianym okresie bowiem 
opublikowano po 3 utwory chorwackich autorów w 1958 i 1960 roku171. Ponadto wiersze 
chorwackich poetów znalazły się w pierwszej antologii liryki jugosłowiańskiej. W sumie Kot 
omawia 18 pozycji. Robi to zdawkowo, po parę zdań o każdej. Dobrze ocenia dobór tek-
stów, proporcje między poszczególnymi narodami nie są już, według niego, tak zachwiane, 
liczba przekładów zadowalająca. Najwięcej miejsca poświęca antologii. Chwali publikację, 
zauważa, że wśród tłumaczy znaleźli się czołowi polscy poeci współcześni, wyjątkowo cie-
kawe są dla niego utwory o tematyce polskiej. Krytykuje ułożenie antologii w kolejności 
alfabetycznej, co „nie pozwala polskiemu czytelnikowi na zorientowanie się w grupach po-
etyckich, pokoleniach, a nawet w narodowości poszczególnych poetów”. Pomimo to Lirykę 
jugosłowiańską uznaje za jeden z najcenniejszych powojennych jugoslaviców172.

W „Roczniku Literackim” za 1961 rok Kot opisuje zbiór opowiadań Miroslava Krležy pt. 
„Świerszcz pod wodospadem” i inne opowiadania. Najwięcej uwagi skupia na opisie poziomu 

170 w. koT: Literatura jugosłowiańska. RL 1957 [Warszawa 1962], s. 404–407.
171 W 1958 roku – powieści Miroslava Krležy Powrót Filipa Latinowicza i Vjenceslava Novaka Ostat-

ni Stipancziciowie oraz opowiadania Ranka Marinkovicia zebrane w zbiorze pt. Karnawał; w 1960 
roku – powieści Mirka Božicia Ród Kurlanów, Vladana Desnicy Niespokojne wiosny, Miroslava Krležy 
Na krawędzi rozumu.

172 Por. w. koT: Literatura jugosłowiańska. RL 1958–1960 [Warszawa 1964], s. 489.
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tłumaczeń. Najwyżej ocenia Aliję Dukanovicia, którego przekłady górują nad innymi ze 
względu na swą wierność wobec oryginału, bogactwo słownictwa oraz świetny styl. Za 
ich słabą stronę uznaje nie zawsze szczęśliwe neologizmy173.

O Aliji Dukanoviciu Kot pisał ponownie w kolejnym „Roczniku Literackim”.  Tym razem 
ocenia zbiór opowiadań pt. Bar „Titanic”. Stwierdza, że Dukanović dokonał wyboru opo-
wiadań wojennych, przyjmując jeden punkt widzenia. Uważa, że można było zamieścić 
pogodniejsze utwory z czasów wojny, na przykład Ćopicia. Pisząc o wstępie Dukanovicia, 
stwierdza, że ciekawy, ale 

w pewnych punktach dyskusyjny. Zastrzeżenia np. budzi stwierdzenie Dukanovicia, że 
literatura jugosłowiańska na przestrzeni swych dziejów uprawiała kult bohaterstwa. Po-
gląd ten jest słuszny tylko w odniesieniu do piśmiennictwa serbskiego174.

 5.8.6. „Pamiętnik Słowiański”

W „Pamiętniku Słowiańskim” publikowano teksty, które miały charakter naukowy, co za-
powiadał już sam podtytuł –   „Czasopismo Naukowe”. Dlatego też grono odbiorców tego 
periodyku jest znacznie węższe niż w wypadku pozostałych czasopism. Pismo poza omó-
wionymi w poprzednim rozdziale Bibliografiami słowianoznawsta polskiego, obejmującymi 
w sumie lata 1944–1950, publikowało zarówno w omawianym okresie, jak i w czasie konfliktu 
z Jugosławią głównie polonica i unikało tematów współczesnych. W 1. tomie z 1949 roku 
Vilim Frančić pisze o chorwackich i serbskich przekładach Mickiewicza, a Tadeusz Grabow-
ski recenzuje antologię Jugosłowiańskiej epiki ludowej. W tomie 2. Tadeusz Lehr-Spławiński 
snuje rozważania na temat etnogenezy Chorwatów, przytaczając hipotezę, według której 
Chorwaci zamieszkiwali górny bieg Wisły; wspomina teorię irańską, ale konstatuje, że do 
pełnego wyjaśnienia brakuje zbyt wielu elementów. Numer ten zawiera wykład Benešicia 
wygłoszony w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z promocją na doktora honoris 
causa UJ (10 czerwca 1948 roku) i dużo poloniców: Przekłady z literatury polskiej u Chorwa-
tów i Serbów od 1835 do 1947 r., artykuł Vilima Frančicia na temat chorwackich i serbskich 
przekładów wierszy Słowackiego, tekst Wojsława Molé Polacy w cywilizacji Jugosławii. W 3. 
tomie z 1952 roku Vilim Frančić ponownie pisze o polskiej obecności w Chorwacji, tym 
razem o sztukach Aleksandra Fredry wystawianych w Zagrzebiu, a w 4. tomie z 1954 roku 
ukazuje się jego artykuł O jednym niezauważonym przekładzie „Trenów” J. Kochanowskiego. 
W tomie 5. z 1955 roku brak kroatystycznych publikacji, w tomie 6. z 1956 roku Josip Hamm 

173 w. koT: Literatura jugosłowiańska. RL 1961 [Warszawa 1962], s. 363–366.
174 w. koT: Literatura jugosłowiańska. RL 1962 [Warszawa 1964], s. 361.
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wraca do już podejmowanego przez pismo tematu – Mickiewicz w literaturze serbsko-chor-
wackiej. W tomie 7. Władysław Namysłowski pisze o plemionach słowiańskich i Awarach, 
ich walkach i asymilacji, a Barbara Bazielichówna prezentuje etnograficzny opis uprawy 
roli przez Serbów i Chorwatów.

Tom 8. z 1958 roku można nazwać Benešiciowskim. Ukazują się w nim 4 artykuły po-
święcone dorobkowi chorwackiego polonisty. Zawiera omówienie przekładów Benešicia, 
przede wszystkim z literatury polskiej, jego gramatyki i słownika. Vilim Frančić o dwóch 
ostatnich pozycjach napisał:

Gramatyka Benešicia i jego Słownik otwarły nowe możliwości dla studiów i osiągnięć na-
ukowych serbokroatystyki w Polsce, autorowi zaś zapewniły należne mu miejsce w na-
uce polskiej jako leksykografowi i gramatykowi175. 

W tomie 9. brakuje croaticów.  W tomie 10. Tadeusz Stanisław Grabowski w dziale Spra-
wozdania i oceny publikuje artykuł Slavica w „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Cz. II: Połu-
dniowa Słowiańszczyzna. We wstępie Grabowski pisze o dobrej atmosferze, o przyjaźni 
i sympatii, łączących oba kraje, głównie za sprawą wspólnych doświadczeń wojennych, 
które wpłynęły na wzrost zainteresowania krajami południowosłowiańskimi. Zwraca uwagę 
na młodych poetów, którzy chętnie zaczęli tłumaczyć. Wspomina o ważnej roli, jaką odegrał 
założony w 1948 roku Polski Komitet Słowiański. Wymienia nazwiska osób, które popula-
ryzowały twórczość narodów Jugosławii, szczególnie podkreślając zasługi Vilima Frančicia. 
W kolejnych częściach omawia – z podziałem na lata: Rok 1946; Rok 1947; Rok 1948; Rok 1949 – 
Jugosławię jako całość, a następnie poszczególne literatury, w tym chorwacką. Podaje tytuły 
ważniejszych prac, analizuje intensywność publikacji. W tekście, który był pisany w 1960 
roku, brakuje komentarza, z czego wynika zarejestrowany w latach 1948 i 1949 spadek liczby 
pozycji poświęconych literaturze.

W tomie 11. ponownie znalazło się dużo poloniców i Jerzego Pogonowskiego recenzja 
książki włoskiego slawisty Santego Graciottiego: La critica di Jakša Čedomil (Milano 1959). 
W tomie 12. zamieszczono między innymi polonica i artykuł Marii Bobrownickiej o niezna-
nych listach Ksavera Šandora Đalskiego do Bronisława Grabowskiego oraz artykuł Milorada 
Živančevicia poświęcony Mažuraniciowskiemu uzupełnieniu dwóch brakujących pieśni 
w Osmanie Ivana Gundulicia. Najciekawszą jednak publikacją, która dotykała współczesnej 
i aktualnej problematyki, okazała się Jana Wierzbickiego recenzja Antologii liryki jugosło-
wiańskiej, o której była już wcześniej mowa.

175 v. Frančić: O pracach gramatycznych i słownikarskich J. Benešicia. PS 1958, T. 8, s. 139.
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* * *

Prawdziwy początek współpracy kulturalnej z Jugosławią nastąpił w 1956 roku, który sta-
nowi jedną z najważniejszych dat w historii PRL. Świat kultury i całe społeczeństwo boleś-
nie odczuły kilkuletnią izolację kraju. Chęć rozwijania kontaktów z zagranicą była bardzo 
duża. Jugosławia stała się dla Polski jednym z najważniejszych partnerów. Wydawała się 
interesująca przede wszystkim ze względu na swą społeczno-polityczną odmienność od 
innych krajów socjalistycznych. Organizowano wystawy o tematyce współczesnej, do Pol-
ski na występy przyjeżdżały zespoły muzyczne, filharmonia, opera, balet, indywidualni wy-
konawcy, w kinach wyświetlano jugosłowiańskie filmy, organizowano uroczyste premiery, 
nawiązywano intensywne kontakty teatralne, w prasie ukazywało się wiele reportaży na te-
mat Jugosławii, tłumaczono utwory literackie. W 1958 roku w publikacji  „Ruch Wydawniczy 
w Liczbach” Jugosławia na tle przekładów z innych języków procentowo wypadła najlepiej 
w całym badanym okresie. Dla Jugosławii Polska również była ważnym partnerem. W ra-
porcie kulturalnym za okres od 15 marca 1961 do 15 marca 1962 roku I sekretarz Ambasady 
PRL w Belgradzie pisał, że jeśli chodzi o plany wymiany kulturalnej z krajami obozu socjali-
stycznego, to szerszą wymianę Jugosławia przewiduje tylko z ZSRR. Podkreślał dobrą wolę 
strony jugosłowiańskiej i nietrzymanie się ściśle zasady wzajemności176.

Kontakty kulturalne budowano teraz na nowych zasadach. Jugosławia współpracowała 
na zbliżonych warunkach z wszystkimi krajami socjalistycznymi. Ówczesnemu podziałowi 
politycznemu świata odpowiadały 3 modele współpracy. Inny charakter miała współpraca 
z krajami socjalistycznymi, inny – z kapitalistycznymi, jeszcze inny – z krajami niezaan-
gażowanymi. Podstawę współpracy Polski z Jugosławią stanowiła Umowa o współpracy 
kulturalnej podpisana w 1956 roku. Miała ona charakter ogólny. Szczegóły ustalano w pla-
nach i programach realizacji tejże umowy. Szczegółowość zapisów była różna w zależności 
od dziedziny. Osobne porozumienia zawierały organizacje twórcze. A zatem cały system 
współpracy opierał się na trzech kategoriach dokumentów: umowie międzyrządowej, pro-
gramach realizacji umowy i porozumieniach zawieranych między związkami twórczymi.

Okres wykluczenia miał swoje negatywne konsekwencje. Wrogość i niechęć do Jugosła-
wii, zaniechanie współpracy spowodowały, że z chwilą wznowienia kontaktów brakowało 
ekspertów zajmujących się tym krajem. Byli emigranci polityczni, nazywani przez Jugo-
słowian informbiurowcami, bojkotowani przez Belgrad, niewielka grupka tłumaczy i osób 
piszących na temat kultury narodów Jugosławii. 

Jugosławię przedstawiano jako jednorodne państwo, zwłaszcza jeśli chodzi o zjawiska 
w literaturze. Widać to bardziej niż w pierwszym okresie, gdyż oprócz autorów jugosłowiań-
skich taką perspektywę przyjmowali również autorzy polscy. Podziały narodowe skrzętnie 

176 [?] Raport kulturalny za okres od 15 marca 1961 do 15 marca 1962 r. AMSZ, z. 21, w. 51, t. 732, s. 19.



usuwano w cień, choć pod koniec tej fazy, w związku z napięciami w Jugosławii i decy-
zją o decentralizacji ustroju państwa, świadomość różnic i związanych z tym problemów 
wzrosła.

Współpraca kulturalna zaczęła nabierać charakteru instytucjonalnego. Nadal sterowało 
nią państwo, które wskazywało w umowach podmioty mające z sobą współgrać. Współ-
pracowały więc agencje autorskie, wydawnictwa, związki twórcze. W zakresie kontaktów 
literackich składy osobowe delegacji były zatwierdzane przez organy organizacji pisarzy po 
konsultacji z organami państwowymi i komitetatmi centralnymi. Wyjazd pisarza nabierał 
charakteru niemal misji politycznej. Przynajmniej teoretycznie, gdyż w praktyce wyglądało 
to inaczej. Pracownicy ambasad często narzekali na brak kontaktów z twórcami, instytu-
cje rządowe koordynujące współpracę były niezadowolone z raportów, które przedsta-
wiali pisarze po powrocie do kraju; pisarze sami powtarzali tezy o politycznym znaczeniu 
kontaktów literackich, choć można było odnieść wrażenie, że czasami tylko po to, aby 
uzyskać odpowiednie wspracie finansowe na ich podtrzymanie. Z jednej strony jugosło-
wiańscy literaci w swych raportach wyrażali niezadowolenie z niedostatecznego wpływu, 
jaki mieli na kwestię lokowania literatury narodów Jugosławii w krajach socjalistycznych, 
z drugiej strony wszystkie przełożone z języka chorwackiego książki znajdowały się na ju-
gosłowiańskich listach życzeń. Jedyny konflikt, do jakiego doszło, dotyczył antologii liryki 
jugosłowiańskiej, a konkretnie – faktu, że strona polska zaingerowała bez zgody i wiedzy 
Jugosłowian w wybór tekstów, który przygotował Mladenović, Simić i Šega.

W trzecim okresie kontaktów kulturalnych wydano 10 przekładów książek, a wśród nich 
2 powieści i zbiór opowiadań Miroslava Krležy oraz 2 jugosłowiańskie antologie: wybór 
liryki i krótkiej formy prozatorskiej. Odkryciem dla krytyki była powieść Vladana Desnicy 
Niespokojne wiosny.

W 1958 roku w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się polska prapremiera komedii 
Dundo Maroje renesansowego dramatopisarza Marina Držicia. To kulturalne wydarzenie 
można uznać za początek chorwacko-polskich kontaktów teatralnych, które, obok związ-
ków literackich, były najważniejszym ogniwem kontaktów kulturalnych między obydwoma 
krajami w całym badanym okresie. 
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Wydaje mi się, że oni tu wszyscy mają samorządowego hysia1.

Słowa Mieczysława Rakowskiego pochodzą z września 1966 roku. Redaktor naczelny „Po-
lityki” przyjechał wówczas na 2 tygodnie do Serbii, Macedonii i Chorwacji, na zaproszenie 
Związkowego Sekretariatu do spraw Informacji. W swoim dzienniku relacjonuje spotkania 
z wieloma osobami. W połowie lat sześćdziesiątych, po aferze podsłuchowej Rankovicia 
i czystkach w partii oraz w służbie bezpieczeństwa, wprowadzano w życie plan decen-
tralizacji państwa i usamorządowienia jego struktur. Atmosferę tych lat i różnice między 
Warszawą a Belgradem pokazuje fragment, w którym Rakowski opisuje wizytę w Skopju. 
Spotkał tam między innymi Adolfa Ciborowskiego, architekta i urbanistę, który nadzoro-
wał, prowadzoną według własnego projektu, odbudowę stolicy Macedonii, po tym jak 26 
lipca 1963 roku została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi. Ciborowski wiele razy w roz-
mowach z Macedończykami mówił: „Gdy będę w Belgradzie, to załatwię tę sprawę”. A oni 
odpowiadali:  „Dlaczego w Belgradzie? Przecież to my tutaj na miejscu decydujemy”2. Spo-
sób myślenia Ciborowskiego oddaje polskie realia. Problemy, z jakimi borykał się podczas 
swojej pracy w Skopju, w Polsce musiałby rozwiązywać w Warszawie i dlatego, będąc w Ju-
gosławii, myślał o Belgradzie jako miejscu, w którym zapadają wszystkie ważniejsze decyzje.

Ivo Banac procesy, które nastąpiły po 1962 roku, tłumaczy sytuacją wewnętrzną. Decydu-
jącą w nich rolę odegrało, według chorwackiego historyka, z jednej strony niebezpieczeń-
stwo serbskiej hegemonii w federacji oraz żądania większych swobód liderów partyjnych 
w poszczególnych republikach z drugiej strony. Widać też w cytowanym tu fragmencie 
niezdecydowanie jugosłowiańskiej elity politycznej, jej rozdarcie wobec problemu, czy 
hasłową decentralizację wprowadzać w życie, czy pozostać przy modelu z silnym centrum.

Tito po 1962 roku uznał, że federalnemu systemowi typu sowieckiego zagraża postę-
pująca serbska hegemonia, i postanowił przeprowadzić zmiany instytucjonalne, które 

1 M. rakowski: Dzienniki polityczne 1963–1966. Warszawa 1999, s. 409.
2 Ibidem, s. 401–402. 
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spowodowałyby „federalizację federacji”, tzn. wniosłyby do retorycznych formuł trochę 
prawdziwego federalizmu. Był to skutek nacisku opinii publicznej. Kierownictwo komu-
nistyczne w Słowenii, na Kosowie i w Chorwacji z coraz większą wrażliwością zaczęło 
wsłuchiwać się w  żądania ustanowienia silniejszej lokalnej kontroli nad wszystkimi 
aspektami życia społecznego, zwłaszcza życia gospodarczego, zmniejszenia represji 
i  zaprzestania zakazywania posługiwania się znakami i  symbolami tożsamości naro-
dowych. Tito najpierw oczyścił szeregi partii z reformatorskich przywódców, następnie 
dokonał recentralizacji, by ostatecznie przez ogłoszenie nowej konstytucji rozpocząć 
decentralizację państwa.

Tito je nakon 1962. zaključio da njegovom federalnom sustavu sovjetskog tipa prije-
ti opasnost od puzeće srpske prevlasti i odlučio se za institucionalne inovacije koje bi 

„federalizirale federaciju”, to jest, udahnule nešto pravog federalizma u  retoričke for-
mule. Bila je to posljedica javnog pritiska. Komunistička vodstva u Sloveniji, na Kosovu 
i u Hrvatskoj postala su osjetljiva na zahtjeve za uspostavom veće lokalne kontrole nad 
svim vidovima javnog života, posebno ekonomije, smanjenje represije i prestanak za-
branjivanja svih znakova i simbola nacionalnih identiteta. Tito je partiju najprije očistio 
od reformističkih čelnika, zatim je recentralizirao, da bi proglašavanjem novog ustava 
konačno prešao na decentralizaciju države3.

Siniša Malešević dostrzega większe continuum w zachodzących zmianach. W jego inter-
pretacji, rozwój Jugosławii przebiega stosunkowo harmonijnie, a połowa lat sześćdziesią-
tych przynosi istotne problemy wraz z pierwszymi poważniejszymi trudnościami natury 
ekonomicznej, wzmacniającymi siły odśrodkowe, które dążyły do osłabienia roli centrum.

Plenum Związku Komunistów Jugosławii (ZKJ), które się odbyło w rezydencji marszał-
ka Tity na wyspie Brioni w 1966 roku, oznaczało apogeum umiarkowanej liberalizacji 
i rozwoju gospodarczego kraju. Rezultatem plenum była dalsza decentralizacja, czystka 
w szeregach służby bezpieczeństwa, dymisja jej zatwardziałego szefa Aleksandra Ran-
kovicia. Wkrótce jednak, po porażce reform gospodarczych, które zainicjowano w 1965 
roku, ukryte konflikty i nierozwiązane problemy stają się coraz bardziej widoczne. Okres 
ten jest naznaczony napięciami, spowodowanymi nierównym podziałem środków bu-
dżetowych federacji i staraniami partyjnych liderów poszczególnych republik o zwięk-
szenie niezależności względem centrum federacji.

3 i. Banac: Raspad Jugoslavije. Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima. Zagreb 2001, s. 119–120.
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Brionski plenum Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) održan 1966. godine označio je 
vrhunac umerene liberalizacije i ekonomskog razvoja zemlje. Rezultat plenuma bila je 
dalje decentralizacija, a obavljena je i čistka u  redovima tajne policije, smena njenog 
tvrdokornog šefa Aleksandra Rankovića. Međutim, ubrzo posle neuspeha privrednih 
reformi započetih 1965. godine latentni sukobi i nerešeni problemi postaju sve vidljiviji. 
Taj period obeležen je napetostima zbog nejednake raspodele budžeta u federaciji i na-
stojanjem republičkih partijskih lidera da dobiju veću nezavisnost u odnosu na federalni 
centar4.

W omawianym okresie Tito dwukrotnie składał oficjalne wizyty w Polsce. Pierwsza odbyła 
się w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 1964 roku (była to realizacja odwołanej – w związku 
z kontrowersjami, jakie wówczas wywołał nowy program ZKJ – wizyty, planowanej na rok 
1958), druga – w dniach od 19 do 23 czerwca 1972 roku. Szczególnie dużym zainteresowa-
niem cieszyła się wizyta w 1964 roku. W prasie w szczegółach opisywano każdy dzień po-
bytu marszałka w Polsce. Przez kilka dni był to najważniejszy temat dla mediów.

Jugosłowiańska droga do komunizmu, urządzenie państwa, 
system samorządowy, postępująca decentralizacja cieszyły się 
w Polsce dużym zainteresowaniem. W 1970 roku „Tygodnik Kul-
turalny” zamieścił rozmowę z ministrem Vukašinem Mićunovi-
ciem, przewodniczącym Federalnej Rady Oświaty i Kultury SFRJ. 
Rozmowę tę przeprowadził podczas swego pobytu w Belgra-
dzie Stanisław Adamczyk, redaktor naczelny pisma. Dotyczyła 
ona kwestii ogólnych, polityki kulturalnej, dążenia do demokra-
tyzacji, równouprawnienia narodów, decentralizacji instytucji 
zajmujących się kulturą5 (fot. 64). Zainteresowanie Jugosławią 
osłabło w latach osiemdziesiątych.

 6.1. Nowa Konstytucja z 1963 roku

W Jugosławii w latach sześćdziesiątych doszło do gruntownych zmian ustrojowych. Nowa 
Konstytucja z 1963 roku była kolejnym krokiem ku decentralizacji państwa. Uległa zmianie 
jego oficjalna nazwa, która do końca istnienia brzmiała: Socjalistyczna Federacyjna Repu-

4 s. MaLešević: Ideologija, legitimnost i nova država. Jugoslavija, Srbija i Hrvatska. Prev. s. GLišić. 
Beograd–Zagreb 2004, s. 277.

5 v. Mićunović: O równouprawnienie narodowych kultur. Z v. MićunovicieM rozmawiał s. adMaczyk. 
„Tygodnik Kulturalny” 1970, nr 48, s. 3 i 9.

Fot. 64 Wywiad 
z V. Mićunoviciem –  
„Tygodnik Kulturalny”
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blika Jugosławii. Konstytucja z 1963 roku, nazywana kartą samorządności (povelja samo-
upravljanja), doczekała się aż 42 poprawek (uchwalano je trzykrotnie, w latach 1967, 1968 
i 1971). W federalnym parlamencie powstały, oprócz pełniącej funkcję rządu Federalnej Rady 
Wykonawczej, 4 samorządowe rady (samoupravno veće), w tym związana ze sferą współ-
pracy kulturalnej z zagranicą Rada Oświaty i Kultury (pozostałe 3 to: Rada Gospodarcza, 
Rada Spraw Socjalnych i Zdrowia, Rada Organizacyjno-Polityczna). Ważną rolę w mody-
fikacjach konstytucji odegrały wnioski z VIII Zjazdu ZKJ, który się odbył w 1964 roku, oraz 
zmiany kadrowe, jakie nastąpiły po 4., tzw. briońskim, Plenum KC ZKJ w 1966 roku. Naj-
ważniejsza decyzja personalna, podjęta na Plenum, to pozbawienie funkcji i wyrzucenie 
ze Związku Komunistów Aleksandra Rankovicia, szefa bezpieki, bliskiego współpracownika 
Tity, zwolennika unitaryzmu i silnej scentralizowanej władzy. Czystka, jaką przeprowadzono 
wówczas w szeregach partii, była de facto odsunięciem od władzy sił politycznych, które 
opowiadały się przeciwko postępującej decentralizacji. Dużo miejsca sprawie Rankovicia 
poświęca Jan Nowak-Jeziorański. Słynny kurier zauważa analogię między sytuacją w służ-
bach bezpieczeństwa w Jugosławii i Polsce (szefem polskiej bezpieki był wówczas Mieczy-
sław Moczar). Zaznacza, że media w Polsce tylko wspomniały o sprawie, właściwie prze-
milczając wydarzenia w Jugosławii, co wiązało się ze strategią izolowania Gomułki przez 
Moczara i jego zwolenników. Nowak-Jeziorański pisze, że Ranković był o krok od przejęcia 
władzy. Jako członek delegacji jugosłowiańskiej na XXIII Zjazd KPZR, 

otwarcie mówił w Moskwie, że po objęciu władzy doprowadzi do „normalizacji” stosun-
ków z ZSRR. Na sześć tygodni przed swoim upadkiem odwiedził Warszawę i Budapeszt. 
Rozmawiał nie tylko z Gomułką i Kadarem, ale także osobno z Moczarem i jego odpo-
wiednikiem węgierskim Bellą Kisztu6.

Konstytucja wraz z poprawkami zwiększała wpływ republik na poszczególne dziedziny 
życia federacji i rozszerzała zasadę samorządności. Jedną ze sfer, którą mogły kształtować 
republiki, była współpraca kulturalna z zagranicą. Pod koniec obowiązywania Konstytucji 
z 1963 roku, w przededniu uchwalenia Konstytucji z 1974 roku, w jeszcze większym stopniu 
rozwijającej system samorządowy, otwarto (1 grudnia 1973 roku) Generalny Konsulat PRL 
w Zagrzebiu działający na obszarze Socjalistycznej Republiki Chorwacji i Socjalistycznej 
Republiki Słowenii. Pierwszym konsulem został Stefan Nowak.

6 J. nowak-Jeziorański: Polska z oddali. Wspomnienia: 1956–1976. Kraków 1992, s. 272–273.
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 6.2. Decyzja o decentralizacji wymiany kulturalno-oświatowej z zagranicą...  
  Międzyrepublikański Komitet Koordynujący Współpracę Kulturalną  
  i Oświatową z Zagranicą

Najważniejszą decyzją dla współpracy kulturalnej z zagranicą w całym okresie istnienia Ju-
gosławii okazała się podjęta przez Federalną Radę Wykonawczą na posiedzeniu 13 czerwca 
1966 roku Decyzja o decentralizacji kulturalno-oświatowej wymiany z zagranicą z dniem 
1.01.1968 roku (Odluka o decentralizaciji kulturno-prosvetne razmene sa inostranstvom sa da-
nom 1.01.1968.). Kreowanie współpracy powierzono poszczególnym republikom, które miały 
nie tylko same określać, z kim chcą utrzymywać kontakty, w jakich dziedzinach, lecz przede 
wszystkim brały na siebie obowiązek finansowania współpracy. Nie stało się to z dnia na 
dzień. O usamorządowieniu między innymi sfery kultury rozmawiano już znacznie wcześ-
niej, bo w latach pięćdziesiątych. W 1958 roku w Programie Związku Komunistów, uchwalo-
nym po VIII Zjeździe ZKJ, w części Oświata, nauka i kultura stwierdzono:

Główne cechy charakterystyczne rozwoju zdolności kulturotwórczych to swobodny 
rozwój kultur narodowych na gruncie równouprawnienia i  współpracy twórczej, mię-
dzy innymi:
socjalistyczna demokratyzacja systemu szkolnictwa oraz systemu edukacji i wychowa-

nia w ogóle, jak również instytucji naukowych, artystycznych itp.;
uwolnienie życia naukowego, artystycznego i  kulturalnego od administracyjnej inge-

rencji organów władzy, od etatystycznych i pragmatycznych koncepcji twórczości 
kulturalnej; 

budowa i  doskonalenie systemu samorządu społecznego w  instytucjach i  organiza-
cjach oświatowych, naukowych itp.;

marksistowskie stanowisko krytyczne wobec twórczości kulturalnej wszystkich naro-
dów, wobec spuścizny kulturalnej narodów jugosłowiańskich, walka z klasowo-bur-
żuazyjną mistyfikacją historii kultury i wartości kulturalnych, walka z ignoracyjnym, 
prymitywnym i sekciarskim lekceważeniem dorobku kulturalnego z przeszłości, któ-
ry społeczeństwo socjalistyczne, będące naturalnym i  historycznym spadkobiercą 
pozytywnego dziedzictwa kulturalnego, przyjmuje i kultywuje jako jeden z elemen-
tów budownictwa cywilizacji bezklasowej7.

7 Program Związku Komunistów. [B.tłum.] Paryż 1959, s. 198–199. Program ZKJ został wydany przez 
paryski Instytut Literacki w serii wydawniczej Dokumenty Biblioteki Kultury w 1959 roku. W Słowie 
od Redakcji można przeczytać: „Żadna partia komunistyczna – czy to w krajach tzw. obozu socjali-
zmu czy w krajach Zachodu – nie zdobyła się do tej pory na wypracowanie, uchwalenie i ogłoszenie 
tego rodzaju dokumentu. Nowe wytyczne Związku Komunistów Jugosłowiańskich nie adaptują 
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Koncepcje zawarte w programie zaczęto wprowadzać w życie w 1966 roku. Rok 1967 
należałoby określić jako przejściowy. W wyniku poprawek do Konstytucji, uchwalonych 
w 1971 roku, zlikwidowano Federalną Komisję Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą i w jej 
miejsce powołano Federalny Urząd do spraw Międzynarodowej Współpracy Naukowej, 
Kulturalno-Oświatowej i Technicznej. Z inicjatywy Rady Wykonawczej Socjalistycznej Repu-
bliki Słowenii powstał Międzyrepublikański Komitet Koordynujący Współpracę Kulturalną 
i Oświatową z Zagranicą. Było to możliwe dzięki XXXIII poprawce do Konstytucji z 1963 roku, 
uchwalonej 30 czerwca 1971 roku:

Aby zapewnić współuczestniczenie republik i okręgów autonomicznych w procedurze 
uzgadniania stanowisk w kwestiach, o których mowa w niniejszej poprawce, jak rów-
nież w celu kontroli realizacji polityki i przestrzegania przepisów w tych dziedzinach, Fe-
deralna Rada Wykonawcza oraz rady wykonawcze poszczególnych republik i okręgów 
autonomicznych mogą w drodze porozumienia tworzyć międzyrepublikańskie komite-
ty w poszczególnych obszarach.

7. Radi osiguravanja sudjelovanja republika i autonomnih pokrajina u postupku usklađi-
vanja stavova o  pitanjima iz ovog amandmana i  radi praćenja provođenja politike 
i izvršavanja propisa iz tih područja, Savezno izvršno vijeće, izvršna vijeća republika i au-
tonomnih pokrajina mogu sporazumno osnivati međurepubličke komitete za pojedina 
područja.
Međurepublički komiteti osnivaju se na načelu ravnopravne zastupljenosti republika 
i odgovarajuće zastupljenosti autonomnih pokrajina. Članove međurepubličkih komi-

postulatów Milovana Dżilasa – niemniej wpływ tego rewizjonisty na całość programu jest widoczny. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z wszystkich dotychczasowych interpretacji marksizmu – jest 
to marksizm najbardziej nowoczesny i najbardziej zharmonizowany z zachodnim dorobkiem myśli 
lewicowej”. Ibidem, s. 9. Program Związku nie został dobrze przyjęty przez polskich komunistów ani 
w innych krajach satelickich ZSRR. Odwołano zaplanowaną na czerwiec 1958 roku wizytę Tity w Polsce. 
Główną przyczyną była nie stopniowo wprowadzana zasada samorządności, lecz jugosłowiańskich 
komunistów krytyczna ocena stalinizmu. W cytowanym już wstępie znalazł się fragment, który poka-
zuje, dlaczego program ZKJ był interesujący dla polskiej emigracji i jednocześnie nie mógł być dobrze 
przyjęty w PRL. „Dla Polaków – jak i innych narodów ujarzmionych przez Sowiety – najdonioślejsze 
znaczenie mają rozdziały programu Związku poświęcone bezlitosnemu zdemaskowaniu imperia-
listycznej polityki sowieckiej. Oskarżenia o hegemonizm, o ideologiczny monopolizm, o wyzysk 
gospodarczy, o mieszanie się w sprawy wewnętrzne innych narodów nie padają tym razem ze strony 
redaktorów Free Europe, lecz ze strony marksistów-komunistów o wieloletniej rewolucyjnej i partyj-
nej przeszłości. Komuniści jugosłowiańscy oskarżają jawnie komunistów sowieckich o stalinowski re-
wizjonizm – to znaczy o zdradę marksizmu-leninizmu na rzecz imperialistycznego stalinizmu”. Ibidem.
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teta delegiraju izvršna vijeća republika i izvršna vijeća autonomnih pokrajina („Službeni 
list SFRJ”, br. 29, 8.07.1971).

W dniu 9 maja 1972 roku podpisano Porozumienie rad wykonawczych republik i okręgów 
o koordynacji współpracy oświatowej i kulturalnej z zagranicą i o utworzeniu Międzyrepubli-
kańskiego Komitetu Koordynującego Współpracę Kulturalną i Oświatową z Zagranicą (Spo-
razum izvršnih veća republika i pokrajina o koordinaciji prosvetne i kulturne saradnje s ino-
stranstvom i o osnivanju Međurepubličkog kooridancionog odbora za kulturnu i prosvetnu 
saradnju s inostranstvom). Komitet zaczął funkcjonować w Słowenii w maju 1972 roku. Ro-
tacyjnie funkcję gospodarza tego ciała pełniły wszystkie republiki i okręgi. W poszczegól-
nych okresach istnienia w jego strukturach działały różne komisje. Najpierw było ich 7: 
Komisja Stypendiów (Komisija za stipendije); Komisja Monitorująca Pracę Dwunarodo-
wej Jugosłowiańsko-Amerykańskiej Komisji Wymiany Oświatowej (Komisija za praćenje 
rada Dvonacionalne jugoslovensko-američke komisije za prosvetnu razmenu); Komisja 
Nauczania Języków i Literatur Narodów Jugosławii na Uczelniach Zagranicznych (Komisija 
za izučavanje jezika i književnosti naroda Jugoslavije na stranim univerzitetima); Komisja 
Sztuki Muzycznej i Scenicznej (Komisija za muziku i scensku umetnost); Komisja Literatury 
i Działalności Wydawniczej (Komisija za književnost i izdavačku delatnost); Komisja Sztuk 
Pięknych (Komisija za likovne umetnosti); Komisja Filmu (Komisija za film). W 1981 roku 
zredukowano liczbę komisji do 4. Trzy pierwsze zastąpiła Komisja Współpracy w Dziedzinie 
Oświaty (Komisija za saradnju u oblasti obrazovanja), 4. i 5. – Komisja Współpracy w Dzie-
dzinie Kultury (Komisija za saradnju u oblasti kulture).

Przed 1966 rokiem przy Federalnej Komisji Współpracy Kulturalnej z Zagranicą działały, 
jako ciała doradcze, komitety składające się z przedstawicieli poszczególnych instytucji, sto-
warzyszeń twórców i organizacji zawodowych – specjalistyczne komitety sztuki muzycznej 
i scenicznej, sztuki dramatu, sztuk pięknych, literatury (stručni odbori za muzičko-scensku 
umjetnost, dramsku umjetnost, likovne umjetnosti i književnost). W 1965 roku członkiem 
Komitetu Literatury Federalnej Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą został chor-
wacki poeta Jure Kaštelan. W Chorwacji na poziomie republiki (struktura i nazewnictwo 
urzędów w poszczególnych republikach różniły się między sobą), ważną rolę w nowym 
systemie odgrywał Republikański Sekretariat Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Socjali-
stycznej Republiki Chorwacji8, który koordynował prace w zakresie współpracy kulturalnej. 
W latach 1965–1979 w ramach Sekretariatu działał doradca do spraw kontaktów kultural-
nych z zagranicą (savjetnik za kulturne veze s inozemstvom).

8 Pod taką nazwą działał w latach 1965–1979; w 1979 roku w jego miejsce powstał Republikański 
Komitet Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Technicznej Socjalistycznej Republiki Chorwacji.
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Proces decentralizacji spowodował, że w republikach zaczęto tworzyć komisje kontaktów 
kulturalnych z zagranicą. Zadaniami powołanej w 1968 i działającej do 1977 roku9 Komisji 
Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą Rady Wykonawczej Parlamentu Socjalistycznej Repu-
bliki Chorwacji miały być:

[…] analiza czynników, które wpływają na afirmację naszej kultury za granicą, koordy-
nacja działań wszystkich zainteresowanych aktorów współpracy, zbieranie informacji 
i dokumentacji o inicjatywach kulturalnych z wszystkich dziedzin, zgłaszanie propozycji 
przedsięwzięć kulturalnych związanych z realizacją konwencji kulturalnych, jak i  wykra-
czających poza umowy, koordynacja naszego udziału w międzynarodowych imprezach, 
zgłaszanie propozycji zorganizowania imprez międzynarodowych w Republice.

[…] proučava faktore koji utiču na afirmaciju naše kulture u inozemstvu, koordinira rad 
svih zainteresiranih nosilaca suradnje, prikuplja informacije i dokumentaciju o kulturnim 
aktivnostima na raznim područjima, daje prijedloge za kulturne akcije u okviru izvršenja 
konvencija i van njih, koordinira naše učestvovanje na međunarodnim manifestacijama, 
kao i da daje prijedloge za organiziranje međunarodnih manifestacija u Republici10.

Podkreślano, że w dawnym systemie nie konsultowano z instytucjami kulturalnymi za-
kresu współpracy, co prowadziło do nawiązywania kontaków, którymi twórcy nie byli za-
interesowani:

W  aktualnych analizach i  dyskusjach o  stanie i  rozwoju kontaktów kulturalnych z  za-
granicą oraz całej działalności Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą dostrzega 
się konieczność szybszego i większego włączenia znaczącej i dalekosiężnej problema-
tyki życia współczesnego po to, by wyeliminować ewentualne mankamenty, by w jak 
najpełniejszym stopniu doszła do głosu zarówno specyfika kultur narodowych, jak 
i  inicjatywa wszystkich zainteresowanych czynników  – od organizacji pracowniczych 
i komun do republiki i Federacji. […] Oznacza to, że w przyszłości w konstytuowaniu po-
lityki międzynarodowych kontaktów kulturalnych należy wychodzić od bezpośrednich 
korzyści i  inicjatyw twórców oraz ich stowarzyszeń i organizacji pracowniczych, które 

9 W 1977 roku zadania Komisji przejął Republikański Komitet Związków z Zagranicą. W 1979 roku 
zadania współpracy kulturalnej z zagranicą powierzono Republikańskiemu Komitetowi Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Technicznej.

10 [B.a.] Stanje i neki aktualni organizacioni problemi kulturnih veza s inozemstvom. HDA, f. 1410, s. 14. 
Dokument bez daty i podpisu. Prawdopodobnie powstał na przełomie 1966 i 1967 roku, podczas 
zmiany systemu funkcjonowania organów zajmujących się współpracą kulturalną. Zmiana ta w ów-
czesnej literaturze przedmiotu opisywana jest w kategoriach decentralizacji i deetatyzacji.
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działają w dziedzinie kultury, włącznie ze wszystkimi zainteresowanymi wspólnotami 
społeczno-politycznymi.

U aktualnim razmatranjima i diskusijama o stanju i razvoju kulturnih veza s inozemstvom 
i sagledavanju cjelokupne djelatnosti Komisije za kulturne veze s inostranstvom uočavana 
je potreba bržeg i snažnijeg uključivanja i to značajne i dalekosežne problematike suvre-
menog života, s ciljem da se uklone eventualni nedostaci i da do što potpunijeg ostvarenja 
dođu specifičnosti nacionalnih kultura, kao i inicijativnost svih zainteresiranih faktora od 
strane radnih organizacija i komuna do republika i Federacije. […] To konkretno znači da se 
ubuduće u konstituiranju politike međunarodnih kulturnih veza mora poći od neposred-
nih interesa i inicijativa stvaralaca i njihovih udruženja, te radnih organizacija koje djeluju 
u oblasti kulture, uključujući i sve zainteresirane društveno-političke zajednice11.

Procesowi decentralizacji towarzyszyły niepokoje społeczne i niezadowolenie, przede 
wszystkim Chorwacji, z roli odgrywanej w federacyjnym państwie. O tym, że nie było jed-
nolitej jugosłowiańskiej polityki kulturalnej i że każda republika dbała o własne interesy, 
świadczy notatka z rozmowy, jaką przeprowadził 27 października 1964 roku attaché Am-
basady PRL w Belgradzie Grzegorz Łatuszyński z zagrzebskim poetą Drago Ivaniševiciem, 
członkiem (z ramienia Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji) Międzyrepublikańskiej Komisji 
Wymiany Twórczości Literackiej (fot. 65). Rozmowa dotyczyła trzech problemów. Ivaniše-
vić tłumaczył, że posądzenia Chorwatów o nacjonalizm są niesłuszne, a to, co się nazywa 
nacjonalizmem, to reakcja na próby podporządkowania sobie Chorwacji, jakie podejmuje 
Belgrad. Rozmawiano również o kontrowersyjnym wyborze Mešy Selimovicia na prezesa 
ZLJ i o stanowisku, jakie w tej sprawie zajęli Chorwaci oraz Serbowie, którzy go nie po-
parli. Najbardziej interesujący okazuje się trzeci problem. Dotyczył on polsko-chorwackich 
kontaktów kulturalnych. Ivanišević stwierdził, że w Chorwacji, której kontakty kulturalne 
z Polską mają długą tradycję, odczuwa się powszechnie pasywność ze strony polskiej w roz-
wijaniu współpracy w okresie powojennym, do czego przyczyniło się

uaktywnienie się Belgradu, jako stolicy SFRJ, w  rozwijaniu wszelkich kontaktów z  za-
granicą, i  dla przybysza Zagrzeb wydaje się […] prowincją. Tymczasem Zagrzeb jest 
ośrodkiem kulturalnym nie mniejszej rangi niż Belgrad i niesłuszne jest pozostawianie 
go na boku, tym bardziej że jest on wdzięcznym terenem współpracy, o czym świadczy 
choćby przyjęcie, z jakim tu się spotkał ostatnio Teatr Współczesny12.

11 Ibidem, s. 5–6.
12 G. łaTuszyński: Notatka z rozmowy odbytej w dniu 27 X 1964 r. z zagrzebskim poetą Drago Iva-

niševiciem, członkiem (z ramienia Związku Literatów Chorwacji) Międzyrepublikańskiej Komisji Wymiany 
Twórczości Literackiej. AMSZ. [Brak informacji, z jakiego zespołu pochodzi dokument].
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Chorwackie próby wywalczenia większych praw w ramach federacji skumulowały się 
w ruchu społecznym nazywanym Chorwacką Wiosną (1971), który nie przyniósł spodziewa-
nych zmian, lecz zamiast nich – prześladowania dużej części chorwackiej elity politycznej 
oraz intelektualnej. Nowa Konstytucja z 1974 roku wprowadziła system samorządowy. Po raz 
ostatni już zreformowano ustrój federacji, między innymi w zgodzie z wieloma postulatami, 
które wysuwano w trakcie wydarzeń z 1971 roku. Niemniej represje, jakim wówczas pod-
dawano społeczeństwo chorwackie, sprawiły, że duża część jego elity przestała wspierać 
ideę wspólnoty jugosłowiańskiej, i ostatecznie okazały się jedną z przyczyn dezintegracji, 
a następnie rozpadu kraju.

 6.3. Nowy sposób finansowania współpracy kulturalnej

Do 1968 roku współpracę federacyjnych związków twórczych finansowano z budżetu cen-
tralnego. Rok 1967 był okresem przejściowym, w którym część środków finansowych pocho-
dziła z budżetu federacji, a reszta – z budżetów poszczególnych republikańskich związków 
twórczych, które z kolei były utrzymywane z budżetów republik i okręgów autonomicznych. 
Federalna Rada Wykonawcza 13 lipca 1966 roku podjęła decyzję, że z federalnego budżetu 
zostanie częściowo sfinansowana wymiana z krajami rozwijającymi się oraz większe wy-
darzenia kulturalne, mające znaczenie dla interesów zagranicznych całej federacji lub też 
dla rozwoju współpracy niebędącej w polu zainteresowań organizacji pracowniczych13. 
Finansowanie pozostałych form współpracy kulturalno-oświatowej przerzucono od 1967 
roku na republiki, zainteresowane komuny i organizacje pracownicze (do tych ostatnich 
zaliczano również związki twórcze). Od tego roku zaczęły one finansować między innymi: 
wymianę działaczy kulturalnych i artystów; wystawy za granicą (współfinansowanie); wi-
zyty dużych zespołów teatralnych i muzycznych; bezpośrednią współpracę stowarzyszeń 
z partnerami zagranicznymi. 

Spośród chorwackich instytucji zajmujących się współpracą z zagranicą i ją finansują-
cych należy wymienić: w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – Komisję Kontaktów 
Kulturalnych z Zagranicą Rady Wykonawczej Parlamentu Socjalistycznej Republiki Chorwa-
cji; Republikański Sekretariat do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Socjalistyczny 
Związek Ludu Pracującego Chorwacji, Republikański Fundusz Rozwijania Działalności Kul-
turalnej, utworzony w 1965 roku w związku z decentralizacją i deetatyzacją wymiany kul-
turalnej, Miejski Fundusz Rozwijania Działalności Kulturalnej Miasta Zagrzebia, a po 1974 

13 „[…] za učestvovanje u većim akcijama vezanim za određeni vanjskopolitički interes Federacije, 
odnosno za razvijanje suradnje za koju ne postoji posebni interes radnih organizacija”. [B.a.] Stanje 
i neki aktualni organizacioni problemi…, s. 11.
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roku – Branżową Wspólnotę Kultury Miasta Zagrzebia, Zespoloną Samorządową Wspólnotę 
Branżową Miasta Zagrzebia; ponadto Miejską Konferencję Socjalistycznego Związku Ludu 
Pracującego Chorwacji, w której ramach działała Sekcja Kultury i Sztuki.

 6.4. Formy polsko-jugosłowiańskiej współpracy kulturalnej

Najważniejsze formy współpracy kulturalnej Polski i Jugosławii w omawianym okresie zo-
stały określone w dokumencie Współpraca kulturalna z zagranicą w roku 1972, który opra-
cowało Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą MKiS. Mowa w tym dokumencie o trzech 
kanałach wymiany: na podstawie umów międzypaństwowych, w których zapisuje się duże 
projekty oraz określa limity wymian w poszczególnych dziedzinach, główne kierunki współ-
pracy i jej cele; drugi kanał to wymiana na zasadach komercyjnych na podstawie bezpośred-
nich porozumień między agencjami artystycznymi i przedsiębiorcami handlowymi; trzeci 
kanał to współpraca bezpośrednia okręgów przygranicznych i miast zaprzyjaźnionych oraz 
współpraca bezpośrednia instytucji artystycznych14.

Z pism, jakie spływały do Republikańskiego Sekretariatu Oświaty, Kultury i Kultury Fi-
zycznej, wynika, że zainteresowanie współpracą z Polską wykazywało wiele instytucji. Re-
publikański Zakład Ochrony Środowiska deklarował chęć wymiany 2 konserwatorów po 
15 dni. Stowarzyszenie Artystów Muzyków Chorwacji w piśmie z 26 lutego 1968 roku (pod-
pis: tajnik prof. Igor Gjardov) proponowało podtrzymanie wymiany solistów na zasadzie 
komercyjnej. Muzeum Sztuki i Rzemiosła w piśmie z 24 lutego 1968 roku (br. 90/1, podpis: 
direktor Zdenka Munk) deklarowało wysłanie na zasadzie wymiany do Polski 2 specjalistów 
w celu zapoznania się z pracą instytucji muzealnych. Zagrzebski Teatr Młodych w piśmie 
z 24 lutego 1968 roku (podpis: direktor Nikola Vončina) proponował, żeby do konwencji 
wpisać możliwość wymiany bezdewizowej, na zasadzie wzajemności, teatrów dziecięcych 
w pierwszej kolejności z NRD, a jeśli nie będzie takiej możliwości, to z ZSRR i Polską. Zespół 
folklorystyczny Lado w piśmie z 19 stycznia 1968 roku wyrażał duże zainteresowanie wyjaz-
dem na zasadzie wymiany do Polski, powołując się przy tym na występy sprzed 10 lat, kiedy 
to odniósł wielki sukces. Współpraca Jugosławii z Polską była dynamiczna; spośród krajów 
socjalistycznych – intensywniejsza tylko z ZSRR, Węgrami i z Czechosłowacją15. 

14 Współpraca kulturalna z zagranicą w roku 1972. AMKiDN, sygn. 1511/9, s. 1–2.
15 Por. HDA, f. 1415.
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 6.5. Rok 1968 – wydarzenia marcowe oraz interwencja w Czechosłowacji

Z danych na temat jugosłowiańsko-polskiej współpracy jasno wynika, że w 1968 roku zazna-
czyło się osłabienie intensywności wymiany kulturalnej. W dokumentach pisanych w tym 
okresie używa się określeń typu „zapaść” czy „kryzys”, ale z perspektywy czasu i na pod-
stawie danych wydają się te słowa zbyt mocne. Osłabienie kontaktów nastąpiło z dwóch 
przyczyn. Pierwsza z nich była natury wewnętrznej. Modyfikacja ustroju w Jugosławii, czyli 
dokonująca się decentralizacja, spowodowała trudności, głównie natury organizacyjnej, 
związane ze zmianą systemu kontaktów z zagranicą (przykładowo, brakowało koordynacji 
działań między republikami). Druga połowa lat sześćdziesiątych to trudny okres dla Jugo-
sławii również ze względu na kryzys ekonomiczny i wejście gospodarki jugosłowiańskiej 
w fazę spowolnienia. Jugosławia usiłowała bez powodzenia, choć zgodnie z rzeczywistymi 
zamiarami, odejść od modelu gospodarki planowanej, wprowadzając do niej częściowo 
mechanizmy rynkowe, otwierając swoją gospodarkę na rynki światowe. Po okresie szyb-
kiego rozwoju (zwłaszcza w latach 1957–1961) spadł PKB, wzrastało bezrobocie, obniżał 
się standard życia obywateli. W czerwcu 1968 roku wybuchły protesty studenckie, które 
najostrzejszą formę przybrały w Belgradzie. Współczesny historyk chorwacki Hrvoje Kla-
sić pisze o proteście studentów i części profesorów Uniwersytetu Belgradzkiego nie tylko 
jako o największych demonstracjach studentów w historii socjalistycznej Jugosławii, lecz 
także największym buncie przeciwko władzy16. Druga przyczyna osłabienia kontaktów to 
poważny kryzys polityczny na arenie międzynarodowej, jaki się zaczął latem 1968 roku: 
we wschodniej części Europy brzemienna w skutki okazała się interwencja wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji (rozpoczęta 21 sierpnia; data ta w wielu dokumentach 
stanowi cezurę w kontaktach kulturalnych) oraz sytuacja polityczna w Polsce, tzw. marzec 
1968 roku. Związki pisarzy nie podpisały porozumienia na rok 1968, a współpracę wstrzy-
mano niemal na rok – od końca sierpnia 1968 do połowy 1969 roku. Odwołano zaplanowaną 
na maj 1968 roku wizytę polskiej delegacji parlamentarnej w Jugosławii. Z dokumentu 
Informacja o stosunkach z Polską w związku z odwołaniem wizyty delegacji parlamentarnej 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynika, że napięcia wywoływały teksty pisane w jugosło-

16 „[…] ne samo najveće studentske demontracije nego i najmasovnija pobuna protiv vlasti u so-
cijalističkoj Jugoslaviji”. H. kLasić: Jugoslavija i svijet 1968. Zagreb 2012, s. 115. Biorąc pod uwagę 
sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, Klasić stwierdza: „Kryzys ekonomiczny z jednej strony i złagodze-
nie policyjnego rygoru z drugiej stanowiły grunt, na którym zostały przygotowane wielkie zmiany. 
Wydarzenia na świecie w 1968 roku będą dodatkową motywacją i natchnieniem. W 1968 roku po raz 
pierwszy od zakończenia II wojny światowej doszło do wstrząsu w Jugosławii”. / „Ekonomska kriza  
s jedne strane te popuštanje čvrste (policijske) ruke s druge strane bili su preduvjet za velike promjene. 
Događaji u svijetu tijekom 1968. predstavljat će dodatno nadahnuće i motivaciju. Godina 1968. bit 
će prva nakon Drugog svjetskog rata koja će uzdrmati Jugoslaviju iznutra”. Ibidem, s. 29.
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wiańskiej prasie, zwłaszcza artykuł Oskara Daviča w piśmie „Komunist”, dyskusje na forum 
Serbskiego Towarzystwa Filozoficznego i apel praksisowców/praxisowców17 do polskich 
władz w związku z usunięciem z Uniwersytetu Warszawskiego grupy profesorów18. Kryzy-
sowi towarzyszyły nieporozumienia i odmowy przyjmowania lub wysyłania pisarzy. W 1968 
roku polska strona nie oddelegowała nikogo na Belgradzkie Spotkania Pisarzy, a Jugosło-
wianie odmówili przyjęcia Barbary Nawrockiej. Sytuację wyjaśniał Związek Literatów Pol-
skich w piśmie z 5 listopada 1969 roku, które podpisał przewodniczący Komisji Zagranicznej 
Leopold Lewin (KZ/470/69). Było ono odpowiedzią na pismo Biura Współpracy Kulturalnej 
z Zagranicą (MKiS, 0490/Jug/69). Nieprzyjęcie Barbary Nawrockiej zostało w nim nazwane 
wydarzeniem bez precedensu, przypomniano, że wcześniej strona polska przyjęła na 14 dni 
Milivoja Slavička. Związek Literatów Polskich tłumaczył, że brak umowy z jugosłowiańskimi 
pisarzami jest winą Związku Literatów Jugosławii, a „zbojkotowanie” Belgradzkich Spotkań 
Pisarzy wyjaśniał następująco:

Związek ten zaprosił na październikowe spotkanie pisarzy w  Belgradzie w  1968 roku 
imiennie pięciu pisarzy polskich, w  tym Andrzejewskiego, Kołakowskiego, Kijowskie-
go i  Międzyrzeckiego. Każdy zdrowo myślący człowiek uzna ten krok za co najmniej 
niewłaściwy, tym bardziej że w stosunkach międzyzwiązkowych obowiązuje zasada, że 
zaprasza się określoną liczbę delegatów, których wybór należy do strony zapraszanej. 
W tej sytuacji nie należy się dziwić, że na zeszłoroczne belgradzkie spotkanie pisarzy nie 
wysłaliśmy nikogo19.

Jugosłowiańska ocena kontaktów literackich w latach sześćdziesiątych jest bardzo daleka 
od pozytywnej. Federalna Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą opracowała analizę 
Informacja o stanie i problemach współpracy kulturalno-oświatowej z Polską Rzeczpospolitą 
Ludową:

Współczesna literatura polska, zwłaszcza po 1962 roku, nie jest u nas prawie w ogóle 
tłumaczona, gdyż nasze wydawnictwa, zorientowane przede wszystkim na komercję, 
nie są nią zainteresowane. To samo można powiedzieć o  polskiej stronie. Polacy bo-
wiem wciąż traktują Jugosławię jak kraj egzotyczny i jeśli nas tłumaczą, to dzieła tylko 
o  takiej tematyce, a  utwory współczesne niechętnie są przez nich akceptowane. […] 
Komercyjne lokowanie naszych książek w Polsce nie sytuuje się na satysfakcjonującym 

17 Praxisovci/praksisovci – grupa filozofów skupionych wokół czasopisma „Praxis”.
18 Na ten temat por. [b.a.] Informacija o odnosima sa Poljskom povodom otkazivanja posete parla-

mentarne delegacije Narodne Republike Poljske Jugoslaviji. AJ, f. 507, fas. IX/101.I 220, k. 3.
19 L. Lewin [b.tyt.]: AMSZ. [DPJ-Jug-S21-2/65].
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poziomie, a nasze książki prawie w ogóle się tam nie sprzedają i na odwrót. Główna tego 
przyczyna to fakt, że w międzynarodowym obrocie książki są rozliczane według kursu 
dolara, co jest bardzo niekorzystne.

Suvremena poljska književnost, naročito nakon 1962. g., kod nas je gotovo neprevođena 
jer naša izdavačka poduzeća ne pokazuju za nju nikakav interes, s obzirom da se pre-
težno orijentiraju na komercijalna izdanja. Gotovo isto vrijedi za poljsku stranu. Naime, 
Poljaci Jugoslaviju još uvijek tretiraju više kao egzotičnu zemlju, pa ako nas prevode 
onda su to isključivo djela s takvom tematikom, dok djela iz suvremenog života teško pri-
hvaćaju. […] Ni komercijalni plasman naših knjiga u Poljskoj ne zadovoljava pa se naše 
knjige tamo gotovo ne prodaju i obratno. Glavni uzrok tome je svakako taj što se knjige 
u međudržavnom prometu obračunavaju po dolarskom kursu, što je vrlo nepovoljno20.

W dziedzinie współpracy filmowej i teatralnej sytuacja przedstawiała się lepiej, chociaż 
strona jugosłowiańska uważała, że jest gorzej traktowana niż inne kraje, zwłaszcza te o bo-
gatej kulturze: 

Wymiana osobowa z teatrami funkcjonuje, ale można zauważyć, że Polacy nie proponu-
ją nam swoich najwybitniejszych dzieł i najlepszych ludzi. Czasami dochodzi do głosu 
myślenie, że Jugosławii nie trzeba oferować dzieł na takim poziomie, jak na przykład 
Francji.

Razmjena kazališnih radnika se ostvaruje ali se može primjetiti da nam Poljaci često ne 
daju svoja vrhunska ostvarenja i najbolje ljude, odnosno katkad se pokazuje shvaćanje 
da Jugoslaviji ne treba davati ostvarenja na onom nivou kao što se npr. daje Francuskoj21.

We wnioskach opowiedziano się za wymianą najbardziej wartościowych pod względem 
artystycznym produktów:

Nie chcemy współpracować jak dwa prowincjonalne kraje, którym z powodu komplek-
su „małych narodów” grozi prowincjonalizm współpracy. Chcemy, aby była ona skiero-
wana na prawdziwe wartości, których oba kraje mają pod dostatkiem. Jugosławia za-
sługuje, by zajmować w  polskim życiu publicznym (prasa, radio, zwłaszcza telewizja) 
znaczącą pozycję niż teraz.

20 [B.a.] Informacija o stanju i problemima kulturno-prosvjetne suradnje s NR Poljskom. HDA, f. 1410, 
s. 2.

21 Ibidem, s. 3.
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Naša je želja da ne sarađujemo kao dvije periferne zemlje kojima zbog kompleksa „ma-
lih naroda” prijeti provincjonalizam suradnje, već da je suradnja usmjerena na prave vri-
jednosti kojim kultura i jedne i druge zemlje obiluje. Jugoslavija zaslužuje da u javnom 
životu Poljske (štampa, radio, TV naročito) dobije uglednije mjesto nego što ga sada 
ima22.

Następnie zaproponowano podjęcie ponownej próby otwarcia centrów informacyjnych. 
Zasugerowano również, by co kilka lat oddelegowywać do dyspozycji Ambasady SFRJ 
w Warszawie znaną i cenioną osobę z jugosłowiańskiego środowiska kulturalnego i nauko-
wego, która reprezentowałaby interesy kultury jugosłowiańskiej w Polsce23.

Na początku lat siedemdziesiątych wciąż odczuwalne były reperkusje wydarzeń marco-
wych oraz interwencji w Czechosłowacji. W raporcie jugosłowiańskiej ambasady w Polsce 
z września 1970 roku poruszano kwestie: przygotowywania „polityczno-propagandowej” 
wystawy Jugosławia dzisiaj, która miała się odbyć w listopadzie, oraz niekorzystnych dla Ju-
gosławii finansowych warunków współpracy. We fragmencie dotyczącym kontaktów w za-
kresie kultury i oświaty pisano o sprawie, która niewątpliwie wywarła negatywny wpływ na 
wzajemne kontakty. Dotyczyła prób krajów Układu Warszawskiego włączenia Jugosławii do 
imprez mających tzw. charakter blokowy. Odbywało się wiele narad różnych instytucji i or-
ganizacji, na przykład wydawców krajów socjalistycznych. Z 1966 roku pochodzi telegram, 
w którym strona jugosłowiańska informowała o tym, że nikt nie przyjedzie na spotkanie 
pisarzy krajów socjalistycznych, podając jako przyczynę pokrywanie się terminu imprezy 
z konstytucyjnym zebraniem nowego Zarządu ZLJ:

[…] nie wysyłamy swego przedstawiciela do Warszawy, ponieważ w tym samym czasie 
odbywa się konstytucyjne spotkanie nowego Zarządu Związku.

[…] ne šaljemo svog predstavnika na sastanak u Varšavu jer se u  isto vreme održava 
konstitucioni sastanak nove Uprave saveza24.

O tym, że podany powód miał charkter wymówki, świadczy dokument Związku Komu-
nistów Jugosławii:

Współpraca w dziedzinie oświaty, kultury i nauki między Jugosławią i Polską, oprócz za-
równo różnego położenia politycznego na arenie międzynarodowej i rozwoju wewnętrz-

22 Ibidem, s. 4.
23 Ibidem.
24 [B.a. i tyt.] AJ, f. 498, fas. 32.
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nego obu krajów, jak i określonych błędów instytucji obu stron, które realizują współpra-
cę, mieści się w granicach przewidzianych umową. Jednak Polacy ciągle chcieliby, aby 
Jugosławia uczestniczyła w imprezach kulturalnych organizowanych przez obóz krajów 
socjalistycznych (zaproszenie na wystawę obrazów zatytułowaną „Walka przeciwko fa-
szyzmowi”, festiwal dramaturgii krajów socjalistycznych itp.) i w ten sposób, oprócz „sta-
rań wciągnięcia w tego typu imprezy”, chcą pośrednio obwinić nas za to, że nie jesteśmy 
gotowi do rozwijania współpracy w tej dziedzinie, mimo że nasze stanowisko w kwestii 
uczestniczenia w imprezach o charakterze blokowym jest im bardzo dobrze znane.

Saradnja u oblasti prosvete, kulture i nauke između Jugoslavije i Poljske, pored različi-
tog spoljno-političkog položaja i unutrašnjeg razvoja dve zemlje, kao i nekih obostranih 
propusta institucija koje realizuju ovu saradnju, odvija se u  granicama dogovorenog. 
Međutim, kod Poljaka je stalno prisutna želja da Jugoslavija bude prisutna u nekim kul-
turnim manifestacijama lagerskog karaktera (poziv na učešće na izložbi slika pod nazi-
vom „Borba protiv fašizma”, festival pozorišnih komada SZ i dr.) i na taj način nas, pored 
težnji za „uvlačenje u lager”, žele posredno okriviti da nismo spremni za šire razvijanje 
saradnje u ovoj oblasti, iaoko su im naši stavovi po pitanju učešća na manifestacijama 
ovakvog karaktera dobro poznati25.

W dziejach stosunków Jugosławii z krajami socjalistycznymi rok 1968 mógł się okazać 
podobną datą, jak rok 1948. Tak się jednak nie stało. Z punktu widzenia współpracy kultu-
ralnej z zagranicą, zasad i obowiązujących mechanizmów, nie dokonał się żaden przełom, 
a kryzys wywołany potępioną przez Jugosławię interwencją wojsk Układu Warszawskiego 
w Czechosłowacji okazał się krótkotrwały i spowodował umiarkowane wyhamowanie 
współpracy, najmniej widoczne w dziedzinie przekładów. Jugosławia porozumienia o wy-
mianie handlowej na rok 1969 podpisała z Rumunią, Węgrami, Czechosłowacją i Polską 
w październiku, z NRD – w listopadzie, a ze Związkiem Radzieckim i z Bułgarią – w grudniu. 
Kryzys w związku z interwencją w Czechosłowacji najbardziej odbił się na stosunkach ra-
dziecko-jugosłowiańskich. Do ich pełnej normalizacji doszło rok po praskiej wiośnie. Z ini-
cjatywą wyszła Moskwa. W tej sprawie 2 września 1969 roku przybył do Belgradu minister 
spraw zagranicznych ZSRR Andriej Gromyko. 

Dla Jugosławii i przede wszystkim dla Tity było to jeszcze jedno (moralne) zwycięstwo 
nad wielkim „socjalistycznym bratem”. Taką impresję potwierdza opinia brytyjskiego 
ambasadora w Jugosławii: „Wizyta radzieckiego ministra spraw zagranicznych w Belgra-
dzie to miniaturowe powtórzenie podróży do Kanossy Chruszczowa z 1955 roku”.

25 AJ, f. 507, fas. IX/101. II 53–104, s. 34.
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Za Jugoslaviju, ali prije svega za Tita, bila je ovo još jedna (moralna) pobjeda nad velikim 
„socijalističkim bratom”. Ovakvu impresiju potvrđuje i mišljenje britanskog veleposlani-
ka u Jugoslaviji: „Posjet sovjetskog ministra vanjskih poslova Beogradu bio je minijatur-
na repriza Hruščovljeva putovanja u Canossu 1955. godine”26.

Z książki Klasicia wynika, że napięcie międzynarodowe pomogło Ticie zapanować nad 
sytuacją wewnętrzną. Zewnętrze niebezpieczeństwo wpłynęło na konsolidację społeczeń-
stwa i odwróciło uwagę od problemów wewnętrznych. 

Rozwój wypadków sprawił, że studencki rok 1968 nie okazał się historycznym przeło-
mem w socjalistycznej Jugosławii. Z powodu żądań studentów ani nie zostały przerwa-
ne, ani się nie rozpoczęły kluczowe procesy polityczne i ekonomiczne. Ważnym momen-
tem mogła się okazać zmiana kierownictwa politycznego, którą w czerwcu 1968 roku 
konsekwentnie postulowali studenci. Byłby to precedens, który wprawdzie nie wstrząs-
nąłby społeczno-politycznym systemem w  kraju, ale znacząco naruszyłby niekwestio-
nowany autorytet Związku Komunistów. Ale również to się nie zdarzyło.

Razvoj događaja pokazao je da studentska ’ 68 nije označila povijesnu prekretnicu 
u socijalističkoj Jugoslaviji. Niti su ključni politički i ekonomski procesi prekinuti niti su 
započeli zbog studenstkih zahtjeva. Važan moment mogle su biti i  smjene političkih 
rukovodilaca, na čemu su ustrajali studenti u lipnju 1968. godine. Bio bi to presedan koji 
ne bi toliko uzdrmao društveno-politički sustav u zemlji, ali bi znatno narušio nepriko-
snoveni autoritet Saveza komunista. Međutim ni to se nije dogodilo”27.

 6.6. Lata siedemdziesiąte

Zmiany ustrojowe w Jugosławii dały się odczuć szczególnie na początku lat siedemdzie-
siątych. Decentralizacja współpracy kulturalnej po stronie jugosłowiańskiej w zderzeniu 
z polskim, typowo scentralizowanym i zmonopolizowanym, systemem zarządzania kulturą 
przysporzyła licznych trudności. Ich powodem były również, leżące po stronie Belgradu, 
problemy natury wewnętrznej: powoływanie do życia nowych urzędów i organów admi-
nistracji, trudności finansowe, brak koordynacji działań między poszczególnymi republi-
kami. W sprawozdaniach i notatkach na temat realizacji planów współpracy kulturalnej z lat 
siedemdziesiątych pisano o tym wielokrotnie. W polskim sprawozdaniu za rok 1971 oprócz 

26 H. kLasić: Jugoslavija…, s. 448. 
27 Ibidem, s. 271–272.
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przeszkód natury technicznej wspomina się również o trudnościach w uzgadnianiu spraw 
merytorycznych związanych z wymianą:

Oceniając ogólnie naszą współpracę z Jugosławią, należy ją ocenić jako b[ardzo] trudną. 
Trudną ze względu na brak centralnego partnera; uzgadnianie spraw merytorycznych 
związanych z wymianą, jak również uzgadnianie terminów i szczegółów technicznych 
związanych z realizacją poszczególnych artykułów planu napotyka […] poważne trud-
ności – brak kontaktów28.

Obszerny opis problemów, z jakimi borykała się polska strona, znalazł się w notatce za 
lata 1970–1971:

Oceniając ogólnie współpracę kulturalną między PRL i SFRJ, należy podkreślić, że jest 
ona odmienna (w porównaniu z innymi KS) i b[ardzo] trudna.
Zasadnicze źródła tych trudności leżą po stronie jugosłowiańskiej i wynikają z następu-
jących przyczyn:
a) zdecentralizowany system zarządzania kulturą w Jugosławii,
b) daleko posunięta niezależność instytucji i organizacji kulturalnych od organów wła-
dzy państwowej,
c) nieustabilizowana i b[ardzo] trudna sytuacja finansowa instytucji i organizacji kultu-
ralnych.
Istniejący na szczeblu federacji organ państwowy – Związkowa Komisja Łączności Kul-
turalnej z Zagranicą – jest raczej symbolicznym partnerem i obecnie znajduje się fak-
tycznie w stanie likwidacji, i nie dysponuje praktycznie żadną egzekutywą ani w stosun-
ku do swych republikańskich odpowiedników, ani tym bardziej w stosunku do instytucji 
kulturalnych czy też organizacji kulturalnych29.

W sprawozdaniu z końca lat siedemdziesiątych wciąż wskazywano te same trudności. Do 
wymienionych trzech kwestii dodano jeszcze jedną – problemy związane z różnicą systemu 
walutowego i transferem honorariów. Na temat Federalnego Urzędu do spraw Międzynaro-
dowej Współpracy Naukowej, Kulturalno-Oświatowej i Technicznej, który zastąpił Komisję 
Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą, pisano, że jest właściwie partnerem symbolicznym.

28 [B.a.] Sprawozdanie z realizacji planu współpracy kulturalnej PRL–SFRJ Jugosławii za rok 1971. 
AMKiDN, sygn. 1509/11, s. 1.

29 [B.a.] Notatka dotycząca współpracy kulturalnej między PRL i SFRJ Jugosławii. AMKiDN, sygn. 
1509/5, s. 1. [Dotyczy lat 1970 i 1971].
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Koordynatorem współpracy międzynarodowej jest Federalny Urząd ds. Międzynarodo-
wej Współpracy Naukowej, Kulturalno-Oświatowej i Technicznej w Belgradzie (nie ma 
federalnego Ministerstwa Kultury). Urząd ten głównie zajmuje się zbieraniem propozy-
cji w dziedzinie współpracy z zagranicą od poszczególnych republik, przekazywaniem 
im propozycji z zagranicy i opracowywaniem programu współpracy z poszczególnymi 
krajami w dziedzinie nauki, oświaty i kultury. Z uwagi na ograniczone możliwości reali-
zacji jakichkolwiek planów we własnym zakresie – urząd ten jest raczej symbolicznym 
partnerem współpracy30. 

 6.7. Programy współpracy kulturalnej

W programach współpracy kulturalnej zawieranych w latach sześćdziesiątych (na dwuletnie 
okresy) poczynione zapisy najczęściej nie precyzowały konkretnych działań. Ograniczały 
się do sformułowań ogólnych, na przykład: wymiana po 1 wystawie, wystawianie 1 lub 2 
dzieł autorów i kompozytorów. Popierano wymianę reżyserów, scenografów i choreogra-
fów. Ustalano, na jakie imprezy pojadą reżyserzy i obserwatorzy, itd.

Program na lata 1964–1965 w części Literatura i wydawnictwa w zakresie literatury prze-
widywał:

32. Obie Strony popierać będą współpracę i wymianę prowadzoną przez Związki Litera-
tów; szczegóły tej współpracy oba Związki uzgodnią między sobą.

33. Obie Strony popierać będą współpracę między organizacjami wydawniczymi obu 
krajów w celu wzajemnego tłumaczenia i wydawania dzieł literackich i naukowych31.

Znaczącą dla tłumaczy różnicę widać w programach na lata 1966–1967 i  1968–1969. 
Pierwszy z nich oprócz współpracy między Zagrzebskim Teatrem Dramatycznym i Teatrem 
Starym w Krakowie oraz Operą Chorwackiego Teatru Narodowego i Operą Państwową 
w Poznaniu przewidywał wymianę tłumaczy (1. wersja umowy mówi o 1 tłumaczu na po-
byt 3-miesięczny, 2. wersja – o w sumie 12 miesiącach podzielonych na 2–3 tłumaczy). Do-
datkowo zapisano, że obie strony zorganizują seminaria dla tłumaczy: Polska – w 1966 
roku, a Jugosławia – w 1967 roku. W sposób deklaratywny zapisano popieranie współpracy 
między organizacjami wydawniczymi obu krajów w celu wzajemnego tłumaczenia oraz 

30 [B.a.] Notatka o współpracy kulturalnej między Polską i Jugosławią w latach 1977–1979. AMKiDN, 
sygn. 1509/5, s. 1.

31 Program współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową 
Republiką Jugosławii na lata 1964–1965. AMSZ, z. 27/67, w. 7, t. 217/64, s. 7.
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wydawania dzieł literackich i naukowych. W programie na lata 1968–1969 ponownie zna-
lazł się artykuł mówiący o wymianie tłumaczy, tym razem nieprecyzujący liczby, tylko czas 
pobytu (3 miesiące). 

W 1974 roku dotychczasowe dwuletnie programy zastąpiono programami trzyletnimi. 
Podpisano w tej dekadzie cztery: na lata 1970 i 1971; 1972 i 1973; 1974, 1975 i 1976; 1977, 1978 
i 1979. W programie współpracy na lata 1970 i 1971 znalazły się między innymi występy go-
ścinne w Polsce Zagrzebskiego Teatru Dramatycznego oraz Zagrzebskich Solistów. Kwestie 
przekładów zostały poruszone w dwóch artykułach, 39. i 40.: 

Artykuł 39.
Obie Strony wymienią tłumaczy literatury pięknej na okres 3 miesięcy. Wymianę tę ze 
Strony jugosłowiańskiej zabezpieczy:
a) Stowarzyszenie Tłumaczy SR Macedonii – 2 miesiące,
b) Stowarzyszenie Tłumaczy SR Słowenii – 15 dni,
c) Republikańskie Centrum Działalności Kulturalno-Artystycznej SR Czarnej Góry – 15 

dni,
d) Strona polska wyraża życzenie przeprowadzenia w czasie obowiązywania niniejsze-

go Programu wymiany tłumaczy z serb[sk]o-chorwackiego obszaru językowego na 
okres 2 miesięcy,

e) Strona jugosłowiańska wyraża życzenie przeprowadzenia w czasie obowiązywania 
niniejszego Programu wymiany tłumaczy z macedońskiego obszaru językowego na 
dalsze 2 miesiące.

Artykuł 40.
Strona jugosłowiańska zaprosi w  czasie obowiązywania niniejszego Programu 1 pol-
skiego tłumacza literatury bosańsko-hercegowackiej [bośniacko-hercegowińskiej  – 
L.M.] na okres 30 dni.
Realizacje tego postanowienia zabezpieczy Republikańska Komisja Łączności Kultural-
no-Oświatowej z Zagranicą SR Bośni i Hercegowiny32.

Tłumaczy uwzględniano także w umowach, które zawierały między sobą instytucje wy-
dawnicze. Przykładowo, w 1962 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw i Organi-
zacji Wydawniczych FLRJ i Polskim Towarzystwem Wydawców Książek zawarto Porozumie-
nie o współpracy w dziedzinie wydawniczej. I tak, w artykule 2., punkcie 5. tegoż dokumentu 
ustalono:

32 Program współpracy w dziedzinie oświaty i kultury między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socja-
listyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1971 i 1972. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 10–11.
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Obie strony wymienią w  1962 roku po jednym tłumaczu, który przebywać będzie 
w kraju drugiej strony przez okres trzech miesięcy. Wymiana nastąpi na warunkach fi-
nansowych określonych w Planie wymiany kulturalnej między Jugosławią i Polską na 
1961/62 r.33.

W programie współpracy na lata 1972 i 1973 zaplanowano występy Zagrzebskiej Filhar-
monii oraz zorganizowanie wystawy konstruktywistycznej i  komputerowej sztuki Jugo-
sławii. Artykuł 51. traktował o wymianie osobowej między związkami twórczymi. Spośród 
chorwackich organizacji miały ją prowadzić: Stowarzyszenie Literatów SR Chorwacji (co-
rocznie po 2 pisarzy, każdy na 7-dniowy pobyt), Stowarzyszenie Artystów Plastyków SR 
Chorwacji (corocznie po 2 artystów), Stowarzyszenie Pracowników Muzeów SR Chorwacji 
(corocznie po 2 specjalistów z zakresu muzealnictwa i po 2 specjalistów z zakresu sztuki 
użytkowej, każdy na 15-dniowy pobyt), Stowarzyszenie Chorwackich Tłumaczy Literatury 
(po 2 tłumaczy, każdy na 7-dniowy pobyt). Kwestie tłumaczeń poruszono w artykule 27. 
oraz 28. Pierwszy z nich mówił o rozwijaniu współpracy w dziedzinie wydawniczej w celu 
zwiększenia liczby przekładów „czołowych dzieł literatury pięknej oraz z  zakresu nauki 
i kultury Strony drugiej, jak i rozwinięcia współpracy między wydawnictwami obu krajów 
w dziedzinie koedycji”. Drugi natomiast traktował o wymianie po 1 tłumaczu między MKiS 
i Stowarzyszeniem Tłumaczy SR Bośni i Hercegowiny na 30-dniowy pobyt34.

Współpraca między poszczególnymi związkami twórczymi rozwijała się dobrze. Umowy 
podpisywały z sobą: Związek Kompozytorów Polskich i Związek Kompozytorów Jugosło-
wiańskich; Związek Polskich Artystów Plastyków i Związek Artystów Plastyków Jugosławii; 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i  Stowarzyszenie Artystów Muzyków Jugo-
sławii. Tradycyjnie dobrze się układała współpraca w dziedzinie literatury – bezpośrednie 
porozumienia zawarły Związek Literatów Polskich i Związek Literatów Jugosławii, polskie 
i  jugosłowiańskie Towarzystwo Wydawców Książek, agencje autorskie. Współpracowały 
też: Stowarzyszenie Architektów Polskich i Związek Architektów Jugosławii. W programach 
współpracy kulturalnej zawieranych od 1956 roku widać zmiany ustrojowe zachodzące 
w Jugosławii. Zamiast sformułowań typu „Strona jugosłowiańska” zaczyna się używać 
nazw republikańskich organów administracji publicznej instytucji zajmujących się kulturą, 
organizacji twórczych. Federacja przestaje pełnić funkcję centrali. Zadanie budowania 
związków kulturalnych z zagranicą zostaje powierzone republikom.

33 Porozumienie o współpracy w dziedzinie wydawniczej. AMSZ, z. 61/65, w. 5, t. 566/J.
34 Program współpracy w dziedzinie oświaty i kultury między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socja-

listyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1972 i 1973. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 11.
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 6.8. Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach

 6.8.1. Radio, telewizja, prasa, kinematografia

Kontakty radiowe najpierw utrzymywano z Radiem Belgrad, później dołączyły inne ra-
diofonie, w tym jako jedno z pierwszych Radio Zagrzeb. Przyjeżdżali do Polski redaktorzy 
muzyczni na Warszawską Jesień, a z finałowego koncertu Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina bezpośrednio transmitowano występy laureatów. 
Z telewizją współpraca na szerszą skalę rozpoczęła się od drugiej połowy 1963 roku. W 1964 
roku nastąpiła wymiana bezdewizowa ekip telewizyjnych, które przygotowywały reportaże 
o życiu kulturalnym i gospodarczym drugiego kraju.

Istotną dziedziną wymiany kulturalnej była kinematografia. W porozumieniu zawartym 
27 września 1967 roku w Warszawie (na 2 lata) między Naczelnym Zarządem Kinematografii 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Filmo-
wych Jugoslavia Film w artykule 5. zapisano między innymi, że 

Obie Strony organizować będą – na zasadach wzajemności – co roku premiery najlep-
szych filmów z udziałem delegacji filmowych35.

 6.8.1.1. Współpraca prasowa

W dniach od 11 do 25 maja 1964 roku przebywała z wizytą w Polsce delegacja dziennikarzy 
jugosłowiańskich w składzie: Miodrag Avramović – sekretarz jugosłowiańskiego Związku 
Dziennikarzy, były redaktor agencji TANJUG, były korespondent tej organizacji w Waszyng-
tonie i Nowym Jorku; Zvonko Letić – naczelny redaktor Radia i Telewizji Zagrzeb; Natalija 
Džuritić – redaktor „Borby”. Przybyli na zaproszenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Dziennikarze przyjeżdżali też na dłuższe pobyty. Od 1 kwietnia do 1 października 1964 
roku przebywał w Polsce na podstawie bezdewizowej wymiany między „Kurierem Polskim” 
i chorwackim dziennikiem „Vjesnik” redaktor Božidar Milačić – stały korespondent „Vjesnika”. 
Pobyty stałych korespondentów nie miały regularnego charakteru. Wielu trudności nastrę-
czały kwestie finansowe, a szczególnie zasady obliczania dewiz, i na tym tle dochodziło 
do nieporozumień. Jugosłowianie wyrażali swoje niezadowolenie. Podkreślali, że polscy 
dziennikarze przyjeżdżający do Jugosławii mają znacznie lepsze warunki pobytu. 

35 Porozumienie zawarte między Naczelnym Zarządem Kinematografii Ministerstwa Kultury i Sztuki 
a Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Filmowych Jugoslavia Film. AMKiDN, sygn. 1509/5.
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Podobnie jak w poprzednim okresie, praca polskich dziennikarzy była przedmiotem 
oceny Ambasady PRL w Belgradzie. Od połowy lat sześćdziesiątych nastąpiła wyraźna 
zmiana tonu w raportach o pracy polskich dziennikarzy. Nowi byli również ich autorzy. 
Raport prasowy za I półrocze 1965 roku, który podpisali Grzegorz Łatuszyński, Władysław 
Wołodkiewicz i Romuald Czubacki, jest o wiele obszerniejszy od poprzednich i zawiera 
nowe elementy. Osobny dział stanowi problematyka kulturalna, podzielona na kilka części: 
literaturę, film, teatr, muzykę, plastykę, RTV, estradę, omówienie wydarzeń kulturalnych. 
Problemy kultury zajęły w raporcie najwięcej miejsca: 805 na 2 310 pozycji. W tekście nie 
ma już krytyki polskich dziennikarzy, dobór współpracujących z sobą redakcji uznano za 
właściwy. W tym okresie przebywała w Jugosławii liczna grupa polskich reporterów (z „Try-
buny Ludu”, „Życia Warszawy”, „Kuriera Polskiego”, PAP). W Polsce pracowało wówczas tylko 
2 jugosłowiańskich korespondentów:

W sumie, obecna stosunkowo liczna ekipa naszych stałych korespondentów zdolna jest 
dostarczyć prasie polskiej wyczerpującej i pogłębionej informacji o Jugosławii, co, zda-
niem naszym, jest potrzebne przy tym stopniu rozwoju stosunków gospodarczych, na 
jakich znajdują się Jugosławia i Polska36.

Co ciekawe, bodaj po raz pierwszy tak wyraźnie doszła do głosu świadomość, że Jugo-
sławia to nie tylko Belgrad, lecz także poszczególne republiki.

 6.8.1.2. Kontakty filmowe

Lata 1963–1973 to udana dekada dla filmu. W całym okresie co roku jakiś nowy obraz wpro-
wadzano na ekrany polskich kin, nawet w czasie kryzysu politycznego związanego z inter-
wencją wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W bibliografii kontaktów filmowych, 
muzycznych, teatralnych i w zakresie sztuk plastycznych w 1968 roku znalazły się 2 pozycje; 
i są to właśnie 2 filmy.

Zgodnie z zapisami w programach realizacji umowy o współpracy kulturalnej organizo-
wano uroczyste premiery wyświetlanych w Polsce filmów. Odbywały się one w Warszawie. 
W 1964 roku na premierę filmu Twarzą w twarz przyjechali aktorzy Husein Čokić i Božidarka 
Frait oraz reżyser Branko Bauer. W 1964 roku w kinie Iluzjon zorganizowano przegląd fil-
mów jugosłowiańskich, w którego trakcie wyświetlono między innymi Człowieka z foto-
grafii Vladimra Pogačicia, natomiast 30 listopada 1965 roku odbyła się uroczysta premiera 
tego filmu (fot. 66). 27 listopada 1966 roku, z okazji święta narodowego Jugosławii, w ki-
nie Skarpa zorganizowano uroczystą premierę filmu Rondo (fot. 67). Uczestniczyła w niej 

36 [?] Raport prasowy za I półrocze 1965 roku. AMSZ, s. 2.



Fot. 66   
Vladimira Pogačicia –  
afisz filmowy

Fot. 67 Rondo Zvonimira  
Berkovicia – afisz filmowy
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delegacja jugosłowiańska, w której skład weszli aktorka Renata Freishorn i Stevo Piller, dy-
rektor wytwórni Jadran film.

W analizowanym dziesięcioleciu wszedł na ekrany polskich kin ceniony w świecie i często 
nagradzany chorwacki film krótkometrażowy, tworzony w renomowanym Studiu Filmu Ry-
sunkowego wytwórni Zagreb film (w 1961 roku Surogat Dušana Vukoticia otrzymał Oskara 
za najlepszy krótkometrażowy film animowany). Na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie w 1965 roku dyplom honorowy przyznano obrazowi Piąty 
Pavaa Staltera i Zlatka Grgicia. Z kolei podczas czwartej edycji festiwalu w 1967 roku film 
Ciekawość w reżyserii Borivoja Dovnikovicia otrzymał dyplom honorowy. Był to zresztą 
okres sukcesów zagrzebskiej szkoły filmu rysunkowego. W 1966 roku w kinie Apollo odbył 
się specjalny pokaz filmów animowanych wytwórni Zagreb film. Na VIII Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie w 1971 roku zestaw filmów jugosło-
wiańskich otrzymał honorowe wyróżnienie FIPRESCI, nagrodę główną Srebrnego Smoka 
1971 przyznano obrazowi filmowemu Kochajmy kwiaty Borivoja Dovnikovicia, nagrodę Ci-
dalc – Srebrny Medal 1971 – Grze w sijawicę Nikoli Babicia. Członkami festiwalowego jury byli 
jugosłowiańscy reżyserzy i krytycy filmowi, a wśród nich Rudolf Sremec, Ante Zaninović, 
Ranko Muntić.

Produkcji jugosłowiańskich nie uwzględniano w publikowanych w „Małym Roczniku Fil-
mowym” zestawieniach – 20 filmów o największej frekwencji oraz 100 filmów o największej 
frekwencji. Jugosławię wymienia się tam jedynie w kontekście koprodukcji, na przykład 
przy okazji popularnej serii westernów o przygodach Winnetou, a pozostałe filmy plasują 
się w drugiej, trzeciej i czwartej setce. W zestawieniu filmów o największej frekwencji, po-
cząwszy od premiery do 31 grudnia 1969 roku, znalazło się kilka chorwackich obrazów. Są 
to stosunkowo odległe miejsca, ale liczba widzów, na tle innych form współpracy, i liczba 
odbiorców była duża: na 352. miejscu Błękitna mewa, którą od października 1956 roku obej-
rzało 2 136 612 widzów (dalsze miejsca: 373. – Decydujący moment, 2 095 769 widzów; 412. – 
List, 1 962 755 widzów; 462. – Grzech, 1 805 337 widzów).

W zestawieniu ilustrującym frekwencję na premierach w 1969 roku, po roku wyświetla-
nia filmu, w drugiej setce znalazły się 4 filmy chorwackie: na miejscu 114. – 2 mamy, 2 ojców 
(premiera – czerwiec, 1 985 seansów, 145 792 widzów); na 121. – Trzy godziny miłości (pre-
miera – maj, 2 224 seanse, 128 683 widzów); na 129. – Słuchajcie bicia dzwonów (premiera – 
listopad, 2 594 seanse, 109 081 widzów; fot. 68); na 150. – Grawitacja (premiera – maj, 1 429 
seansów, 65 999 widzów; fot. 69).

W zestawieniu frekwencji na premierach w 1971 roku, po roku wyświetlania, w drugiej 
setce znalazły się 2 chorwackie filmy: na miejscu 111. – Kto śpiewa, nie grzeszy (premiera – 
grudzień, 3 967 seansów, 163 980 widzów); 160. Mijają dni (premiera – czerwiec, 954 seanse, 
49 838 widzów).



 
Fot. 68 Słuchajcie bicia 
dzwonów Antuna Vrdoljaka 
– afisz filmowy

Fot. 69 Grawitacja Branka Ivandy – 
afisz filmowy
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 6.8.2. Kontakty muzyczne

Kontakty muzyczne nie były tak intensywne, jak w pierwszym okresie, a przewaga związ-
ków literackich i teatralnych uległa dalszemu zwiększeniu. Do najważniejszych wydarzeń 
muzycznych zaliczyć należy tournée Zagrzebskich Solistów. Zespół ten, prowadzony przez 
włoskiego wiolonczelistę Antonia Janigra, dwukrotnie gościł w Polsce w omawianym okre-
sie. Za pierwszym razem koncertował w maju 1964 roku w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, 
za drugim – w październiku w 1971 roku – w Krakowie, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu 
(w 1971 roku koncerty nagrywała Telewizja Polska).

W ramach przyjazdów indywidualnych trzykrotnie gościł dyrygent Ivo Štajcer. W 1965 
i 1966 roku prowadził koncerty w Katowicach, a w 1967 roku dyrygował orkiestrą w Operze 
Śląskiej w Bytomiu i Katowicach. Opera Śląska powierzyła Štajcerowi objęcie kierownictwa 
muzycznego nad operetką Jakuba Offenbacha Orfeusz w piekle (zob. wklejka 4, fot. 70). 
Spośród dyrygentów występowali jeszcze Igor Gjardov (Wrocław 1969) oraz Nikša Bereza 
(Poznań 1966).

Dwukrotnie koncertowała pianistka Pavica Gvozdić, w  grudniu 1964 roku i  w  maju 
1967 roku, biorąc udział w koncertach symfonicznych w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. 
W marcu 1963 roku ponownie występował Jurica Murai, w Krakowie i Łodzi, a w lutym 1965 
roku – Ranko Filjak w Gdańsku.

Spośród imprez cyklicznych najważniejszymi polskimi wydarzeniami muzycznymi były 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień i Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. W Warszawskiej Jesieni Chorwaci uczestni-
czyli i jako wykonawcy, i jako goście oraz obserwatorzy. Najrzadziej przyjeżdżały zespoły – 
zdarzyło się to tylko raz. Na XI edycji festiwalu wystąpiła Grupa MBZ z Zagrzebia. Ponadto 
inni wykonawcy, z Polski i z różnych części Jugosławii, mieli czasem w swoim repertuarze 
utwory chorwackich kompozytorów, z których najbardziej popularny był Krešimir Fribec. Na 
V  Warszawskiej Jesieni, w 1961 roku, Orkiestra Kameralna Państwowej Filharmonii w Krako-
wie pod dyrekcją Andrzeja Markowskiego wykonała między innymi Mouvements cosmiques 
Krešimira Fribeca. Było to światowe prawykonanie utworu napisanego w 1961 roku spe-
cjalnie dla Orkiestry Kameralnej Filharmonii Krakowskiej i zadedykowanego Andrzejowi 
Markowskiemu (zob. wklejka 4, fot. 71, 72). Na VII edycji festiwalu w 1963 roku występował 
Zespół Instrumentalny im. Slavka Osterca z Lublany, który pod dyrekcją słoweńskiego dy-
rygenta Ivo Petricia wykonał między innymi utwory dwóch chorwackich kompozytorów: 
Krešimira Fribeca Rythme réprimé i Rubena Radicy Paean. 

Chorwaci o wiele rzadziej przyjeżdżali na Konkurs Chopinowski. W 1965 roku jednym 
z jurorów był Ivo Maček. Kontakty muzyczne to także wyjazdy polskich muzykologów i mu-
zyków na jugosłowiańskie festiwale, z których relacje publikowano w „Ruchu Muzycznym”. 
Spośród chorwackich imprez najważniejsze to muzyczno-teatralne Dubrownickie Igrzyska 
Letnie i Muzyczne Biennale w Zagrzebiu (fot. 73, 74).



Fot. 71 Program V Warszawskiej Jesieni
Fot. 72 Mouvements cosmiques Krešimira Fribeca w programie V Warszawskiej Jesieni
Fot. 73 Relacja Leona Markiewicza z Dubrownickich Igrzysk Letnich – „Ruch Muzyczny”
Fot. 74 Relacja Tadeusza Kaczyńskiego z Zagrzebskiego Muzycznego Biennale

71 72

73

74



Wklejka 4

Fot. 70 Ivo Štajcer, kierownik 
muzyczny operetki Jakuba  
Offenbacha Orfeusz w piekle – 
program przedstawienia  
w Operze Śląskiej w Bytomiu 
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 6.8.3. Kontakty w zakresie sztuk plastycznych

W 1964 roku w Sopocie i we Wrocławiu zorganizowano wystawę Współczesna sztuka Jugo-
sławii. Malarstwo. Rzeźba przygotowaną przez Galerię Nowoczesną w Rijece (Moderna ga-
lerija). Liczyła 38 obrazów i 19 rzeźb, a wśród chorwackich autorów znaleźli się: Boris Dogan, 
Francina Dolenec, Miljenko Horvat, Ljubo Ivančić, Vasilije Jordan, Ferdinand Kulmer, Antun 
Motika, Edo Murtić, Zlatko Prica, Nikola Reiser, Šime Vulas. W Sopocie w ciągu 4 tygodni 
obejrzały ją 7 993 osoby, a we Wrocławiu w o tydzień krótszym okresie – 6 880 osób (fot. 75).

Kolejne dwie wystawy to utrwalanie mitu wojny. Pierwszą z nich – nosiła tytuł Sztuka 
jugosłowiańska w latach walki wyzwoleńczej 1941–1945 – otwarto w styczniu 1966 roku w Pa-
łacu Kultury i Nauki w Warszawie, drugą, Wojna wyzwoleńcza narodów Jugosławii w twór-
czości plastyków jugosłowiańskich, zorganizowano w 1967 roku w Warszawie (w Klubie Ofi-
cerskim) i w Bydgoszczy.

W 1970 roku ponownie w Pałacu Kultury i Nauki przygotowano ekspozycję Jugosławia 
dzisiaj, której władze jugosłowiańskie przypisywały duże znaczenie propagandowe. Poza 
Warszawą była pokazywana w BWA w Krakowie. W 1973 roku w Cieszynie zorganizowano 
wystawę Jugosłowiańscy malarze naiwni.

Jugosłowianie brali też udział w organizowanych w Polsce imprezach międzynarodo-
wych. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Biennale Plakatu i Międzynarodowe Bien-
nale Grafiki. W I Międzynarodowym Biennale Plakatu uczestniczył Aleksandar Srnec, który 
zaprezentował plakat do spektaklu Luigiego Pirandella Sześć postaci scenicznych w poszuki-
waniu autora, oraz krytyk sztuki Matko Meštrović, który wziął udział w towarzyszącym MBP 
sympozjum naukowym na temat Obraz w środowisku urbanistycznym. W kolejnych edy-
cjach swe prace eksponowali między innymi Boris Bućan i Branko Bunić. Większe sukcesy 
odnosili Chorwaci na krakowskim Międzynarodowym Biennale Grafiki. Podczas pierwszej 
edycji biennale nagrodę równorzędną otrzymał Virgilije Nevjestić, a czwartej – III nagrodę 
Miroslav Šutej (fot. 76, 77).

Ponadto Chorwaci brali udział: w III Międzynarodowej Wystawie Fotografii Artystycznej, 
I Międzynarodowej Wystawie Ceramiki w Sopocie, na której Ljerka Šarić-Jovan otrzymała 
medal honorowy. Eksponaty chorwackich artystów (wybrane przez zagrzebskie Muzeum 
Rewolucji Narodów Chorwacji) znalazły się wśród prac na wystawę Międzynarodowy plakat 
rewolucyjny 1917–1967 (fot. 78). Ze zgromadzonych danych wynika, że jedyną indywidualną 
wystawę miał w 1969 roku w Krakowie Miroslav Šutej (Wystawa grafiki i collage’u) (fot. nr 79).

Odrębną grupę wystaw, których liczby niestety nie znam, stanowią wystawy polskich 
fotografików prezentujących zdjęcia, jakie zostały zrobione podczas ich pobytów w Jugo-
sławii. Podczas kwerendy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, do którego pojechałem 
w związku ze współpracą, jaką prowadziło to muzeum z różnymi placówkami w Jugosławii, 
między innymi z Muzeum Etnograficznym w Zagrzebiu oraz Muzeum Archeologicznym 



75

76 77

Fot. 75 Katalog wystawy Współczesna sztuka Jugosławii. 
Malarstwo. Rzeźba
Fot. 76 I MBG 1966 – Virgilije Nevjestić  
nagroda równorzędna
Fot. 77 IV MBG 1972 – III nagroda Miroslav Šutej
Fot. 78 Nikola Kečanin Chwała nieśmiertelnemu  
Leninowi – katalog wystawy Międzynarodowy plakat 
rewolucyjny 1917–1967
Fot. 79 Katalog indywidualnej wystawy M. Šuteja
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w Puli37, w Dziale Etnograficznym, dzięki życzliwości zatrudnionych w nim osób, dotarłem 
do setek zdjęć autorstwa Barbary Bazielich, wieloletniej pracowniczki bytomskiej placówki, 
która swoim wyjazdom do Jugosławii i prowadzonym w ich trakcie badaniom etnogra-
ficznym poświęciła rozdział w książce Przypadki etnografa z przypadku. Bazielich w swoich 
wspomnieniach ukazuje drugie plany, kulisy wyjazdów na stypendia. W ciekawy sposób 
opowiada o spotkanych ludziach, enigmatycznie o okolicznościach otrzymania stypen-
dium, pracownikach polskiej ambasady w Belgradzie38. W skrzynce z napisem Jugosławia 
natrafiłem także na zdjęcia autorstwa pracownika Muzeum Górnośląskiego Stefana Dep-
tuszewskiego, które znalazły się na prezentowanej w maju i czerwcu 1969 roku wystawie – 
Jugosławia. Kraj, ludzie, zabytki.

 6.8.4. K0ntakty teatralne – rozkwit współpracy

W omawianym okresie w „Almanachu Sceny Polskiej”  w zestawieniach najczęściej granych 
autorów obcych dwukrotnie odnotowano obecność sztuk chorwackich dramatopisarzy. 
W sezonie 1963/1964 na 10. miejscu znalazł się Tito Strozzi z 183 przedstawieniami, 4 reali-
zacjami, 2 sztukami i 39 740 widzami. W tym czasie grano 2 jego utwory: Igra i zbilja, pod 
tytułem Gra i rzeczywistość lub Miłość aktorów, oraz Umorstvo na pozornici, również w dwóch 
wersjach: Morderstwo na scenie oraz Manekin z teatru Arena. Pierwszy tekst miały w swym 
w repertuarze teatry w Szczecinie, Poznaniu (PPIE), Lublinie (Biała Podlaska), Jeleniej Górze, 
Kielcach i Radomiu (fot. 80), drugi – grany był na scenach w Lublinie, Krakowie i Bydgosz-
czy. W tym samym zestawieniu uwzględniono na 12. miejscu Vojmila Rabadana z 141 przed-
stawieniami, 2 realizacjami, 1 sztuką i 44 833 widzami. Teatry w Grudziądzu, we Wrocławiu, 
w Warszawie, Tarnowie, Koszalinie i w Słupsku prezentowały wówczas polskiemu widzowi 
komedię zatytułowaną Raj na ziemi czyli niema żona.

Leszek Gzella w „Kurierze Lubelskim” porównywał obydwie sztuki Strozziego i uznał, że 
Gra i rzeczywistość jest lepsza od wcześniej wystawionego Morderstwa na scenie – „ambit-
niejsza i pełniejsza, jeśli chodzi o rysunek psychologiczny”. Recenzja Gzelli pokazuje, w ja-
kich realiach funkcjonowały wówczas teatry i jak bardzo zróżnicowany był typ odbiorcy, 
do którego mogły trafić przekłady chorwackich utworów:

37 Na temat współpracy Muzeum Górnośląskiego z zagranicą por.: J. draBina: Współpraca Muzeum 
Górnośląskiego z zagranicznymi placówkami muzealnymi i kulturalnymi w powojennym półwieczu. W: 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 100 lat dziejów. Kontakty z muzeami, instytucjami kultury i towarzy-
stwami. Red. J. draBina. Bytom 2012, s. 147–162.

38 B. BazieLicH: Przypadki etnografa z przypadku. Bytom 2012, s. 111–127.



Fot. 80 Program sztuki  
Tita Strozziego Gra i rzeczywistość – 
Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze
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[…] do rozmaitych PGR, świetlic i klubów – nie pomijając sal widowiskowych w powia-
towych miastach i w Lublinie – dotrze dobra sztuka, zagrana ambitnie i wcale nie ulgo-
wo39. 

W Kronice teatralnej w „Kulturze” pisano o bydgoskiej wersji Zabójstwa na scenie:

Nie bez satysfakcji dowiadujemy się jednak od bydgoskiego recenzenta, że publiczność 
nie szaleje, że „dziś nie te czasy” i czysta sensacyjność nie jest wystarczającym magne-
sem dla widza teatralnego40.

Spektakl, według danych „Almanachu Sceny Polskiej”, obejrzało 7 700 widzów na 35 
przedstawieniach. Był grany w Teatrze Kameralnym, którego widownia mieściła około 300 
widzów. Daje to średnią 220 osób na przedstawieniu.

Komedia Vojmila Rabadana Raj na ziemi czyli niema żona, zrealizowana w Teatrze Roz-
maitości w Warszawie, zebrała umiarkowanie pozytywne recenzje. Karolina Beylin chwali 
aktorów. Sztukę porównuje do utworów Mikołaja Reja i uznaje, że „Na wyróżnienie zasłu-
guje doskonały przekład A. Dukanovicia w miarę zatrącający o staropolszczyznę”41. Autora 
przekładu chwali także recenzent  „Trybuny Ludu” Jan Alfred Szczepański42. Z kolei w recen-
zji Haliny Przewoskiej, opublikowanej w warszawskim tygodniku „Stolica”, autorka wyraża 
pogląd, że „trud uczonego Chorwata zapisać należy raczej w rejestr osiągnięć filologicznych 
aniżeli artystycznych”43.

Drugi raz autor chorwacki znalazł się w zestawieniu sztuki obce o największej frekwencji 
w sezonie 1971/1972 (zestawienia obejmowały różną liczbę pozycji). Na 32. miejscu upla-
sował się Marin Držić i jego Dundo Maroje, obecny w polskich teatrach już od 1958 roku, 
z 98 przedstawieniami, 3 realizacjami, 29 864 widzami. Spośród 3 realizacji 2 są nowymi 
premierami, w Warszawie i Szczecinie, trzecia to jeleniogórskie przedstawienie w ramach 
dogrywanego repertuaru. W Szczecinie sięgnięto po Držicia po raz drugi. Podobnie jak za 
pierwszym razem (w 1959 roku), recenzje nie były korzystne dla przedstawienia. Bogdan 
Wojtczak w „Kurierze Szczecińskim” pisał, że dramat jugosłowiański, podobnie jak polski, 
ma kłopot ze współczesnym repertuarem i że w Szczecinie wciąż się czeka na komedię 
z prawdziwego zdarzenia44. Z. Wrzos był jeszcze bardziej surowy w ocenie sztuki:

39 L. GzeLLa: „Gra i rzeczywistość”.  „Kurier Lubelski” 1964, nr 124, s. 3.
40 [B.a.] Kronika teatralna. „Kultura” 1964, nr 17, s. 9. 
41 k. BeyLin: Śmiech sprzed 400 lat.  „Express Wieczorny” 1963, nr 277, s. 6.
42 Jaszcz: Starofarsa podrobiona. „Trybuna Ludu” 1963, nr 322, s. 6.
43 (H.p.): Hobby uczonego Chorwata. „Stolica” 1963, nr 51/52, s. 9.
44 B. woJTczak: „Dundo Maroje”. „Kurier Szczeciński” 1972, nr 67, s. 4–5.
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[…] dzisiaj, niezależnie od formy i konwencji teatralnej, jakie można wobec niej zastoso-
wać, nie znajduje ona istotniejszych racji bytu na scenie, zwłaszcza w kraju, którego nie 
łączyły z autorem żadne związki45.

Wrzos podaje też bardzo ciekawą informację. Po tekst sięgnięto dlatego, że w Katowi-
cach odbywał się Festiwal Dramaturgii Krajów Socjalistycznych i szukano jakiegoś jugosło-
wiańskiego autora. Podobna historia wydarzyła się w 1975 roku. Wtedy z kolei Teatr Śląski, 
poszukując tekstu na wspomniany festiwal, którego zresztą był gospodarzem, w ostatniej 
chwili wybrał Glembayów Miroslava Krležy. Plany były inne, miano wystawić Przedstawie-
nie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana, o czym pisał reżyser Józef Para. Dlaczego 
inicjatywa ta nie doszła do skutku, będzie mowa w następnym rozdziale.

Jeśli chodzi o Držicia, ciekawostką jest fakt, że wiele z przedstawień tego autora wysta-
wianych w Polsce reżyserowali artyści zagraniczni. Na 9 realizacji (wliczając w to wersję 
Teatru Telewizji opracowaną przez słoweńskiego reżysera Branka Gombača) autorami 4 byli 
zagraniczni twórcy: 2 przygotował Branko Gombač, 1 – ponownie słoweński reżyser Lojze 
Štendeker, 1 – serbska reżyserka Vera Crvenčanin. Wprawdzie brakuje wśród nich chor-
wackiego reżysera, ale najważniejszą przecież rolę odegrał Marko Fotez, autor adaptacji, 
a więc również tłumacz Držicia, człowiek, który go spopularyzował zarówno w Jugosławii, 
jak i za granicą. Przyjechał on do Polski i oglądał spektakl w Sosnowcu (był w maju na 60. 
z kolei spektaklu od dnia premiery, która odbyła się 8 marca 1958 roku)46. W książce Podróże 
z Dundem Marojem (Putovanja s Dundom Marojem) opisuje „swoją przygodę” z Držiciem. 
Skupia się na spektaklach zorganizowanych w Jugosławii. Ostatni rozdział, Dundo Maroje 
za granicą (Dundo Maroje u inozemstvu), poświęca przedstawieniom realizowanym poza 
krajem (są w nim między innymi zdjęcia z 4 polskich inscenizacji: w Sosnowcu, Nowej Hucie, 
Poznaniu i w Szczecinie). We fragmencie dotyczącym Polski opisuje sosnowiecką wersję 
sztuki i reakcję publiczności:

[…] komedia znakomicie podziałała na audytorium. Wszystkie ważniejsze miejsca  – 
również te, które uważamy za „lokalne” – wywoływały salwy śmiechu, a monologi Po-
meta i Bokčila kończyły się aplauzem, jak gdyby były to arie z wezwaniem do „bisu”.

45 z. wrzos: Odkurzanie nieskuteczne. „Głos Szczeciński” 1972, nr 47, s. 3.
46 Marko Fotez jest też reżyserem sztuki Długie życie Velimira Oswalda serbskiego pisarza Velimira 

Lukicia, której polska prapremiera odbyła się w Teatrze Zagłębia. Por. wywiad przeprowadzony przez 
Marię podoLską z Markiem FoTezeM. Prapremiera w Teatrze Zagłębia. Rozmowa z dr. Marko Fotezem. 

„Trybuna Robotnicza” 1963, nr 295, s. 5.
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[…] komedija je izvanredno djelovala na auditorij. Sva značajna mjesta – pa i ona što ih 
mi smatramo „lokalnima” – izazivala su salve smijeha, a Pometovi i Bokčilovi monolozi 
završavali su aplauzima, kao da su to arije s izazovom na „bis”47.

Największą widownię miały zapewne spektakle Teatru Telewizji. W latach 1963–1973 
przygotowano telewizyjne realizacje dwóch utworów Miroslava Krležy: Sprawę Bakrana 
w 1964 oraz Bank Glembay w 1971 roku, a wcześniej, w 1965 roku, komedię Marina Držicia 
Dundo Maroje albo rzymska kurtyzana. Sztuki Krležy spotkały się z dwojakim przyjęciem. 
Sprawę Bakrana wyemitowano w przeddzień wizyty Tity, co odnotowuje Szczepan Szarecki 
w recenzji w „Ekranie” (fot. 81). Kieruje słowa pochwały pod adresem Ivo Štivičicia, autora 
adaptacji, za trafny dobór scen, a także reżysera Jana Berana za nadanie spektaklowi „nie-
mal bezbłędnego kształtu telewizyjnego”. Podkreśla jego umiejętność porozumienia się 
z zespołem i znakomitą grę aktorów. Najważniejsza dla recenzenta okazuje się warstwa 
ideowa spektaklu. Dramat został bowiem poświęcony „walce komunistów jugosłowiańskich 
z przedwojennym reżimem”48. Zupełnie inaczej oceniono następny spektakl Teatru Telewizji. 
Bank Glembay, zrealizowany w ośrodku łódzkim, doczekał się druzgocącej krytyki autorstwa 
Konrada Eberhardta. O grze aktorów recenzent stołecznego „Ekranu” pisał:

Patrząc na spektakl w łódzkim teatrze TV, nie odnosiłem wrażenia, aby aktorzy traktowa-
li sztukę jako zło konieczne (może się mylę), z ogromnym zapałem przeżywali to wszyst-
ko, co było do przeżywania; wyglądało to w sumie zabawnie i prowincjonalnie, ale czy 
w ogóle mogło wyglądać inaczej?49.

Dramat Krležy, pisarza nazwanego bardzo wybitnym pisarzem jugosłowiańskim, jest 
wprawdzie jedną z najbardziej znanych jego sztuk, graną zarówno w Jugosławii, jak i poza 
jej granicami, ale, według Eberhardta, okazał się sztuką „zwietrzałą, ocierającą się niebez-
piecznie o groteskę”50 (fot. 82).

Utwory jugosłowiańskich autorów emitowano również w Polskim Radiu. W dniach od 
19 października do 1 listopada 1964 roku zorganizowano Festiwal Słuchowisk Jugosłowiań-
skich. Z chorwackich tekstów w programie znalazł się dramat radiowy Antuna Šoljana.

W analizowanym dziesięcioleciu do Polski przyjechało kilka teatrów. W 1963 roku w lipcu 
w krakowskim „Teatrze 38” występował Duško Križanec, prezentując w oryginale, napisane 
w dialekcie kajkawskim, Ballady Pietrka Kerempuha. W dziale „Życia Literackiego” Nowiny te-

47 M. FoTez: Putovanja s Dundom Marojem. Dubrovnik 1974, s. 183.
48 s. szarecki: Oni wybrali ideę.  „Ekran” 1964, nr 27, s. 14.
49 k. eBerHardT: W luksusowym maglu.  „Ekran” 1971, nr 6, s. 23.
50 Ibidem.



Fot. 81 Recenzja Sprawy Bakrana 
Miroslava Krležy – „Ekran”

Fot. 82 Recenzja Banku Glembay  
Miroslava Krležy – „Ekran”
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atralne zamieszczono recenzję ze spektaklu zatytułowaną Krleža i Križanec. Chorwacki aktor 
rok wcześniej, w czasie pobytu w Polsce, miał okazję oglądać Wojciecha Siemiona w Malo-
wanej wieży i zainspirowany tym przedstawieniem postanowił wykorzystać formę teatru 
jednego aktora do wystawienia Krležy. I choć, jak sam autor recenzji (niejaki T.K.) przyznaje, 
nie znał chorwackiego – a tym bardziej starochorwackiego – dialektu nie przeszkadzało 
mu to w odbiorze sztuki. Krleža zostaje w recenzji określony najwybitniejszym pisarzem 
Jugosławii, a utwór – odczytany według klucza społeczno-politycznego:

[Ballady…  – L.M.] Nie są podróbką, pastiszem, lecz samorodną twórczością z  tradycji 
i ducha postępowej myśli narodu chorwackiego51.

W 1970 roku przyjechał do Polski na występy w Warszawie i Olsztynie Teatr Dramatyczny 
Gavella. W warszawskim Teatrze Dramatycznym 1 grudnia 1970 roku wystawiono Kraljevo 
Miroslava Krležy (w reżyserii Dina Radojevicia), a 2 grudnia Cierpienia pana Mockinpotta Pe-
tera Weissa (w reżyserii Božidara Violicia). W 1972 roku w III Jeleniogórskich Spotkaniach Te-
atralnych (w ramach wymiany z teatrem w Jeleniej Górze) uczestniczył Chorwacki Teatr Na-

rodowy z Rijeki. Jerzy Zagórski, pisząc o przedstawieniu 
Kraljevo, chwali bogate życie kulturalne w Chorwacji i Ju-
gosławii, podkreśla znakomitą grę aktorów. Stwierdza, że 
tamtejszy teatr korzysta z nowoczesnych środków i sięga 
do tradycji awangardy teatralnej z początku wieku52.

Rozległe kontakty miały teatry lalkowe. Współpraco-
wały: Teatr Lalek z Zadaru z Teatrem Lalki i Aktora Pinokio 
w Łodzi (fot. 83)53, Teatr Lalek z Rijeki z Teatrem Lalki i Ak-
tora w Lublinie oraz Teatr Lalek z Zagrzebia z gdańskim 
Teatrem Lalek Miniatura i łódzkim Teatrem Lalek Arlekin. 
W Gdańsku, Gdyni, Olsztynie i Łodzi w 1966 roku wystę-
pował Teatr z Zagrzebia. W Lublinie Teatr z Rijeki gościł 
w 1967 roku, a teatr z Zadaru w 1971 – w Łodzi i Piotrkowie, 
oraz w 1973 roku – jeszcze raz w Kutnie, Łodzi, Pabianicach, 
Piotrkowie Trybunalskim i we Wrocławiu.

51 T.K.: Krleža i Križanec. ŻL 1963, nr 28, s. 10; 1963, nr 29, s. 11. T.K. to inicjały pseudonimu Tomasz 
Klan, którego używał Jerzy Lovell.

52 J. zaGórski: Misterium chorwackie. „Kurier Polski”, nr 287, s. 3; „Słowo Powszechne”, nr 289, s. 5.
53 Na temat polsko-chorwackich kontaktów teatrów lalkowych, a zwłaszcza współpracy Tetaru La-

lek Pinokio w Łodzi z Teatrem Lalek w Zadarze, pisała Teodora Vigato. Por. T. viGaTo: Svi zadarski ginjoli. 
Prilozi za povijest Kazališta lutaka Zadar. Zadar, 2011, s. 47–62 [rozdział Poljsko-hrvatske lutkarske veze].

Fot. 83 Zdjęcie członków 
zespołu Teatru Lalek z Za-
daru z występów gościn-
nych w Polsce (1971)
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 6.8.5. Kontakty literackie

 6.8.5.1. Związek Literatów Jugosławii w nowych realiach

Decyzja o decentralizacji sfery kultury osłabiła znaczenie Związku Literatów Jugosławii. 
W historii tej organizacji odbyło się 9 zjazdów, z czego do 1964 roku – 7, a od roku 1965 do 
końca istnienia Jugosławii – zaledwie 254.

Slavko Mihalić w piśmie ZLJ do SKKV z 18 czerwca 1965 roku55 zwraca uwagę na nieroz-
wiązaną kwestię finansowania Związku, co uwypukla, według niego, problem niezależności 
tej organizacji. Odnosi się również do zasad ustalania składu delegacji (robił to wówczas 
Komitet Literatury jako odrębne ciało Komisji). Mihalić w swoim piśmie postuluje, by zada-
nie to przejął ZLJ i by wszelkie wyjazdy ustalać wtedy, kiedy będzie znany kalendarz imprez 
kulturalnych planowanych przez związki poszczególnych krajów. Zagraniczne organizacje 
pisarzy, podobnie jak Jugosłowianie, wysyłały do partnerskich stowarzyszeń informacje na 
temat organizowanych w danym roku wydarzeń. ZLJ zawierał umowy prawie wyłącznie 
z krajami socjalistycznymi. W tym okresie najintensywniejszą współpracę prowadził z ZSRR, 
Czechosłowacją, Węgrami – wymiana po 7 pisarzy; z Bułgarią, Rumunią i Grecją – po 4 pi-
sarzy; z NRD, Polską – po 3 pisarzy56.

W innym piśmie, z 21 lipca 1969 roku, ZLJ informował Komisję Kontaktów Kulturalnych 
o utworzeniu przy Związku komisji, która zajmuje się lokowaniem dzieł literackich za gra-
nicą, prosząc jednocześnie o przyznanie środków potrzebnych na jej funkcjonowanie:

Przy naszym Związku została utworzona specjalna komisja ds. lokowania naszych utwo-
rów literackich za granicą. Do zakresu jej obowiązków należy formułowanie opinii lub 
rekomendacja wydawnicza naszych utworów i  tekstów literackich wydawanych za 
granicą. Komisja wydaje opinie i rekomendacje tylko wówczas, gdy zwrócą się do niej 
z taką prośbą zagraniczne instytucje, firmy wydawnicze i tłumacze.

Pri našem Savezu obrazovana je jedna specijalna komisija za plasman naših književnih 
dela u  inostranstvu. Dužnost te komisije je da razmatra i  iznosi svoja mišljenja, odno-
sno da daje preporuke za objavljivanje naših književnih dela i tekstova u inostranstvu. 
Pomenuta komisija se pojavljuje sa svojim mišljenjima, odnosno preporukom samo 
u slučajevima kada se Savezu obrate za mišljenja ili preporuke inostrane ustanove, izda-
vačka poduzeća i prevodioci57.

54 1. – 1946; 2. – 1949; 3. – 1952; 4. – 1955; 5. – 1958; 6. – 1961; 7. – 1964; 8. – 1975; 9. – 1985.
55 12 lutego 1965 roku Komitet Wykonawczy ZLJ wybrał na przedstawiciela Związku w Komitecie 

Literatury SKKV Slavka Mihalicia.
56 s. MiHaLić [b.tyt.]. AJ, f. 498, s. 2.
57 s. MiHaLić [b.tyt]. AJ, f. 498.
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W latach sześćdziesiątych odwiedziło Polskę kilku chorwackich pisarzy. We wrześniu 
1960 roku z delegacją ZLJ przyjechał Ranko Marinković. W 1964 roku przebywali Čedo Prica, 
jako gość XIV Zjazdu Związku Literatów Polskich w Lublinie, oraz w listopadzie Slavko Mi-
halić. W listopadzie 1966 roku Novak Simić uczestniczył w odbywającym się w Warszawie 
Zjeździe Pisarzy Polskich. W danych dotyczących wymiany zostały jeszcze odnotowane 
wizyty: Đura Šnajdera (maj 1965), Miroslava Vaupoticia (1967), Milivoja Slavička (czerwiec 
1969), Josipa Severa (1973).

Zmiany ustrojowe dotyczyły nie tylko najważniejszych organów państwa, lecz także po-
szczególnych organizacji. Od 1967 roku zaczął obowiązywać nowy statut Związku Literatów 
Jugosławii. ZLJ przestała finansować federacja. Środki na jego działalność pochodziły ze 
stowarzyszeń pisarzy poszczególnych republik. Od 1967 roku ZLJ stał się związkiem re-
publikańskich stowarzyszeń (savez republičkih književnih društava i udruženja). W nowych 
warunkach każde stowarzyszenie mogło nawiązywać kontakty z partnerami zagranicznymi 
na 3 sposoby: bezpośrednio przez osobiste kontakty, za pośrednictwem SKKV lub przez 
centralę ZLJ. Oznaczało to, że Związek Literatów Polskich mógł podpisać umowę zarówno 
ze Związkiem Literatów Jugosławii, jak i z republikańskimi stowarzyszeniami pisarzy. Te 
ostatnie stały się podmiotami w  planach i  programach realizacji umowy o  współpracy 
kulturalnej.

Na jednym z rozszerzonych posiedzeń Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą ZLJ 
jedną z głównych postaci był Drago Vučinić, przedstawiciel federalnej Komisji Kontaktów 
Kulturalnych z Zagranicą. W czasie dyskusji najwięcej miejsca poświęcono wyjazdom i de-
legacjom. Czynniki rządowe, bo za reprezentanta strony rządowej uznać należy Vučinicia, 
wyczulały aktorów współpracy na to, że powinni więcej czasu przeznaczyć na organizowa-
nie wyjazdów i przygotowywanie wizyt oraz stawiać większe wymagania swoim partnerom. 
Innymi słowy, zasady, jakie obowiązywały w zakresie współpracy kulturalnej, miały być 
podobne do tych, którymi kierowano się w polityce zagranicznej Jugosławii.

Następnie, wydaje mi się, że powinno się dążyć do tego, żeby każdą wizytę konkretnie 
z nimi ustalić. To znaczy nie tak jak dotychczas, kiedy być może często mieliśmy swoisty 
kompleks i baliśmy się odrzucić zaproponowane terminy czy sugestie, które czynili od-
nośnie do programu i w ogóle koncepcji wizyty. Moim zdaniem, teraz powinniśmy się 
z nimi umawiać, negocjować terminy wizyt, ich rangę, program, tematy, o których bę-
dziemy dyskutować, itd. To już nie jest tak, że w ogóle jesteśmy szczęśliwi z tego powo-
du, że takie wizyty są i że w związku z tym zgadzamy się na wszystko, co nam zapropo-
nują. Musimy o tym realnie rozmawiać, tak jak się to robi w dyplomacji. To znaczy ustalić, 
jaki będzie program, gdzie się będą odbywać rozmowy, na jaki temat, kto z ich strony 
będzie w nich uczestniczył, żeby nasi ludzie nie byli pozostawieni nie wiadomo komu.
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Zatim, čini mi se da bi trebalo ići na to da se svaka poseta konkretno s njima ugovara. 
To znači; ne kao dosad, kad smo mi često možda imali izvestan kompleks od toga da 
im odbijemo predložene rokove, da odbijemo razne sugestije koje su činili u pogledu 
sadržine i uopšte koncepcije posete. Mi sada, po mom mišljenju, treba da se s njima do-
govaramo, da pregovaramo u pogledu termina posete, nivoa posete, sadržine posete, 
tema koje će biti diskutovane, itd. Prošla je faza da smo mi bili srećni da je bilo tih poseta 
i prošla je ta faza da mi akceptiramo glatko sve što nam predlože. Mi moramo otvarati 
stvarne razgovore o tome, isto kao što se radi na diplomatskom polju. To znači; da se 
vidi šta će biti program, gde će biti ti razgovori, da se utvrde teme razgovora, da se vidi 
ko će sa njihove strane učestvovati, da ne budu naši ljudi prepušteni ne znam kome58.

Spotkania na temat współpracy z zagranicą odbywały się również w ramach poszczegól-
nych republikańskich stowarzyszeń pisarzy. Chorwaci mieli w swojej organizacji Komisję 
Współpracy Międzynarodowej i Międzyrepublikańskiej. Podczas spotkań tej Komisji usta-
lano zakres współpracy, określano pole zainteresowań Związku i instruowano chorwackich 
delegatów do federalnych instytucji, jak powinni reprezentować interesy chorwackiego 
środowiska. Przykładowo, 15 lutego 1965 roku pisano do Jurego Kaštelana, członka Komitetu 
Literatury SKKV, oddelegowanego przez Sekretariat Kultury SR Chorwacji i DKH, by na po-
siedzeniu Komisji 17 lutego 1965 roku w Belgradzie zwracał uwagę na to, żeby poszczególne 
republiki były proporcjonalnie reprezentowane w składach delegacji i aby wybierać do nich 
pisarzy, którzy zdołają „swoim pobytem za granicą przyczynić się do rozszerzenia wpływu 
jugosłowiańskich literatur, co jest naszą wspólną sprawą”59. Następnie polecono, aby zapro-
ponował do składów delegacji 10 członków DKH. Na wyjazd do Polski wytypowano Vlatka 
Pavleticia, „wybitnego krytyka, redaktora naczelnego Matice Hrvatske, mającego wszelkie 
kwalifikacje do tego, aby jego pobyt w Polsce przyniósł korzyści”60.

Federalna Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą w piśmie do Związku Literatów 
Jugosławii z 6 kwietnia 1966 roku informowała o posiedzeniu, które odbyło się 8 marca 1966 
roku. Dyskutowano na nim o roli, jaką będzie odgrywać Komisja we współpracy kulturalnej 
po dokonaniu zmian ustrojowych.

58 [B.a.] Izveštaj sa proširene sednice Odbora za veze sa inostranstvom Saveza književnika Jugoslavije 
održane 3. novembra 1962. godine u Beogradu. AJ, f. 498, fas. 33, s. 6–7.

59 „[…] svojim boravkom u inozemstvu pridonesu zajedničkoj stvari proširenja utjecaja jugoslaven-
skih književnosti”. [B.a.] Sastanci Komisije za međurepubličku i međunarodnu suradnju DHK. HDA, f. 1732.

60 „[…] istaknutog kritičara, glavnog urednika Matice Hrvatske koji ima sve kvalifikacije da nam 
njegov boravak u Poljskoj bude na koristi”. Ibidem.
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Przy tej okazji uznano, że podstawową funkcją Komisji jest planowanie i ustalanie zagra-
nicznej polityki kulturalnej przez koordynowanie planów zainteresowanych czynników, 
przede wszystkim republik i organizacji kulturalno-oświatowych oraz instytucji, które 
byłyby podstawowym nośnikiem i  sponsorem tych akcji, którymi są zainteresowane. 
W związku z tym, aby zabezpieczyć tę rolę Komisji, przyjęto wnioski o tzw. decentrali-
zacji pewnej części realizacji zobowiązań z programu współpracy kulturalnej, które ze 
względu na swoją naturę mogą zostać przeniesione na republiki, instytucje i  związki 
artystyczne.

Tom prilikom zaključeno je da primarna funkcija Komisije treba da bude planiranje 
i utvrđivanje kulturne politike prema inostranstvu putem koordinacije planova zainte-
resiranih faktora, pre svega republika i kulturno-prosvetnih organizacija i institucija koje 
bi bile osnovni nosioci i finansijeri akcija za koje su zainteresovane. S tim u vezi, radi 
obezbeđenja ove uloge Komisije, prihvaćeni su predlozi o tzv. decentralizaciji izvesnog 
dela realizacije obaveza iz programa kulturne saradnje koji po svojoj prirodi posla mogu 
da se prenesu na republike, institucije i umetničke saveze61.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w ZLJ organizowano spotkania Sekreta-
riatu, w których brali udział sekretarze stowarzyszeń pisarzy poszczególnych republik i na 
których zajmowano się przede wszystkim współpracą z zagranicą, a także ustalano składy 
delegacji (najpierw spotkania te nazywano posiedzeniami Sekretariatu, sednice sekreta-
rijata, a od lat osiemdziesiątych – posiedzeniami sekretarzy stowarzyszeń i towarzystw, 
sednice sekretara društva i udruženja; zmiana ta odzwierciedla nową strukturę i nowe za-
sady funkcjonowania ZLJ oraz całego państwa). W protokole Sekretariatu z 12 stycznia 
1971 roku (podpisanym przez Slavka Mihalicia) znalazł się postulat, by w porozumieniach 
jasno precyzować, kto realizuje dany punkt. Wynikało to ze zmiany reguł finansowania 
współpracy. ZLJ nie dysponował własnymi funduszami, środki potrzebne na finansowanie 
kontaktów literackich z zagranicą pochodziły z republikańskich stowarzyszeń. Jeśli chodzi 
o przedsięwzięcia całego Związku, w 1973 roku utworzono Międzyrepublikański Fundusz 
Wspólnych Akcji ZLJ, do którego poszczególne stowarzyszenia wpłacały składki – by na-
stępnie z nich finansować wspólne inicjatywy.

Ustalono, że przy zawieraniu umów powinni być obecni przedstawiciele wszystkich 
jugosłowiańskich organizacji pisarzy, jeśliby zaś to okazało się niemożliwe, to przynaj - 
mniej 3. Zalecano również, by

61 [skkv, b.tyt.] AJ, f. 498, fas. 31, br. 68–19, s. 1.
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porozumienia ZLJ były sporządzane w  stowarzyszeniach w  poszczególnych republi-
kach i okręgach, gdyż tylko w ten sposób można uniknąć zamieszania. […] jeśli w poro-
zumieniu konkretnie mówi się o wydawaniu książek, trzeba sprecyzować, do której lite-
ratury należą; pojawiają się zarzuty, że w naszej międzynarodowej współpracy niektóre 
literatury są pomijane (np. macedońska).

treba nastojati da se sporazumi SKJ sastavljaju po republičkim društvima i  udruženji-
ma jer se jedino tako mogu izbjeći zabune. […] ako se u sporazumu konkretno govori 
o objavljivanju knjiga, onda treba precizirati kojoj književnosti te knjige pripadaju; po-
stoje primjedbe da se u našoj međunarodnoj književnoj suradnji neke naše nacionalne  
književnosti zapostavljaju (npr. makedonska)62.

Porozumienia o współpracy podpisywane między Związkiem Literatów Polskich i Związ-
kiem Literatów Jugosławii często były mało konkretne, przeważała w nich niezobowiązująca 
deklaracja popierania wszelkiej współpracy.

Ze względu na brak w tym czasie w Polsce organizacji zrzeszającej tłumaczy, kwestie 
ich dotyczące uściślano w programach realizacji umowy o współpracy kulturalnej oraz 
w porozumieniach zawieranych przez ZLJ i ZLP. Tłumacze w latach sześćdziesiątych mieli 
na ogół wyjeżdżać na koszt strony wysyłającej. Oto przykładowy zapis porozumienia z 1968 
roku (fot. 84):

3. Strona jugosłowiańska udzieli pomocy w przyjęciu tłumaczy literatury jugosłowiańskiej 
wyjeżdżających na koszt strony polskiej, by umożliwić im zapoznanie się z aktualnymi pro-
blemami literackimi i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Pożądane byłoby, aby tłuma-
czami byli młodzi pisarze zajmujący się również tłumaczeniem63.

W porozumieniu zawartym w 1967 roku, zgodnie z programem współpracy kultural-
nej, jugosłowiańska strona zobowiązała się do przyjęcia na 50 dni polskich tłumaczy64. 
Uczestniczyli oni w zorganizowanych w Belgradzie Październikowych Spotkaniach Pisarzy 
i Tłumaczy (Oktobarski susret pisaca i prevodilaca) w 1967 roku (dyskutowano wówczas na 
temat: Pierwiastek narodowy i uniwersalny w literaturze (Nacionalno i univerzalno u književ-
nosti). Rok wcześniej, od 7 do 14 grudnia 1966 roku, na seminarium dla tłumaczy literatury 

62 [B.a.] Zapisnik Sekretarijata SKJ. HDA, f. 1732.
63 Porozumienie między Związkiem Literatów Polskich i Związkiem Pisarzy Jugosławii o współpracy 

w roku 1968. AJ, f. 498, fas. 40, s. 1.
64 Por. artykuł 2. Sporazum između Saveza poljskih pisaca i Saveza književnika Jugoslavije o saradnji 

u 1967. god. AJ, f. 498, fas. 40, s. 1.



Ku decentralizacji i kulturom narodowym (1963–1973)320 321

Fo
t. 

84
 P

or
oz

um
ien

ie 
 

m
ięd

zy
 Zw

iąz
ke

m
 Li

te
ra

tó
w 

Po
lsk

ich
 i Z

wi
ąz

kie
m

 Pi
sa

rzy
  

[L
ite

ra
tó

w 
– 

L.M
.] 

Ju
go

sła
wi

i



Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach321

polskiej przebywali w Polsce tłumacze z Jugosławii. W dniach od 7 do 14 października 1968 
roku w Warszawie odbyło się seminarium dla tłumaczy literatury jugosłowiańskiej, na które  
przyjechało 8 tłumaczy.

Porozumienia podpisywane w latach siedemdziesiątych kwestię przekładów także re-
gulowały ogólnikowo i poprzestawały na deklaracjach udzielania pomocy, na przykład 
wydawcom: 

Oba Związki będą popierały bezpośrednie kontakty wydawców mające na celu konty-
nuowanie inicjatyw w sprawie przekładów dzieł literatury polskiej w Jugosławii i jugo-
słowiańskiej w Polsce oraz popularyzację literatur obu krajów. 

Deklarowano również udzielenie pomocy tłumaczom przyjeżdżającym na koszt strony 
wysyłającej: 

3. Obie strony udzielą pomocy w przyjęciu tłumaczy literatury, którzy wyjadą na koszt strony 
wysyłającej, by umożliwić im zapoznanie się z aktualnymi problemami literackimi i pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych. Pożądane byłoby, aby tłumaczami byli młodzi pisarze 
zajmujący się również pracą przekładową65. 

Od czasu do czasu zapisywano wymianę tłumaczy, jak choćby w 1973 roku, przy czym 
częściej robiła to strona jugosłowiańska (na przykład w porozumieniu na 1973 rok w punk-
cie d) – 2 tłumaczy literatury polskiej celem przeprowadzenia konsultacji z autorami dzieł 
tłumaczonych – łącznie na 20 dni66;  w 1974 roku Jugosłowianie ponownie zapisali wysłanie 
2 tłumaczy67).

Związek Literatów Jugosławii przekazywał do stowarzyszeń pisarzy poszczególnych re-
publik pisma z informacją o zbliżającym się terminie podpisania nowego programu współ-
pracy z ZLP. Zwracał się w nim z prośbą o zadeklarowanie, z kim i jak chcą współpracować. 
Wydawał też  „Bilten”, w którym znajdowały się między innymi sprawozdania z międzyna-
rodowych kontaktów Związku.

Strona chorwacka dofinansowywała pobyty tłumaczy w swej republice. Wiele instytucji 
dysponowało własnymi budżetami, które mogły wesprzeć tego typu inicjatywy. Jedna 

65 Porozumienie między Związkiem Literatów Polskich i Związkiem Literatów Jugosławii o współpracy 
na 1972 r. AJ, f. 498, fas. 40, s. 2.

66 Porozumienie między Związkiem Literatów Polskich i Związkiem Literatów Jugosławii o współpracy 
na 1973 r. AJ, f. 498, fas. 40, s. 2.

67 Protokol o saradnji između Saveza književnika Jugoslavije i Saveza poljskih pisaca za 1974. godinu. 
AJ, f. 498, fas. 40, s. 2.
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z najważniejszych to Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą Rady Wykonawczej Parla-
mentu SR Chorwacji. Stowarzyszenie Literatów Chorwacji zwracało się do Komisji z prośbą 
o dofinansowanie pobytu tłumaczy w republice. Ponadto Komisja miała odrębny komitet 
zajmujący się kwestiami współpracy w omawianej dziedzinie – Komitet Współpracy z Zagra-
nicą w Dziedzinie Literatury i Działalności Wydawniczej (Odbor za suradnju s inozemstvom 
na području književnosti i izdavačke djelatnosti).

Na początku lat siedemdziesiątych Zarząd (Upravni odbor) Stowarzyszenia Pisarzy Chor-
wacji rozpisywał konkursy na wyjazdy zagraniczne. Zasadę wyłaniania delegatów w drodze 
konkursu wprowadzono w 1967 roku. DKH informował o tym swych członków w piśmie 
z 16 lutego 1967 roku podpisanym przez sekretarza Slavka Mihalicia. Osoby, które wygry-
wały konkurs, zawierały umowy ze Stowarzyszeniem. Przykładem takiego dokumentu jest 
umowa Dionizijego Švagelja z DKH z 1970 roku. Dotyczyła ona wyjazdu studyjnego (stu-
dijsko putovanje) do Polski. Poza aspektami formalnymi określono w umowie cel wyjazdu 
i zadania, do których wykonania zobowiązywał się beneficjent:

Między Stowarzyszeniem Literatów Chorwacji i Dionizijem Švageljem została dzisiaj za-
warta następująca

Umowa

1. Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą Rady Wykonwaczej SR Chorwacji przy-
znała Stowarzyszeniu Pisarzy Chorwacji celową dotację na jeden pobyt studyjny 
w Polsce na okres 30 dni. Za każdy dzień wypłaca się dietę w wysokości 125 ND.

 […]
4. Towarzysz Dionizy Švagelj jedzie do Polski w celu zorganizowania: wspólnego wie-

czoru literackiego DKH i ZLP w Krakowie, Warszawie i  Iloku, współpracy przy okre-
sowych antologijnych wyborach tekstów oraz w celu zwiększenia aktywności chor-
wackiej sekcji w  ramach AMICUS POLONIAE itp. Po powrocie zobowiązuje się do 
niezwłocznego złożenia raportów ze swego pobytu studyjnego w Polsce.

Između Društva književnika Hrvatske i Dionizija Švagelja iz Vinkovaca sklopljen je danas 
slijedeći

Ugovor

1. Komisija za kulturne veze s inozemstvom Izvršnog vijeća SR Hrvatske dodijelila je 
Društvu književnika Hrvatske namjensku dotaciju za jedno studijsko putovanje 
u Poljsku u trajanju od 30 dana, s time da se za svaki dan plaća dnevnica u iznosu od 
125. – ND. […]
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4. Drug Dionizije Švagelj putuje u Poljsku sa zadatkom da organizira zajedničke veče-
ri DKH i Društva poljskih književnika u Krakovu, Warszawi i u  Iloku te suradnju na 
povremenim antologijskim izborima tekstova te bolju aktivnost hrvatske sekcije 
u okviru na pr. AMICUS POLONIAE ili slično. Obvezuje se da će neposredno po po-
vratku s puta podnijeti izvještaje o svojem studijskom radu u Poljskoj68.

 6.8.5.2. Problemy w kontaktach literackich

Jednym ze źródeł problemów był system corocznego podpisywania porozumień. Z czasem 
zrezygnowano z tej uciążliwej formy i zaczęto kierować się kalendarzem międzyrządowych 
programów współpracy, które początkowo również zawierano na rok – lata pięćdziesiąte, na-
stępnie na 2 lata – lata sześćdziesiąte, a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na 3 lata.

Z pisma Komisji Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą skierowanego do Komisji Koordy-
nacyjnej ZLJ w kwietniu 1966 roku wynika, że polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki, za po-
średnictwem radcy kulturalnego Ambasady Jugosławii w Warszawie, prosiło, aby z polską 
stroną konsultować wybór zapraszanych do Jugosławii osób, gdyż „Rzekomo do Jugosławii 
zaprasza się jakichś pisarzy, których oficjalne polskie instytucje by nie zaproponowały”69.

Wiele razy Belgrad zwracał uwagę na dysproporcję w dziedzinie przekładów. W swym 
piśmie z 18 lutego 1966 roku Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą informowała 
Związek Literatów Jugosławii, że Departament Nauki i  Kultury polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że dysproporcje w przekładach nie są wynikiem złej woli 
wydawców, lecz rezultatem braku aktualnych informacji na temat działalności wydawni-
czej, i prosi jednocześnie o dostarczenie materiałów na temat najnowszych dzieł70 (fot. 85). 

Do chwilowego zerwania kontaktów pomiędzy oboma Związkami doszło w 1968 roku 
wskutek interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Z misją odnowienia 
stosunków przyjechała do Polski w listopadzie 1969 roku delegacja pisarzy, w której za-
brak ło przedstawiciela Chorwacji. Tworzyli ją Mladen Oljača, sekretarz ZLJ, przewodniczący 
delegacji, poeta macedoński Gane Todorovski i czarnogórski poeta Milo Kralj. Mladen Ol-
jača w raporcie przedstawiał współpracę literacką z Polską jako skromną, a po 21 sierpnia 
1968 roku (w nocy z 20 na 21 sierpnia rozpoczęła się interwencja wojsk Układu Warszaw-
skiego w Czechosłowacji) –  jako w praktyce zamrożoną.

68 Ugovor. HDA, f. 1732.
69 „Navodno se u Jugoslaviju pozivaju neki pisci, koje zvanične poljske institucije inače ne bi 

predložile”. d. veJnović [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 31.
70 F. MiHaJLova [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 31. Na dokumencie widnieje odręcznie napisane zdanie: 

„Wysyłać im czasopismo »Most« i »L’Europe«”. / „Slati im časopis »Most« i »L’Europe«”.
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Fot. 85 Pismo SKKV do ZLJ  
w sprawie dysproporcji  
w przekładach
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Współpraca była skromna także przed 21 sierpnia. Po tej dacie praktycznie ustała. Wy-
powiedziano umowę o  współpracy. Nasi pisarze nie byli zapraszani do Polski, polscy 
pisarze nie przyjeżdżali do nas na nasze imprezy. Napisaliśmy do nich pismo, w którym 
podkreśliliśmy, że uważamy to za nienormalną sytuację. Zgodzili się z nami i zaprosili 
naszą delegację do Warszawy na rozmowy o współpracy.

Saradnja je bila skromna i pre 21. avgusta. Posle 21. avgusta praktično su prekinute naše 
veze. Otkazan je Sporazum o saradnji. Naši pisci nisu pozivani u Poljsku, niti su poljski 
pisci dolazili ka nama, na naše manifestacije. Uputili smo im pismo, istakavši da to sma-
tramo nenormalnim, i dobili odgovor u kome se Poljaci saglašavaju s nama i pozivaju 
jednu našu delegaciju u Varšavu, na razgovore o saradnji71. 

W piśmie do Ambasady SFRJ w Polsce ówczesny prezes Związku Literatów Jugosławii 
stan kontaktów między polskimi i  jugosłowiańskimi pisarzami przedstawiał w taki oto 
sposób:

Drodzy Towarzysze,
informujemy Was, że przyjedzie do Warszawy trzyosobowa delegacja Związku Litera-
tów Jugosławii, na czele z Mladenem Oljačą, sekretarzem naszego Związku. Delegacja 
przyjedzie pociągiem, 14 listopada wieczorem.
Nasza delegacja będzie rozmawiać z  przedstawicielami Związku Literatów Polskich 
o wzajemnych relacjach, które uległy pogorszeniu po 21 sierpnia 1968 roku. W praktyce 
współpraca z ZLP była bardzo słaba i prawie wstrzymana: polscy pisarze nie odpowiada-
li na nasze zaproszenia, a ich Związek nie zapraszał naszych pisarzy, niezgodnie z wcześ-
niejszymi ustaleniami.
Nasza delegacja została upoważniona do prowadzenia rozmów na temat współpracy 
i ewentualnego podpisania Porozumienia o współpracy na następne lata.
Prosimy Was o sprawienie, aby nasza delegacja została dobrze przyjęta.
Z przyjacielskimi pozdrowieniami
Prezes Aco Šopov

Dragi drugovi,
obaveštavamo vas da će u Varšavu doputovati tročlana delegacija Saveza književnika 
Jugoslavije, koju će predvoditi Mladen Oljača, sekretar našeg Saveza. Delegacija će do-
putovati vozom, 14. novembra uveče.

71 M. oLJača: Ocena naše međunarodne književne saradnje. AJ, f. 498, s. 5.
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Sa predstavnicima Saveza poljskih pisaca delegacija će voditi razgovore o našim među-
sobnim odnosima, koji su zapali u teškoće posle 21. avgusta 1968.g. Praktična saradnja 
sa Savezom poljskih pisaca bila je veoma slaba i skoro prekinuta: njihovi pisci nisu se 
odazivali našim pozivima, a  poljski Savez nije ni pozivao naše pisce u  goste, kako je 
ranije bilo dogovoreno.
Naša delegacija ovlašćena je da sa predstavnicima Saveza poljskih pisaca razgovara 
o ovim pitanjima saradnje, uključujući i eventualno potpisivanje Sporazuma o saradnji 
u sledećim godinama.
Molimo vas da sa svoje strane učinite sve da naša delegacija bude dobro primljena 
u Poljskoj.
S drugarskim pozdravom
Predsednik Aco Šopov72.

Ciekawe światło na sprawy tłumaczeń rzuca Sprawozdanie z działalności kulturalno-in-
formacyjnej w 1964 i 1965 r. w oparciu o plan polsko-jugosłowiańskiej współpracy kulturalnej 
i naukowej podpisane przez II sekretarza Ambasady PRL w Belgradzie W. Wołodkiewicza. 
Nie dotyczy ono Chorwacji, ale pokazuje ówczesne zależności. Wołodkiewicz pisze o dwóch 
przykładach wstrzymania druku książek polskich, jako konsekwencji braku tłumaczeń 
okreś lonych dzieł w Polsce. Najpierw mowa jest o niewydawaniu w Polsce utworów pisa-
rzy z Bośni i Hercegowiny, co pociągnęło za sobą skreślenie wszystkich pozycji polskich 
z planów wydawniczych tej republiki. Druga sprawa dotyczyła Antonijego Isakovicia:

Równie niezręczna sytuacja zaistniała w  Belgradzie w  wydawnictwie „Prosveta”, mają-
cym w dorobku liczne przekłady literatury polskiej. Dyrektor „Prosvety”, pisarz Antonije 
Isaković, autor 2 tomików prozy psychologicznej z okresu ostatniej wojny, jest wyraźnie 
urażony tym, że żadne z  wydawnictw polskich nie odwzajemniło się publikacją jego 
nowel. Wydaje się, że tego rodzaju „haracz” wydawniczy jest jak najbardziej opłacalny 
z  uwagi na dalszą popularyzację w  Jugosławii najciekawszych pozycji literatury pol-
skiej73.

A zatem problemy w kontaktach literackich były związane z kwestiami natury organiza-
cyjnej (podpisywanie umów), politycznej (publikowanie w Jugosławii utworów polskich 
pisarzy emigracyjnych i dysydentów, zapraszanie ich na imprezy kulturalne, interwencja 
w Czechosłowacji, wydarzenia marcowe) oraz z niepisaną zasadą wzajemności w publikacji 
przekładów.

72 a. šopov [b.tyt.]. AJ, f. 498.
73 w. wołodkiewicz: Sprawozdanie z działalności kulturalno-informacyjnej w 1964 i 1965 roku w opar-

ciu o plan polsko-jugosłowiańskiej współpracy kulturalnej i naukowej. AMSZ. DPJ – Jug – S21–2/65, s. 5.
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 6.8.5.3. Lokowanie literatury za granicą

 6.8.5.3.1. Wystawy i targi książek

Ważną formą promocji literatur narodów Jugosławii były wystawy książek i uczestnictwo 
w targach. W Porozumieniu o wzajemnej współpracy w dziedzinie działalności wydawniczej 
zawartym między Stowarzyszeniem Wydawnictw i Księgarzy Jugosławii oraz Polskim To-
warzystwem Wydawców Książek na lata 1968–1969 zapisano, że w 1968 roku zostanie zor-
ganizowana co najmniej jedna wystawa książek w każdym kraju. Postanowiono również 
wyodrębnić w określonej liczbie księgarń specjalne działy z literaturą drugiej strony. Księ-
garnie te sprzedawałyby książki zarówno z bieżącej produkcji wydawnictw drugiej strony, 
jak i dzieła tłumaczone z języka ojczystego każdej strony na języki obce. 

 6.8.5.3.2. „Most”

Czasopismo „Most” zaczęto wydawać w 1966 roku (nowa seria ukazywała się od 1979 ro-
ku)74. Prezentowało ono przede wszystkim przekłady literatury chorwackiej na języki obce. 
W tytule oprócz chorwackiego słowa „Most” używano również najpierw jego francuskiego 
odpowiednika „Le ponte”, a później angielskiego – „The Bridge”. O potrzebie takiego pisma 
mówiono już w latach pięćdziesiątych. Początkowo firmował je Związek Literatów Jugosławii. 
14 grudnia 1967 roku Komisja Koordynacyjna Związku podjęła decyzję, że wydawanie cza-
sopisma przejmie Stowarzyszenie Literatów Chorwacji, a finansowanie zapewni Chorwacki 
Fundusz Kultury. Teksty o literaturze i kulturze zajmowały w czasopiśmie znacznie mniej 
miejsca niż same utwory literackie. Początkowo ukazywało się zarówno w języku chorwac-
kim, jak i w językach obcych. Z czasem zrezygnowano z chorwackiej wersji i najczęściej pu-
blikowano numery tematyczne w jednym języku obcym. Dominowały numery wydawane 
w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim. Spośród języków słowiańskich naj-
częściej przygotowywano numery w języku rosyjskim. Na profil periodyku (miesięcznik, 
choć nie zawsze wydawano 12 odrębnych numerów, zdarzały się numery łączone) wskazuje 
podtytuł – „Czasopismo Międzynarodowych Związków Literackich”, „Časopis za međuna-
rodne književne veze”). I choć z uwagi na pozycję języka angielskiego w świecie nie dziwi, 
że ukazało się najwięcej numerów anglojęzycznych, to mała liczba numerów w językach 
słowiańskich zaskakuje, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę zdecydowaną przewagę przekła-
dów literatury narodów Jugosławii właśnie na te języki. Polski numer, przygotowany przez 

74 O pierwszym numerze czasopisma, który ukazał się w języku angielskim, informowało „Życie 
Literackie”. Zaprezentowano w nim twórczość Ivo Andricia, Miroslava Krležy, poezję słoweńską oraz 
opowiadanie macedońskiego pisarza Živka Činga. [B.a.] Jugosłowiański „Most”. ŻL 1966, nr 20, s. 11.
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Joannę Rapacką, ukazał się dopiero w 1991 roku. Z języków słowiańskich naturalnie na pierw-
szym miejscu plasuje się język rosyjski, ale i tak zajmuje on dalekie miejsce, opublikowano 
bowiem więcej numerów „Mostu” z przekładami na język włoski, francuski czy hiszpański. 

 6.8.5.3.3. Agencje autorskie, stowarzyszenia wydawców, targi książki

W 1973 roku zreorganizowano Jugosłowiańską Agencję Autorską. Zlikwidowano między 
innymi Wydział Literatury (Književni odsjek), z którego pracy nie były zadowolone stowa-
rzyszenia pisarzy w poszczególnych republikach. Utworzono Wspólną Służbę Jugosło-
wiańskiej Agencji Autorskiej, która miała reprezentować autorów za granicą przez 2 lata. 
Jednocześnie ustalono, że jeśli nie będzie się wywiązywała z powierzonej roli, zostaną jej 
cofnięte prawa do reprezentowania pisarzy. Agencja Autorska SR Serbii zaproponowała, 
żeby stowarzyszenia pisarzy powołały komisję składającą się ze swych członków i krytyków, 
która będzie dokonywała wyboru dzieł przeznaczonych do lokowania za granicą. Wspólna 
Służba JAA miała zamieszczać w wydawanym przez siebie biuletynie recenzje i inne dane 
na temat książek oraz autorów, a pod koniec roku przygotowywać sprawozdanie dotyczące 
faktycznych rezultatów lokowania książek75.

Przedstawiciele agencji autorskich spotykali się na przykład w trakcie targów książki. 
W Kronice informowało o tym „Życie Literackie”. Krakowski tygodnik opisywał spotkanie 
przedstawicieli agencji autorskich krajów socjalistycznych zorganizowane podczas Mię-
dzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Bułgarii, 
Czechosłowacji, Jugosławii, NRD i Węgier, a rozmawiano o

wzajemnej współpracy w dziedzinie propagowania dzieł twórców krajów socjalistycz-
nych, mając szczególnie na uwadze podnoszenie ilości przekładów dzieł autorów po-
szczególnych krajów. Uznano za wskazane podjęcie kroków w kierunku ujednolicenia 
stawek honorariów autorskich76.

Współpracowały z sobą Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Stowarzyszenie 
Wydawców i Księgarzy Jugosławii. Uczestniczono na zasadzie wzajemności w targach 
książki (organizowanych w Warszawie i Belgradzie), prowadzono wymianę delegacji, dru-
kowano książki (słowniki, albumy, katalogi), rekomendowano książki do tłumaczenia. 

Materiał prezentowany w ramach targów książki również podlegał cenzurze. Byli autorzy 
zakazani i preferowani. Listy książek musiały zostać zaakceptowane, prewencyjnie powsta-
wały instrukcje, jak przygotować wystawę. Jedną z nich jest ściśle poufna informacja O spo-

75 Por. HDA, f. 1732. HDA DHK – 45.
76 [B.a.] Kronika. ŻL 1970, nr 24, s. 15.
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sobie postępowania przy weryfikacji niektórych pozycji eksponowanych na XXIII Międzynarodo-
wych Targach Książki. W dziale Literatura polityczna instruowano: „[…] h) tłumaczenia prac 
i utworów literackich Milovana Džilasa – należy zdejmować”77. Z wystawy usuwano książki 
z takich krajów, jak: Austria, Francja, Holandia, NRF, USA, Wielka Brytania, Szwecja, Włochy.

Na Międzynarodowych Targach Książki w Belgradzie polskie wydawnictwa eksponowały 
przekłady z literatur narodów Jugosławii. Świadczy o tym pismo Centrali Handlu Zagranicz-
nego Ars Polona, które powstało w związku z  targami w Belgradzie w 1983 roku: „5. Wzorem 
lat ubiegłych eksponować będziemy również tłumaczenia z literatur narodów Jugosławii”78.

 6.8.5.4. Przekłady książek

W  latach 1963–1973 ukazało się 18 książek (w  tym 3 wybory z  literatur narodów Jugosła-
wii). Dominowała twórczość prozatorska. Jedyny opublikowany w  tym czasie utwór po-
etycki, a  właściwie muzyczno-poetycki, to Tadeusza Bairda Cztery pieśni na mezzosopran 
i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun (fot. 86). Został napisany na zamówienie Komi-
tetu Organizacyjnego Biennale Muzycznego w  Zagrzebiu. Prawykonanie utworu odbyło 
się 12 maja 1967 roku (wykonawcy Krystyna Szostek-Radkowa i Orkiestra Kameralna Radia 
i Telewizji w Zagrzebiu pod dyrekcją Pavla Dešpalja79). Do poezji należy również zaliczyć po-
nowne wydanie przez Ossolineum poematu Ivana Mažuranicia Śmierć Smail-agi Czengicia 
(fot. 87). Pierwszy raz dzieło to ukazało się w okresie międzywojennym w serii Biblioteka 
Jugosłowiańska. Wśród 17 pozycji znalazły się 4 książki dla dzieci i młodzieży: Anđelki Mar-
tić Piegasek (fot. 88) oraz Wiosna, mama i ja (fot. 89), Ivana Kušana Zagadkowy chłopiec (fot. 
90) i  Milivoja Matošca Kapitan Tornado (fot. 91). Pięć pozycji stanowiły wybory krótkiej 
formy prozatorskiej, w  tym 3 jugosłowiańskie: Antologia noweli jugosłowiańskiej (Chorwa-
cję reprezentują: M. Begović, V. Car-Emin, V. Desnica, V. Kaleb, S. Kolar, I.G. Kovačić, J. Kozarac,  
M. Krleža, R. Marinković, V. Nazor, D. Šimunović; fot. 92) w wyborze i ze wstępem Bronisława 
Ćirlicia, „Powrót”. Opowiadania jugosłowiańskie (spośród Chorwatów: D. Ivanišević, A. Šoljan, 
K. Špoljar; fot. 93), „Specjalni wysłannicy”. Opowiadania jugosłowiańskie (uwzględnieni autorzy 
z Chorwacji: S. Novak, I. Slamnig, V. Stahuljak, P. Šegedin, A. Šoljan; fot. 94) w wyborze i z posło-
wiem Aliji Dukanovicia, a także 2 indywidualne wybory opowiadań: Vjekoslava Kaleba Między 
dniem i nocą (zob. wklejka 5, fot. 95), Vladana Desnicy „Wiosna w Badrovacu” i inne opowiadania 
(zob. wklejka 5, fot. 96).

77 O sposobie postępowania przy weryfikacji niektórych pozycji eksponowanych na XXIII Międzyna-
rodowych Targach Książki. AAN, z. 1102.

78 [B.tyt.] AAN, z. 1102.
79 Por. T. Baird: Cztery pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun. Kraków 

1968.
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Fot. 86 Okładka Czterech pieśni na mezzosopran i orkiestrę kame-
ralną Tadeusza Bairda do wierszy Vesny Parun
Fot. 87 Okładka poematu Śmierć Smail-agi Čengicia  
Ivana Mažuranicia
Fot. 88 Okładka powieści Piegasek Anđelki Martić
Fot. 89 Okładka opowiadań Wiosna, mama i ja Anđelki  Martić
Fot. 90 Obwoluta powieści Zagadkowy chłopiec Ivana Kušana
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Fot. 91 Okładka powieści Kapitan Tornado Milivoja Matošca
Fot. 92 Okładka Antologii noweli jugosłowiańskiej
Fot. 93 Okładka wyboru prozy „Powrót”. Opowiadania jugosłowiańskie
Fot. 94 Okładka wyboru prozy„Specjalni wysłannicy”.  
Opowiadania jugosłowiańskie
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Wśród 7 przełożonych powieści ukazały się: dwutomowy Bankiet w Blitwie Miroslava 
Krležy (zob. wklejka 5, fot. 97), Dzieci boże Petara Šegedina (zob. wklejka 5, fot. 98), 5 współ-
czesnych powieści: Zimowe letnisko Vladana Desnicy (zob. wklejka 5, fot. 99), Krsta Špoljara 
Statek czeka do jutra (fot. 100), Slobodana Novaka Mirra, złoto, kadzidło (zob. wklejka 5, fot. 
101), Antuna Šoljana Zdrajcy (zob. wklejka 5, fot. 102) oraz Dziewiąty cud na wschodzie autor-
stwa pochodzącego z Sarajewa Anđelka Vuleticia (zob. wklejka 5, fot. 103).

Jeśli chodzi o przekłady, to najczęściej w tym okresie podpisują je: Maria Krukowska, Ha-
lina Kalita, Danuta Cirlić-Straszyńska, Alija Dukanović i Zygmunt Stoberski. 

 6.8.5.4.1. Literatury narodowe w jugosłowiańskich wyborach

Bronisław Ćirlić we wstępie do Antologii noweli jugosłowiańskiej zapowiada „wybór z czte-
rech literatur pięciu narodowości”80. Używa zamiennie pojęć: literatura jugosłowiańska i li-
teratury narodowe, pisarze jugosłowiańscy i pisarze chorwaccy, czarnogórscy, macedońscy, 
serbscy i słoweńscy. Autorzy z Bośni i Hercegowiny nie zostali zdefiniowani pod względem 
narodowościowym. Ćirlić przedstawia ich jako pisarzy z Bośni. O Miodragu Bulatoviciu, Vla-
danie Desnicy, Vjekoslavie Kalebie, Miroslavie Krležy, Veljku Petroviciu pisze jako o pisarzach 
jugosłowiańskich. Andricia nie określa w żaden sposób, a na przykład Ranka Marinkovicia 
jednoznacznie przyporządkowuje do literatury chorwackiej.

Obszerną recenzję Antologii noweli jugosłowiańskiej opublikowały „Nowe Książki”. Jej 
autor Edward Madany chwali koncepcję i wybór, stwierdza, że Ćirlić chce zaprezentować 
prozę jugosłowiańską jako całość, i nazywa takie ujęcie jugoslawizmem. Zaznacza jednak:

Mimo dążenia do zatarcia granicy między literaturami narodowymi w Antologii wyraź-
nie zarysowuje się trzon całego tomu złożony z najbardziej wartościowych artystycznie, 
a także najliczniejszych nowel chorwackich81.

Madany uznaje nawet, że utwory chorwackich autorów, Nazora, Begovicia, Krležy, Kaleba, 
Desnicy czy Marinkovicia, „dorównują najwyższym osiągnięciom literatury zachodniej”82.

W „Powrocie”… z kolei nie ma żadnego wstępu ani informacji na temat wyboru. Na końcu 
książki, w części Od redakcji, znalazły się jedynie noty o autorach. Wszyscy uwzględnieni 
pisarze zostali określeni pod względem narodowościowym, z wyjątkiem Rista Trifkovicia, 
o którym napisano, że się urodził w Bośni. Jan Wierzbicki w recenzji książki dobrze ocenia 
wybór i poziom tłumaczeń: 

80 B. ćirLić: Wstęp. W: Antologia noweli jugosłowiańskiej. Wybór i wstęp B. ćirLić. Warszawa 1964, s. 15.
81 e. Madany: Antologia noweli jugosłowiańskiej. NK 1964, nr 19, s. 886.
82 Ibidem.
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Cieszyć nas może zatem pojawienie się takiego tomu, nie budzi zastrzeżeń dobór na-
zwisk – jest to rzeczywiście, mimo słabszych pozycji – zestaw reprezentatywny. Można 
znaleźć w Powrocie sporo dobrej prozy, jest w tym tomie kilku pisarzy zasługujących na 
bliższe poznanie, dobry jest na ogół poziom przekładów83. 

Przy okazji tej publikacji Wierzbicki dokonuje uogólniającej charakterystyki tematyki 
podejmowanej w literaturze narodów Jugosławii, za jeden z najważniejszych uznając te-
mat wojny.

Do tomu „Specjalni wysłannicy”… (tytuł książki to jednocześnie tytuł opowiadania An-
tuna Šoljana) autor wyboru Alija Dukanović napisał obszerne posłowie, studium na temat 
rozwoju literatury jugosłowiańskiej po II wojnie światowej. Na początku autor doprecy-
zowuje termin: „[…] (ściślej mówiąc: literatur narodów Jugosławii)”84. W dalszej części po-
słowia Dukanović używa pojęcia „literatura jugosłowiańska” i określeń narodowych typu: 

„pisarz chorwacki”, „pisarz serbski” itd. Literaturę jugosłowiańską dzieli na okresy związane 
z przełomami artystycznymi, ale dodaje, że na ogół owe przełomy mają związek z „po-
wstaniami, wojnami lokalnymi, konflagracjami ogarniającymi cały świat albo przełomami 
ideologicznymi czy społeczno-politycznymi przesileniami”85. Te najważniejsze daty to dla 
Dukanovicia wybuch wojny w 1941 roku, rezolucja Kominformu z 1948 roku, przedproże 
1965 roku, kiedy doszło do „pewnych zmian gospodarczo-administracyjnych i personal-
nych wewnątrz kraju”, w których wyniku nasilały się „różnego rodzaju tendencje, wśród 
nich także narodowe”86. Przed każdym opowiadaniem znajduje się krótka nota o autorze. 
W żadnej z nich, tak jak w poprzednich latach, nie pada określenie „pisarz jugosłowiański”. 
Ivo Andrić po raz pierwszy zostaje nazwany pisarzem serbskim, a Ćamila Sijaricia i Rista  
Trifkovicia uznaje się za nowelistów bośniackich (trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to 
określenie narodowe). Dukanović pisze: 

W wyborze reprezentowani są Serbowie i Chorwaci (z Serbii i Chorwacji właściwej lub 
z Czarnogóry oraz z Bośni i Hercegowiny) piszący językiem serbsko-chorwackim, czyli 
chorwacko-serbskim, Słoweńcy posługujący się językiem słoweńskim, wreszcie Mace-
dończycy piszący po macedońsku87.

83 J. wierzBicki: Opowiadania jugosłowiańskie. NK 1970, nr 19, s. 1162.
84 a. dukanović: Posłowie. W: „Specjalni wysłannicy”. Opowiadania jugosłowiańskie. Wybór i posło-

wie a. dukanović. Warszawa 1971, s. 417.
85 Ibidem, s. 418.
86 Por. ibidem, s. 433.
87 Ibidem, s. 439.
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 6.8.5.4.2. Książki chorwackie

Najlepiej przyjęty w poprzednim okresie przez krytykę pisarz Vladan Desnica doczekał się 
dwóch nowych i ostatnich zarazem przekładów swych utworów. Recenzenci w obydwu 
przypadkach nie byli już tak entuzjastyczni, jak w ocenach powieści Niespokojne wiosny. 
Edward Madany porównuje Zimowe letnisko do utworu włoskiego prozaika Alberta Mo-
ravii Matka i córka, a warsztat pisarski Desnicy – do włoskiego neorealizmu. Przestrzega 
jednocześnie:

Ta ciekawa, wyszlifowana artystycznie książka może być pasjonująca, ale tylko dla ludzi 
o zdrowych nerwach, których nie zrazi duża dawka makabry88.

Grzegorz Łatuszyński z kolei, pisząc o zbiorze opowiadań „Wiosna w Badrovacu” i inne 
opowiadania, przypomina dotychczasowe przekłady powieści Desnicy (Niespokojne wiosny 
i Zimowe letnisko). Nową pozycję uznaje za najsłabszą i uważa, że

całe pisarstwo [Desnicy – L.M.] jest jak gdyby rozgrzewką przed generalnym atakiem na 
czytelnika – przed napisaniem tej jednej książki, która wpisze na trwałe nazwisko autora 
do dziejów literatury89. 

Nowy zaprezentowany polskiemu czytelnikowi pisarz to Krsto Špoljar, przez krytykę 
przyjęty z dużym zaciekawieniem. W „Nowych Książkach” Witold Nawrocki recenzję po-
wieści Statek czeka do jutra zaczyna od opinii, że książka jest dowodem „olbrzymich moż-
liwości wielonarodowej literatury jugosłowiańskiej”. Wymienia przekładanych już pisarzy 
i ich tłumaczy: Aliję Dukanovicia, Marię Krukowską, Halinę Kalitę, Zygmunta Stoberskiego, 
Danutę Cirlić-Straszyńską, i nazywa ich oddanymi przyjaciółmi oraz propagatorami prozy 
jugosłowiańskiej. W samych pozytywach wypowiada się o przekładzie D. Cirlić-Straszyńskiej, 
określając go jako „świetny, potoczysty i harmonijny”, a sam utwór – jako zarówno urzeka-
jący, jak i odpychający90. W „Kulturze” Jerzy Niemczuk nie ocenia książki, lecz koncentruje 
się na opisie i interpretacji. W pierwszym zdaniu swojej recenzji poleca utwór czytelnikowi 
poszukującemu tzw. ambitnej literatury:

Powieść Krsto Špoljara nie jest książką zwykłą, a zjawisko niezwykłe trudno ująć w po-
tocznych kategoriach, przydatnych do szufladkowania przeciętnej masy literatury91.

88 e. Madany: „Zimowe letnisko”. NK 1963, nr 10, s. 518.
89 G. łaTuszyński: Trzecie zetknięcie. NK 1970, nr 19, s. 1164.
90 w. nawrocki: Czas i nic poza nim. NK 1973, nr 13, s. 19.
91 J. nieMczuk: Zbrodniarz i wdowa. „Kultura” 1973, nr 17, s. 9.
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Fot. 197 Okładka powieści Bankiet w Blitwie Miroslava Krležy
Fot. 198 Okładka powieści Dzieci boże Petara Šegedina
Fot. 199 Okładka powieści Zimowe letnisko Vladana Desnicy
Fot. 100 Okładka powieści Statek czeka do jutra Krista Špoljara
Fot. 101 Obwoluta powieści Mirra, złoto, kadzidło Slobodana Novaka
Fot. 102 Obwoluta powieści Zdrajcy Antuna Šoljana
Fot. 103 Okładka powieści Dziewiąty cud na wschodzie  
Anđelko Vuleticia
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Fot. 95 Okładka zbioru opowiadań Między dniem i nocą Vjekoslava Kaleba
Fot. 96 Okładka wyboru prozy „Wiosna w Badrovacu” i inne opowiadania 
Vladana Desnicy
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W „Tygodniku Kulturalnym” Henryk Bereza natomiast dostrzega wpływ Williama Faulk-
nera na twórczość prozatorską Krsta Špoljara. Debiut prozatorski chorwackiego pisarza jest 
dla krytyka wystarczająco interesujący, by sięgnąć po kolejne książki tego autora92.

Polski czytelnik miał również możliwość zapoznania się z kolejną pozycją z ogromnego 
dorobku Miroslava Krležy – niezmiennie uważanego za najwybitniejszą postać literatury 
i kultury chorwackiej – dwutomową powieścią Bankiet w Blitwie. W „Nowych Książkach” 
Edward Madany wychwala autora i w łagodnym tonie pisze, że koncepcje polityczne za-
warte w książce z 1939 roku nie wytrzymały próby czasu93.

Obszerna prezentacja twórczości prozatorskiej Krležy ukazała się w 10. numerze „Kultury” 
z 1970 roku. Jerzy Żurek stwierdza na początku artykułu, że jest to trudna literatura i za-
pewne z tego powodu mało znana oraz „ignorowana przez krytykę”. Wybiera zaś prozę, bo 
to pozwala, według niego, najpełniej zaprezentować osobowość pisarza, jego „artystyczny 
i pozaliteracki światopogląd”. W odczytaniu Żurka zdecydowaną przewagę zyskuje intepre-
tacja polityczna. W analizowanych tekstach poszukuje marksistowskich poglądów, wpisuje 
ukazywane przez Krležę konflikty w schematy walki klasowej. Nie zawsze mu się to udaje. 
Pisząc o Bankiecie w Blitwie, zauważa: 

Zadziwia przecież fakt, że prawie nieobecne są kryteria klasowe w  ocenie faszystow-
skiego państwa Borutańskiego. Jedyny komunista pojawiający się w książce jest na tyle 
niejednoznaczny, że trudno nie opatrzyć jego miana cudzysłowem94.

Niektóre poglądy Krležy zostają uznane za prostoduszne i kontrowersyjne. Żurek propo-
nuje o nich zapomnieć i skupić się na płynącej z twórczości chorwackiego pisarza humani-
stycznej trosce o świat i człowieka.

W omawianym okresie ukazały się dwie książki w kultowej PIW-owskiej czarnej serii: 
Slobodana Novaka Mirra, kadzidło i złoto i Antuna Šoljana Zdrajcy, co samo w sobie było 
znakomitą rekomendacją i nobilitacją ich autorów. Edward Madany w recenzji powieści 
Mirra, kadzidło i złoto uznaje, że literatura jugosłowiańska 

coraz bardziej odchodzi od swej wielkiej tematyki partyzanckiej, coraz częściej pojawia-
ją się w niej bohaterowie zmęczeni, osłaniający się przed światem gestem rezygnacji 
bądź izolacji95, 

a utwór Novaka zdążył już zdobyć w Jugosławii nagrodę za najlepszą powieść roku:

92 H. Bereza: Ostrożność.  „Tygodnik Kulturalny” 1973, nr 42, s. 4.
93 e. Madany: Ponura kronika blitwańska. NK 1969, nr 2, s. 122. 
94 J. żurek: Prezentujemy: Mirosław Krleža: „Homo cylindriacus”.  „Kultura” 1970, nr 10, s. 3.
95 e. Madany: Samarytanin z wyboru. NK 1972, nr 13, s. 47.
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Na tę decyzję jury w dużym stopniu musiała wpłynąć forma podawcza prozy Novaka, 
umiejętność stworzenia atmosfery, ekspresja i  precyzja opisu, artystyczny kształt tej 
opowieści z wyspiarskiego zakątka Dalmacji96.

Na pierwszy plan opublikowanej w „Kulturze” recenzji Ewy Rodé wysuwa się drastyczność 
i naturalizm książki oraz trudność w jej odbiorze, potęgowana licznymi wtrętami w dialekcie, 
których znaczenia czytelnik musi sprawdzać w przypisach. W recenzji, w której trudno zna-
leźć ślady osobistego zainteresowania książką, przyjemności płynącej z jej lektury, ostatnie 
zdanie zaskakuje zawartym w nim wnioskiem:

Niech wartość książki Slobodana Novaka sprawi, że polski Czytelnik sięgnie po inne po-
zycje pisarzy jugosłowiańskich97. 

96 Ibidem.
97 e. rodé: W małym domku. „Kultura” 1972, nr 11, s. 9.

Fot. 104 Barbary 
Sadowskiej przekłady 
wierszy Milivoja Slavička 
– „Tygodnik Kulturalny”
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Wydaje się, że wartość, nie wiadomo zresztą jaka, została autorce narzucona.
Do recenzji publikacji książkowych wracam jeszcze w osobnym podrozdziale, prezentują-

cym omówienia kroatystycznych publikacji zamieszczanych w „Roczniku Literackim”. Ukazy-
wały się one z kilkuletnim opóźnieniem i mają zupełnie inny charakter od pisanej na bieżąco 
i publikowanej w prasie krytyki przekładu. Inny jest też w ich przypadku rodzaj czytelnika.

 6.8.5.5. Przekłady w czasopismach

W czasopismach ukazywały się fragmenty albo przygotowywanych do druku, albo już opu-
blikowanych książek. Jeśli chodzi o rodzaj literacki, dominowała liryka. Na pierwszym miej-
scu pod względem liczby przekładów w czasopismach znalazł się Milivoj Slaviček (obecny 
od 1970 roku, najczęściej drukowany w polskich czasopismach autor chorwacki, najczę-
ściej również przyjeżdżający do Polski pisarz jugosłowiański; fot. 104). Często i regularnie 
drukowano wiersze Vesny Parun (fot. 105). Ponadto nieco większa liczba publikacji przy-
pad ła na poezję Dragutina Tadijanovicia, Slavka Mihalicia, Anđelki Martić. Reszta tekstów 
to utwory około 50 autorów. W czasopismach bowiem zamieszczano przekłady wielu auto-
rów, w skromnej jednak liczbie. Dominowała literatura współczesna, z kilkoma wyjątkami, 
jak kilka wierszy renesansowych poetów chorwackich w tłumaczeniu Marii Adamczyk, za-
mieszczonych w „Nurcie” w 1968 roku. 

Najczęściej w tym okresie przekładali: Maria Krukowska, Halina Kalita, Danuta Cirlić-Stra-
szyńska, Bożena Nowak, Alija Dukanović i Zygmunt Stoberski. Liczba tłumaczy z języka 
chorwackiego była o wiele większa, ale mieli niewiele prac w dorobku. Najwięcej przekła-
dów zamieszczało na swych łamach:  „Życie Literackie”,  „Płomyczek” i  „Płomyk”,  „Tygodnik 
Kulturalny”,  „Argumenty” (fot. 106).

Fot. 105 Bożeny Nowak 
przekłady wierszy Vesny Pa-
run – „Tygodnik Kulturalny”
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Fot. 106 Jolanty Groo i Andrzeja 
Jankovicza przekład opowiadania  
Ranka Marinkovicia Ręce  
z rysunkiem Andrzeja  
S. Kowalskiego – „Poglądy”
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Biorąc pod uwagę publikacje w czasopismach, wydanie samodzielnego zbioru opowia-
dań „Wiosna w Badrovacu” i inne opowiadania, obecność w dwóch jugosłowiańskich wybo-
rach (Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne, Antologia noweli jugosłowiańskiej), 
a także wydanie powieści Zimowe letnisko oraz opublikowanie w poprzednim okresie Nie-
spokojnych wiosen, uznać należy, że w tym czasie jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
autorów, oprócz rzecz jasna Miroslava Krležy, był Vladan Desnica.

 6.9. Literatura i kultura chorwacka na łamach wybranych czasopism

 6.9.1. „Życie Literackie”

 6.9.1.1. Jugosławia oczami podróżnika

W omawianym okresie ukazały się 4 reportaże z podróży po Jugosławii autorstwa redak-
torów tygodnika: Włodzimierza Maciąga w 1963 roku, Władysława Machejka w 1965 roku 
oraz 2 Jerzego Lovella – w latach 1966 i 1971. 

 6.9.1.1.1. Włodzimierz Maciąg – zwrócony ku przyszłości Belgrad, zanurzony w przeszłości Zagrzeb

Włodzimierz Maciąg odwiedził Jugosławię w 1963 roku. Duże wrażenie zrobiło na nim lot-
nisko w Belgradzie, jego luksus i nowoczesność. Autor reportażu podkreśla widoczne na-
stawienie na przyszłość: „Od przeszłości ucieka się tutaj, z góry, z pewną wyższością się na 
nią patrzy”. Pisze o narodzie jugosłowiańskim, ale zaznacza jednocześnie zróżnicowanie 
kulturowe, religijne i językowe kraju: „Słowo Jugosłowianin jest oznaczeniem przynależno-
ści państwowej niepozwalającym w zasadzie określić znamion obyczajowo-kulturalnych”. 
W tekście w stereotypowy sposób zestawiono Zagrzeb i Belgrad. Maciąg opowiada aneg-
dotę o sporze, którego był świadkiem i który rozgorzał pomiędzy belgradczykiem a za-
grzebianinem. Pierwszy, student, za największy walor swego miasta uważał nowoczesność, 
drugi,  „niemłody” – historyczność. Maciąg podsumowuje to zdarzenie słowami:  „Co do 
mnie, byłem za Krakowem”, co sugerowałoby, że bardziej odpowiadał mu jednak Zagrzeb, 
wcześniej porównany do Krakowa. Zawarta w reportażu negatywna ocena Dubrownika 
odnosi się do jego współczesnej postaci. Zdaniem Maciąga, 

jest miastem bez duszy, przypomina ogromnych rozmiarów antykwariat przygotowany 
dla przyjemności turystów z całego świata.
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Maciąg dużo pisze o sytuacji polityczno-gospodarczej, decentralizacji, o zasadach ryn-
kowych, konkurencji, które, jego zdaniem, nie sprawdzają się w odniesieniu do kultury 
i sztuki, gdyż powodują drożyznę. Zauważa, że oferta jest bogata i zróżnicowana, tłumaczy 
się dużo, lecz najwięcej wydano „literatury niskich lotów”. Autor reportażu dochodzi do 
wniosku, że kultura miejska jeszcze się nie wykształciła, a „wyższe potrzeby kulturalne nie 
zostały jeszcze wpojone”. Ilustruje to wrażeniami z wizyty w Operze Belgradzkiej na przed-
stawieniu Borysa Godunowa Musorgskiego. Autora uderza niewielkich rozmiarów budynek 
opery i mała liczba widzów na widowni98. W następnym numerze tygodnika opublikowano 
drugą część artykułu. Została w nim bardzo pochlebnie opisana Słowenia, która wywarła 
na Maciągu najlepsze wrażenie.

 6.9.1.1.2. Jugosławia według Władysława Machejka –  
  „organizm, który ubiega w porę nadchodzące lub już wzbierające choroby”

Reportaż Władysława Machejka Jedziemy do Jugosławii znalazł się na 1. stronie tygodnika, 
a dokończenie – na 9., wraz ze zdjęciem rzeźby Meštrovicia Matka. Na początku Machejek 
powraca do poprzedniej podróży z 1957 roku. Przypomina panujące wówczas wśród Ju-
gosłowian przekonanie, że ich droga do socjalizmu jest jedyna i słuszna, oraz dostrzeżoną 
wówczas biedę, drażliwość i podejrzliwość ludzi, z którymi rozmawiał. Przy okazji drugiej 
wizyty było zupełnie inaczej. Podobnie jak na Maciągu, najpierw duże wrażenie na Ma-
chejku wywarło nowoczesne belgradzkie lotnisko i samo miasto: nowe biurowce, osiedla 
mieszkaniowe, szerokie ulice. Zauważa wyższy standard życia: „[…] dziś skromny wozik 
kupi przeciętniak zatrudniony w przemyśle za dwuletnią pensję, a dawniej nie mógł tego 
dokonać za cenę dziesięcioletnich wyrzeczeń”. Machejek pisze o zagrzebskim czasopiśmie 

„Praxis”, które

usiłuje znaczącymi piórami konfrontować teorię z praktyką i podciągnąć zagadnienia 
polityczne do poziomu gospodarki i kultury, ponieważ pozostają one w tyle.

Wspomina o życiu kulturalnym, wymienia pisarzy. Spośród chorwackich wyróżnia Krležę, 
którego nazywa osobistym przyjacielem marszałka Tity. Znacznie więcej uwagi poświęca 
jednak pisarzom serbskim99.

W drugiej części reportażu Jugosławia na nowym etapie rozwoju dominuje problematyka 
społeczna, polityczna i gospodarcza. Machejek dużo miejsca poświęca turystyce, zagra-

98 w. MaciąG: Jugosławia 1963. ŻL 1963, nr 26, s. 5.
99 w. MacHeJek: Jedziemy do Jugosławii. ŻL 1965, nr 43, s. 1.
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nicznym gościom, kwestiom ekonomicznym, cenom, zarobkom. Szczególnie interesuje 
go system kierowania przedsiębiorstwami i rady pracownicze/robotnicze. Wspomina też 
o niezadowoleniu Chorwatów i Słoweńców spowodowanym centralnym zarządzaniem 
i inwestycjami w słabo rozwiniętych republikach. Sygnalizuje kłopoty w zakresie wyrów-
nywania różnic i  jednoczenia Jugosławii. Funkcję konsolidującą miała pełnić „jednolita 
socjalistyczna kultura jugosłowiańska”, która jednak „nie znalazła zbyt wielu entuzjastów”. 
W artykule rysuje się wyraźny podział na „centralistów” i „decentralistów”. Do tych drugich 
zaliczono Chorwatów i Słoweńców. Reportaż Machejek kończy jednak optymistycznie. 
Jugosławia zrobiła na nim wrażenie „organizmu, który ubiega w porę nadchodzące lub już 
wzbierające choroby”100. W wydanym w 1968 roku zbiorze reportaży, pod celnym tytułem 
Podróże polityczne, redaktor naczelny „Życia Literackiego” dodał do tej refleksji pozosta-
wione bez odpowiedzi pytanie: „Czy je likwiduje?”101.

 6.9.1.1.3. Jerzy Lovell – kraj z długami, kraj z problemami natury wewnętrznej

Jerzy Lovell dwukrotnie się dzielił z czytelnikami „Życia Literackiego” swoimi wrażeniami 
z podróży do Jugosławii. W 1966 roku relacja ma formę wymyślonej rozmowy z profeso-
rem Bergeretem, bohaterem książki Anatola France’a Pan Bergeret w Paryżu, którą autor 
miał z sobą i stale czytał. Dłuższa wersja reportażu została 3 lata później opublikowana 
w książce Podróże Polaków102. 

Lovell Chorwatów porównuje do Włochów (wygląd, temperament, sposób bycia). W roz-
mowach z nim chwalą się inwestycjami, ale okazuje się, że są finansowane z kredytów. 
Z reportażu wyłania się obraz Jugosławii jako kraju zadłużonego, w którym nie ma pew-
nej pracy, a gdy już się ją ma, „człowiek nie wie, ile pieniędzy przyniesie na pierwszego do 
domu”. Lovell zachowuje dystans, jest ironiczny. Opowiada o spotkaniu z rybakiem, który 
wcześniej pracował w firmie transportowej w Zagrzebiu, ale ta zbankrutowała. Rybak pierw-
szy postawił kolejkę winiaku. Lovell mu się zrewanżował i stwierdził: „[…] na szczęście na 
tym się skończyło – u nas by to trwało do rana, ale oni mają twardy rygor ekonomiczny”103.

Lovell drugi raz był w Jugosławii w 1971 roku. Tym razem z żoną i synem wyjechał na 
wakacje na wyspę Rab (zdjęcie wyspy zamieszczono na 1. stronie pisma; fot. 107). Droga 
do Zagrzebia przywodzi autorowi na myśl Rzeszowszczyznę, a stolicę Chorwacji uważa za 
nieco okazalszy Radom czy Tarnów. Inność zaczyna się dla niego godzinę drogi pociągiem 

100 w. MacHeJek: Jugosławia na nowym etapie rozwoju. ŻL 1965, nr 44, s. 9–10.
101 w. MacHeJek: Podróże polityczne. Warszawa 1968.
102 J. LoveLL: Podróże Polaków. Impresje reportażowe. Warszawa 1969.
103 J. LoveLL: Podróż po Jugosławii. ŻL 1966, nr 52, s. 1.
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za Zagrzebiem: rozgrzane skały, zapach nieznanych ziół, kobiety ubrane na czarno, niosące 
na głowach spiętrzone torby, wreszcie morze, Rijeka, różnojęzyczny tłum, oczekiwanie na 
prom, hippisi i powtarzające się narzekanie na brak pieniędzy. Wspomina reportaże Marii 
Dąbrowskiej zamieszczone w „Wiadomościach Literackich” w 1936 roku pt. Na wyspie Rab 
i Czerwiec na wyspie Rab. Konfrontuje je z obecną rzeczywistością, konstatując, że wszystko 
uległo zmianie. Na wyspie nie ma już rolnictwa, a mieszkańcy nastawieni są na turystykę: 
nie ma dawnych kamiennych chałup, dominują nowoczesne domki i wille. W niektórych 
kwestiach zgadza się jednak z Dąbrowską i przytacza fragmenty jej reportażu dla potwier-
dzenia własnych wrażeń. Dotyczą one subiektywnego opisu krajobrazu. Dużo i ciepło pisze 
o gospodarzu Franju, u którego wynajęli pokój („stosunkowo niedrogo”) i który w czasie 
wojny był partyzantem. Gdy zaczęli rozmawiać o Ticie, gospodarz spoważniał, gdyż wyraził 
obawę, że nie wiadomo, co się stanie z Jugosławią, gdy marszałek umrze. Niepokoje we-
wnętrzne, związane z Chorwacką Wiosną, jeszcze bardziej widoczne są w rozmowie z bel-
gradzkim dziennikarzem, który mówi o chorwackim nacjonalizmie, o tym, że niechętnie tu 
przyjechał, że w Chorwacji kamieniami obrzucono jego samochód z belgradzką rejestracją. 

„W Zagrzebiu amok nacjonalistyczny padł i na intelektualistów, działaczy, polityków”. Lovell 

Fot. 107 Reportaż Jerzego 
Lovella z podróży do Jugosła-
wii – „Życie Literackie”
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dowiaduje się od niego, że znowelizowano konstytucję, która ma na celu decentralizację 
i zwiększenie samorządności104.

 6.9.1.2. W kręgu wydarzeń społeczno-politycznych

„Życie Literackie” regularnie zamieszczało informacje dotyczące zagadnień społeczno-poli-
tycznych. Często znajdowały się one w przeglądzie prasy zagranicznej. Była to stała rubryka 
pisma, w której czytelnika zapoznawano z wybranymi wydarzeniami w świecie. W 1967 
roku, od 13. numeru, wprowadzono nowe działy – Prasówki zagraniczne i Kronikę w miejsce 
Z kraju i Z zagranicy. Cytowano w nich między innymi media francuskie, niemieckie, szwaj-
carskie, włoskie, amerykańskie i jugosłowiańskie (najczęściej tygodnik „NIN” oraz agencję 
prasową TANJUG). 

W czasie wizyty Tity w Polsce w 1964 roku ukazał się artykuł o wspólnym oświadczeniu 
Władysława Gomułki i Josipa Broza-Tity Konsultacje polsko-jugosłowiańskie. Jest to tekst po-
lityczny, z silnymi akcentami wymierzonymi w Republikę Federalną Niemiec. Mowa w nim 
o „awanturniczych duchach neohitleryzmu w Bonn, które korci III wojna światowa w imię 
odwetu za przegraną II wojnę światową”, o wspólnocie losów Polski i Jugosławii podczas  
II wojny światowej, zniszczeniach wojennych, ogromnej liczbie ofiar, o wspomnieniach 
osób więzionych w okresie kultu jednostki, o krytyce beriowszczyzny105. 

 6.9.1.2.1. Kłopoty jugosłowiańskie

Często poruszano w piśmie problemy gospodarcze Jugosławii, zwłaszcza zjawisko bezro-
bocia i emigracji zarobkowej. W 1966 roku pisano o 230 000 bezrobotnych i o 350 000 osób 
pracujących na Zachodzie, które przesyłają pieniądze rzędu 30 000 000 dolarów rocznie, 
co stanowi 1/3 dewiz pochodzących z turystyki zagranicznej106. W 1971 roku podano infor-

104 J. LoveLL: Sierpień na wyspie Rab. ŻL 1971, nr 40, s. 1, 12 i 13.
105 W.M. [MacHeJek W.]: Konsultacje polsko-jugosłowiańskie. ŻL 1964, nr 28, s. 1.
106 [B.a.] Koncepcje i wydarzenia jugosłowiańskie. ŻL 1966, nr 34, s. 11. Była to niemal cała strona 

poświęcona Jugosławii. W tej samej prasówce informowano jeszcze, za komunistycznym włoskim 
pismem „Rinascita”, o tym, że Tito zarządził kontrolę organów bezpieczeństwa. Znaleziono podsłuchy 
nawet w biurze marszałka. Ranković złożył rezygnację. Zwołano IV Plenum KC ZKJ. Za francuskim 

„Nouvel Observateur” natomiast opublikowano fragment wywiadu z Edvardem Kardeljem, który zo-
stał przedstawiony jako wybitny ekonomista, bliski współpracownik Tity. Miejsce spotkania wybrane 
przez Kardelja było symboliczne – siedziba Zgromadzenia Związkowego Jugosławii, u zbiegu Dunaju 
i Sawy, naprzeciwko Starego Belgradu; w latach 1941–1944 biegła tu granica NDH. Rozmawiano 
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mację, za amerykańskim dziennikiem „Baltimore Sun”, że liczba osób, która wyemigrowała 
w poszukiwaniu pracy, zamyka się w granicach od 800 000 do 1 000 000 osób. W 1970 roku 
przysłali oni do kraju 450 000 000 dolarów, sumę o wiele większą niż ta z dochodów w tu-
rystyce. Wyjeżdżali jednak nie tylko niewykwalifikowani pracownicy, zaczynało bowiem 
brakować ludzi w stoczniach czy kelnerów107. Z kolei belgradzka „Borba” w 1972 roku pisała 
o 620 000 zatrudnionych osób, którzy otrzymują pensje nieregularnie108.

 6.9.1.2.2. Problemy wewnętrzne Jugosławii – Chorwacka Wiosna

Rok 1971 w Jugosławii i podejmowane wówczas przez Chorwację i Słowenię próby wywal-
czenia większej autonomii zostały w „Życiu Literackim” przedstawione na podstawie dwóch 
źródeł: francuskiego i szwajcarskiego. Relacja za Agencją Reutera na temat sytuacji politycz-
nej i tarć pomiędzy rządem centralnym oraz przywództwem politycznym poszczególnych 
republik powstała wcześniej. Wynika z niej, że marszałek Tito wciąż cieszy się dużym autory-
tetem i szacunkiem, ale teraz musi „stoczyć swą ostatnią bitwę – o jedność Jugosławii”, gdyż 
republiki domagają się większych praw i kompetencji, zwłaszcza najbogatsze: Chorwacja 
i Słowenia. Mowa jest o zmianie konstytucji, delegowaniu przez każdą z 6 republik i przez 
2 okręgi autonomiczne po 1 przedstawicielu do zbiorowej „prezydentury”. Zawarte w arty-
kule wnioski są niejednoznaczne. Choć przeważa przekonanie o osiągnięciu ostatecznego 
porozumienia politycznego wewnątrz Jugosławii, to znajduje też wyraz obawa, że państwo 
może się rozpaść. Brano również pod uwagę rozwiązania siłowe. Vincent Buist stwierdza: 

Istnieje niebezpieczeństwo, iż jeśli w  wyniku jakiegoś błędu lokalnych polityków doj-
dzie do poważnego zagrożenia struktury federacji, może to stworzyć pokusę dla wkro-
czenia na arenę armii – ostatniej ostoi sprawnej władzy federalnej – która narzuciłaby 
dyscyplinę w imieniu rządu centralnego w Belgradzie109. 

W innym tonie została napisana kilka miesięcy później relacja szwajcarskiego tygodnika 
„Die Weltwoche”, który informował o grudniowym kryzysie jugosłowiańskim i radykalnych 

o gospodarce i ustroju. Na pytanie francuskiego dziennikarza o system wielopartyjny, za którym 
opowiadają się zachodnie partie komunistyczne, Kardelj odrzekł, że nie potępia go, ale opowiada 
się przeciwko jego wprowadzeniu. Według niego, byłby to krok wstecz, który zburzyłby w kraju cały 
system społeczny i polityczny. Nie jest to klasyczny wywiad, składający się z pytań i odpowiedzi, lecz 
wypowiedź dziennikarza, w którą wplatane są słowa Kardelja. 

107 [B.a.] Prasówki zagraniczne: Odpływ siły roboczej z Jugosławii. ŻL 1971, nr 44, s. 2.
108 [B.a.] Prasówki zagraniczne: Kłopoty jugosłowiańskie. ŻL 1972, nr 27, s. 2.
109 [B.a.] Prasówki zagraniczne: O sytuacji w Jugosławii. ŻL 1971, nr 23, s. 2.
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krokach, jakie podjął Tito, o „czystkach” w szeregach działaczy, usunięciu przywódców SKH: 
Savki Dabčević-Kučar i Mika Tripala –   „wczoraj jeszcze wielkie wzory, twórcy rzadko spoty-
kanej jedności narodu i partii komunistycznej – dziś stały się kozłami ofiarnymi”. Chorwaci 
zostali ukazani w bardzo pozytywnym świetle. Przypisuje się im:

inteligencję, pracowitość, rzetelność, otwarcie na świat. Uchodzą oni za „Czechów Bał-
kanów”. Pod względem cywilizacyjnym plasują się za Słoweńcami, lecz daleko przed 
pozostałymi narodami Jugosławii110.

Tygodnik podaje, że Chorwacja wypracowuje około 43% dewiz, wysyła najwięcej ro-
botników na Zachód, „jej stocznie, hotele i przemysł funkcjonują zdecydowanie najlepiej”, 
a problemy finansowe chorwackich przedsiębiorstw „w poważnej mierze wynikają z nie-
pokrytych zamówień państwowych, z niedociągnięć w belgradzkich organizacjach han-
dlowych”. Jeśli chodzi o kulturę, okazuje się, że

Chorwaci są jedynym południowosłowiańskim narodem o kulturze miejskiej. Jako jedy-
ni posiadali przez ponad 1 000 lat własną szlachtę. Zagrzeb ma najstarszy uniwersytet 
na terytorium jugosłowiańskim, ponadto najstarszą akademię sztuk pięknych, najbo-
gatsze w tradycje mieszczaństwo111.

W wyjaśnieniach panującej sytuacji społeczno-politycznej zwraca się uwagę, że to właś-
nie Chorwaci w Jugosławii najbardziej domagają się decentralizacji, a Chorwaci 

Nigdy nie robili tajemnicy z  tego, że od jugosłowiańskiego państwa federacyjnego 
znacznie chętniej widzieliby federację państw. 

Autor artykułu zastanawia się, dlaczego Tito, sam przecież Chorwat, zdecydował się na 
usunięcie kierownictwa chorwackich komunistów. 

Być może Tito uzyskał tajne informacje o kontaktach między zagrzebskimi nacjonalista-
mi i skrajnie prawicowymi Chorwatami przebywającymi na emigracji w NRF. Być może 
obawiał się on rzeczywiście – jak twierdzi obecnie – szybkiego wybuchu wojny domowej. 

Pada na koniec pytanie retoryczne: „[…] czy idylla nie była zbyt nierealna, a co za tym 
idzie – niezdolna do życia?”112.

110 [B.a.] Prasówki zagraniczne: Jeszcze o kryzysie chorwackim. ŻL 1972, nr 3, s. 2.
111 Ibidem.
112 Ibidem.
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Lekarstwem na wszystko był Tito, który pozostał pierwszoplanową postacią i gwarantem 
istnienia Jugosławii. W 1972 roku za Reuterem informowano o jego 80. urodzinach. 

Burzliwa przeszłość Jugosławii i zasnuta chmurami przyszłość zostały dzisiaj chwilowo 
zapomniane i zastąpione przez niemal powszechną radość w związku z 80. rocznicą uro-
dzin marszałka Tity113.

 6.9.1.2.3. Jugosłowiańscy dysydenci – Mihajlo Mihajlov i Milovan Đilas

Problem dysydentów dotyczył obu krajów. Polskich było znacznie więcej i na ogół jugo-
słowiańska opinia publiczna odnosiła się do nich z sympatią. Zupełnie inaczej traktowano 
jugosłowiańskich dysydentów w Polsce. Trudno znaleźć przykład osoby, która popadłszy 
w konflikt z jugosłowiańskim państwem, spotkałaby się w Polsce w polskim oficjalnym dys-
kursie z życzliwym przyjęciem. Inny stosunek do nich miała polska opozycja. W latach sześć-
dziesiątych najwięcej uwagi skupiły na sobie dwie postaci: Mihajlo Mihajlov i Milovan Đilas.

Mihajlo Mihajlov został dwukrotnie skazany w procesach politycznych: w 1966 roku – na 
3,5 roku więzienia, w 1975 roku po raz drugi – na 7 lat. Wypuszczony w 1978 roku, wyjechał 
do USA. Po śmierci Slobodana Miloševicia wrócił do Belgradu. Zmarł w 2010 roku. Przy tej 
okazji został nazwany jedynym prawdziwym jugosłowiańskim dysydentem, „z wyjątkiem 
być może Milovana Đilasa”114. Nie był politykiem, wydaje się, że to przypadkowa ofiara 
systemu. Naraził się napisanym po pobycie w Moskwie, w ramach wymiany stypendialnej, 
dziennikiem podróży Moskiewskie lato (Moskovsko leto), którego pierwsza część ukazała 
się w belgradzkim czasopiśmie „Delo”. Drugiej, wskutek interwencji ambasadora ZSRR, nie 
opublikowano. W „Życiu Literackim” przedstawiono Mihajlova jako syna rosyjskiego bia-
łogwardzisty (wcześniej podał tę informację Władysław Machejek z wtrąceniem: „[…] jak 
się dowiedziałem z paryskiej »Kultury«”115) . Pisano, że w Jugosławii nazywany jest „małym 
intrygantem przeciwko socjalizmowi”,  Zachód zaś chce jego przypadek wykorzystać, aby 
zdyskredytować socjalistyczną demokrację i Jugosławię116.

Z całą pewnością najbardziej znanym jugosłowiańskim dysydentem był Milovan Đilas. 
„Życie Literackie” pisało na jego temat raz, ale w krytycznym momencie, w związku z wyda-
rzeniami w Czechosłowacji, na 1. stronie, we fragmencie niepozostawiającym wątpliwości – 

113 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1972, nr 23, s. 2.
114 „[…] osim možda Milovana Đilasa”. www.vreme.com/cms/view.php?id=918412. Data dostępu: 

10 maja 2012.
115 w. MacHeJek: Jedziemy do Jugosławii…, s. 9.
116 Koncepcje i wydarzenia jugosłowiańskie. Działalność Mihajlo Mihajlova. ŻL 1966, nr 34, s. 11.
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Dżilas łaknie krwi. Nastąpił wówczas najpoważniejszy po 1948 roku kryzys w kontaktach 
polsko-jugosłowiańskich. Milovan Đilas został tu nazwany „postronnym rewizjonistą”, który 
wyjechał do USA i tam wygłasza „antyradzieckie i podżegawcze prelekcje”. Artykuł jest de 
facto zawoalowaną krytyką Jugosławii, która wprawdzie skazała Đilasa, ale

nastąpiło obopólne przebaczenie, nie tylko na linii naczelnik więzienia – więzień… Spo-
iwem wszystkich odmian rewizjonizmu, i  tego wściekłego, i  tego w  białych rękawicz-
kach, jest nienawiść do ZSRR117. 

Nieco inne światło na ówczesną sytuację autora Nowej klasy rzuca w swych dziennikach 
Gustaw Herling-Grudziński. Zapis z listopada 1969 roku został poświęcony jego wizycie 
w Belgradzie i spotkaniu z bohaterem opowieści. Okazuje się, że Đilas wprawdzie może 
spokojnie pracować i żyć, dostaje państwową emeryturę, która jest o 25% wyższa niż pensja 
profesora uniwersyteckiego, ale jest też druga strona medalu:

Nie może więc uskarżać się na kłopoty materialne, przeciwnie, gotów jest pierwszy 
przyznać, że powodzi mu się o ileż lepiej niż tylu innym. Ale poza obrębem królewskiej 
łaskawości Tity w sprawach „bytowych” i w stosunkach z zagranicą, medal ma swoją od-
wrotną stronę w Jugosławii. Syn marnotrawny i buntowniczy starego marszałka jest we 
własnym kraju, jak to sam określa, czymś pośrednim między trędowatym i człowiekiem 
skazanym na orwellowskie „nie-istnienie”. […] Rozmawiamy po angielsku, Dżilas używa 
zwrotu secondary punishment na oznaczenie próżni, jaką wokół niego stworzono. I ilu-
struje groteskowość tej „dodatkowej kary” wymownym gestem118. 

Obraz Jugosławii jest ambiwalentny. Z jednej strony chętnie rozpisywano się o trapiących 
ją kłopotach. Wyłania się z tych informacji obraz kraju, który boryka się z wieloma proble-
mami zarówno natury społecznej, politycznej, jak i gospodarczej. Sfera kultury również je 
odczuwa, gdyż jest traktowana jako działalność mająca przynosić dochód, co powoduje 
obniżenie wartości estetycznej produkcji kulturalnej. Z drugiej strony Jugosławia, najbliższa 
Zachodowi spośród wszystkich krajów socjalistycznych, nazywana jest przedpokojem Za-
chodu. Wydaje się, że pobrzmiewa w informacji z 1969 roku nuta zazdrości spowodowana 
tym, że Jugosłowianie, w przeciwieństwie do obywateli innych krajów socjalistycznych, 
mieli dostęp do wielu dóbr konsumpcyjnych będących dla mieszkańców Europy Wschod-
niej przedmiotem pożądania. W tygodniku zamieszczono informację, że po 2 latach rozmów 

117 W.M. [MacHeJek W.]: Dżilas łaknie krwi. ŻL 1968, nr 43, s. 1.
118 G. HerLinG-Grudziński: Dziennik pisany nocą. T. 1: 1971–1981. Wstęp k. poMian. Kraków 2011, 

s. 15–16.
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zawarto porozumienie, na którego mocy będzie wychodzić w Jugosławii francuski tygodnik 
„Elle”, który pokonał konkurentów z Włoch i RFN. Wersja jugosłowiańska czasopisma miała 
być drukowana w wydawnictwie Mladinska knjiga z Lublany i nosić tytuł „Ona”. Przewidy-
wano, że będzie się ukazywać w 3 językach (!): słoweńskim, serbskim i chorwackim. Nakład 
ustalono na 150 000 egzemplarzy, objętość – na 120 stron, z czego 20–30 stron przypada-
łoby na reklamy. Podkreślono, że „Elle” będzie pierwszym zachodnim pismem wydawanym 
w kraju socjalistycznym119.

 6.9.1.3. Informacje o literaturze i kulturze

„Życie Literackie” odnotowywało także ważniejsze wydarzenia literackie i kulturalne w Ju-
gosławii oraz zwracało uwagę na polsko-jugosłowiańskie kontakty kulturalne. Na ostatnich 
dwóch, trzech stronach pisma w krótkich informacjach z kraju i z zagranicy, czasami ogra-
niczonych do kilku zdań, niejednokrotnie ilustrowanych zdjęciem, czytelnik dowiadywał 
się o granych aktualnie w polskich teatrach sztukach autorów z Jugosławii, wyświetlanych 
w kinach filmach, o laureatach jugosłowiańskich nagród literackich120, jubileuszach, wizy-
tach pisarzy w Polsce, imprezach muzycznych, festiwalach, kongresach121. Przy tej okazji 

119 [B.a.] „Elle” w trzech wersjach jugosłowiańskich. ŻL 1969, nr 4, s. 15.
120 Często nagradzanym autorem był Miroslav Krleža. Informacji o nagrodach, jakie otrzymał 

pisarz, jest kilka: 
 – Nagroda tygodnika „NIN” za powieść Sztandary. Por. M. duLas-vukadinović: Jugosłowiańska powieść 

roku. ŻL 1963, nr 12, s. 11.
 – Nagroda Vladimira Nazora. Por. [b.a.] Z zagranicy. ŻL 1963, nr 30, s. 11.
 – Nagroda Marina Držicia, przyznawana za wybitny wkład w dzieło rozwoju dramaturgii jugosło-

wiańskiej. Por. [b.a.] Z zagranicy. ŻL 1964, nr 26, s. 15.
 – Nagroda Njegoša za rok 1966 za powieść Chorągwie. Por. [b.a. i tyt.] ŻL 1967, nr 7, s. 15.

Miroslav Krleža bardzo często obecny jest w różnego rodzaju informacjach o Jugosławii. W notatce 
z okazji urodzin pisarza nazywa się go, obok Andricia, najwybitniejszym współczesnym pisarzem 
jugosłowiańskim, który „wywiera duży wpływ na młodych pisarzy jugosłowiańskich i nadaje ton 
rodzimej kulturze chorwackiej. […] od młodości związany z ruchem rewolucyjnym, członek partii 
komunistycznej, odgrywa znaczącą rolę w kulturalnym i politycznym życiu swojego kraju”. Por. [b.a.] 
Kronika zagraniczna. Rocznica urodzin Krležy. ŻL 1973, nr 29, s. 19.

121 Przykładowo, w dziale Muzyka znalazła się informacja o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Współczesnej (Muzički biennale Zagreb), o dużym rozmachu wydarzenia; 24 imprezy w ciągu 7 dni; 
120 zaproszonych krytyków, wielu gości z zagranicy. Por. [B.a.] Muzyka. ŻL 1973, nr 25, s. 15.

Zygmunt Stoberski z kolei pisał o Dubrownickich Igrzyskach Letnich. Tłumacz Dunda Marojego 
w swoim artykule podkreśla duży konserwatyzm organizatorów, którzy w repertuarze stawiają na 
klasykę, bojąc się sięgnąć po współczesność. Wspomina o Držiciu – jednym z bohaterów festiwalu, 
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korzystano nie tylko ze źródeł jugosłowiańskich, lecz także z prasy zachodniej. Jugosławia, 
zgodnie z tymi wiadomościami, jawi się jako kraj aktywny na arenie międzynarodowej, 
w którym odbywa się wiele międzynarodowych imprez. O tym, że mało w ówczesnym 
czasie polski odbiorca wiedział o zjawiskach kulturalnych „na obszarze między Bałtykiem, 
Adriatykiem a Morzem Czarnym”, pisał Leszek Elektrowicz, dodając, że informacje o nich 
czerpane są z prasy zachodnioeuropejskiej. Elektrowicz wspomina o dwóch wydawa-
nych w językach obcych pismach literackich, które promują literatury jugosłowiańskie: 
zagrzebskim dwumiesięczniku „Most”  i słoweńskim „Le livre slovène”. Obydwa pisma reda-
gowane w językach zachodnioeuropejskich są adresowane do odbiorców w tych właśnie 
krajach122. Za pośrednictwem prasy zachodniej dotarła do czytelnika polskiego informacja 
na przykład o Petarze Šegedinie.  „Les Nouvelles Littéraires” , francuski periodyk, w związku 
z ukazaniem się we Francji przekładu powieści Dzieci Boga, pisał: „Książka ta zapowiada 
pisarza o międzynarodowym znaczeniu”. Przytoczony został również fragment wywiadu 
z Šegedinem, w którym zapytano go o tendencje we współczesnej literaturze jugosło-
wiańskiej. Odpowiedział, że 

gdyż w 1967 roku obchodzono 400-lecie śmierci chorwackiego dramatopisarza. Wystawiano Dunda 
Marojego, Grižulę i Skąpca. Stoberski dużo miejsca poświęca stosunkowi rodzimej krytyki do festiwalu, 
która bardzo ostro ocenia prezentowane sztuki. Por. z. sToBerski: Kartka z Dubrownika. ŻL 1967, nr 44, 
s. 3. Stoberski pisał także o nowosadzkim festiwalu Sterijino pozorje. Z wystawianych chorwackich 
autorów omówił tekst Pera Budaka Zamieć. Por. ideM:  Festiwal teatralny w Nowym Sadzie. ŻL 1965, 
nr 26, s. 10. Ponownie o Dubrownickich Igrzyskach Letnich pisał Andrzej Janković. Relacjonował 
jubileuszową 15. edycję festiwalu. Por. a. Janković: Festiwal w Dubrowniku. ŻL 1964, nr 30, s. 10. 

Zygmunt Greń pisał natomiast o Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Krajów Socjalistycznych 
w Katowicach. Z dorobku literatur narodów Jugosławii zaprezentowano sztukę Marina Držicia Dundo 
Maroje, czyli rzymska kurtyzana. Greń uznaje, że Teatr w Szczecinie dokonał przeróbki renesansowej 
komedii na współczesną komedię „marynarską”. Całość ocenia jako na dłuższą metę nużącą, z pew-
nymi niedostatkami w grze aktorów. z. Greń: „Chryja” i inni. ŻL 1971, nr 48, s. 7.

W Chorwacji odbywał się również festiwal teatrów studenckich. Krzysztof Miklaszewski w komenta-
rzu dotyczącym VII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Studenckich w Zagrzebiu całą Jugosławię 
sprowadził do adriatyckich kurortów. Zagrzeb, w którym odbywał się festiwal, jest, według niego, zna-
ny dwóm grupom ludzi: handlowcom – ze względu na Targi Zagrzebskie, i studentom – ze względu 
na festiwal. Por. k. MikLaszewski: Jak było w Zagrzebiu?. ŻL 1967, nr 41, s. 5.

Pisano też o Międzynarodowym Kongresie Tłumaczy, który ma się odbyć w Hamburgu, i o tym, że 
na wieczorze inauguracyjnym przemówią 4 osoby, w tym wymieniony na pierwszym miejscu Zlatko 
Gorjan z Zagrzebia – I Kongres odbył się w Warszawie w 1958 roku (por. [b.a.] Z zagranicy. ŻL 1965, 
nr 13, s. 11), oraz o Kongresie Pen Clubu w Jugosławii (por. [b.a.] Z zagranicy. ŻL 1965, nr 25, s. 11).

122 L.E.: Koktejl zachodni. U południowych przyjaciół. ŻL 1970, nr 37, s. 14.
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nie ma żadnych szkół, kapliczek czy kierunków. Po prostu każdy z pisarzy przedstawia 
swą indywidualną wizję, własną koncepcję123.

Na początku 1963 roku krakowskie pismo informowało o grudniowym numerze bostoń-
skiego miesięcznika „Atlantic”, „jednego z najpoważniejszych czasopism amerykańskich”, 
w którym znalazł się dodatek poświęcony Jugosławii. Najwięcej miejsca zajęła w nim kul-
tura. Według „Życia Literackiego”, 2 najciekawsze teksty to artykuły Otona Bihalji-Merina 
o sztuce XX wieku i Marijana Matkovicia o literaturze powojennej. W pierwszym został 
wspomniany między innymi fenomen sztuki naiwnej i jeden z jej najważniejszych przed-
stawicieli Ivan Generalić oraz opus Ivana Meštrovicia (żyjącego po II wojnie światowej 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł w styczniu 1962 roku). Matković z kolei podkreśla 
wyjątkowość literatury jugosłowiańskiej na tle komercjalizującej się sztuki. Jako najważ-
niejszych pisarzy, podobnie jak wszyscy, wymienia Krležę i Andricia, wtedy już laureata 
Nagrody Nobla. Gdy pisze o Krležy, jak stwierdza, słabo znanym i rzadko tłumaczonym, 
w dwóch pytaniach retorycznych, które stawia, zawiera nutę żalu Chorwatów o to, że bar-
dziej znanym pisarzem jest jednak Andrić: 

Czyż nie reagował od pięćdziesięciu lat w pełnym życia języku – pisze Matković – w ory-
ginalnej, awangardowej manierze na wszystkie zdarzenia i konflikty swego czasu? Czyż 
nie czerpie swych powieściowych tematów z  gleby wielkiego Basenu Dunajskiego, 
z której ośrodków wyrośli jego współcześni, Kafka i Krause, Rilke i Musil, i Ady?124.

 6.9.1.3.1. Tłumaczenia literatury chorwackiej

„Życie Literackie” publikowało również przekłady. Najczęściej były to wiersze Dragutina Tadi-
janovicia, który gościł na łamach pisma w omawianym dziesięcioleciu 4 razy, w 37. numerze 
w 1963 roku – na 1. stronie. Spośród chorwackich autorów poza Tadijanoviciem przedsta-
wiono czytelnikowi wiersze Vesny Parun, Jurego Kaštelana, Miroslava Mađera i fragment 
opowiadania Ręce Ranka Marinkovicia.

 6.9.1.3.2. O literaturze – od literatury jugosłowiańskiej do literatury chorwackiej

Pięciokrotnie w ogólny sposób pisano o literaturze. Pierwszy raz uczynił to serbski tłu-
macz literatury polskiej Petar Vujičić w tekście Dwadzieścia lat literatury jugosłowiańskiej 

123 [B.a.] Petar Segadin [Šegedin]. ŻL 1963, nr 29, s. 10.
124 [B.a.] Notatki. W Bostonie o Jugosławii. ŻL 1963, nr 4, s. 14.
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(fot. 108)125. Artykuł ten ukazał się w 48. numerze tygodnika w 1963 roku. Zajmuje 2 kolumny, 
na 1. stronie, gdzie umieszczono zdjęcie Dubrownika, i 3 kolumny na 2. stronie. Daty, które 
podaje Vujičić, odnoszą się do wydarzeń politycznych: 20 lat mija od utworzenia państwa, 
tj. od 29 listopada 1943 roku, kiedy odbył się zjazd delegatów AVNOJ w bośniackim mie-
ście Jajce, już na wyzwolonym terytorium. Vujičić przywołuje również rok 1918 jako datę, 
od której zaczyna się życie we wspólnym państwie, ale nie jako datę rozpoczynającą dzieje 
literatury jugosłowiańskiej. Artykuł jest adresowany do czytelnika obcego: 

125 p. vuJičić: Dwadzieścia lat literatury jugosłowiańskiej. Tłum. J. zycH. ŻL 1963, nr 48, s. 1. Syl-
wetkę zmarłego w 1993 roku Vujičicia przedstawił Julian Kornhauser. Por. J. kornHauser: Petar Vu-
jičić 1924–1993. „Dekada Literacka” 1994, nr 1. Wydanie internetowe. www.dekadaliteracka.pl/index.
php?id=3071. Data dostępu: 12 grudnia 2012.

Fot. 108 Artykuł Petara 
Vujičicia Dwadzieścia lat 
literatury jugosłowiańskiej –  
„Życie Literackie”
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Dla obcokrajowców stanowi zawsze wielką zagadkę wielonarodowy i  wielojęzycz-
ny charakter kultury jugosłowiańskiej. Jakkolwiek rzeczywiście idzie o  sześć republik, 
o pięć narodowości, trzy języki: słoweński, serbsko-chorwacki i macedoński, o dwa pi-
sma: cyrylicę i łacinkę – można nam wierzyć, że życie we wspólnym państwie, od 1918 
roku, a  zwłaszcza w  nowych warunkach zapewnionych federacyjnym ustrojem kraju, 
dało kulturze jugosłowiańskiej jednolity kierunek i charakter. 

Vujičić przekonuje, że różnice nie są aż tak wielkie, bo na przykład: „Piśmienny Serb czy 
Chorwat może bez większych trudności czytać dzieła napisane w języku słoweńskim czy 
macedońskim i odwrotnie”. Omawiane dwudziestolecie rozpoczyna literatura wojenna, 
która  „przepojona była duchem oporu narodowego przeciw okupantowi”. Tuż po wojnie

literatura chciała służyć rewolucji, chciała być socjalistyczna i marksistowska, pragnęła włą-
czyć się w realizację bezpośrednich i praktycznych zadań życia społeczno-politycznego126.

Rok 1948 Vujičić ukazuje jako przełomowy, umieszczony w kontekście dojrzewania świa-
domości, że „żaden utylitaryzm, nawet i rewolucyjny, nie może sprawić, żeby to, co się pi-
sze, stawało się sztuką” – zgodnie z oficjalnym stanowiskiem, w duchu wystąpienia Krležy 
w 1952 roku na zjeździe pisarzy w Lublanie. Vujičić dopuszcza możliwość podziału literatury 
jugosłowiańskiej, ale widzi tylko 3 jej części, wyodrębnione ze względu na język: literaturę 
serbsko-chorwacką, słoweńską i macedońską. Argumentuje: 

Jest rzeczą charakterystyczną, że wszystkie zjawiska, związane z  jedną z  republik ju-
gosłowiańskich, miały oddźwięk również w pozostałych częściach kraju. Pisana w od-
rębnym języku, literatura słoweńska zasługiwałaby na odrębny przegląd, ale jest ona 
częścią literatury jugosłowiańskiej, tak samo jak serbsko-chorwacka czy macedońska127. 

Vujičić zwraca uwagę na proces decentralizacji państwa. 

To, co charakteryzuje jugosłowiańskie życie polityczno-ekonomiczne, znajduje pełne 
odbicie także w kulturze i literaturze. Mam na myśli decentralizację. Ażeby poznać Jugo-
sławię, nie wystarczy poznać Belgradu. Belgrad jest stolicą republiki Serbii. Ale w dzie-
dzinie kultury takie samo znaczenie ma to, co się dzieje w Zagrzebiu czy Ljubljanie – są 
to bardzo samodzielne, żywe centra kulturalne z bogatymi tradycjami i instytucjami nie 
mniej ważnymi od belgradzkich128.

126 P. vuJičić: Dwadzieścia lat literatury jugosłowiańskiej…
127 Ibidem, s. 2.
128 Ibidem.
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O 26. numerze z 1964 roku można powiedzieć, że był jugosłowiański. Opublikowano 
w nim na 5. stronie opowiadanie I. Andricia Słońce i fragment opowiadania R. Marinkovicia 
Ręce. Na 7. stronie znalazły się 2 wiersze chorwackich poetów: D. Tadijanovicia Wiersze o psie 
na cmentarnej bramie i o innych oraz J. Kaštelana Puste przestrzenie. Oprócz prozy i wierszy 
opublikowano artykuły: Krystyny Goldbergowej Kilka słów o wydawcach jugosłowiańskich 
oraz Andrzeja Jankovicia O jugosłowiańskiej literaturze. Goldbergowa dzieli się z czytelni-
kami wrażeniami z wizyty w Jugosławii, do której pojechała w ramach wymiany redaktorów 
na podstawie umowy podpisanej przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Związek 
Wydawców Jugosłowiańskich w 1959 roku. Najważniejsze spostrzeżenia Goldergowej to: 
dwukrotnie większa liczba wydawnictw w ponaddwukrotnie mniejszym kraju, brak ich wy-
specjalizowania, konieczność zarabiania na siebie, szybki proces wydawniczy (3 miesiące), 
gorsza szata graficzna książek129.

Janković z kolei w wielkim skrócie przedstawia historię literatury od średniowiecza do 
współczesności. Podkreśla podobieństwa, różnice zaś traktuje jako efekt losu historycznego: 

Narody jugosłowiańskie są sobie bardzo bliskie, lecz ze względu na ich język kulturalny, 
socjalne i ekonomiczne warunki życia, które przez setki lat rozdzielały narody, pojedyn-
cze prowincje rozwijały się niezależnie od siebie i uformowały się w osobne narody. To 
samo działo się z ich literaturą, która szła w różnych kierunkach. […] Pierwsza połowa 
XIX w. zaznacza się w literaturze jugosłowiańskiej coraz większą skłonnością do zbliże-
nia i  połączenia się w  jedną całość, by tym samym stworzyć podstawy współczesnej 
literatury130.

Janković podtrzymuje podział na litearturę serbską, chorwacką i słoweńską. Literatura 
jugosłowiańska jest dla niego całością wyższego rzędu, skupiającą pojedyncze literatury 
narodowe.

W 50. numerze w 1966 roku ukazał się artykuł krytyka Voji Čolanovicia (nie podano 
nazwiska tłumacza). Čolanović pisze o aktualnych zjawiskach w prozie jugosłowiańskiej 
ostatniego okresu, określając twórczość prozatorską mianem nowej fali. Najwięcej miejsca 
poświęca Danilowi Kišowi i powieści Ogród i popiół, Živkowi Čingowi i jego esejom Paskwe-
lia oraz Antunowi Šoljanowi (w artykule widnieje zniekształcona forma nazwiska pisarza 
Szolan) i jego krótkiej powieści Kratki izlet. Streszcza Krótką wycieczkę i zwraca uwagę na 
to, że utwór wywołał „szeroką polemikę, nie tyle z powodów formalnych, ile ze względu na 
niejasną treść”131. Pod względem narodowościowym określa tylko Živka Činga. Kiša nazywa 
belgradczykiem, pochodzenia pozostałych pisarzy nie podaje.

129 Por. k. GoLdBerGowa: Kilka słów o wydawcach jugosłowiańskich. ŻL 1964, nr 26, s. 6.
130 a. Janković: O jugosłowiańskiej literaturze. ŻL 1964, nr 26, s. 6.
131 v. czoJanovicz [čoLanović V.]: Nowa fala literatury jugosłowiańskiej. ŻL 1966, nr 50, s. 11.
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Pierwszym autorem, który wyraźnie pisał o odrębnej literaturze chorwackiej, był Alek-
sander Flaker, zagrzebski rusycysta, Polak z pochodzenia, znakomicie mówiący po polsku, 
mający znaczące zasługi w rozwoju polsko-chorwackich kontaktów naukowych.

W całokształcie literatury jugosłowiańskiej literatura chorwacka zajmuje dziś osobliwe 
miejsce. Pokrewna przez tożsamość językową literaturze serbskiej, ale jednocześnie 
odrębna, bo wynikajaca z innych tradycji kulturalnych i  literackich, jest ona na pozór 
bardziej wstrzemięźliwa w  poszukiwaniu nowych stylów, wykazuje mniej dynamiki, 
spokojniejsza jest w  swoim rozwoju, łagodniejsza nawet od serbskiej, jeżeli chodzi 
o dyskusje i polemiki literackie, które są w Zagrzebiu mniej ostre niźli w środowisku 
belgradzkim132. 

Flaker wskazuje różnice między literaturą serbską i chorwacką, charakteryzuje życie 
kulturalne, czasopisma. Dokonuje przeglądu każdego rodzaju literackiego. Podaje dużo 
informacji, unika ideologicznej oprawy i polityki, podkreśla rolę Krležy: 

Walka Krležy o pojmowanie autonomii dzieła sztuki, a zarazem o zaangażowanie spo-
łeczne pisarza, którą prowadził na jugosłowiańskiej lewicy literackiej w  latach trzy-
dziestych przeciwko wulgaryzacji i  dogmatom okresu stalinowskiego, przyczyniła się 
w latach 50. w znacznym stopniu do sformułowania zasad, na których polega polityka 
kulturalna w Jugosławii, a zarazem do rozkwitu literatury i sztuki jugosłowiańskiej133.

Odrębnie o  chorwackim życiu literackim pisano także w  artykule Nurty chorwackiej 
krytyki literackiej. Mowa w  nim o Vlatku Pavleticiu i Tomislavie Ladanie, młodych kryty-
kach literackich, o czasopiśmie „Telegram” oraz o próbach wypracowania własnej metody 
krytycznej. Wspomniano również uniwersytet, Zagrzebską Szkołę Stylistyczną i jej przed-
stawicieli: Ivo Frangeša, Aleksandra Flakera, Zdenka Škreba, Krunoslava Pranjicia, Ivana 
Slamniga, Svetozara Petrovicia, którzy w swych pracach czerpią ze strukturalizmu, forma-
lizmu i Curtiusa134. Przedstawiono książkę Frangeša Studia i szkice oraz książkę Slamniga 
Dyscyplina wyobraźni. Obydwaj chorwaccy literaturoznawcy podkreślali związki literatury 
chorwackiej z literaturą europejską.

 

132 a. FLaker: Notatki o współczesnej literaturze chorwackiej. ŻL 1964, nr 48, s. 4.
133 Ibidem.
134 Por. [b.a.] Nurty chorwackiej krytyki literackiej. ŻL 1969, nr 38, s. 15.
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6.9.1.3.3. Film

Najczęściej o Jugosławii w kontekście filmu pisano jako o kraju, w którym kręci się zachod-
nie produkcje filmowe. Czasem ukazywano to zjawisko w negatywnym świetle, dostrzega-
jąc w nim motywy tylko i wyłącznie natury finansowej. 

Czytelnik „Życia Literackiego” mógł w 1963 roku przeczytać artykuł, jak sam tytuł donosił, 
o sukcesach jugosłowiańskich filmów. Była to jednak relacja z drugiej ręki, za francuskim 
tygodnikiem „Arts”, który cały numer poświęcił jugosłowiańskiej kinematografii. Jugosławia 
jest tu przedstawiona nie tylko jako kraj, w którym kręci się filmy, bo taniej tu niż na Zacho-
dzie, lecz także jako miejsce, w którym powstaje ciekawa twórczość filmowa. Twórczość 
została podzielona na dwa nurty. Na pierwszy nurt składają się „filmy »walczące«, zaan-
gażowane, związane w bezpośredni sposób z rzeczywistością polityczną czy z najnowszą 
historią kraju”, drugi zaś – to nurt psychologiczno-intymny. Za najciekawszego reżysera 
uznano Aleksandra Petrovicia, którego porównano do Bergmana i Antonioniego135.

Z kolei kilka miesięcy później w dziale Przed kamerą znalazł się tekst o zupełnie innym 
wydźwięku. Tym razem pisano o kłopotach finansowych jugosłowiańskiej kinematografii, 
dla której „Główną sprawą w produkcji wewnętrznej jest obecnie zysk, a w imporcie nacisk 
handlowy”136. 

W 1967 roku w 49. numerze „Życia Literackiego” ukazał się artykuł Aleksandra Jackiewicza 
Jugosłowiańskie etiudy. Traktuje on o 2 filmach: Poniedziałek albo wtorek Vatroslava Mimicy 
i Rondo Zvonimira Berkovicia. Pierwszy z nich wyświetlano w ramach Konfrontacji w 1966 
roku, drugi – w kinach. Obydwa obrazy zyskały bardzo pozytywną ocenę. Podkreślano ich 
nowatorski charakter z porównaniu z dotychczasową twórczością filmową, w której do-
minował film partyzancki, tradycyjnie realistyczny137. Kilka tygodni później, w 5. numerze 
z 1968 roku, tygodnik zamieścił zdjęcie z filmu Rondo138. W 1972 roku wydrukowano zdję-
cie i krótką informację o filmie Kto śpiewa, nie grzeszy, który w Chorwacji zdobył ogromną 
popularność139 (fot. 109, 110).

27 listopada 1973 roku odbyła się w Warszawie w ramach obchodów 30. rocznicy SFRJ 
uroczysta premiera filmu wojennego pt. Sutjeska. Była to wielka produkcja filmowa, jeden 
z najdroższych jugosłowiańskich filmów, w którym rolę Tity zagrał znany amerykański ak-
tor Richard Burton. „Życie Literackie” już w 1971 roku zamieściło zdjęcie z planu filmowego 
przedstawiające jugosłowiańskiego przywódcę z amerykańskim aktorem (fot. 111). W jed-
nozdaniowym podpisie pod zdjęciem zacytowano słowa Burtona, który miał powiedzieć:

135 [B.a.] Sukcesy filmów jugosłowiańskich. ŻL 1963, nr 27, s. 11.
136 [B.a.] Przed kamerą. ŻL 1964, nr 13, s. 18.
137 Por. a. Jackiewicz: Jugosłowiańskie etiudy. ŻL 1967, nr 51, s. 5.
138 [B.a.] Na ekranach. ŻL 1968, nr 5, s. 14.
139 [B.a.] Na ekranach. ŻL 1972, nr 1, s. 10.
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Fot. 109 Zdjęcie z filmu Rondo –   
„Życie Literackie”

Fot. 110 Zdjęcie z filmu Kto śpiewa –  
nie grzeszy – „Życie Literackie”

Fot. 111 Zdjęcie Tity i Burtona –  
„Życie Literackie”
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Grałem już wielu wielkich ludzi. Żaden jednak nie mógł mnie oglądać. Tito jest pierw-
szym140.

Wcześniej w dziale Film w informacji podanej za „Borbą” pisano o planach nakręcenia 
filmu poświęconego wojnie partyzanckiej. Titę miał pierwotnie zagrać Curd Juergens141. 
Kwestia obsadzenia roli marszałka wyjaśniła się nieco później. W artykule Burton w roli 
Tita informowano, że aktor, w towarzystwie żony Elisabeth Taylor, gościł na wyspie Brioni. 
Marszałek podejmował go wraz z żoną Jovanką. To właśnie wtedy Burton miał podjąć 
ostateczną decyzję o zagraniu roli Tity142. Sutjeskę wyświetlano pod tytułem Piąta ofensywa. 
Film został zakupiony w 1973 roku, o czym również informowało „Życie Literackie”. Czytelnik 
dowiadywał się, że obraz był jednym z triumfatorów Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego w Moskwie w 1973 roku. Grę aktorską Burtona, który wcześniej cieszył się tak dużym 
zainteresowaniem, oceniono chłodno:

Rolę marszałka Tita gra, zresztą niezbyt ciekawie, „na jednym spojrzeniu” Richard Bur-
ton143.

 6.9.2. Aliji Dukanovicia Przeglądy zagraniczne w „Twórczości”

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych najczęściej o literaturze narodów Jugosławii 
pisała „Twórczość”, a właściwie jeden współpracownik czasopisma – Alija Dukanović. Jego 
inicjały ad pojawiają się od 1963 roku. W każdym roku średnio w 6 na 12 numerów znaj-
dowało się omówienie jugosłowiańskiej prasy literackiej zamieszczane w dziale Przegląd 
zagraniczny. Dukanović przygotowywał go do końca lat osiemdziesiątych. Z chorwackich 
czasopism regularnie omawiał numery „Forum”, „Republiki”, rzadziej  „Mogućnosti”  i  „Tele-
gramu”144. Gdyby zebrać te teksty w jedną całość, powstałaby z nich kilkusetstronicowa 
książka. Poza przeglądem prasowym Dukanović publikował też recenzje (w dziale Noty). 
Posługiwał się żywym i ekspresyjnym językiem. Jego styl jest rozpoznawalny i wyróżnia 
się na tle innych. Nikt tak jak on nie przedstawiał czytanych tekstów. Nie ograniczał się 
bowiem do referowania, a publikacje, o których pisał, na ogół znał i często wyrażał swoją 

140 [B.a.] Film. ŻL 1971, nr 45, s. 14.
141 [B.a.] Film. ŻL 1971, nr 29, s. 14.
142 [B.a.] Burton w roli Tita. ŻL 1972, nr 4, s. 15.
143 [B.a.] Film. ŻL 1973, nr 49, s. 18.
144 Inne pisma to: „Delo”,  „Izraz”,  „Književne novine”,  „Letopis Matice srpske”,  „Odjek”,  „Perspektive”, 

„Polja”,   „Spodobnost”,   „Savremenik”. 
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opinię na ich temat. Przeglądy są więc kompilacją opinii innych (parafrazowanych lub tłu-
maczonych) autorów, wzbogacanych sądami Dukanovicia. Miał on często odrębne zdanie 
na temat opisywanych zjawisk. Stworzył bardzo żywą i barwną kronikę życia kulturalnego 
i literackiego w Jugosławii. Obserwował i komentował wydarzenia we wszystkich jej czę-
ściach, a omawiając kolejne numery czasopism, nie koncentrował się tylko na literaturze 
narodów Jugosławii, lecz zwracał także uwagę na recepcję kultury i literatury obcej w Ju-
gosławii. Z całą pewnością, biorąc pod uwagę artykuły w czasopismach, pracę przekładową 
i redakcyjną (opracował kilka wyborów145), był jedną z ważniejszych osób, które tworzyły 
polski obraz literatur narodów Jugosławii.

Dukanović omawia wybrane pozycje z prezentowanych czasopism. W związku z tym, że 
zawsze się opiera na tekstach oryginalnych (zarówno jeśli chodzi o utwory literackie, jak 
i teksty krytyczno-, historyczno- i teoretycznoliterackie), podstawową czynnością, którą 
wykonuje, jest ich tłumaczenie. W stosunku do omawianych tekstów, podczas ich przekła-
dania na język polski, stosuje techniki znane w procesie tłumaczenia. Posługuje się redukcją, 
amplifikacją, inwersją i substytucją. Czasem streszcza, czasem i streszcza, i cytuje, czasem 
tylko cytuje, innym razem streszcza i/lub cytuje oraz dodaje swój komentarz (bywa, że po-
lemiczny) bądź uzupełnia swoją prezentację informacjami encyklopedycznymi na temat 
opisywanego zjawiska – na ogół oczywistymi dla czytelnika oryginalnych tekstów, dla pol-
skiego odbiorcy zaś, niezorientowanego w jugosłowiańskich realiach kulturalno-literackich, 
bardzo przydatnymi. Jeszcze innym razem opublikowanie utworu literackiego w czasopi-
śmie stanowi dla niego pretekst do rozwinięcia dłuższej lub krótszej własnej wypowiedzi 
na temat tegoż utworu czy w ogóle twórczości danego autora. Proceder na pierwszy rzut 
oka przypomina mowę pozornie zależną, gdyż czytelnikowi wydaje się, że zostali do głosu 
dopuszczeni inni autorzy. W gruncie rzeczy jednak postać językową nadaje przeglądowi 
Dukanović. To jego styl, językowy sposób kształtowania świata tekstowego oraz interpreta-
cja rzeczywistości. Korzystanie z cudzych wypowiedzi schodzi na dalszy plan. Zostają one 
naznaczone silną osobowością i światopoglądem Aliji Dukanovicia, stają się mową zależną.

Język, jakiego używa Dukanović, nie jest jednorodny. Są w nim elementy dyskursu ency-
klopedycznego, zawierającego podstawowe informacje na temat opisywanego zjawiska – 

145 Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne. Wybór i wstęp a. dukanović. Warszawa 
1962; v. desnica: „Wiosna w Badrovacu” i inne opowiadania. Posłowie a. dukanović. Warszawa 1968; 
„Specjalni wysłannicy”. Opowiadania jugosłowiańskie. Wybór i posłowie a. dukanović. Warszawa 1971. 
Dukanović polemicznie wobec przekładu z okresu międzywojennego tłumaczy i przedstawia polskie-
mu czytelnikowi Ivo Andricia, co pokazuję w analizie dwóch przekładów opowiadania U musafirhani. 
Por. L. Małczak : Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia 

„U musafirhani”. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego 
w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice 2011, s. 106–121.
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cechuje go nagromadzenie terminologii, przeważa użycie rzeczowników, bezosobowa, 
obiektywna forma wypowiedzi. Ale Dukanović prowadzi też dyskurs typowo krytyczny, 
z zaznaczonym subiektywnym, ale zarazem autorytatywnym punktem widzenia, posłu-
guje się wówczas ekspresyjnym językiem, często zmetaforyzowanym. Czasem ta forma 
przechodzi w dyskurs eseistyczny, w którym na pierwszy plan wysuwa się światopogląd 
Dukanovicia, bez odniesień do kontekstu literackiego. Literatura jest tu raczej komentarzem 
do rzeczywistości, ilustracją określonych zjawisk społeczno-obyczajowych, z nadal silnie 
wyeksponowanym pierwiastkiem wartościującym. Dukanović w swych przeglądach pełni 
funkcję tłumacza, krytyka literackiego, historyka literatury.

Pierwsze omówienie zamieszczono w majowym numerze z 1963 roku. Dukanović przed-
stawia w nim polskiemu czytelnikowi chorwacką „Republikę”, która jest, według niego, pi-
smem „trochę staroświecko redagowanym, choć niepozbawionym swoistego uroku”. Na 
cały numer przypada tylko jeden tekst związany z Chorwacją – o malarzu Krście Hegeduši-
ciu. Ponadto znalazły się w nim wypowiedzi pisarzy na temat projektu nowej konstytucji, 
a pozostałe artykuły dotyczyły zachodniej sztuki i literatury146.

Na temat literatury chorwackiej pisały również czasopisma w innych republikach. W serb-
skim piśmie „Letopis Matice srpske” znalazło się między innymi studium Dragana M. Jere-
micia Ranko Marinković, czyli o pewnym człekokształtnym ZOO. Jeremić pozytywnie ocenia 
twórczość chorwackiego pisarza: „Wyjątkowa wartość prozy Marinkovicia polega na tym 
właśnie, że zawiera ona nader różnorodne i sprzeczne składniki wyrazu literackiego, które 
zasadniczo nie występują łącznie w dziele tego samego twórcy”. Po zacytowanych słowach 
serbskiego krytyka Dukanović dodaje swoją przeciwstawną opinię, pisząc „o ogólnym nie-
dowładzie dzieła Marinkovicia”147.

W 6. numerze, w Notach, Dukanović zamieścił obszerną recenzję powieści Zdrajcy, krótko 
przedstawiając sylwetkę jej autora – Antuna Šoljana. Barwny język Dukanovicia daje o sobie 
znać. W podsumowaniu recenzji pisze:

Rzecz w tym, że owa goryczkowata chandra, w jakiej pławią się bohaterowie Zdrajców, 
ich rozdrażnienie, przeplatane tępą beztroską, bezpodstawna desperacja, urozmaico-
na równie bezpodstawną euforią, masochistyczna wręcz potrzeba samosądu i  bunt, 
którego dokonują, stojąc po kolana w  alkoholu, upaćkani spermą; oskarżanie siebie, 
świata i nikogo o wszystko i o nic; wołanie, dojmujące jak szpilkowanie serca, o odro-
binę nieunowocześnionej miłości, o chwilę nieskomercjalizowanej dobroci i dziecięcej 

146 Były to: rozprawa Matka Peicia Diderot i malarstwo, fragment przemówienia Louisa Aragona 
i najwięcej tekstów o filmie oraz upadku neorealizmu (sami jego zagraniczni przedstawiciele, kino 
europejskie – Antonioni, Pasolini, Bertolucci). ad: Jugosławia. T 1963, nr 5, s. 93.

147 Ibidem, s. 94.
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naiwności uczuć (kojącej jak fale południowego morza, któremu powierzają się raz po 
raz) – otóż to wszystko nie stanowi tylko przywileju dzisiejszych trzydziestoletnich sta-
ruszków. Jak wiadomo, to wszystko bywa udziałem „zdrajców” starszych, żyjących na 
różnych długościach i szerokościach geograficznych148.

Z chorwackich czasopism literackich Dukanović wielokrotnie przedstawiał „Forum”, o któ-
rym już w 7. numerze z 1963 roku napisał, że to „w tej chwili nie tylko najbardziej reprezenta-
tywne, ale i najciekawsze jugosłowiańskie pismo literackie”149. Równie wysoko, w sierpnio-
wym numerze z 1973 roku, ocenił „Umjetnost riječi”, stwierdziwszy, że „zajmuje się wyłącznie 
literaturą, nauką o literaturze i jest bodaj najlepszym tego typu pismem w Jugosławii”150.

Spośród chorwackich pisarzy Dukanović najwięcej miejsca poświęcił Miroslavowi 
Krležy, Petarowi Šegedinowi, Vladanowi Desnicy. W przeglądach znalazło się też kilka 
jego obszerniejszych wypowiedzi na temat literatury jugosłowiańskiej, poezji i  prozy 
chorwackiej. 

 6.9.2.1. Miroslav Krleža

Dukanović często pisywał o Miroslavie Krležy. Przedstawiał jego twórczość beletrystyczną 
i eseistyczną. Wielokrotnie w prasówkach pojawia się powieść Sztandary, zarówno frag-
menty utworu (T 1963, nr 7; T 1964, nr 6; T 1964, nr 12; T 1965, nr 2), jak i jej recenzje, przykła-
dowo pióra Igora Mandicia (T 1968, nr 11). Kilka z omawianych numerów czasopism w ca-
łości lub w większości było poświęconych twórczości Krležy, a spośród nich 2 specjalne 
numery „Republiki”: jeden wydany z okazji siedemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięcio-
lecia pracy literackiej (T 1963, nr 12), drugi – z okazji 80. urodzin pisarza (T 1973, nr 10), oraz 
specjalny numer „Forum” (T 1970, nr 6). Dukanović omawia i cytuje teksty jugosłowiańskich 
autorów o pisarzu. Zapoznaje czytelnika z rozprawą Miroslava Vaupoticia, który nazywa 
autora Glembajów najwybitniejszym dramaturgiem południowosłowiańskim (T 1969, nr 10), 
z fragmentem książki o pisarzu autorstwa Mladena Engensfelda (T 1973, nr 8), ze szkicem 
Franego Čalego o Krležy i Pirandellu (T 1973, nr 11). 

Według Dukanovicia, analiza tematów, jakimi w twórczości eseistycznej zajmował się 
autor Bankietu w Blitwie, pokazuje, że jest on 

148 ad: Zdrajcy-niezdrajcy. T 1963, nr 6, s. 109.
149 ad: Jugosławia. T 1963, nr 7, s. 94.
150 ad: Jugosławia. T 1973, nr 8, s. 148.
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zwolennikiem nowej sztuki; ale autentycznie naiwnej, w sposób świadomy nowej – no-
wej sztuki z zasadami. Estetycznymi, moralnymi, ludzkimi, ale przede wszystkim este-
tycznymi151.

Częstotliwość, z jaką czasopisma jugosłowiańskie pisały o Krležy, pokazuje, że zajmował 
wyjątkową pozycję w literaturze i kulturze nie tylko chorwackiej, lecz także całej Jugosła-
wii. W tamtym czasie nie pisano o nim tekstów krytycznych – zaczęły powstawać w latach 
osiemdziesiątych, po śmierci pisarza – co w jugosłowiańskich realiach w odniesieniu do 
pisarzy było niezwykle rzadkie.

Dukanović niezmiernie wysoko cenił twórczość Krležy. Z nieukrywanym podziwem dzielił 
się z czytelnikiem przyjemnością, jakiej doświadczył podczas lektury dzienników pisarza 
opublikowanych w jednym z numerów „Forum”: 

Lektura tego tekstu raz po raz zapiera dech, a raczej mózg i czucie – tyle w nim strawy 
dla serca i umysłu, w dodatku podawanej uderzeniowo. Cudowna żywotność dobiega-
jącego osiemdziesiątki pisarza; ani śladu intelektualnego zmęczenia, myślowej inwolu-
cji, ani cienia starości, a tym bardziej starczości152.

 6.9.2.2. Petar Šegedin

O Šegedinie wspominał Dukanović dość często, choć nie należał on z całą pewnością do 
najbardziej ulubionych przezeń twórców. Dukanović miał do niego stosunek ambiwalentny. 
Nie do końca odpowiadał mu ten rodzaj prozy, ale jednocześnie uważał, że stanowi inte-
resującą lekturę. Opowiadanie Deszcz analizuje w taki sposób: 

Psychologiczna proza starego typu […] nie pozostawia nas jednak obojętnymi; „zaraża” 
nas nie tylko swoją sugestywnością, ale i przekonaniem o nieprzenikalności ludzkich 
istot, o  ich samotności, której nie mogą przezwyciężyć nawet wówczas, gdy łączą się 
w intymne związki, ponieważ właśnie wtedy stają się samotne jeszcze bardziej153.

151 Krleža pisał m.in. o plastyce (T 1964, nr 11), Meštroviciu (T 1963, nr 7), kulturze, języku i litera-
turze Węgier (T 1964, nr 4), obrazie Giorgia de Chirica Hektor i Andromacha. ad: Jugosławia. T 1971, 
nr 7, s. 138.

152 ad: Jugosławia. T 1972, nr 11, s. 144–145.
153 ad: Jugosławia. T 1963, nr 7, s. 95.
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Przy okazji omawiania opowiadania Szelest morza Dukanović pokusił się o charaktery-
stykę twórczości prozatorskiej autora Dzieci bożych: 

Tak mało w niej opisów, dialogu, mięsa prozy, a tak dużo refleksji i sceptycznego zamy-
ślenia. W tej prozie nie ma właściwie elementów zaciekawiających, a przecież trudno się 
od niej oderwać154.

 6.9.2.3. Vladan Desnica

Alija Dukanović miał kilku ulubionych pisarzy. Oprócz Miroslava Krležy i Ivo Andricia do 
tego grona należał niewątpliwie Vladan Desnica. W 1968 roku ukazał się długi esej na temat 
zmarłego rok wcześniej pisarza. Na pytanie, czy jest on pisarzem regionalnym, Dukanović 
odpowiada, że potrafi się wznieść ponad regionalny partykularyzm:

Jego bowiem interesuje przede wszystkim nie region i nie świat zewnętrzny, lecz sfe-
ra ducha, świat wewnętrzny, psychika ludzka; interesują go, swoiście pojęte, problemy 
egzy stencji. […]
Dzięki tym oraz wielu innym zabiegom ukazywane przez niego konkretne sprawy i kon-
kretne postacie wzbogacają się o pewną dozę abstrakcyjności, o znamiona uogólnienia; 
dzięki tym zabiegom zapadły kąt Dalmacji oraz skromne problemy jego ludzi nabierają 
wymowy symbolu. Małe prowincjonalne targowisko próżności, mały cmentarz marzeń 
o szczęściu pod piórem Desnicy raz po raz przemieniają się w zgoła nieprowincjonalne 
cmentarzysko ludzkich chceń i nadziei155.

Dukanović pisze o fenomenie dwoistości: dwa światy, wschodni i zachodni, słowiański 
i niesłowiański, o stale przewijającym się motywie śmierci w twórczości autora Niespo-
kojnych wiosen, o tym, że dla pisarza nie ma znaczenia, jakiej narodowości jest człowiek. 
Dukanović dostrzega podobieństwa między Andriciem i Desnicą, co było i nadal stanowi 
wielką nobilitację dla pisarza przyrównywanego do jedynego laureata Nagrody Nobla 
z literatur narodów Jugosławii: 

Dzieło Desnicy, podobnie jak dzieło Andricia, to idealna kraina bratania ludzi. Milczy 
on  – najczęściej świadomie  – o  tym, co ludzi dzieli, o  niezgodach, resentymentach, 
krzywdach. Za to mówi o krzywdach, jakie ludziom wyrządza los. Na kartkach swoich 

154 ad: Jugosławia. T 1965, nr 12, s. 145.
155 ad: Pozorny regionalizm i fuga pozorna. T 1968, nr 8, s. 87, 89.
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książek jest solidarny ze wszystkimi i  wszystkich pospołu ogarnia spojrzeniem współ-
czującym156.

Dla Dukanovicia, niewątpliwie jugoentuzjasty, Desnica był ważny, gdyż uosabiał wspól-
notę serbsko-chorwacką. Omawiając artykuł Dragana M. Jeremicia z „Letopisu Matice srp-
ske”, konstatuje: 

Desnica, Serb z pochodzenia, tworzył na obszarze literatury chorwackiej i był jej przed-
stawicielem. Stanowił więc i  stanowi żywe ogniwo łączące naród serbski z  narodem 
chorwackim, kulturę serbską z kulturą chorwacką157.

Wszelkie objawy nieporozumień na tle narodowościowym napawały Dukanovicia nie-
pokojem. Gdy w  okresie Chorwackiej Wiosny „Forum” opublikowało esej Šegedina za-
tytułowany Los, którego tematem są stosunki między Serbami i  Chorwatami, sprawo-
zdawca „Twórczości” odnotował ten fakt, ale nie chciał omawiać tekstu, co uzasadnił tym, 
że przedstawia on racje tylko jednej strony  – chorwackiej, i  że jest to „najboleśniejszy, 
najdrastyczniejszy i najbardziej dramatyczny” głos w kilkuletniej dyskusji, jaka się toczy 

„między braćmi”158.

 6.9.2.4. Literatura jugosłowiańska

W analizowanych latach w Jugosławii dokonała się zmiana w myśleniu o literaturze. Wy-
raźnie zmniejszyła się liczba zwolenników idei istnienia literatury jugosłowiańskiej. Widać 
to między innymi w artykułach omawianych przez Dukanovicia. Na początku 1969 roku 
pisze on o dyskusji, jaka się toczyła w sarajewskim piśmie „Odjek”. Wywołała ją książka 
Współczesna literatura jugosłowiańska belgradzkiego krytyka Svety Lukicia. Autor jednej 
z negatywnych wypowiedzi na jej temat Vlado Gotovac stwierdza, że fenomen „literatura 
jugosłowiańska” nie istnieje, że to czyjś wymysł:

Z faktu, że Jugosławia ukonstytuowała się w określoną wspólnotę społeczno-państwo-
wą, żadną miarą nie wynika, iż niejednorodna przecież sfera ducha została w niej au-
tomatycznie zunifikowana. W  książce Lukicia  – powiada Gotovac  – nic poza tytułem 
(Współczesna literatura jugosłowiańska) nie jest jugosłowiańskie, istnieje w  niej tak 

156 Ibidem, s. 92.
157 ad: Jugosławia. T 1967, nr 8, s. 144. Ojcem Vladana Desnicy był Serb, a matką była Chorwatka.
158 ad: Jugosławia. T 1971, nr 7, s. 138.
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ogromna, że aż śmieszna dysproporcja w  traktowaniu literatur poszczególnych naro-
dów i ośrodków159. 

Dukanović zabrał głos w tej sprawie nieco później. W listopadzie 1970 roku w eseju 
Przemiany literatury jugosłowiańskiej konsekwentnie pisze o literaturze jugosłowiańskiej. 
Mówiąc o panujących w niej tendencjach, wymienia obok siebie przedstawicieli różnych 
narodów. Powojenne dzieje literatury dzieli na trzy fazy (takie same wyróżnił wcześniej 
w posłowiu do „Specjalnych wysłanników”…). W pierwszej fazie głównym tematem była 
wojna i walka z okupantem; w drugiej, po rezolucji Kominformu, doszło do konfliktu dwóch 
modeli literatury: utylitarnej, uproszczonej, spod znaku socrealizmu, i nowej, autonomicz-
nej, poszukującej; w trzeciej wskutek zmian gospodarczo-administracyjnych i personalnych 
wewnątrz kraju, dokonujących się w połowie lat sześćdziesiątych, nasiliły się tendencje 
narodowe poszczególnych literatur, wzrosło zainteresowanie światem konkretnym, ze-
wnętrznym, połączone czasem z eksperymentem formalnym160.

 6.9.2.5. Poezja i proza chorwacka

W przeglądach Dukanovicia tekstów o prozie jest niewiele. W Polsce bardziej ceniono prozę 
serbską niż chorwacką i  „Twórczość” pod tym względem wpisywała się w ogólną tendencję. 
Dukanović nie formułuje opinii na jej temat. Przytacza „cenionego chorwackiego krytyka 
i historyka literatury” Branimira Donata:

159 ad: Jugosławia. T 1969, nr 2, s. 152.
Książka Lukicia doczekała się też recenzji w „Polityce”. Danuta Cirlić-Straszyńska opisuje ją jako 

publikację, która wywołała gorące spory i dyskusje. Przytacza głosy krytyczne kierowane pod adre-
sem autora, ale sama ocenia książkę bardzo wysoko: „Oponenci, atakujący go jako autora »historii 
współczesnej literatury«, mieli wprawdzie ułatwione zadanie, lecz w ferworze dyskusji nie ujawniali 
na ogół własnych opinii i kryteriów wskazujących, w jaki sposób należałoby, ich zdaniem, opracować 
historię literatury współczesnej, na którą istnieje tak pilne zapotrzebowanie. Sveta Lukić tymczasem 
stworzył ogólny zarys nurtów współczesnego życia literackiego, wysunął wiele trafnych wniosków, 
odnoszących się do znanych mu od podszewki ugrupowań literackich, w sposób niezależny i bez-
kompromisowy naświetlił kwestię stosunku współczesnej literatury do rzeczywistości, a podbudo-
wany rzetelną argumentacją wywód o polityce kulturalnej skonstruował z niewątpliwą precyzją; 
w rezultacie niepodobna dziś przejść obojętnie wobec jego konstatacji”. d. cirLić-sTraszyńska: Scylle 
i charybdy współczesnej literatury. „Polityka” 1969, nr 31, s. 7.

160 Por. a. dukanović: Przemiany literatury jugosłowiańskiej. (Parę uwag orientacyjnych). T 1970, nr 
11, s. 93–94.
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Powojenna proza chorwacka nie dała jeszcze – zdaniem krytyka – wielkiego dzieła, choć 
istnieją wartościowe realizacje cząstkowe. Młodsze pokolenie prozaików znamionuje 
pewien ezoteryzm, przekonanie, że tematyczna lub ekspresyjna dziwność zrekompen-
suje totalność epiki klasycznej161. 

Donat zaznacza, że współczesna proza chorwacka nie jest tylko ironiczna. Zawiera rów-
nież element ludyczny, który sprawia, że los człowieka staje się „znośniejszy”: 

Egzystencjalną niemożliwość realizacji człowieka totalnego, niemożliwość urzeczywist-
nienia jego szczęśliwego losu, współcześni pisarze chorwaccy nie tylko ironizują, ale 
i „humoryzują”. Za pomocą humoru oni los ludzki jednocześnie humanizują; pokazują, 
że choćby ten los był nie wiedzieć jak nieludzki, a nawet antyludzki, przy odrobinie hu-
moru staje się znośniejszy162.

Więcej miejsca poświęcił Dukanović twórczości poetyckiej. W  tym okresie omówił 
2 ogólne artykuły na temat współczesnej poezji. W pierwszym Dalibor Cvitan stwierdza, że 
liryka dzisiaj nie wyraża już tylko uczuć i myśli, lecz także kładzie się w niej nacisk na element 
konstrukcyjny w poezji: „Poeci patrzą na słowo nie jako na wyraz uczuć i myśli, ale jako na 
specyficzną strukturę”163. W drugim Vjeran Zuppa najnowszą poezję chorwacką utożsamia 
z pokoleniem krugowaszy164 (pisał o tym nota bene w czasopiśmie „Razlog” w 1965 roku), 
dla którego najważniejsza okazuje się problematyka egzystencjalna: 

Młodą poezję chorwacką dzieli on na dwie grupy, na poetów, którzy myślą egzystencję, 
oraz tych, którzy ją opisują. Ci pierwsi zbliżają się więc do podejmowanych na całym 
świecie, a znamiennych dla naszych czasów, wysiłków, za pomocą których poeci z pozy-
cji zagrożonej świadomości o rzeczywistym miejscu własnego dzieła w historycznym 
świecie starają się, poprzez dotknięte kryzysem własne dzieło, zbadać warunki egzy-
stencji człowieka we współczesnym zinstytucjonalizowanym, stechnicyzowanym, zra-
cjonalizowanym świecie165.

161 ad: Jugosławia. T 1973, nr 5, s. 149.
162 Ibidem, s. 148–149.
163 ad: Jugosławia. T 1965, nr 2, s. 154.
164 Nazwa pochodzi od tytułu wydawanego w latach 1953–1958 czasopisma „Krugovi”, wokół 

którego byli skupieni przedstawiciele nowego pokolenia twórców.
165 ad: Jugosławia. T 1965, nr 11, s. 147.
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Spośród autorów należących do wcześniejszych okresów literackich wielkimi postaciami 
dla Dukanovicia byli Antun Gustav Matoš i Tin Ujević. Pisze o nich w 1963 roku, referując 
rozprawę Ujevicia o Matošu, opublikowaną w splickim miesięczniku „Mogućnosti”: 

W obecnym kształcie, jakkolwiek są w nim luki i miejsca niedopracowane, studium po-
siada dla jugosłowiańskiej literatury wartość nieoszacowaną. I nie tylko dlatego, że nie-
spodziewanie jedna wielkość chorwackiej literatury strąca z piedestału inną wielkość, 
ale i dlatego, że atakując Matosza, Ujević mówi wiele o sobie, o dwu generacjach jugo-
słowiańskich poetów, o klimacie, w którym żyli, o warunkach ich rozwoju i dojrzewania – 
o rozchodzeniu się ich dróg166.

Jeśli chodzi o współczesnych autorów, wymienia Milivoja Slavička, uważanego „za jed-
nego z najwybitniejszych przedstawicieli swojej generacji”. Twórczość poety charakteryzuje 
w taki sposób: 

Slaviczek humanistycznych wartości broni z  pozycji optymizmu; w  beznadziejnych 
czasach z molochem życia zinstytucjonalizowanego, zreifikowanego, przeładowanego 
tworami cywilizacji technicznej, uparcie wykłóca się on o  nadzieję, walczy o  miejsce 
człowieka niezaprzedanego rzeczom, o miejsce dla człowieka z twarzą, nieokradzione-
go ze swojej ludzkiej integralności167.

 6.9.3. „Literatura na Świecie” – nowe zjawiska w literaturze

W 1971 roku zaczęła się ukazywać „Literatura na Świecie” – jedno z najważniejszych czaso-
pism literackich PRL, specjalizujące się w publikacji przekładów z literatur obcych. Literatura 
chorwacka do 1989 roku gościła na łamach pisma kilkanaście razy. W popularyzacji literatur 
narodów Jugosławii ważną rolę odegrała jedna z jego stałych współpracowniczek – czo-
łowa tłumaczka w omawianym okresie Danuta Cirlić-Straszyńska. Była nie tylko tłumaczką, 
lecz także autorką tekstów traktujących o wydarzeniach kulturalnych w Jugosławii. Regu-
larnie do miesięcznika pisywał też Jan Wierzbicki i Julian Kornhauser. W Podsumowaniu 
pierwszego numeru jego autorzy, zgodnie z ówczesnym podziałem politycznym świata, 
zapowiadają, że będą analizować ruch literacki w krajach socjalistycznych, krajach kapita-
listycznych i w Trzecim Świecie, a „Jednym z celów miesięcznika będzie opieka nad pracą 

166 ad: Jugosławia. T 1963, nr 8, s. 91.
167 ad: Jugosławia. T 1967, nr 7, s. 145.
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tłumaczy i pomoc w kształceniu nowej kadry przekładoznawców”168. Oprócz tłumaczeń 
prozy i poezji publikowano recenzje przekładów, portrety tłumaczy, relacje z konferencji 
i wyjazdów zagranicznych. 

Pierwsza publikacja kroatystyczna to Stanisława Korzeniowskiego prezentacja postaci 
Julijego Benešicia zamieszczona w 2. numerze (1971) pisma w dziale Portret tłumacza. W tym 
samym roku w numerze 5. ukazał się fragment tłumaczenia powieści Slobodana Novaka 
Mirra, kadzidło i złoto wraz z zapowiedzią ukazania się książki w PIW. W 5. numerze w 1972 
roku w dziale Recenzje i omówienia opublikowano tekst Moniki Miller o polskim przekładzie 
powieści. Jest on właściwie oceną przekładu i polityki wydawniczej, a nie samej książki. 
Mowa w nim o tym, że w dziedzinie tłumaczeń z języka serbsko-chorwackiego nie tylko 
nadrabiane są zaległości, lecz także publikuje się teksty najnowsze, dobierane przeważnie 
według klucza nagród literackich. Miller wyraża się w superlatywach na temat pracy tłu-
maczki. Skupia się na trudnościach językowych – zapożyczeniach z włoskiego, dialekcie 
i grach słownych, z którymi, według niej, tłumaczka znakomicie sobie poradziła169.

W 1972 roku Danuta Cirlić-Straszyńska i Zygmunt Stoberski, przedstawiciele pisma, zostali 
zaproszeni na Zagrzebskie Rozmowy Literackie. Oprócz nich w sympozjum uczestniczyli 
poeci Jan Bolesław Ożóg i Jan Goczoł. W tekście, jaki się ukazał w czasopiśmie na temat 
spotkania, tłumaczka chwaliła atmosferę, organizację oraz w skrócie referowała poruszaną 
tematykę170.

W pierwszych trzech latach wydawania pisma dwukrotnie opublikowano bloki z prze-
kładami poezji. Najpierw – w 6. numerze w 1972 roku, pod tytułem Z poezji jugosłowiańskiej. 
W tym wyborze znaleźli się bośniacko-chorwacki poeta Mak Dizdar oraz Slavko Mihalić 
i Milivoj Slaviček. Zaledwie 2 numery później ukazał się cykl Z poezji chorwackiej, a w nim 
wiersze Antuna Šoljana, Vesny Krmpotić i Dalibora Cvitana.

W 1973 roku literatura chorwacka gościła dwukrotnie na łamach pisma. W 1. numerze za-
mieszczono opowiadanie Ivana Kušana Mój przyjaciel Pet w tłumaczeniu Danieli Zdybickiej. 
W 6. numerze Monika Nowakowska w Małych recenzjach pisała o Zdrajcach Antuna Šoljana. 
Przekład nazwała „sprawnym”. Konstatowała: 

Trudno ocenić, czy owe smutki późnego dojrzewania to celowa demonstracja oblicza 
generacji pisarza (pokolenie czterdziestolatków), czy przypadkowy skutek konstrukcji 
książki; powieść składa się z rozdziałów-opowiadań, niezależnych epizodów, w których 
autor zderza narratora z jugosłowiańską rzeczywistością171. 

168 Podsumowanie. LnaŚ 1971, nr 1, s. 188.
169 M. MiLLer: Recenzje i omówienia. LnaŚ 1972, nr 5, s. 163–164.
170 Por. Dcs: V Zagrzebskie Rozmowy Literackie. LnaŚ 1972, nr 2, s. 185–186.
171 M. nowakowska: Małe recenzje. LnaŚ 1973, nr 6, s. 376.
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 6.9.4. „Poezja”

„Poezja” to miesięcznik wydawany w latach 1965–1989. Dominowała w nim liryka polska. 
Przekłady rzadko gościły na łamach czasopisma. Znacznie częściej pisano o poezji i istot-
nych faktach z życia literackiego Jugosławii, zwykle na podstawie lektury jugosłowiańskiej 
prasy literackiej. Z pismem współpracowali Grzegorz Łatuszyński i Danuta Cirlić-Straszyńska. 
Jugoslawiców można było szukać w prowadzonej nieregularnie Kronice, w której co kilka 
numerów informowano czytelników o nowych wydarzeniach kulturalnych w Jugosławii. 
Na początku sprawozdania opracowywał A. Dukanović, a od 1969 roku – D. Cirlić-Straszyń-
ska. Pierwsze przekłady to cykl wierszy Poezja z Jugosławii opublikowanych w 8. numerze 
w 1966 roku. Ich wyboru – na prośbę Juliana Przybosia, o czym można się dowiedzieć z za-
mieszczonego w czasopiśmie listu, skierowanego do polskiego poety – dokonał sarajewski 
poeta Izet Sarajlić i były to wiersze autorów bośniackich. Znalazł się wśród nich Mak Dizdar, 
twórca zaliczany także do liryki chorwackiej. 

W Kronice „Poezji” czytelnicy mogli znaleźć informacje o przyznawanych w Jugosławii 
nagrodach literackich, omawiano wybrane numery czasopism, zamieszczano wiadomości 
na temat nowych tomików poezji, prezentowano opinie jugosłowiańskiej krytyki literackiej 
im poświęcone. Zainteresowaniem redaktorów Kroniki cieszyły się polonica oraz kontakty 
literackie między Polską i Jugosławią.

Pierwsze croaticum ukazało się w 8. numerze w 1969 roku. D. Cirlić-Straszyńska w Kronice 
miesiąca, w części Za granicą, pisała o debiutanckim tomiku wierszy Željka Falouta Wygnanie 
(Izgon). W zasadzie referuje artykuł Predraga Proticia na temat książki, pochodzący z czaso-
pisma „Književnost”. Debiut zostaje uznany za interesujący172. W 9. numerze z tego samego 
roku odnotowano przyznanie Danijelowi Dragojeviciowi nagrody Macierzy Chorwackiej 
za tom wierszy Złe prognozy i inne (Nevrijeme i drugo). Podano uzsadnienie jury i przyto-
czono opinię Tonka Maroevicia, uważającego książkę za jedno z najciekawszych osiągnięć 
współczesnej poezji chorwackiej173. W 11. numerze w 1969 roku pisano o 127. numerze cza-
sopisma „Polja”, w którym znalazła się specjalna kolumna wierszy opracowana przez Pera 
Zubaca Pantologya Croatyca z utworami znanych chorwackich poetów: Vesny Parun, Ivana 
Slamniga, Zvonimira Majdaka, Dubravka Horvaticia, Miroslava S. Mađera, Zlatka Tomičicia 
i innych174. W 7. numerze z 1970 roku zauważono wydanie książki Stojana Subotina O polsko-

-jugosłowiańskich powiązaniach literackich, w której autor omawia wpływ literatury polskiej 
na twórczość niektórych pisarzy serbskich i chorwackich. Spośród chorwackich twórców 
wymieniony został tylko przedstawiciel iliryzmu Stanko Vraz i przedstawiciel protorealizmu 

172 Dcs: Kronika miesiąca. Debiut młodego poety chorwackiego. P 1969, nr 8, s. 97–99.
173 Dcs: Kronika miesiąca. Nagrody Macierzy Chorwackiej. P 1969, nr 10, s. 101–102.
174 Dcs: Poezja w „Poljach”. P 1969, nr 11, s. 100–101.
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Franjo Marković. Na następnej stronie znajduje się informacja o wyborze wierszy dwóch 
braci Slavka i Miroslava S. Mađerów. Cirlić-Straszyńska przytacza sąd obcej krytyki: „Miroslav 
S. Madjer ma przed sobą wiele jeszcze szans sprawdzenia swego talentu – stwierdza krytyk 
Draško Ređep – omawiając Wiersze wybrane braci Madjerów w miesięczniku »Savreme-
nik«”175. W 1. numerze z 1971 roku czytelnik dowiadywał się o przyznaniu Drago Ivaniševi-
ciowi za tomik Pogłoski (Glasine) nagrody Ivana Gorana-Kovačicia176. W 4. numerze z kolei 
pisano o nowym tomiku wierszy Vesny Parun Przeklęty deszcz (Ukleti dažd). Przytoczono 
opinie krytyków, pozytywne – Slobodana Rakiticia z  „Savremenika” i Predraga Proticia 
z „Književnosti”, oraz negatywną chorwackiego autora Stijepa Mijovicia-Kočana, zarzucają-
cego poetce w „Republice” „sentymentalizm, naiwność, nadmierną lekkość pióra, wielosło-
wie, »standardowość metaforyki«, rutynę…”177. W numerze 8. także wspomniano o V. Parun 
z okazji przyznania jej nagrody Macierzy Serbskiej za cykl wierszy Śladem Magdy Isanos178.

Ponadto w Kronice miesiąca zamieszczano wiele krótkich informacji, jak tę o wierszu 
Droga Polska (Draga Poljska) Milivoja Slavička, o którym napisano, że propaguje w Chor-
wacji kulturę polską i pracuje nad antologią polskiej poezji179, czy też o pierwszej rocznicy 
tragicznej śmierci Josipa Pupačicia oraz o nowym odczytaniu liryki poety po jego tragicz-
nej śmierci180.

Przytaczanie opinii krytyki jugosłowiańskiej można uznać za zjawisko częste. Były to 
sądy zarówno serbskiego, jak i chorwackiego środowiska, pochodzące z belgradzkich i za-
grzebskich pism literackich (między innymi „Književnost”, „Savremenik”, „Republika”, „Te-
legram”). Surowsi w ocenie poetów, zwłaszcza młodych, okazali się krytycy chorwaccy. 
Boris Lukšić w „Republice” recenzuje pierwszą serię Biblioteki Pitanja. Jest krytyczny wobec 
młodych: Darkowi Kolibašowi zarzuca manieryzm i pretensjonalność, Goranowi Babiciowi – 
przerost stylizacji, o poezji Tita Bilopavlovicia i Branimira Bošnjaka pisze, że to poezja „mar-
twych metafor i banalnych abstrakcji”, Sonja Manojlović, jego zdaniem, nie wnosi niczego 
nowego do liryki intymnej. Chwali tylko Ivana Rogicia-Nehajeva, o którego wierszach pisze, 
że cechuje je świeżość emocji oraz wyobraźni, oryginalność formy181. Z kolei serbski krytyk 
Miodrag Protić uznaje, że Ante Stamać w najnowszym tomiku wierszy Deszyfrowanie wagi 
(Dešifriranje vage) „wybija się ponad przeciętną współczesnej poezji”182.

175 Dcs: Dwaj Madjerowie. P 1970, nr 7, s. 101.
176 Dcs: Drago Ivanišević laureatem nagrody im. I.G. Kovačicia. P 1971, nr 2, s. 99.
177 Dcs: Ukleti dažd. P 1971, nr 4, s. 102.
178 Dcs: Nagroda Macierzy Serbskiej. P 1972, nr 8, s. 100.
179 Dcs: „Draga Poljska” M. Slavička. P 1972, nr 8, s. 100.
180 Dcs: Josip Pupačić (1928–1971). P 1972, nr 12, s. 97.
181 Dcs: Pierwsza seria biblioteki „Pitanja”. P 1971, nr 5, s. 99–100.
182 Dcs: Ante Stamać – albo jedna z dróg nowej poezji chorwackiej. P 1973, nr 6, s. 105–106.
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Pierwsza większa i najważniejsza zarazem publikacja przekładów pochodzi z 1971 roku. 
W styczniowym numerze zaprezentowano poezję z Jugosławii, a w jej ramach – poetów 
chorwackich i serbskich. Marek Antoni Wasilewski tłumaczył poetów serbskich: Ivana Lali-
cia, Vaska Popę i Miodraga Pavlovicia, a Edward Płaczek – poetów chorwackich: Zvonimira 
Goloba, Jurego Kaštelana, Slavka Mađera, Vesnę Parun, Milivoja Slavička, Jurego Franičevicia-

-Pločara, Antuna Šoljana, najwięcej zaś wierszy Vesny Parun. Utwory nie zostały przypisane 
do poezji serbskiej czy chorwackiej. Zatytułowano je po prostu: Przekłady Płaczka i Przekłady 
Wasilewskiego. Zamieszczono również tylko jeden komentarz od tłumacza, podpisany przez 
E. Płaczka i tylko na temat poezji chorwackiej. Tłumacz pisze w nim o widocznej w liryce na-
rodów Jugosławii tendencji do wypracowania własnego narodowego języka poetyckiego, 
którą najbardziej widać w Chorwacji. Obecny „dobry” okres poprzedziło „mierne” między-
wojnie i okres okupacji niemieckiej. Za datę narodzin współczesnej poezji chorwackiej 
uznaje Płaczek ukazanie się w 1952 roku pierwszego numeru czasopisma „Krugovi”. Ważną 
rolę odegrały, według niego, przekłady z literatur obcych, spośród których wyróżnia: Lorcę, 
Majakowskiego, Nerudę, a zwłaszcza Jesienina. Najwięcej miejsca poświęca twórczości 
Jurego Kaštelana i Vesny Parun. Podkreśla polityczny kontekst rozwoju poezji chorwackiej 
po II wojnie światowej: 

Trzeba powiedzieć, że młodzi poeci jugosłowiańscy w pierwszych latach po wojnie na-
rażeni byli na niemałe niebezpieczeństwa mogące skrzywić kręgosłup „ustatkowanych” 
pisarzy. Z  jednej strony istniała tendencja do ślepego podporządkowania wszystkich 
przejawów sztuki, a więc i poezji, realizmowi socjalistycznemu, co w skutkach, jak się 
można domyślać, nie zawsze dawało pożądane rezultaty – z drugiej kusiły przykłady tak 
zwanego modernizmu zachodniego, co przeszczepione na grunt jugosłowiański, czyni-
ło z poezji abstrakt oderwany od niełatwej przecież rzeczywistości, w jakiej powstawały 
zręby nowego socjalistycznego państwa. Uzdrawiającym okazał się fakt sięgnięcia do 
starych rodzimych wzorów, do tradycji świetnego okresu rozkwitu literatury chorwac-
kiej, której ośrodkami były niegdyś Dubrownik, Hvar, Zadar. Poezja chorwacka odnala-
zła swoje oblicze i zajęła należne jej miejsce w literaturze europejskiej183.

 6.9.5. „Dialog”

W czasopiśmie „Dialog” nie ukazało się w omawianym okresie żadne tłumaczenie chorwac-
kiego utworu dramatycznego. Croatica były zamieszczane w dziale Kronika. Prezentowano 
recenzje chorwackich premier teatralnych (najczęściej z „Telegramu”), dyskusje na temat 

183 e. płaczek: Od tłumacza. P 1971, nr 1, s. 90.
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teatru184, sprawozdania z sympozjów teatrologicznych185. Spośród chorwackich autorów 
najczęściej na łamach pisma gościł Marijan Matković, którego utwory jugosłowiańscy kry-
tycy uważali za jedno ze szczytowych osiągnięć dramaturgii jugosłowiańskiej186. Publiko-
wano relacje z festiwalu Sterijino pozorje, na który wyjeżdżali redaktorzy pisma. O ile oma-
wianie recenzji jest de facto prezentowaniem jugosłowiańskiego punktu widzenia, o tyle 
sprawozdania z pobytu w Nowym Sadzie to teksty autorskie, w których jugosłowiańska 
rzeczywistość teatralna była porównywana z polską. Przykład takiego tekstu stanowi re-
lacja Małgorzaty Semil z Nowego Sadu z 1971 roku. Autorka pisze o samym festiwalu i bar-
dziej szczegółowo – o sztukach Generał i błazen Marijana Matkovicia oraz Kraljevo Miroslava 
Krležy. Często się zdarza, że w sprawozdaniach, zwłaszcza gdy pisały je osoby nieznające 
języka i realiów kulturowych (a tak będzie do momentu, w którym pod koniec lat siedem-
dziesiątych zacznie współpracować z pismem i wyjeżdżać na Sterijino pozorje jako przed-
stawiciel „Dialogu” Dorota Jovanka Ćirlić), główny nacisk kładziono na aspekty reżyserskie, 
scenografię i grę aktorów, na drugim planie sytuowano zaś tworzywo słowne utworu.

Dokonująca się w analizowanym okresie decentralizacja objęła również życie teatralne. 
„Dialog” przytaczał 6. numer „Sceny” z 1970 roku, w którym pisano, że proces ten powoduje, 
iż niejednokrotnie prowincjonalne ośrodki mogą poszczycić się większymi osiągnięciami 
niż stolica. Przykładem tego zjawiska mają być czasopisma teatralne; „te poważne”, jak za-
grzebski „Prolog” i nowosadzka „Scena”, ukazują się akurat poza Belgradem187.

Znajomość dramaturgii chorwackiej w Polsce nie jest w piśmie oceniana zbyt wysoko. 
Lesław Eustachiewicz recenzję książki Włodzimierza Kota Chorwacki dramat naturalistyczny 
(Kraków 1969) zaczyna od stwierdzenia: „O chorwackim dramacie wiemy w ogóle niewiele”. 
Kilka akapitów dalej wraca do tej myśli i dodaje: „[…] dramat chorwacki jest w polskim te-
atrze zjawiskiem obcym, zależnym od fluktuacji przypadków”188. 

W  październikowym numerze w  1972 roku po raz pierwszy w  Polsce zamieszczono 
wzmiankę na temat Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana, najważniej-
szej sztuki teatralnej przetłumaczonej na język polski i wystawianej w polskich teatrach. 
Jest to ocena spektaklu granego w 1972 roku na festiwalu w stolicy Wojwodiny przez za-

184 sk: Kronika. O kryzysie teatru w Jugosławii. D 1969, nr 11, s. 149–152. Na przykład dyskusji pro-
wadzonej na łamach „Reflektora”, dodatku do belgradzkiej „Borby” (z 11.08.1969). Mimo to, że prawie 
nikt nie zgadzał się z Lojzem Filipičem, najszerzej omówiono właśnie diagnozę słoweńskiego działacza 
teatralnego, który źródeł kryzysu upatrywał w złej organizacji współczesnego teatru.

185 e. wysińska: Novi Sad – dramat, teatr, krytyka. D 1970, nr 5, s. 102–108. Wysińska w pierwszej 
części pisze o 15. edycji festiwalu Sterijino pozorje, a w drugiej części (s. 104–108) – na temat I Sym-
pozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT).

186 Por. m.in.: Co słychać w Jugosławii. D 1966, nr 6, s. 125–126.
187 ud: Kronika. O czym pisze jugosłowiańska „Scena”. D 1971, nr 4, s. 162–168.
188 L. eusTacHiewicz: Z dziejów dramatu chorwackiego. D 1970, nr 8, s. 109.
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grzebski Teatr ITD w reżyserii Božidara Violicia. Dokonał jej Petar Volk w czasopiśmie „Knji-
ževne novine” w artykule Pozorne zadowolenie. Znany serbski krytyk filmowy i teatralny 
uznaje spektakl za interesujący i dziwny jednocześnie, informuje o odnoszonych już suk-
cesach spektaklu i stwierdza, że mu „zabrakło jedynie uroku odkrycia”189.

 6.9.6. „Rocznik Literacki”

W „Roczniku Literackim” ukazywały się recenzje przekładów beletrystyki, książek li-
teraturoznawczych, dane na temat ruchu wydawniczego, informacje o  wydarzeniach 
życia literackiego i kulturalnego. Początkowo autorem działu poświęconego nowościom 
książkowym był Włodzimierz Kot, a od rocznika za 1965 rok, wydanego w 1967 roku, rolę 
tę przejął Jan Wierzbicki. Wszyscy autorzy dużo miejsca poświęcali ocenie poziomu prze-
kładów. Najpierw pisano o  literaturze jugosłowiańskiej, z  czasem (u  Kota) pojawiło się 
obok określenia „literatura jugosłowiańska” rozróżnienie na literaturę serbsko-chorwacką 
i  słoweńską. Od rocznika za 1967 rok (wyd. 1969) występuje podział na literaturę chor-
wacką, serbską i  słoweńską. Raz, w  roczniku za 1970 rok (wyd. 1972), powraca literatura 
serbochorwacka. Od rocznika za 1972 rok (wyd. 1974) termin „literatura jugosłowiańska” 
zostaje zastąpiony terminem „literatury Jugosławii” stosowanym na przemian z terminem 

„literatury jugosłowiańskie”.
Włodzimierz Kot w  roczniku za 1963 rok zauważa znaczną poprawę jakości przekła-

dów w porównaniu z latami wcześniejszymi (z chorwackich tytułów ukazały się wówczas 
2 książki w  tłumaczeniu Marii Krukowskiej: Zimowe letnisko Vladana Desnicy i  Piegasek 
Anđelki Martić): 

Z  roku na rok przekłady z  piśmiennictwa jugosłowiańskiego wykazują tendencję do 
poprawy. Stwierdzenie to jest słuszne nie tyle w odniesieniu do wyboru tłumaczonych 
książek, co do strony językowej przekładów, ich wierności, a zwłaszcza poprawnej pol-
szczyzny. Tłumacze bowiem uzyskali z czasem tę swobodę twórczą, która pozwala czy-
telnikowi zapomnieć, że ma do czynienia z przekładem, a nie utworem napisanym po 
polsku. Naturalnie, tu i ówdzie zdarzają się jakieś niezręczności wynikające z niezrozu-
mienia tekstu oryginału – nie każdy tłumacz może być od razu Boyem – ale te potknięcia, 
dawniej częste, stały się obecnie rzadkością190.

189 mp [M. peTryńska]: Sterijino pozorje 1972. D 1972, nr 10, s. 162.
190 w. koT: Literatura jugosłowiańska. RL 1963 [Warszawa 1965], s. 362.
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W roczniku za 1964 rok największą uwagę skupia Kot na Antologii noweli jugosłowiańskiej. 
Chwali inicjatywę wobec braku tego typu publikacji, choć dostrzega mankament w postaci 
pominięcia kilku istotnych, według niego, nazwisk: 

Antologia spełnia swe zadanie przedstawienia czytelnikowi polskiemu obrazu nie tylko 
współczesnej literatury jugosłowiańskiej, ale także dawniejszej, zaczynając od drugiej 
połowy XIX w. Dobrze się stało, że uwzględniono dość obficie autorów klasycznych 
(więcej niż połowa całości książki), gdyż pisarze nowsi są o  wiele częściej tłumaczeni 
i  wydawani niż klasycy. Dla wielu autorów starszych tego rodzaju antologia stanowi 
właściwie jedyną szansę ukazania się w polskim przekładzie. Proporcje pomiędzy po-
szczególnymi literaturami nie budzą większych zastrzeżeń, natomiast można i należy 
kwestionować dobór autorów. Chodzi mi przede wszystkim o opuszczenie trzech pisa-
rzy chorwackich, których żadną miarą nie powinno tu brakować. Są to: August Šenoa, 
Antun Kovačić i Ivo Vojnović191.

Więcej miejsca poświęca Kot także wyborowi opowiadań Vjekoslava Kaleba Między dniem 
i nocą w tłumaczeniu Marii Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego. Z największą dozą krytyki 
wypowiada się na temat tłumaczenia noweli I wół także płakał. Rodzaj zarzutów pokazuje, 
że ich autor porównał tekst przekładu z tekstem oryginalnym: 

I wreszcie zarzut najpoważniejszy. Ostatnia nowela I wół także płakał została skrócona 
w  ten sposób, że albo usunięto z  niej całe stronice (np. większość części II) bądź też 
poszczególne akapity, a nawet pojedyncze zdania lub ich fragmenty. Chcąc zatuszować 
te skróty, redakcja czy tłumaczka dokonała pewnych zmian tekstu, co odbiło się oczywi-
ście na harmonii i logice całości utworu. Odstępstwa od oryginału są tak duże, że śmiało 
rzec można, iż mamy do czynienia nie tyle z tłumaczeniem, co raczej z trawestacją utwo-
ru chorwackiego pisarza. Zmiany tekstu, inne wyrażenia, zupełnie różne obrazy, dale-
ko idące przeróbki i skróty, z jakimi się w tym tłumaczeniu spotykamy – są to przecież 
praktyki niedopuszczalne! Jeśli już jakieś względy zmuszały do ograniczenia rozmiarów 
książki, należało po prostu zrezygnować z jednej z nowel, w żadnym zaś wypadku nie 
dokonywać okaleczenia utworu192.

Od roczników redagowanych przez Jana Wierzbickiego pojawia się dodatkowo Diariusz 
wydarzeń literackich. Znajdują się w nim informacje na temat ważnych wydarzeń kultu-
ralnych w Polsce i w Jugosławii. Dotyczą one wystaw, kongresów, wyjazdów, wizyt itp. 

191 w. koT: Literatura jugosłowiańska. RL 1964 [Warszawa 1966], s. 396.
192 Ibidem, s. 398.
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Wierzbicki ocenia przekłady, wartość tłumaczonych dzieł, zasadność ich wyboru, zgłasza 
swoje postulaty. W roczniku za 1965 rok autor, znany ze swego pozytywnego stosunku do 
twórczości prozatorskiej, zwłaszcza do literatury serbskiej, o której bardzo pochlebnie pisał 
między innymi w książce Pożegnanie z Jugosławią, kończy podsumowanie tak: 

Bilans roku 1965 wypadałoby zakończyć wnioskami na przyszłość. Wydaje się, że nie 
trzeba wydawcom zwracać uwagi na nowości w zakresie prozy fabularnej. Współczesna 
proza serbska i chorwacka często trafia na warsztat wydawniczy i każda ciekawa książka 
prozatorska ma szanse na przekład. Poważne wciąż luki istnieją w dziedzinie przyswaja-
nia klasyki. Jako najpilniejsze proponowałbym przełożenie powieści Sima Matavulja Ba-
konja fra Brne i opowiadań Ksavera Šandora Djalskiego oraz reedycję przekładu Osma-
na Ivana Gundulicia (to chyba w serii Biblioteki Narodowej Ossolineum). Nie jedyne to 
zresztą pozycje warte zainteresowania. Należy też chyba dalej myśleć o  tłumaczeniu 
poezji193.

Żaden z tych postulatów nie został spełniony. Z tzw. klasyki ukazało się tylko drugie 
wydanie Śmierci Smail-agi Czengicia Ivana Mažuranicia (1972), Córka złotnika Augusta Še-
noi (1978) i w następnym okresie wybór Joanny Rapackiej z dubrownickiej renesansowej 
i barokowej poezji miłosnej (1989). Zrozumiała w tym kontekście wydaje się ocena wydania 
Śmierci Smail-agi Czengicia w roczniku za 1972 rok. Pisząc bardzo pozytywnie o Mažuraniciu 
i znakomitym wstępie Magnuszewskiego, po raz kolejny powtarza, że należałoby więcej 
tłumaczyć dzieł literatury starszej. Wydaje się, że środowisko naukowe było jedynym, które 
widziało taką potrzebę. Nie byli tym zainteresowani Jugosłowianie. Oficjalni przedstawi-
ciele państwa wysyłali wyraźne sygnały, że należy tłumaczyć literaturę współczesną i po-
kazywać dzisiejszą Jugosławię. Dla tłumaczy przekładanie literatury starszej jest zadaniem 
trudniejszym, gdyż znacznie lepiej znają kontekst współczesny. Literatura starsza wymaga 
od tłumacza dodatkowego wysiłku i studiów, a w przypadku literatur narodów Jugosławii 
poważną komplikację stanowi język, gdyż literatura sprzed okresu odrodzenia narodo-
wego, a więc prawie do połowy XIX stulecia, kiedy zrodziła się ostateczna koncepcja języka 
literackiego, jest pisana w dialektach, które są nawet dzisiaj dla rodzimego odbiorcy mało 
komunikatywne i na tyle niezrozumiałe, że zachodzi potrzeba tłumaczenia tych tekstów 
na język współczesny, choć sprawa ta jest bardzo kontrowersyjna i napotyka silny opór.

Na temat nowości wydawniczych za rok 1966, kiedy ukazały się 2 książki: Ivana Kušana 
Zagadkowy chłopiec w przekładzie Danuty Cirlić-Straszyńskiej oraz Milivoja Matošca Kapi-
tan Tornado w przekładzie Haliny Kality, Wierzbicki stwierdza, że nie są to książki wybitne: 

„[…] ich wartość należy raczej mierzyć według kryterium przydatności”. Książkę Kušana 

193 J. wierzBicki: Literatura jugosłowiańska. RL 1965 [Warszawa 1967], s. 454.
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uważa za sprawnie napisaną, natomiast co do książki Matošca jego „Wątpliwości budzą jej 
walory wychowawcze i poznawcze, nie najlepszy jest w Kapitanie Tornado poziom roboty 
literackiej”194.

Nie zawsze były omawiane wszystkie przekłady. Wierzbicki dokonywał selekcji i bywało, 
że jednym książkom poświęcał więcej miejsca, innym – mniej. W roczniku za 1968 rok spo-
śród, jak zauważa, tylko 4 przekładów pierwsze miejsce przyznaje Krležy i dlatego poświęca 
mu najwięcej uwagi, choć nie jest to, według niego, najlepszy w dorobku pisarza utwór, 
gdyż

razić może swoją amorficznością bądź też literacką „wczorajszością” niektórych powie-
ściowych chwytów. Są jednak w  Bankiecie w  Blitwie momenty znakomite i  autentycz-
ne odkrycia artystyczne. Wizja Krležy, drażniąca pamfletowym przerysowaniem wielu 
szczegółów i bardzo niekiedy daleka od tego, co zwykliśmy nazywać dobrym smakiem 
(w jakimkolwiek tego wyrazu znaczeniu), jest przecież głęboko ugruntowana myślowo. 
Wyrosła ze świetnej eseistyki politycznej Krležy i sama ma wiele cech tego eseju. To na-
sycenie Bankietu w Blitwie partiami eseistycznymi, twórcze przyswojenie doświadczeń 
prozy dwudziestolecia połączone z  pasją pisarza walczącego dają efekt nadzwyczaj 
interesujący. I mimo wszelkich zastrzeżeń skłonni jesteśmy widzieć utwór Krležy w rzę-
dzie najciekawszych powieści politycznych pierwszej połowy naszego wieku195. 

O wielokrotnie podkreślanej przez interpretatorów obecności realiów polskich w powie-
ści Wierzbicki pisze, że Polska posłużyła Krležy za model państwa powstałego po I wojnie 
światowej, dziedziczącego tradycję romantycznej ideologii narodowej, z którą Krleža pro-
wadził obrachunek i którą pragnął zdemitologizować. Niemniej 

najwięcej jest w tej powieściowej Blitwie wątków innej zupełnie, niepolskiej, panońskiej 
i bałkańskiej proweniencji. Stąd też polski czytelnik, jeśli zbyt daleko posunie się w po-
równywaniu Blitwy z Polską międzywojenną, jest zaskoczony pewnymi przekształcenia-
mi postaci i wydarzeń naszych niedawnych dziejów196.

Druga pozycja, którą opisywał Wierzbicki, to zbiór opowiadań Vladana Desnicy „Wiosna 
w Badrovacu” i inne opowiadania w przekładzie Marii Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego. 
Wierzbicki przypomina wyjątkową pozycję tego autora w Polsce: „[…] jest bodaj pierw-
szym autorem jugosłowiańskim, którego dzieła zostały w całości przekazane czytelnikowi 

194 J. wierzBicki: Literatura jugosłowiańska. RL 1966 [Warszawa 1968], s. 546.
195 J. wierzBicki: Literatura jugosłowiańska. RL 1968 [Warszawa 1970], s. 439.
196 Ibidem, s. 438–439.
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polskiemu”197. Według Wierzbickiego, proza Desnicy na to zasługuje, choć nowa książka po 
Niespokojnych wiosnach i Zimowym letnisku nie przynosi wielu nowości artystycznych. Oce-
niając przekład, stwierdza, że razi w nim „niekiedy zbyt daleko posunięta wierność wobec 
oryginału, co sprawia, że tekst brzmi miejscami niezręcznie”198.

Wierzbicki nie zajmował się tylko poszczególnymi książkami. Jego erudycja i wiedza po-
zwalały mu na rozważania natury ogólnej. Umieszczał omawiane teksty w różnych kontek-
stach. Był prawdziwym entuzjastą i popularyzatorem literatur jugosłowiańskich w Polsce. 
W roczniku za 1969 rok pisał o awansie jugosłowiańskiej prozy. Uważał, że jest on możliwy 
dzięki policentryzmowi kultury światowej, który pozwala promować egzotyczne do tej 
pory literatury. Uznaje, że tłumaczeń mogłoby być więcej, ale

Można jednak, już na podstawie dotychczasowych przekładów, mówić o  bogactwie 
propozycji artystycznych i ideowych pisarzy jugosłowiańskich, o wysokim poziomie ich 
literatur narodowych199.

W roczniku za 1971 rok wyrazi to jeszcze dobitniej:

Na literatury Jugosławii warto zwrócić uwagę, bo wzrasta ich rola w  uniwersalnym, 
światowym wielogłosie kulturalnym, bo upadł już ostatecznie system, w którym istniała 
jedna metropolia artystyczna i ośrodki peryferyjne. Coraz częściej owe ośrodki peryfe-
ryjne mają nam do powiedzenia więcej niż mocno podupadłe metropolie200. 

Wierzbicki w tym samym roczniku pisał też o problemach recepcji literatur narodów Ju-
gosławii w Polsce, dokonując diagnozy stosunku polskiej publiczności literackiej i krytyki 
do tzw. małych literatur: 

Szkoda tylko, że nie wszystkie pozycje znalazły należyty odzew w krytyce, że w stopniu 
większym nie weszły w krwiobieg naszej kultury. Łączy się to zresztą z ogólnymi niedo-
mogami życia literackiego w Polsce: od panujących obyczajów recenzyjnych począwszy, 
a kończąc na najbardziej podstawowej kwestii naszej orientacji kulturalnej i stosunku 
do literatur sąsiedzkiego regionu południowo-wschodniej Europy. […] Uwagi powyż-
sze wymierzone są przeciw pewnym polskim nawykom w recepcji literatur mniejszych 
narodów. Nawyki te przezwyciężają stopniowo wydawnictwa, coraz lepiej ukazując 

197 Ibidem, s. 439. 
198 Ibidem, s. 439–440. 
199 J. wierzBicki: Literatury Jugosłowii. RL 1969 [Warszawa 1971], s. 489.
200 J. wierzBicki: Literatura jugosłowiańska. RL 1971 [Warszawa 1973], s. 463.
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bogactwo owych literatur. Osiągnięcia wydawnictw zaprzepaszcza jednakże zazwyczaj 
brak żywej i poważnej reakcji krytyki201. 

Wierzbicki w swych analizach odnosił omawiane książki do literatury polskiej. Znajdu-
jąc w niej paralelne zjawiska, chciał w ten sposób przybliżyć czytelnikowi recenzowany 
tekst. W roczniku za 1971 rok Mirrę, kadzidło i złoto porównuje do Sennika współczesnego 
Tadeusza Konwickiego. Wcześniej znajduje analogiczne zjawisko w polskiej kulturze, pisząc 
o Bankiecie w Blitwie Miroslava Krležy, który przypomina mu powieść polityczną Kadena- 

- Bandrowskiego i Zofii Nałkowskiej. Recenzując z kolei Zdrajców Antuna Šoljana, zauważa, 
że książka jest spóźniona:

Polski przekład – pióra Bożeny Nowak – jest przynajmniej o dziesięć lat spóźniony, ory-
ginał bowiem ukazał się w roku 1961 i stanowi bardzo charakterystyczną manifestację 
postawy pokolenia, które u nas oznaczyć można nazwiskami Hłaski lub Iredyńskiego 
(w filmie, powiedzmy, Skolimowskiego). Gdy bohater Šoljana mówi, że jego generacja 
miała za dużo historii, a za mało życia, wyraża najbardziej istotny motyw owej postawy. 
Šoljan jest wszakże mniej od swoich polskich równolatków drapieżny, w jego lumpach 
i łazikach nie ma tak wielkiego ładunku buntu i prowokacji. W gruncie rzeczy są oni zbyt 
mocno przesiąknięci dalmatyńską „błogością nicnierobienia”, by mogły ich na serio po-
ruszyć jakieś dramaty. Co nie znaczy, by takich dramatów w książce Šoljana nie było202.

Wierzbicki omawiał również teksty literaturoznawcze. Pisał o książce Antuna Baraca Histo-
ria literatury narodów Jugosławii. Autora nazywa najwybitniejszym chorwackim historykiem 
literatury, ale wspomnianej książki nie uważa za najlepszą w jego dorobku. Jest to jednak, 
według Wierzbickiego, jedno z nielicznych syntetycznych ujęć dziejów piśmiennictwa ju-
gosłowiańskiego i może dobrze służyć czytelnikowi polskiemu. Prezentuje też 2 polskie 
pozycje literaturoznawcze, obie kroatystyczne: Włodzimierza Kota Chorwacki dramat natu-
ralistyczny i Jadwigi Stadnikiewicz-Kerep Liryka Vladimira Nazora. O pierwszej wypowiada 
się pozytywnie. Stwierdza, że Kot zajął się kwestią kluczową dla dramaturgii chorwackiej, 
problemem nieopracowanym w samej Chorwacji. Nieco z nim polemizuje, w kwestii na 
przykład wpływu chorwackiego naturalizmu na Krležę. Wierzbicki mówi o wpływach, ale 
obcych. Postuluje krytyczniejszą ocenę moderny w duchu przedstawicieli awangardy (Šimi-
cia i Krležy). Kotowi zarzuca również nieco apologetyczny ton. Ostatnia kwestia w znacznie 
większym nasileniu dotyczy, zdaniem Wierzbickiego, drugiej książki. Autorce wytyka brak 
odpowiedniego zaplecza teoretycznego, brak nowych zabiegów interpretacyjnych. Zgła-

201 Ibidem.
202 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1972 [Warszawa 1974], s. 484–485.
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sza postulat rewizji oceny twórczości Nazora i jej bardziej krytyczne odczytanie potrzebne 
również w Chorwacji, a wszystko to w celu „dobitniejszego uwydatnienia trwałych wartości 
liryki Nazora”203.

Wierzbicki cenił Aliję Dukanovicia – i jako tłumacza, i jako popularyzatora literatur ju-
gosłowiańskich w Polsce. W roczniku za rok 1971 pisał o zestawionej przez Dukanovicia 
antologii opowiadań pt. „Specjalni wysłannicy”… Uznaje ją za najlepszy z jego dotychcza-
sowych wyborów, stwierdza nawet, że „trudno o lepszy obraz stanu i możliwości literatur 
jugosłowiańskich”204. Uważa, że Dukanović jako tłumacz wykazał się w swej pracy prawdzi-
wym kunsztem. Spośród wydawnictw Wierzbicki najbardziej chwalił Państwowy Instytut 
Wydawniczy za to, że najlepiej śledzi ruch literacki w Jugosławii.

 6.9.7. „Pamiętnik Słowiański”

W „Pamiętniku Słowiańskim” w omawianym okresie w każdym numerze czasopisma można 
znaleźć croaticum. Zdecydowaną przewagę mają teksty dotyczące starszych zjawisk literac-
kich. W odróżnieniu od twórczości przekładowej i publikacji prasowych, zorientowanych na 
tematykę współczesną, zarówno programy studiów uniwersyteckich, jak i prace naukowe 
w o wiele większym stopniu koncentrują się na przeszłości. W piśmie ukazują się artykuły 
polskich autorów i tłumaczenia prac zagranicznych slawistów, recenzje oraz omówienia 
książek naukowych polskich i jugosłowiańskich badaczy.

 6.9.7.1. Ivan Mažuranić

W analizowanym dziesięcioleciu zamieszczono kilka artykułów na temat Ivana Mažuranicia, 
przedstawiciela chorwackiego romantyzmu205. Wszystkie były omówieniami prac jugosło-
wiańskich historyków literatury. Jan Wierzbicki recenzuje monografię Milorada Živančevi-
cia Ivan Mažuranić (Zagreb 1963; Novi Sad 1964). Przy tej okazji pisze o 2 najmocniejszych 
ośrodkach współczesnego jugosłowiańskiego literaturoznawstwa, uznając za nie Belgrad 
(wraz z Nowym Sadem) i Zagrzeb – pierwsi skupiają się na historii literatur i badaniach 
źródłowych, drudzy – na teorii literatury, analizie estetycznych walorów tekstu i jego styli-

203 J. wierzBicki: Historia literatury powszechnej. Włodzimierz Kot: „Chorwacki dramat naturalistycz-
ny”, Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep: „Liryka Nazora”. RL 1969 [Warszawa 1971], s. 346.

204 J. wierzBicki: Literatura jugosłowiańska. RL 1971 [Warszawa 1973], s. 461.
205 W chorwackim literaturoznawstwie zamiast terminu „romantyzm” częściej stosuje się określe-

nia: „odrodzenie narodowe” lub „iliryzm”.
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stycznej interpretacji. Wierzbicki za najciekawsze w książce Živančevicia uważa fragmenty 
poświęcone uzupełnieniu Osmana (drukowane w „Pamiętniku Słowiańskim” 1962, T. 12). 
Wyraża opinię, że biografię, zwłaszcza z okresu działalności politycznej, można było lepiej 
odtworzyć, bo zapewne zachowało się w archiwach więcej dokumentów206.

W tym samym numerze „Pamiętnika Słowiańskiego” Jadwiga Stadnikiewicz przedstawia 
studium chorwackiego historyka literatury Ivo Frangeša na temat Mažuranicia, opubliko-
wane w czasopiśmie „Forum”, najwięcej miejsca poświęcając uzupełnieniu Osmana207. Z ko-
lei Józef Magnuszewski Śmierć Smail-agi Czengicia, najważniejsze dzieło autorskie poety, 
porównuje z Judytą, szesnastowiecznym poematem religijnym Marka Marulicia208. W ko-
lejnym tomie pisma Krzysztof Wrocławski omawia specjalny numer chorwackiego czaso-
pisma „Kolo”, będący pokłosiem, zorganizowanej przez Macierz Chorwacką, sesji naukowej 
poświęconej Mažuraniciowi. Od siebie dodaje garść informacji, podkreśla jego pionierską 
i udaną próbę stworzenia chorwackiego języka literackiego, a za dzieło życia uznaje uzu-
pełnienie Osmana i Śmierć… przełożoną na 16 języków i mającą 50 wydań209. 

W 1972 roku naukowe zainteresowanie twórczością i biografią I. Mažuranicia zaowo-
cowało powtórnym wydaniem jego najważniejszego dzieła – poematu Śmierć Smail-agi 
Czengicia w przedwojennym tłumaczeniu Antoniego Bogusławskiego i z nowym wstępem 
Józefa Magnuszewskiego210.

 6.9.7.2. Inne tematy

Dwukrotnie w „Pamiętniku Słowiańskim” pisano na temat Juraja Križanicia. Ten barokowy 
chorwacki poeta, leksykograf, historyk, entuzjasta Słowiańszczyzny budził zainteresowanie 
badaczy po II wojnie światowej. W „Pamiętniku Słowiańskim” zajmował się nim w omawia-
nym okresie Mirosław Frančić211 i Jan Wierzbicki212.

206 Por. J. wierzBicki: Nowa monografia o I. Mažuraniciu (M. Živančevicia). PS 1965, T. 15, s. 222.
207 Por. J. sTadnikiewicz: Studium o artyzmie Iwana Mažuranicia. PS 1965, T. 15, s. 223–227.
208 Por. J. MaGnuszewski : Od Nabuchodonozora do Smail-agi Czengicia. (Z rozważań nad epiką 

Marka Marulicia i Ivana Mažuranicia). PS 1966, T. 16, s. 25. Magnuszewski opublikował jeszcze jeden 
tekst związany z iliryzmem, skupiając się przede wszystkim na utworze Dimitrijego Demetera, kolej-
nego przedstawiciela romantyzmu. Por. ideM: Od „Grobnickiego Pola” Demetera do Mažuraniciowskiej 

„Śmierci Smail-agi Čengicia”. PS 1969, T. 19, s. 55–74.
209 k. wrocławski [rec.]: Mažuraniciowski numer „Kola” (9/10, 1965). PS 1967, T. 17, s. 247–248.
210 Po raz pierwszy ukazał się w Benešiciowskiej Bibliotece Jugosłowiańskiej w 1931 roku.
211 M. Frančić: Dzieje badań nad życiem i twórczością Juraja Križanicia. PS 1969, T. 19, s. 3–25.
212 J. wierzBicki: Miroslav Krleža – Juraj Križanić. PS 1969, T. 19, s. 27–42.
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W tym samym 19. tomie pisma opublikowano jeszcze jeden tekst z zakresu literatury 
starochorwackiej. Jego autorką jest Joanna Rapacka. Dotyczy poematu Osman Ivana Gun-
dulicia, o którym warszawska kroatystka pisze, że z okazji rocznicy urodzin Juraja Križanicia

warto przypomnieć nazwisko innego, współczesnego mu wyznawcy idei słowiańskiej, 
reprezentującego, jak na owe czasy, ideologię dużo trzeźwiejszą, chociaż jak się okazało, 
niepotwierdzoną przez bieg historii213.

O chorwackim realizmie pisał Włodzimierz Kot. Najpierw ogólnie o narodzinach realizmu, 
następnie o stosunku między innymi Augusta Šenoi i Eugena Kumičicia do Zoli i naturali-
zmu, pierwszej w literaturze chorwackiej poważnej polemice literackiej między zwolenni-
kami tradycyjnej literatury a naturalistami214. 

Kolejny obszerny tekst to rozprawa Joanny Łatuszyńskiej (Rapackiej) na temat Dubrow-
nika. Jego autorka podkreśla znaczenie, jakie ma dla kultury chorwackiej literatura dubrow-
nicka, ale zarzuca jej jednostronność i brak krytycyzmu. Twierdzi, że zachowane zabytki 
piśmiennictwa nie dają prawdziwego obrazu życia w republice św. Błażeja. Na tym tle, 
według Łatuszyńskiej, jedyny autentyczny głos w tej literaturze należy do Marina Držicia: 

Dzięki wolności została stworzona cała kultura Dubrownika, ale w  niewoli należy szukać 
często przyczyn jej jednostronności i wielu innych niedomagań. Nie jest przypadkiem, że 
jedyny ostry głos protestu w całych dziejach literatury dubrownickiej wyszedł od plebejusza 
Marina Držicia, jak i nie jest przypadkiem, że protest ten przybrał formę zdrady ojczyzny215.

Z kroatystycznych publikacji w 22. tomie „Pamiętnika Słowiańskiego” odnotowano ukaza-
nie się książki Krešimira Georgijevicia Literatura chorwacka od XVI do XVIII wieku w północnej 
Chorwacji i Bośni. Recenzja Krystyny Bąk ma charakter informacyjny. Zawiera dużo nazwisk 
i wiadomości na temat literatury omawianego okresu, uważanego za ubogi w oryginalne 
osobowości twórcze216. 

W tym samym tomie Barbara Dzierżyc zrecenzowała monografię Radovana Vučkovicia 
o poezji Antuna Branka Šimicia. Autorka książkę ocenia wysoko, podkreśla bogaty materiał 
źródłowy, stwierdza, że wypełnia lukę w badaniach217. Dzierżyc recenzowała także zbiór 

213 J. rapacka: Kilka uwag o dziejach Gunduliciowskiego „Osmana”. PS 1969, T. 19, s. 42.
214 Por. w. koT: Chorwacki spór o Zolę. PS 1968, T. 18, s. 18–39.
215 J. łaTuszyńska: Siedemnastowieczny Dubrownik w oczach cudzoziemców. PS 1966, T. 16, s. 153.
216 k. Bąk [rec.]: Krešimir Georgijević, „Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u Sjevernoj Hrvat-

skoj i Bosni”. Zagreb 1969, ss. 324. PS 1972, T. 22, s. 534–555.
217  B. dzierżyc [rec.]: Radovan Vučković: „Preobražaji i preobraženja (o Antunu Branku Šimiću)”. 

Sarajevo 1969, s. 234, 2 nlb. PS 1972, T. 22, s. 539–540.
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referatów z sympozjum Środkowoeuropejski ekspresjonizm i literatura chorwacka (Srednj o - 
evropski ekspresionizam i hrvatska književnost). Krótko je prezentuje i określa publikację 
jako ciekawą218.

Twórczością nowelistyczną Janka Policia-Kamova, jeszcze jednego przedstawiciela awan-
gardy, zajmowała się Krystyna Bąk219. Autorka ta napisała również pozytywną recenzję 
książki Jadwigi Stadnikiewicz-Kerep Liryka Vladimira Nazora. Przemiany warsztatu poetyc-
kiego, uznając, że stanowi wypełnienie dotychczasowej luki w opracowaniach220.

 6.9.7.3. Polsko-chorwackie kontakty literackie

Regularnie gościły na łamach pisma prace na temat obecności literatury i kultury naro-
dów Jugosławii w Polsce i polskiej w Jugosławii. Przeważnie nie są związane ze sprawami, 
którymi się zajmuję w niniejszej książce. Dotyczą innego okresu, jak na przykład teksty 
Włodzimierza Kota na temat polskiej recepcji dramatów serbskich i chorwackich najpierw 
do 1914 roku221, a następnie w okresie międzywojennym222. Większą uwagą cieszyły się 
w „Pamiętniku Słowiańskim” jugosłowiańskie polonica. W 1970 roku książkę na ten temat, 
zatytułowaną Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w XIX wieku, opublikował 
Jan Wierzbicki. Zebrała ona bardzo pozytywne recenzje, między innymi w „Pamiętniku Sło-
wiańskim”. Jerzy Gos pisał wówczas: 

W rodzimej literaturze slawistycznej nieczęsto można trafić na publikacje naukowe po-
święcone syntezie stosunków literackich Polski z innymi narodami słowiańskimi. Panuje 
powszechne przekonanie, że jest to zadanie przekraczające możliwości jednego bada-
cza. Stąd w polskich badaniach komparatystycznych wytworzyły się duże luki223.

218 Por. B. dzierżyc [rec.]: Ekspresionizam i hrvatska književnost. Posebno izdanje časopisa „Kritika”. 
Sv. 3. Matica hrvatska, Zagreb 1969. PS 1973, T. 23, s. 393–394.

219 k. Bąk: Wybrane zagadnienia z nowelistyki Janka Kamova. PS 1973, T. 23, s. 327–334.
220 k. Bąk [rec.]:  Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: „Liryka Vladimira Nazora. (Przemiany warsztatu 

poetyckiego)”. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wrocław–Warszawa–Kraków, 1969, s. 86. PS 1971, T. 21, s. 395–396.

221 w. koT: Dramat serbski i chorwacki na scenach polskich do roku 1914. PS 1963, T. 13, s. 164–183.
222 w. koT: Dramat jugosłowiański na scenach polskich w 20-leciu międzywojennym. PS 1964, T. 14, 

s. 142–176.
223 J. Gos [rec.]: Jan Wierzbicki, „Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w XIX wieku”. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1970, ss. 167. PS 1973, T. 23, s. 390.
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Publikacje w „Pamiętniku Słowiańskim” kreślą przed polskim czytelnikiem obraz, z któ-
rego wynika, że literatura i kultura polska największym zainteresowaniem cieszyła się 
w Chorwacji, zwłaszcza w XIX wieku, w okresie iliryzmu i absolutyzmu. Kilkakrotnie pisał 
o tym Milorad Živančević, na przykład w 1964 roku, pokazując genezę poloniców w tomie 
14. zagrzebskiego czasopisma „Kolo”. Najpoważniejsze jego studium to obszerny, bo liczący 
39 stron, tekst o Auguście Šenoi – August Šenoa a Słowiańszczyzna. Znalazł się w nim histo-
rycznoliteracki wstęp o iliryzmie i absolutyzmie. Živančević przedstawia również biografię 
Šenoi, jego stosunek do innych narodów słowiańskich. Szczególnie dużo miejsca poświęca 
Czechom (Šenoa był z pochodzenia Czechem i studiował w Pradze). Wspomina też o sto-
sunku pisarza do Polaków, o jego kontaktach, tekstach, w których mówił o sprawach pol-
skich, stosunku do Rosji, wszystko zaś w kontekście idei słowianofilskich. Studium zawiera 
dużo materiałów źródłowych224. 

Živančević pisał o  jeszcze jednym przedstawicielu realizmu225  – Ksaverze Šandorze  
Đalskim. Tytuł zapowiadający współpracę pisarza z prasą polską może się wydać nieco na 
wyrost, chodzi bowiem o publikacje w petersburskim piśmie „Kraj”.  Đalski nadesłał więcej 
tekstów, ale nie wszystkie mogły się ukazać ze względów politycznych. Artykuły dotyczyły 
sytuacji społeczno-politycznej w Slawonii, a były drukowane w stałej rubryce Koresponden-
cje. Živančević zamieszcza ciekawą uwagę na końcu swojej pracy: 

W Grabowskim, który wegetował w tym czasie jako profesor gimnazjalny w Częstocho-
wie, znalazł Đalski współtowarzysza, którego los przypominał mu jego własny i który, 
zdaje się, niekiedy inspirował go w sposób prowokujący. Nie na próżno tej właśnie oso-
bie poświęcił Đalski swoją znaną powieść U noći, przekonany, że koncepcje tego dzieła 
można zastosować do rzeczywistości politycznej ówczesnej Polski. Takim samym du-
chem tchną także korespondencje Đalskiego dla „Kraju”; powstały one zresztą, jak to 
stwierdziliśmy, na bezpośrednie zamówienie Grabowskiego226.

O polskich wątkach często pisano w odniesieniu do twórczości Miroslava Krležy. Autorką arty-
kułu na ten temat jest Joanna Łatuszyńska. Powstał on z okazji siedemdziesięciolecia urodzin pi-
sarza. Łatuszyńska wykazuje, że wątki polskie pojawiają się zarówno w beletrystyce, jak i eseistyce 
(scena z Ballad…, Dziesięć krwawych lat, Europa dzisiaj, Bankiet w Blitwie, esej o Chopinie itd.)227.

224 Por. M. Živančević: August Šenoa a Słowiańszczyzna. PS 1965, T. 15, s. 159–198.
225 W chorwackim literaturoznawstwie realizm zwykło się dzielić na dwa podokresy: protorealizm 

i realizm. Šenoa jest przedstawicielem pierwszego, na tyle ważnym, że niektórzy nazywają go okresem 
Šenoi (Šenoino doba), Đalski zaś – okresu drugiego.

226 M. Živančević: Współpraca K.Š. Djalskiego z prasą polską. PS 1968, T. 18, s. 223–224.
227 J. łaTuszyńska: Polonica w twórczości Miroslava Krležy (w siedemdziesięciolecie urodzin pisarza). 

PS 1964, T. 14, s. 123–141.
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W tomie 21. ukazała się recenzja Jerzego Kamińskiego książki Stojana Subotina Z pol-
sko-jugosłowiańskich związków literackich (Iz poljsko-jugoslovenskih književnih veza. Beo-
grad 1969). Składa się ona z 4 studiów, które dotyczą obecności literatury i kultury polskiej 
w Jugosławii. Omawiane są wątki polskie w twórczości Stanka Vraza, recepcja twórczości 
Juliusza Słowackiego i Jana Kasprowicza, związki Franja Markovicia z literaturą polską.

Wreszcie o polskich przekładach literatur jugosłowiańskich w okresie po II wojnie świato-
wej pisał M. Živančević. W swoim artykule koncentruje się na wydawnictwach książkowych. 
Zwrot w polskiej recepcji nastąpił – pisze nowosadzki historyk literatury – w 1956 roku. Dziwi 
brak w artykule jakiegolwiek odwołania do kontekstu politycznego. Nie ma w nim mowy 
o żadnych czynnikach wpływających na współpracę kulturalną. Jeśli chodzi o literaturę 
chorwacką, Živančević więcej miejsca poświęca tylko Miroslavowi Krležy.

Pomijając nierówną wartość tych przekładów, krytyka polska zgodną aprobatą powita-
ła ich ukazanie się, podkreślając bogaty język Krležy, erudycję i mistrzostwo pióra, ale 
zwracając niekiedy uwagę na niewątpliwe trudności, jakich pisarz ten nastręczać może 
czytelnikowi, szukającemu lekkiej lektury228.

Živančević wspomina jeszcze o twórczości Marinkovicia jako jednym z wartościowych 
osiągnięć powojennej prozy jugosłowiańskiej. W podsumowaniu za „atrakcyjną” uważa 
współczesną powieść chorwacką. Najwięcej uwagi poświęca jednak przekładom z litera-
tury serbskiej. 

 6.9.7.4. Nauka o literaturze

W „Pamiętniku Słowiańskim” ukazywały się również teksty prezentujące kondycję jugosło-
wiańskiego literaturoznawstwa. O chorwackich pracach z tej dziedziny pisała Jadwiga Stadni-
kiewicz. Jej artykuł Z nowszej problematyki badań nad historią literatury chorwackiej składa się 
z dwóch części. Pierwsza to Założenia teoretyczne, w której ukazane zostały nowe koncepcje 
metodologiczne, przede wszystkim koncepcja formacji stylistycznej, wypracowana przez Za-
grzebską Szkołę Stylistyczną w książkach między innymi Aleksandra Flakera i Zdenka Škreba 
Style i okresy (Stilovi i razdoblja. Zagreb 1964) oraz Ivo Frangeša Studia i eseje (Studije i eseji. 
Zagreb 1967). Druga część – Próby praktycznych rozwiązań, to omówienie książki Panorama 
literatury chorwackiej XX wieku (Panorama hrvatske književnosti XX stoljeća. Zagreb 1966). Ma 
ona kilku autorów, którzy opracowali odrębne okresy. Stadnikiewicz omawia część Ivo Her-
gešicia o modernie, Miroslava Vaupoticia o prozie międzywojennej, Nedjeljka Mihanovicia 

228 M. Živančević: Literatura jugosłowiańska w Polsce po drugiej wojnie światowej. PS 1963, T. 13, 
s. 189.
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o pokoleniu wojennym. Na koniec przybliża czytelnikowi książkę Miroslava Šicla. Przegląd 
nowszej literatury chorwackiej (Pregled novije hrvatske književnosti. Zagreb 1966). Obejmuje 
ona dzieje literatury chorwackiej od iliryzmu do współczesności. Ponownie autorka bardziej 
skupia się na metodologii badań i ocenie niż oddaniu zawartości książek229.

Jadwiga Stadnikiewicz o Zagrzebskiej Szkole Stylistycznej pisała raz jeszcze w Przeglądzie 
zawartości czasopisma „Umjetnost riječi” („Sztuka Słowa”) 1957–1963. Autorka przedstawia 
historię czasopisma, jego twórców i profil: 

Poruszane w nim zagadnienia grupują się wokół jednego zjawiska – dzieła literackiego, 
w całej jego skomplikowanej istocie, pojętego jako społecznie i historycznie uwarunko-
wana sztuka słowa230.

Stadnikiewicz wymienia autorów publikujących w piśmie (Zdenko Škreb, Aleksandar 
Flaker, Viktor Žmegac, Milivoj Solar), krótko omawia poruszaną tematykę. Zwraca uwagę 
na wpływy zachodnich badaczy, a szczególnie na popularnego wśród zagrzebskich języ-
koznawców amerykańskiego badacza Michaela Riffaterre’a i na jego koncepcje stylemów. 
Za bezsprzecznie ciekawe uważa artykuły o wewnętrznej strukturze poszczególnych ga-
tunków literackich i przemianach, jakim podlegały w dziejach. Artykuł kończy zdaniem 
komplementującym jugosłowiańskie literaturoznawstwo: 

Dorobek „Sztuki Słowa”, bogaty i różnorodny, pomimo krótkiego okresu istnienia tego 
czasopisma, świadczy o wysokim poziomie badań w dziedzinie teorii literatury i krytyki 
literackiej w Jugosławii231. 

Jerzy Kamiński z kolei w recenzji książki Ivo Frangeša Studia i eseje (Studije i eseji) chwali 
nową metodę, dostrzega jej walory interpretacyjne. Formułuje tylko jedno zastrzeżenie. 
Żałuje, że Frangeš nie uwzględnił innych poza chorwacką literatur Jugosławii232.

Z poruszanej w „Pamiętniku Słowiańskim” problematyki literaturoznawczej zasługują na 
uwagę jeszcze 2 publikacje. Artykuł Mariana Jakóbca Ćwierć wieku slawistyki historyczno-
literackiej w Polsce Ludowej traktuje o stanie polskiej jugoslawistyki historycznoliterackiej 

229 J. sTadnikiewicz : Z nowszej problematyki badań nad historią literatury chorwackiej. PS 1968, 
T. 18, s. 305.

230 J. sTadnikiewicz: Przegląd zawartości czasopisma „Umjetnost riječi” („Sztuka Słowa”) 1957–1963. 
„Pamiętnik Literacki” 1966, z. 1, s. 338.

231 Ibidem, s. 345.
232 Por. J. kaMiński [rec.]: Ivo Frangeš, „Studije i eseji”. Izdavačko knjižarsko poduzeće Naprijed, Zagreb 

1967, ss. 357. PS 1970, T. 20, s. 294.
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(tu wymienia między innymi kilka „obiecujących” szkiców o literaturze dubrownickiej i dra-
macie naturalistycznym, chodzi o prace Joanny Rapackiej i Włodzimierza Kota): 

Niestety, wszystkie polskie prace historycznoliterackie poświęcone tym sprawom są tyl-
ko marginesem polskiego słowianoznawstwa. Brak nam jakiejś podręcznej historii lite-
ratury narodów Jugosławii. Pierwsza próba takiej pracy była nieudana, lukę tę starano 
się zapełnić przez wydanie przekładu przestarzałej i niestety niedobrej książki Antuna 
Baraca233.

Lepiej, według Jakóbca, prezentują się studia nad polsko-jugosłowiańskimi stosunkami 
literackimi. W tej dziedzinie czołową pozycję zajmuje książka W. Kota Dramat polski na sce-
nach chorwackich i serbskich do roku 1914. Jakóbiec swoją diagnozę postawił w momencie 
zintensyfikowanego rozwoju studiów slawistycznych, wzrostu popularności tej specjalno-
ści, co wkrótce przyniosło owoce w postaci wykształcenia kadry pracowników naukowych 
i tłumaczy zajmujących się literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi234.

Historia literatury autorstwa Antuna Baraca spotkała się z ostrą oceną Juliana Kornhau-
sera235, według którego w sytuacji braku tego typu pracy sama idea jest dobra, ale wybór – 
fatalny. Pyta, dlaczego nie sięgnięto po prace młodszych krytyków:

[…] już na pierwszy rzut oka widać, ile luk, nieścisłości metodologicznych, płycizny in-
telektualnej i przestarzałych poglądów badawczych mieści się w sporej objętościowo 
książce236.

233 M. JakóBiec: Ćwierć wieku slawistyki historycznoliterackiej w Polsce Ludowej. PS 1972, T. 22, s. 340.
234  „Życie Literackie” w 1968 roku pisało o I Sympozjum Studentów Slawistyki zorganizowanym 

przez koła naukowe studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naj-
pełniej, według autora notatki, została zaprezentowana literatura jugosłowiańska, „co, biorąc pod 
uwagę stan polskiej krytyki i  literaturoznawstwa na tym odcinku, napawa optymizmem”. Wśród 
wymienionych znalazły się takie osoby, jak: Julian Kornhauser, Bożena Nowak, Magdalena Petryńska, 
Maria Dąbrowska, Maria Balbus. Wszystkie wspomniane referaty dotyczyły literatury serbskiej, poza 
jednym – Marii Dąbrowskiej, poświęconym Vladanowi Desnicy i jego powieści Proljeća Ivana Galeba. 
Por. JB [BaLucH J.]: Sympozjum studentów slawistyki. ŻL 1968, nr 21, s. 14.

235 Ciekawa jest ingerencja tłumaczki podręcznika w tytuł. W oryginale mowa jest o jugosłowiań-
skiej literaturze, która w przekładzie została zastąpiona Literaturą narodów Jugosławii.

236 J. kornHauser: Antun Barac, „Literatura narodów Jugosławii”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wrocław 1969, ss. 375. PS 1973, T. 23, s. 387.
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Surowej ocenie poddaje nie tylko autora, lecz także wstęp pióra Józefa Magnuszew-
skiego: 

Kończąc wstęp, Józef Magnuszewski wyraził opinię, że mimo niedoboru informacji 
dzieło Baraca powinno pokazać tradycję literacką Jugosławii w całej jej złożoności i róż-
norodności, co niestety stało się jedynie czczym marzeniem. Książka cierpi na niedo-
wład krytycznego, a przede wszystkim naukowego myślenia, wstęp zaś zamiast zająć 
się uzupełnieniem niektórych działów, odnotowuje skrzętnie wszelkie wzmianki doty-
czące stosunków polsko-jugosłowiańskich na przestrzeni kilku wieków, co dawno już 
zrobili, i to kilkakrotnie, J. Pogonowski, T. Grabowski, T. Ulewicz, S. Subotin i inni. Miejmy 
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się własnej, polskiej historii literatur 
Jugosławii237.

W tekstach zamieszczanych w „Pamiętniku Słowiańkim” znacznie wyraźniej aniżeli w in-
nych, nienaukowych czasopismach zaznacza się podział na literatury narodowe. Książka 
Współczesna literatura jugosłowiańska 1945–1965. Rozprawa o życiu literackim i kryteriach lite-
rackich (Savremena jugoslovenska literatura 1945–1965. Rasprava o književnom životu i književ-
nim merilama kod nas) Svety Lukicia, której negatywne przyjęcie w Jugosławii referował Alija 
Dukanović na łamach „Twórczości” (1969, nr 2, s. 152), jest na tym tle rzadką pozycją. Pisała 
o niej w  „Pamiętniku Słowiańskim” Magdalena Petryńska. Lukić nie wprowadza podziału na 
poszczególne literatury, nie podaje informacji o tym, jakiej narodowości jest dany pisarz. Są 
rzecz jasna nazwiska chorwackich twórców, ale rozpoznawalne tylko przez specjalistów238. 

* * *

Próba homogenizacji literatur narodowych i scalenia ich w jedną jugosłowiańską literaturę 
szybko okazała się nie tyle utopią, ile rzeczą niechcianą, i to przez żadną z zainteresowa-
nych stron. Nie była tego w stanie zmienić ideologia komunistyczna ze swoim internacjo-
nalizmem i z wizją bezklasowego społeczeństwa, a postępująca w omawianym okresie 
decentralizacja kraju uwidoczniła różnicę między literaturami poszczególnych narodów. 
Obszerny arytukuł poświęcony temu tematowi ukazał się w pierwszym numerze „Polityki” 
z 1967 roku. Joanna Łatuszyńska (Rapacka) pisała wówczas:

237 Ibidem, s. 389.
238 Por. M. peTryńska [rec.]: Sveta Lukić, „Savremena jugoslavenska literatura 1945–1965. Rasprava 

o književnom životu i književnim merilama kod nas”. Beograd 1968, Prosveta, ss. 299. PS 1969, T. 19, 
s. 174–179.
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[…] coraz bardziej widoczne stają się tendencje ku tworzeniu literatur republikańskich, 
coraz częściej słyszy się o literaturze bośniackiej czy czarnogórskiej, które nigdy dotych-
czas nie istniały. Pisarze z tych terenów byli uważani i uważali się za pisarzy serbskich lub 
chorwackich. Decentralizacja, autonomistyczne dążenia republik ożywiły w dziedzi-
nie kultury tendencje do pielęgnowania własnych odrębnych tradycji239.

Jugosławia przeżywała pierwsze odczuwalne problemy gospodarcze. Na tym tle zrodził 
się najpoważniejszy do tej pory kryzys. Społeczeństwo chorwackie zachęcone zmianami 
w kraju spontanicznie uczestniczyło w ruchu społecznym nazywanym maspok (skrót od 
słów masovni pokret, czyli ruch masowy) lub Chorwacką Wiosną. Była to manifestacja uczuć 
narodowych i konkretnych postulatów zmian politycznych w strukturach federacji. Krešimir 
Bagić wymienia 3 instytucje i środowiska, które stanęły na czele ruchu: przywództwo par-
tyjne republiki, studentów oraz intelektualistów skupionych wokół Stowarzyszenia Pisarzy 
Chorwacji i Macierzy Chorwackiej. Pisze o mediach, które

nie tylko śledziły rozwój ruchu, lecz również aktywnie przyczyniały się do formułowania 
jego celów oraz znajdowania dla nich odpowiedniej argumentacji240.

W Polsce wydarzeń tych nie komentowano zbyt szeroko. Przywództwo polityczne wszyst-
kich krajów komunistycznych obawiało się jakichkolwiek poważniejszych zmian w krajach 
o pokrewnym ustroju, gdyż zdawało sobie sprawę, że mogą one zagrozić monopolowi ich 
władzy i uruchomić nieprzewidywalny łańcuch zdarzeń.

Chorwackie dążenia do wywalczenia większej autonomii i niezależności w ramach fe-
deracyjnej Jugosławii od razu kwalifikowano jako przejawy nacjonalizmu. Chętnie w tych 
okolicznościach powracano do okresu II wojny światowej i straszono zagrożeniem powrotu 
ideologii faszystowskiej, symbolizowanej przez Niezależne Państwo Chorwackie. Taka reto-
ryka uniemożliwiała jakąkolwiek formę dialogu. W Polsce w dyskursie oficjalnym sympatia 
była po stronie tych, którzy bronili idei jugosłowiańskiej.

Ciekawą relację z pobytu w Zagrzebiu zawarł w swej książce Podróże po bliskiej Europie 
literat Jan Koprowski. Jako członek delegacji pisarzy polskich, odwiedzających Jugosławię 
podczas wizyty w 1962 roku (był tam też w 1958 roku), oglądał w Chorwackim Teatrze Na-
rodowym w Zagrzebiu operę Ivana Zajca Nikola Šubić Zrinski, którą wystawiano w związku 
z obchodami 120. rocznicy istnienia Macierzy Chorwackiej. Koprowski opisuje reakcję mło-

239 J. łaTuszyńska: Literatura w Jugosławii. „Polityka” 1967, nr 1, s. 10.
240 k. BaGić: Literatura i kultura chorwacka lat siedemdziesiątych XX wieku. Tłum. L. Małczak. W: 

Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura. Red. L. Małczak, p. pycia. Ka-
towice 2010, s. 12.
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dej części publiczności, która zarówno jemu, jak i pozostałym członkom delegacji nie przy-
padła do gustu:

Bezkrytyczne, wręcz demostracyjne przyjmowanie jej [opery – L.M.] przez młodzież wy-
dało nam się co najmniej dziwne. Partie solowe nagradzano długotrwałymi oklaskami, 
domagając się bisowania, a po zakończeniu przedstawienia młodzież zeszła z galerii na 
parter i długo, i namiętnie manifestowała swe uczucia przy idącej wciąż w górę kurtynie241.

O odpowiednią interpretację zachowania Chorwatów zadbał opiekun i przewodnik pol-
skiej grupy:

Nie ma zresztą co ukrywać, że w  tej manifestacji doszyły do głosu uczucia nacjonali-
styczne, szczególnie silnie występujące właśnie w Zagrzebiu. Nie taił tego przed nami 
nasz cicerone, który dowodził, że największe oklaski pojawiały się wówczas, gdy główny 
bohater śpiewał pieśń Chorwaci nigdy nie zginą. Ostatecznie Ante Pavelić był Chorwa-
tem, a w wielu środowiskach dzisiejszej Chorwacji żywe są tendencje separatystyczne. 
W czasie naszego pobytu faszystowskie ugrupowania chorwackiej „Ustaszi” dokonały 
napadu na ambasadę jugosłowiańską w NRF242.

Zmiany ustrojowe w Jugosławii odbiły się na intensywości kontaktów kulturalnych. Ju-
gosławia po wahaniach i tarciach wewnętrznych ostatecznie wybrała drogę decentralizacji. 
Zderzenie polskiego scentralizowanego systemu ze stopniowo coraz bardziej decentralizu-
jącym się systemem jugosłowiańskim rodziło wiele trudności i problemów wewnętrznych 
zarówno w samej Jugosławii, jak i w komunikacji międzypaństwowej. Dlatego cały ten okres 
jest najbardziej ze wszystkich chaotyczny. Na scenie politycznej należy odnotować 2 zała-
mania w 1968 roku: polski marzec i sierpniową interwencję wojsk Układu Warszawskiego 
w Czechosłowacji, które jednak w ostatecznym bilansie nie doprowadziły do dłuższego 
kryzysu w kontaktach z Jugosławią.

W Polsce, w przeciwieństwie do Jugosławii, we współpracy kulturalnej nadal dominującą 
i nadrzędną rolę odgrywały centralne instytucje polityczne państwa, choć coraz silniejszy 
stawał się głos grupy nowych, wykształconych ekspertów i specjalistów zajmujących się 
literaturą i kulturą narodów Jugosławii. Intesywnie rozwijała się naukowa jugoslawistyka. 
Dzięki temu coraz ważniejszą rolę w procesie komunikacji międzyliterackiej i międzykultu-
rowej zaczynali odgrywać świadomi pośrednicy, tłumacze, badacze literatury, dziennikarze 
kulturalni, którzy pełnili po kilka funkcji. Byli interpreatorami, krytykami, popularyzato-

241 J. koprowski: Podróże po bliskiej Europie. Lublin 1965, s. 88.
242 Ibidem, s. 89.



rami, a nawet politykami kulturalnymi. Chcieli aktywnie uczestniczyć zarówno w procesie 
wprowadzania na rynek polski literatury i kultury narodów Jugosławii, jak i kształtować 
ich recepcję. Najsilniejszą pozycję, a zarazem największy wpływ na postrzeganie literackiej 
i kulturowej Jugosławii wywierali: Alija Dukanović („Twórczość”), Edward Madany („Nowe 
Książki”), Jan Wierzbicki („Nowe Książki”  i  „Rocznik Literacki”).

W omawianym okresie wydano wiele publikacji na temat literatury i kultury narodów 
Jugosławii. Nastąpiła profesjonalizacja instytucji literatury tłumaczonej, wykształciła się 
nowa kadra tłumaczy, zaczęła się ukazywać   „Literatura na Świecie”, pismo, które promo-
wało nowe tendencje w literaturze światowej. Prezentacja literatury i kultury chorwackiej 
była bogatsza niż w poprzednich latach. W prasie ukazało się dużo tekstów popularyzator-
sko-krytycznych, stopniową przewagę zaczynały zdobywać prace polskich autorów nad 
tłumaczeniami tekstów jugosłowiańskich. Na początku okresu literaturę przedstawiano 
jako jugosłowiańską, od połowy lat sześćdziesiątych coraz częściej mówiło się o litera-
turach narodowych, a po Chorwackiej Wiośnie znowu powróciła jugosłowiańskość, co 
niewątpliwie zależało od dynamiki rozwoju sytuacji politycznej. Gdy się nasiliła decentra-
lizacja, a z życia politycznego zostały usunięte siły jej przeciwne, na czele z Aleksandrem 
Rankoviciem, szefem służby bezpieczeństwa, doszło do emancypacji literatur narodowych. 
Po stłamszeniu Chorwackiej Wiosny i deliberalizacji życia społeczno-kulturalnego w Jugo-
sławii ponownie częściej zjawiska w literaturze i kulturze określano mianem jugosłowiań-
skich. W pracach naukowych, w odróżnieniu od tematyki poruszanej w prasie literackiej 
oraz literacko- i kulturalno-społecznej, pisano przede wszystkim o zjawiskach literackich 
i kulturalnych pomijając współczesność.

W czwartym okresie kontaktów kulturalnych wydano 18 przekładów książek. Polski widz 
miał okazję obejrzeć 27 realizacji teatralnych utworów chorwackich autorów. To również 
dobry czas dla współpracy w pozostałych dziedzinach kultury. Oferta filmowa była bardziej 
zróżnicowana. Zainteresowanie wzbudził chorwacki film krótkometrażowy pokazywany na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Polskę odwiedzały 
zarówno zespoły muzyczne, jak i indywidualni wykonawcy. Chorwaccy graficy odnosili 
sukcesy na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie.





 7. Coraz mniej Jugosławii, coraz więcej Chorwacji   
  (lata 1974–1989)
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Ostatnia reforma ustrojowa Jugosławii, związana z uchwaleniem nowej Konstytucji w 1974 
roku, doprowadziła do wykształcenia dualistycznego systemu, w którym odpowiedzial-
ność za część sfer życia społecznego została przeniesiona na republiki1. Jedną z tych sfer 
stała się kultura. Polityka nadal odgrywała w niej kluczową rolę, a funkcję patrona pełniło 
w obu krajach państwo, w zgodzie z przyjętą ideologią oraz postrzeganiem polityki i kul-
tury jako sfer sobie bliskich. Wykładnię takiego rozumienia związków pomiędzy obiema 
dziedzinami sformułował Józef Tejchma, w latach 1974–1978 i 1980–1982 minister kultury 
i sztuki, w publikacji Polityka i kultura:

W książce piszę o polityce i kulturze jako działacz PZPR. Nie są to dwie różne sprawy. Kul-
tura i polityka występują integralnie. Ściślej biorąc, należałoby je traktować jako dwie 
pewne odrębności stanowiące jedną całość.
Kultura i polityka chcą sprawować rząd dusz. W tym mogą się wydawać konkurencyjne, 
zasadniczo konfliktowe. Polityka jest bardzo niecierpliwa w swoich celach i działaniach, 
zajmuje się głównie teraźniejszością. Kultura wykazuje wobec niej pewien sceptycyzm 
i  działa raczej pod znakiem wieczności. Byłoby wielkim sukcesem socjalizmu, gdyby 
zbudował względnie trwałe porozumienie polityki i  kultury na zasadzie wzajemnej 
akceptacji w służbie wspólnego ideału humanizmu, realizowanego różnymi środkami. 
Jest to jeden z najistotniejszych problemów, którego pomyślne rozwiązanie zamanife-
stuje i potwierdzi w pełni i nieodwracalnie przyszłościowy charakter socjalizmu2.

W Polsce wszystkie decyzje zapadały w centrali, a w Jugosławii sfera odpowiedzialności 
za współpracę kulturalną została przesunięta na republiki, które broniły praw, jakie gwa-
rantowała im konstytucja. W sferze kultury nie godziły się na dyktat centrum, zwalczały 

1 Por. rozdział 2.
2 J. TeJcHMa: Polityka i kultura. Warszawa 1981, s. 7–8.
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wszelkie jego przejawy. Świadczą o tym prowadzone w Belgradzie 25 lutego 1981 roku, 
podczas trzeciego Zgromadzenia Związku Wspólnot Kulturalno-Oświatowych Jugosławii, 
rozmowy na temat problemów związanych ze współpracą kulturalną z zagranicą. Wstępny 
wykład wygłosił Martin Zakonjšek, sekretarz Związku Organizacji Kulturalnych Słowenii. 
Zakonjšek przypominał o prawie narodów i narodowości Jugosławii do kreowania włas-
nej kultury oraz polityki kulturalnej, a myśl o istnieniu jednolitej jugosłowiańskiej kultury 
porównywał do dążeń centralistycznych i unitarystycznych3. W wystąpieniu słoweńskiego 
działacza pojawiają się elementy krytyczne:

[…] „oficjalna” międzynarodowa działalność kulturalna Jugosławii wciąż jest sprawą in-
stytucji państwa, a nie również, lub przede wszystkim, samorządowo zorganizowanej 
sfery kultury.

[…] „zvanična” međunarodna kulturna delatnost u Jugoslaviji još uvek stvar državnih 
ustanova, a ne takođe, ili pre svega, samoupravno organizovane sfere kulture4.

W latach osiemdziesiątych można dostrzec w chorwacko-polskich kontaktach kultural-
nych ślady trudności wewnętrznych, z jakimi borykała się. Postępuje emancypacja kultur 
narodowych i rozpad wspólnoty jugosłowiańskiej w sferze symbolicznej.

 7.1. Stan wojenny i śmierć Josipa Broza-Tity

W omawianym okresie bardzo istotną rolę odgrywały trapiące obydwa kraje problemy na-
tury wewnętrznej. Śmierć Josipa Broza-Tity w 1980 roku i wprowadzenie stanu wojennego 
w Polsce w 1981 roku – to wydarzenia najważniejsze. Stan wojenny nie spowodował więk-
szego 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 spra-
wami. Milivoje Maksić, bliski znajomy Mieczysława Rakowskiego, kilkakrotnie przebywa-
jący w Polsce, najpierw jako attaché prasowy, radca, wreszcie ambasador, na początku 
listopada miał powiedzieć: 

3 „Zato misao o jednistvenoj jugoslovenskoj kulturi, koja je saputnica centralističkih i unitarističkih 
težnji odnosno sklonosti, nije prihvatljiva. Pravo naroda i narodnosti Jugoslavije da sami oblikuju 
svoju kulturu i kulturnu politiku, kada je u pitanju međunarodna kulturna saradnja, nije samo zapi-
sano u Ustavu, nego je i stvarno obezbeđeno”. M. zakonJšek: Međunarodna kulturna saradnja naroda 
i narodnosti Jugoslavije i kulturno-prosvetne zajednice. KŽ 1981, br. 7/8, s. 372.

4 Ibidem.
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Możecie […] budować socjalizm, jaki chcecie, chiński, albański, ale musi to być socja-
lizm, bo od tego zależy los pozostałych krajów socjalistycznych, także Jugosławii5.

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 chor-
wacki 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)6. 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 War-
szawy, którzy nie mogli w tym roku przyjechać. Właściciel baru festiwalowego podejmu-
je Polaka gorącą grochówką z „wkładką” z boczku. Znajomi pytają o sytuację w Warsza-
wie i ze zrozumieniem opowiadają o własnym kryzysie. Kryzysie jugosłowiańskim. Ktoś 
podobno już drugi rok buduje sobie dom w górach i nie może go wykończyć7.

Klimat polityczny w połowie lat osiemdziesiątych był relatywnie dobry. Świadczy o tym 
notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych o polsko-jugosłowiańskim pro-
gramie współpracy kulturalnej na lata 1986–1988, sporządzona po negocjacjach w sprawie 
nowego programu, jakie prowadzono w dniach 17–21 marca 1986 roku w Belgradzie:

Wnioski:
1. Wyniki rozmów w  Belgradzie wykazały, że istnieją korzystne warunki do kontynu-

owania współpracy w dziedzinach kultury i nauki oraz środków masowego przekazu.
 Sprzyja temu dobry klimat polityczny we współpracy między obydwoma państwa-

mi, na który składają się ubiegłoroczne wizyty: w Jugosławii – Tow. Gen. W. Jaruzel-
skiego, oraz w Polsce – premier Milki Planinc. Duże znaczenie będą także miały usta-

5 M. rakowski: Dzienniki polityczne 1981–1983. Warszawa 2004, s. 401.
6 Na ten temat między innymi a. ruT Tar: Rockowe lata osiemdziesiąte w Chorwacji. Zagrzebskie 

pejzaże dźwiękowe. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura. Red. L. Mał-
czak, p. pycia, a. ruT Tar. Katowice 2011, s. 88–98.

7 K. kosTaszuk: Szybenik ’82. „Słowo Powszechne” 1982, nr 122, s. 4.
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lenia podjęte w czasie tegorocznej wizyty w Polsce Przewodniczącego Prezydium KC 
ZKJ Tow. Vidoje[go] Žarkovicia8.

W latach osiemdziesiątych coraz większy wpływ na kontakty kulturalne wywierały czyn-
niki finansowe. Trudna sytuacja ekonomiczna w obu krajach nie pozwalała na skuteczną 
rea lizację coraz bardziej rozbudowanych programów współpracy. W jednej z notatek na 
jej temat, za lata 1983–1985, najprawdopodobniej sporządzonej w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki (brak na niej daty, jakichkolwiek pieczęci i podpisu), w podsumowaniu konstato-
wano:

Wymiana zespołów, wystaw i obserwatorów, przewidziana w Programie, jest realizowa-
na przez obie strony. Natomiast bezpośrednia współpraca teatrów, muzeów, bibliotek 
uległa pewnemu zahamowaniu w porównaniu do lat 1980–1981. Realizacja bezpośred-
niej współpracy ze strony polskiej napotyka […] pewne trudności finansowe  – wyso-
kie 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 
zobowiązań9.

 7.2. Akty prawne i dokumenty polityczne… 
  dotyczące polityki kulturalnej i współpracy kulturalnej z zagranicą

Ostatni etap chorwacko-polskiej współpracy kulturalnej w omawianym okresie zaczyna się 
właśnie od 1974 roku, w którym oprócz uchwalenia konstytucji odbył się również X Zjazd 
Związku Komunistów Jugosławii. Ivo Banac uznaje Konstytucję z 1974 roku za wewnętrznie 
sprzeczną. Z jednej strony rola i znaczenie republik i okręgów autonomicznych w sprawo-
waniu władzy wzrosły, a tym samym zmniejszyła się rola centrum, z drugiej strony utrzy-
mano monopartyjny system polityczny i monopolistyczne rządy partii komunistycznej, co 
było szczególnie widoczne po zdymisjonowaniu przez Titę chorwackiego kierownictwa 
partyjnego w okresie Chorwackiej Wiosny10. Z kolei zdaniem Sinišy Maleševicia, zmiany 

8 r. Frąckiewicz: Notatka informacyjna dotycząca polsko-jugosłowiańskiego „Programu współpracy 
kulturalnej na lata 1986–1988”. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 3.

9 [B.a.] Notatka nt. współpracy kulturalnej w latach 1983–1985. AMKiDN, sygn. 1509/5, s. 3–4.
10 „Dlatego Konstytucja z 1974 roku była sprzecznym dokumentem. Duże uprawnienia zostały 

przeniesione na jugosłowiańskie republiki i dwa okręgi autonomiczne będące częścią Serbii (Koso-
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były tak istotne, a niezależność oraz autonomiczność poszczególnych republik i okręgów 
autonomicznych – tak duże, że Jugosławię po 1974 roku można uznać za konfederację11.

Dokumentami, do których najczęściej odwoływano się przy okazji rozmów na temat 
współpracy kulturalnej z  zagranicą, były w  latach siedemdziesiątych: rezolucje X i  XI12 
Zjazdu Związku Komunistów Jugosławii o zadaniach Związku w dziedzinie oświaty i kul-
tury, uchwalony 24 października 1975 roku dokument Komitetu Wykonawczego KC ZKJ 
Ideowo-polityczne podstawy międzynarodowej współpracy naukowej, oświatowej i kulturalnej 
(Idejno-političke osnove međunarodne naučne, prosvetne i kulturne saradnje), uchwalone 12 
lipca 1978 roku Wnioski Prezydium SFRJ na temat rezultatów i problemów międzynarodowej 
współpracy naukowej, oświatowej i kulturalnej (Zaključci Predsedništva SFRJ o rezultatima 

wo i Wojwodinę). Spowodowało to przekształcenie wszystkich ośmiu jednostek federalnych w tylko 
nieznacznie asymetryczne »czynniki federacji«. Co więcej, zagwarantowano im wieczną suwerenność 
i równość. Konstytucja zawierała wszakże jedną słabość natury strukturalnej. Jej fundamentem było 
panowanie scentralizowanej partii komunistycznej, co zmusiło wszystkich jugosłowiańskich komu-
nistów do wierności Titowemu modelowi federalizmu. Gdy tylko w 1980 roku Tito umarł, serbscy 
komuniści rozpoczęli kampanię przeciwko jego konstytucji”. / „Ustav iz 1974. bio je, stoga, proturječan 
dokument. Prenio je velike ovlasti na šest jugoslavenskih republika i dvije autonomne pokrajine 
u sastavu Srbije (Kosova i Vojvodinu) i svih osam federalnih jedinica pretvorio u tek neznatno asi-
metrične »faktore federacije«, jamčeći im, štoviše, vječnu suverenost i jednakost. Ali, sadržavao je 
jednu strukturalnu slabost. Temelj mu je bila vladavina centralističke komunističke partije, što će sve 
jugoslavenske komuniste primorati da ostanu vjerni Titovom tipu federalizma. Čim je Tito 1980. umro, 
srbijanski komunisti pokrenuli su kampanju protiv njegovog ustava”. i. Banac: Raspad Jugoslavije. Eseji 
o nacionalizmu i nacionalnim sukobima. Zagreb 2001, s. 120.

11 „Tito i federalne kierownictwo partii zadośćuczynili żądaniom partyjnych liderów poszczegól-
nych republik, zgadzając się na uchwalenie w 1974 roku nowej konstytucji, która wszystkie ważne 
funkcje władzy przekazała na rzecz republik i okręgów. Od 1974 roku Jugosławia staje się de facto 
konfederacją”. / „Tito i savezno partijsko rukovodstvo udovoljili su zahtevima republičkih partijskih 
lidera odobrivši donošenje novog ustava 1974. godine, kojim su sve važne funkcije vlasti prenete 
na republike i pokrajine. Od 1974. godine Jugoslavija je de facto konfederalna država”. s. MaLešević: 
Ideologija, legitimnost i nova država. Jugoslavija, Srbija i Hrvatska. Prev. s. GLišić. Beograd–Zagreb 
2004, s. 278.

12 Po każdym Zjeździe wydawano w Jugosławii książkę z materiałami pozjazdowymi. Zawierała 
ona uchwalone dokumenty, rezolucje i programy. Część z nich wydano w języku polskim, między 
innymi dokumenty z XI Zjazdu ZKJ, który odbył się w dniach 20–23 czerwca 1978 roku. Tłumaczenie 
dokumentów politycznych zależało zarówno od wzajemnych stosunków, jak i od treści tych doku-
mentów. Program uchwalony na VII Zjeździe ZKJ negatywnie przyjęły partie komunistyczne krajów 
Układu Warszawskiego. Nie mógł się ukazać w Polsce, ponieważ był przedmiotem krytyki. Z tych 
samych powodów mógł zostać opublikowany na Zachodzie. Wydała go paryska „Kultura” w 1959 
roku, o czym była mowa w 5. rozdziale.
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i problemima međunarodne naučne, prosvetne i kulturne saradnje) oraz Wnioski Oświato-
wo-Kulturalnej Rady Federalnego Parlamentu sformułowane 21 marca 1969 roku (Zaključci 
Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine doneti 21. marta 1969. godine).

Kierunek współpracy wytyczał najwyższy organ w państwie – Związek Komunistów Ju-
gosławii. W 1974 roku na X Zjeździe ZKJ, przy okazji ostatniej wielkiej zmiany ustrojowej, wy-
jątkowo dużo miejsca poświęcono współpracy kulturalnej z zagranicą. Największą uwagę 
zwrócono na kwestie organizacyjne, korydynację działań, wymianę informacji. Znamienne 
w tym systemie jest zachowanie praw komunistów do „kierowniczej roli”, do kształtowania 
ideowo-politycznego aspektu kontaktów z zagranicą. Innymi słowy, współpracę mają pro-
gramować poszczególne republiki i okręgi, ale pod  „opieką”  lokalnych organizacji partyjnych: 

VI. Naczelne organy Związku Komunistów Jugosławii i związków komunistów republik 
i okręgów powinny w sposób bardziej zorganizowany, a zarazem aktywny uczestniczyć 
w opracowaniu ideowo-politycznych podstaw międzynarodowej współpracy kultural-
nej i przy wykorzystaniu jasnych poglądów oraz kryteriów ukierunkowywać działalność 
komunistów na tym obszarze.
Z  wszechstronnej krytycznej analizy doświadczeń, które zdobyliśmy w  rozwijaniu na-
ukowo-technicznej i kulturalnej współpracy z zagranicą, należy wyciągnąć praktyczne 
wnioski, zarówno z  tego faktu, że republiki i okręgi stały się podmiotami współpracy 
międzynarodowej, jak i z odpowiedzialności, jaka spoczywa na federacji w kontekście 
zwiększania aktywności Jugosławii na arenie międzynarodowej. W interesie każdej re-
publiki, okręgu i naszej socjalistycznej wspólnoty jako całości leży zapewnienie wyższe-
go stopnia zorganizowania, zharmonizowania i koordynacji działań opartych na jedno-
litej i wspólnej polityce. 
Wzmocnienie roli republik i okręgów wymaga dalszej transformacji organizacji, funkcji 
i metod pracy organów i organizacji federacji odpowiedzialnych za ten sektor. Muszą 
się one rozwijać i stanowić konieczny czynnik łączący, koordynujący, a zarazem kierują-
cy działaniami w republikach, okręgach, gminach, organizacjach kulturalnych i nauko-
wych oraz w innych podmiotach współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. W tym 
celu koniecznie należy zbudować operacyjny system wzajemnego informowania, stałej 
wymiany opinii, a także skutecznego zawierania porozumień.

VI. Rukovodeći organ Saveza komunista Jugoslavije i saveza komunista republika i po-
krajina dužni su da organizovanije i aktivnije učestvuju u razradi idejno-političkih osno-
va međunarodne kulturne saradnje i  da jasnim političkim stavovima i  kriterijumima 
usmeravaju delovanje komunista u ovom području.
Na osnovu svestrane kritičke analize iskustava koja smo stekli i razvijanju naučno-teh-
ničke i kulturne saradnje sa inostranstvom potrebno je izvući sve praktične konsekvence 
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kako iz činjenice da su republike i pokrajine osnovni subjekti međunarodne saradnje na 
ovom planu tako iz odgovornosti koje ima federacija u razvijanju ukupne međunarodne 
aktivnosti. U  interesu je svake republike i pokrajine i naše socijalističke zajednice kao 
celine da se obezbedi znatno viši stepen organizovanosti, usklađivanja i koordiniranja 
akcija na osnovama jedinstvene i zajednički razrađene politike.
Jačanje uloga republika i pokrajina zahteva dalje transformisanje organizacije, funkcija 
i metoda rada organa i organizacija federeacije nadležnih za ova područja. Oni treba da 
deluju i da se razvijaju kao oblik neophodnog povezivanja, koordiranja i zajedničkog 
usmeravanja aktivnosti u  republikama, pokrajinama, opštinama, naučnim i kulturnim 
organizacijama i drugim subjektima međunarodne saradnje u ovim oblastima. U tom 
cilju neophodno je izgraditi operativni sistem međusobnog informisanja, stalne razme-
ne mišljenja i efikasnog dogovaranja13.

Rok później (dokument pochodzi z 26 czerwca 1975 roku) Komisja do spraw Propagandy 
i Działalności Informacyjnej ZKJ przygotowała raport – Ideowo-polityczna podstawa między-
narodowej współpracy kulturalnej, naukowej, oświatowej i technicznej. Była to ocena funkcjo-
nowania nowego systemu, jego swoista korekta, w której położono nacisk:

13 Deseti Kongres Saveza Komunista Jugoslavije. Dokumenti. Beograd 1975, s. 255. Na kolejnym 
Zjeździe, w 1978 roku, w centrum uwagi znalazła się sytuacja wewnętrzna i relacje między poszcze-
gólnymi narodami i narodowościami w samej Jugosławii:

„3. Związek Komunistów opowiada się za poszanowaniem zasady pełnej otwartości naszej kultury, 
za stymulowaniem rozwoju twórczych kontaktów i wpływów jako czynników prawdziwego humani-
zmu, postępu i rozwoju naszych narodów i narodowości. Konieczne jest więc dalsze rozwijanie oraz 
wzbogacanie współpracy i wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi narodami i ich mniejszościami 
za granicą. Należy też pogłębiać i rozszerzać współpracę kulturalną naszych narodowości z ich naro-
dami macierzystymi. Prowadząc zdecydowaną walkę ideowo-polityczną o równoprawność, wolność 
i wszechstronny rozwój kultury narodów Jugosławii, Związek Komunistów będzie popierać formy 
i treści zbliżania tych kultur oraz ich wzajemne związki jako ważne elementy braterstwa, jedności 
i wspólnoty, samoświadomości i świadomości nierozerwalnych więzi łączących samorządową spo-
łeczność socjalistyczną. Związek Komunistów będzie bezkompromisowo przeciwstawiać się każdej 
próbie nieposzanowania owych zasad, będzie zwalczać zjawiska i próby nacjonalistycznego, unita-
rystycznego, separatystycznego lub hegemonistycznego manipulowania kulturami narodowymi. 
Będzie też pobudzać rozwój rzeczywistych wartości narodowych i ogólnoludzkich oraz zwalczać 
wszelki paternalizm i etnocentryzm, jako szczególne postacie nacjonalizmu, który faworyzowałby 
kulturę niektórych naszych narodów – innej zaś odmawiałby wszelkiej wartości. Związek Komunistów 
będzie walczyć o dokładniejsze badania i przewartościowania z pozycji marksistowskich kulturalnego 
dziedzictwa naszych narodów i narodowości, przeciwstawiając się próbom ożywania i aktualizacji 
różnych nacjonalistycznych mitów z przeszłości”. XI Zjazd Związku Komunistów Jugosławii. 20–23 
czerwca 1978. Podstawowe dokumenty. Warszawa 1979, s. 224–225.
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[…] na samorządową transformację organów i instytucji, które funkcjonują w tej sferze;
na otwarcie naszego samorządowego społeczeństwa, ale także na potrzebę krytyczne-

go stosunku do całego ogromu obcych dla nas i czasami wrogich „wartości”;
na potrzebę bardziej skoordynowanego pokazywania się za granicą, z  jasno zdefinio-

wanymi celami, w zgodzie ze wspólnymi kryteriami i w związku ze zjawiskiem pry-
watyzacji, żywiołowości i monopolizacji, narzucania interesów grup i jednostek itp.;

stwierdza się, że brakuje długoterminowych programów i zdefiniowanych priorytetów, 
że w niedostatecznym stopniu są uwzględniane kwestie zewnętrznego bezpieczeń-
stwa naszego kraju, że za mało odczuwalny jest wpływ pracy uspołecznionej, że re-
publiki i okręgi nie są zdolne do aktywniejszego kreowania międzynarodowej poli-
tyki kulturalnej, że wciąż obecny jest biurokratyczny sposób podejmowania decyzji, 
że nie ma wystarczającej współpracy między republikami i okręgami itd.;

jeśli chodzi o  organizacje społeczne i  stowarzyszenia obywateli tudzież organizacje 
branżowe, podkreśla się rolę SSRN w nadawaniu kierunku tym działaniom oraz ich 
koordynowaniu.

[…] na samoupravnoj transformaciji organa i institucija koje djeluju u tim oblastima;
na otvorenosti našeg samoupravnog društva, ali i potrebi kritičnog suočavanja sa ma-

som, nama tuđih, a ponekad i neprijateljskih „vrijednosti”;
na potrebu koordiniranijeg nastupanja u  inozemstvu sa jasno definiranim ciljevima, 

prema zajedničkim kriterijama s obzirom na pojave privatizacije, stihije i monopoli-
zacije, nametanja pojedinačnih i grupnih interesa, itd.;

konstatira sa da nedostaju dugoročni programi i definirani prioriteti da se nedovoljno 
uvažavaju vanjskopolitičke sigurnosne potrebe naše zemlje da se nedovoljno osje-
ća utjecaj udruženog rada da republike i pokrajine nisu dovoljno osposobljene za 
aktivno učešće u kreiranju međunarodne kulturne politike da je još uvijek prisutan 
birokratski način odlučivanja, da nema dovoljno suradnje između republike i  po-
krajine, itd.;

kada je riječ o društvenim organizacijama i udruženjima građana, odnosno stručnim or-
ganizacijama, ističe se da je nezamjenjiva uloga SSRN u usmjeravanju i koordiranju 
ovih aktivnosti14.

Z Chorwackiego Archiwum Państwowego pochodzi dokument Socjalistycznego Związku 
Ludu Pracującego Chorwacji – organizacji, o której była mowa w raporcie opracowanym 
przez Komisję do spraw Propagandy i Działalności Informacyjnej ZKJ. W czasie narady na 

14 [B.a.] Idejno politička osnova međunarodne kulturne, naučne, prosvjetne i tehničke suradnje. Cyt. 
za: Problemi međunarodne kulturne suradnje. HDA, f. 1228, „D” Dokumentacija, s. 2.
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temat międzynarodowej współpracy kulturalnej RK SSRNH Ivo Vuljević – dyrektor Sali Kon-
certowej Vatroslav Lisinski, członek Międzyrepublikańskiego Komitetu Koordynującego 
Współpracę Kulturalną i Oświatową z Zagranicą i Rady RK SSRNH do spraw Rozwijania Ak-
tywności w Dziedzinie Kultury i Sztuki – mówił o X Zjeździe i nowej konstytucji, o zmianach 
ustrojowych (transformacji samorządowej) oraz o roli, jaką SSRNH, nazwany największą 
organizacją społeczno-polityczną, powinien odgrywać we współpracy. Kultura została tu 
potraktowana jako narzędzie służące osiąganiu określonych celów propagandowych, ideo-
logicznych i politycznych: 

Za pośrednictwem wymiany kulturalnej podnosi się prestiż naszego kraju i  naszego 
społeczeństwa w  świecie, rozpowszechnia się ideologiczno-rewolucyjne osiągnięcia 
naszej świadomości społecznej. Podkreślając humanistyczną rolę twórczości kulturalnej, 
jesteśmy swoistym mostem we wciąż podzielonym na bloki świecie kultury.

Posredstvom kulturne razmjene uzdiže se ugled naše zemlje i naših ljudi u svijetu i šire 
se poruke o ideološkim revolucionoranim dostignućima naše društvene svijesti. Ističući 
humanu ulogu kulturnog stvaralaštva djelujemo i kao most između još uvijek blokovski 
podjeljenih kultura15.

System współpracy kulturalnej z zagranicą przedstawiał się następująco: najpierw pod-
pisywano na szczeblu międzyrządowym plan współpracy kulturalnej, a dopiero później – 
porozumienia na szczeblach niższych: między poszczególnymi partnerami, republikami, 
miastami, instytucjami, związkami oraz ich zagranicznymi odpowiednikami. Informacja na 
temat wygasania międzyrządowych programów współpracy kulturalnej docierała z Fede-
ralnego Urzędu Współpracy Naukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Zagranicą 
do organów w poszczególnych republikach zajmujących się współpracą kulturalną, które 
z kolei przekazywały ją instytucjom, związkom oraz stowarzyszeniom i wnioskowały o zgła-
szanie propozycji. Jak przebiegał ten proces w schyłkowej fazie, ilustruje pismo Republi-
kańskiego Komitetu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Technicznej. Dotyczyło ono pla-
nowania kulturalno-oświatowej współpracy z 12 krajami w latach 1989–1991, w tym między 
innymi z Polską. Przy tej okazji przypomniano zasady prowadzenia współpracy (fot. 112):

W związku z opracowywaniem propozycji do międzyrządowego programu współpracy 
kulturalno-oświatowej należy pamiętać, że jest to jeden ze sposobów współpracy i że 
współpraca się rozwija również za pośrednictwem naszych centrów kulturalno-informa-

15 i. vuLJević: Međunarodna razmjena kulturnih dobara – bitan činilac razumjevanja među narodima 
i unapređivanja međunarodnih odnosa u svijetu. Ibidem, s. 3.
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cyjnych, przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych, w  ramach współpracy Re-
publiki i okręgów / regii, miast partnerskich oraz w wyniku bezpośrednich kontraktów 
organizacji i poszczególnych osób. W warunkach polityki stabilizacyjnej należy mieć na 
względzie także dynamikę i ograniczone możliwości współfinansowania programu.
Na podstawie uzgodnionych propozycji republik i  okręgów opracowywany jest jugo-
słowiański projekt programu współpracy kulturalno-oświatowej. W negocjacjach z de-
legacjami krajów, z którymi się podpisuje program, ustalane są program, termin i wa-
runki wymiany.

Prilikom sastavljanja prijedloga za međudržavne programe kulturno-prosvjetne surad-
nje treba voditi računa o tome da je to samo jedan od puteva suradnje, te da se suradnja 
odvija i putem naših kulturno-informativnih centra i diplomatsko-konzularnih predsta-
vništva, u okviru suradnje Republike i pokrajina / regija, suradnje gradova prijatelja te 
u neposrednom kontaktu organizacija i pojedinaca. U uvjetima stalibizacione politike 
treba imati u vidu i dinamiku i ograničene mogućnosti sufinanciranja programa.
Na osnovu usklađenih prijedloga svih republika i  pokrajina izrađuje se jugoslovenski 
nacrt programa kulturno-prosvjetne suradnje. U  pregovorima s delegacijom zemlje 
s kojom se sklapa program dogovara se i utvrđuje program, termin i uvjeti razmjene16.

Pod względem finansowym współpraca polegała na tym, że strona wysyłająca pokrywała 
koszty podróży, transportu i ubezpieczenia, strona przyjmująca – koszty pobytu, organizacji 
wydarzenia kulturalnego, reklamy oraz podróży i transportu krajowego.

W latach siedemdziesiątych współpracowały z sobą miasta, na przykład Kraków z Zagrze-
biem. Z taką inicjatywą w 1974 roku wystąpiła Miejska Rada Narodowa Krakowa. W kwietniu 
1975 roku w czasie pobytu delegacji Krakowa w Zagrzebiu podpisano umowę, w której 
obydwie strony deklarowały popieranie współpracy w dziedzinie gospodarki komunalnej, 
turystyki, urbanistyki, oświaty, kultury i sportu.

 7.3. Ustawa o ewidencji  
  współpracy naukowej, kulturalnej, oświatowej i technicznej z zagranicą

Na początku lat osiemdziesiątych, po wielu dyskusjach i narzekaniach organów centralnych 
na brak dyscypliny w zakresie zbierania danych statystycznych rejestrujących współpracę 
kulturalną Jugosławii z zagranicą, doprowadzono do uchwalenia ustawy, która nakładała 

16 e. BeLTraM : Predmet: Programiranje kulturno-prosvjetne suradnje sa 12 zemalja za 1989–1991. 
HDA, f. 1732, s. 1.
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obowiązek prowadzenia ewidencji i przekazywania do odpowiednich organów danych 
na temat naukowej, kulturalnej, oświatowej i technicznej współpracy z zagranicą. Była 
to Ustawa o ewidencji współpracy naukowej, kulturalnej, oświatowej i technicznej z zagra-
nicą (Zakon o evidenciji o naučnoj, kulturnoj, prosvetnoj i tehničkoj saradnji s inozemstvom – 

„Službeni list SFRJ” 1981, br. 59). W myśl nowych przepisów wszystkie organizacje zostały 
zobligowane do przekazywania danych na temat współpracy do odpowiedniej instytucji 
w republice (należało to uczynić w terminie 30 dni). W przypadku Chorwacji był to Zakład 
Kultury Chorwacji, który z kolei co 3 miesiące musiał przesyłać zbiorczą informację do od-
powiednich organów federacji. Ustawa obligowała do prowadzenia ewidencji w zakresie:

[…] badań naukowych; wyjazdów na specjalizacje oraz wymiany ekspertów i  innych 
pracowników; oddelegowywania obywateli Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Ju-
gosławii do pracy za granicą w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, oświa-
towej, kulturalnej, technicznej i technologicznej; międzynarodowych konferencji w kra-
ju i za granicą; dokształcania zawodowego; pobytów studyjnych; wymiany i korzystania 
z dokumentacji oraz informacji naukowej i technicznej; kształcenia w instytucjach szkol-
nictwa wyższego oraz w innych placówkach oświatowych; imprez artystycznych i kul-
turalnych; wizyt i występów gościnnych; udziału w pracy zagranicznych organów i ciał 
będących częścią organizacji międzynarodowych, jak również innych przedmiotów lub 
form naukowej, kulturalnej, oświatowej, technicznej i technologicznej współpracy z za-
granicą (art. 5).

[…] naučna istraživanja; specijalizaciju i razmjenu stručnjaka i drugih radnika; upućiva-
nja građana Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije na rad u  inostranstvo 
u  okviru međunarodne naučne, prosvetne, kulturne, tehniče i  tehnološke saradnje; 
međunarodne skupove u zemlji i u inostrantsvu; stručnu obuku; studijske boravke; ra-
zmenu i  korišćenje naučne i  tehničke dokumentacije i  informacija; školovanje u  viso-
koškolskim i drugim obrazovnim ustanovama; umetničke i druge kulturne manifestaci-
je; gostovanja; učešće u radu stranih organa i tela međunarodnih organizacija, kao i na 
druge predmete, odnosno oblike naučne, kulturne, prosvetne, tehničke i  tehnološke 
saradnje sa inostranstvom (čl. 5).

Obowiązek prowadzenia ewidencji ustawa nakładała na:

[…] organizacje pracy uspołecznionej i  inne samorządowe organizacje oraz wspólnoty, 
organy i  organizacje społeczno-politycznych wspólnot, społeczno-polityczne oraz inne 
społeczne organizacje i stowarzyszenia obywateli uczestniczące w organizowaniu nauko-
wej, kulturalnej, oświatowej, technicznej i technologicznej współpracy z zagranicą (art. 7). 
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[…] organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, organi 
i organizacije društveno-političkih zajednica, društveno-političke i druge društvene or-
ganizacije i udruženja građana, koji učestvuju u ostvarivanju naučne, kulturne, prosvet-
ne, tehničke i tehnološke saradnje sa inostranstvom (čl. 5).

Z kolei w artykule 9. mowa jest o bezpośredniej współpracy obywateli SFRJ i o tym, że 
również o niej należy gromadzić informacje, nad czym pieczę mają sprawować właściwe 
organy w republikach i okręgach. 

Dwa artykuły w tej ustawie mogą budzić zdziwienie; ten relatywnie bowiem krótki 
i ogólny akt prawny przewiduje również w przypadku niewywiązania się z obowiązku pro-
wadzenia ewidencji konkretne sankcje w formie kar nakładanych zarówno na poszczególne 
organizacje (dla instytucji od 5 000 do 50 000 dinarów), jak i na osoby za to odpowiedzialne 
(od 500 do 1 000 dinarów). Artykuł 14. natomiast mówi o konieczności przekazywania da-
nych (zarówno przez instytucje poszczególnych republik, jak i instytucje związkowe) wła-
ściwym organom federalnym również w czasie stanu wojennego lub w przypadku bezpo-
średniego zagrożenia wojennego17. Łatwo dostrzec w tych dwóch zapisach ślad bieżących 
problemów wewnętrznych, z jakimi borykała się w latach osiemdziesiątych Jugosławia. 
Postępował paraliż większości urzędów federalnych. Wiele wspólnych organizacji prze-
stawało funkcjonować. Trudności miał na przykład Związek Literatów Jugosławii, w latach 
osiemdziesiątych dryfujący od kryzysu do kryzysu. Ostatni – IX Zjazd ZLJ, który odbył się 
w Nowym Sadzie w 1986 roku, uwidocznił wyraźne różnice w poglądach na literaturę i po-
litykę między delegatami z poszczególnych republik, które Ivo Goldstein nazwał różnicami 
nie do przezwyciężenia18. Tezę o ścisłej zależności między kondycją Związku i kondycją 
państwa potwierdzają słowa Danuty Cirlić-Straszyńskiej, gościa Zjazdu. Pisząc o burzliwych 
obradach, polska tłumaczka zauważyła:

17 „[…] ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti”.
18 „W kulturze też oczywiście nie wszystko było jednoznaczne: w 1985 roku odbył się ostatni 

Zjazd Związku Literatów Jugosławii, na którym pomiędzy delegacjami republikańskimi zaznaczyły się 
niemożliwe do pogodzenia różnice w stanowiskach na temat literatury i polityki. Podobnie w 1987 
roku w Prisztinie, po wielokrotnym przekładaniu terminu, odbył się ostatni Zjazd Związku Historyków 
Jugosławii, zbojkotowany przez część historyków serbskich”. / „No, ni u kulturi, dakako, nije sve bilo 
jednoznačno: 1985. je, tako, održan posljednji Kongres Saveza književnika Jugoslavije, na kojemu su 
republičke delegacije izrazile nepomirljive razlike u stavovima o književnosti i politici. Slično tome 
1987. je u Prištini, nakon mnogih odgoda i uz očevidan bojkot dijela srbijanskih historičara, održan 
i posljednji kongres Saveza historičara Jugoslavije”. i. GoLdsTein: Je li se Jugoslavija mogla održati?, 
s. 82. http://www.cpi.hr/download/ links/hr/7274.pdf. Data dostępu: 10 maja 2011.
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Gorąca atmosfera panowała przy najliczniejszym serbsko-chorwackim „stole”, gdzie proble-
my teoretyczne sprowadzano najczęściej do dzisiejszej rzeczywistości jugosłowiańskiej19.

Cirlić-Straszyńska obszerne fragmenty wypowiedzi pisarzy opublikowała w „Polityce”20.

 7.4. Polska ocena współpracy kulturalnej z Jugosławią

W polskich ocenach współpracy kulturalnej wyrażanych w latach siedemdziesiątych na 
pierwszy plan wysuwają się problemy związane z różnicami ustrojowymi pomiędzy oby-
dwoma krajami, różnicami, które pogłębiły się wskutek uchwalenia nowej jugosłowiańskiej 
konstytucji w 1974 roku, stanowiącej kolejny krok ku decentralizacji państwa. Sytuacja w Ju-
gosławii z polskiej perspektywy jawiła się w następujący sposób:

Realizacja Programu przebiega w odmiennych niż z innymi krajami socjalistycznymi wa-
runkach. Składają się na to następujące przyczyny:
zdecentralizowany, republikański system zarządzania kulturą w Jugosławii,
daleko posunięta niezależność instytucji i organizacji kulturalnych od organów władzy 

państwowej,
często trudna sytuacja finansowa instytucji kulturalnych i  ich zasada samowystarczal-

ności finansowej,
różnice systemu walutowego w obu krajach i wypływające stąd trudności transferu ho-

norariów (przy wymianie komercyjnej) i zakupu biletów lotniczych na terenie Jugo-
sławii21.

Prawdopodobnie jedna z  ostatnich analiz współpracy kulturalnej, pochodząca 
z końca lat osiemdziesiątych, wyraźnie pokazuje nowy kontekst polityczny, w którym 
zanika znaczenie czynnika ideologicznego, przy jednoczesnym wzroście roli czynnika 
finansowego:

Największy wpływ na realizację Programu miała i mieć będzie w najbliższej przyszłości 
sytuacja finansowa współpracujących instytucji kulturalnych obu krajów.

19 Dcs: Wieża Babel czy wspólny język?. LnaŚ 1986, nr 4, s. 359.
20 „Prezentowany materiał składa się wyłącznie z wypowiedzi pisarzy jugosłowiańskich w formie 

zanotowanej na Zjeździe i wiernie oddającej nastrój panujący na sali”. Twórca i krytyk. Oprac. d. cir-
Lić-sTraszyńska. „Polityka” 1986, nr 4, s. 8. Z chorwackich pisarzy zacytowano Gorana Babicia, Vesnę 
Parun, Mariję Peakić-Mikuljan, Duška Roksandicia, Milivoja Slavička.

21 [B.a.] Notatka nt. współpracy kulturalnej z Jugosławią. AMKiDN, sygn. 1509/5.
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Przemiany polityczne i  ekonomiczne w  Polsce będą miały również wpływ na rozwój 
współpracy kulturalnej z Jugosławią. Skromne środki finansowe i pełna samodzielność 
instytucji kulturalnych spowodują daleko idącą selekcję partnerów do współpracy. Na-
leży oczekiwać, że wysokie koszty podróży do Jugosławii i utrzymania w Polsce zawężą 
krąg instytucji współpracujących22.

W archiwum MKiDN natrafiłem na dwa ciekawe w tym kontekście pisma. W pierwszym 
PAGART informował Departament Współpracy Kulturalnej z Zagranicą MKiS, że zapowia-
dana wizyta Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji z Zagrzebia, która miała przyjechać 
na 30. edycję festiwalu Warszawska Jesień 1987, w ostatniej chwili została odwołana. Powo-
dem, jaki podali Chorwaci, był brak środków finansowych na pokrycie kosztów podróży23. 
Drugie pismo dotyczy pobytu Teatru Narodowego z Zagrzebia w Warszawie w 1989 roku, 
pobytu, do którego doszło dzięki współpracy HNK z Centrum Sztuki im. S.I. Witkiewicza. 
Chodzi o korespondencję pomiędzy Centrum i MKiS w sprawie dofinansowania przez Mi-
nisterstwo kosztów wymiany. Początkowo Centrum sądziło, że zdoła samo, z pomocą Wy-
działu Kultury Urzędu Miasta Warszawy, pokryć wszystkie wydatki związane z przyjazdem 
chorwackiego teatru. Waldemar Dąbrowski, dyrektor Centrum, tłumaczył, że z powodu 
wzrostu cen nie jest w stanie tego zrobić24. Ministerstwo nie chciało dofinansować wizyty. 
Wyjaśniało, że we współpracy z Jugosławią umowy podpisują instytucje kulturalne obu 
krajów i ze swych środków ją finansują. Korespondencja ta pokazuje, jak kosztowne były 
takie projekty i jak zmieniał się pod koniec system współpracy. Ciekawy jest jeszcze jeden 
wątek. W wymianie pism w Ministerstwie między Departamentem Współpracy Kulturalnej 
z Zagranicą (DWKZ) i pierwszym zastępcą ministra kultury i sztuki wspomniano o wizycie 
Sonji Bandy, sekretarza Ambasady SFRJ w Polsce. Ambasada Jugosławii złożyła wówczas 
oficjalny protest, gdyż, według niej, 

występy Teatru nie miały odpowiedniej reklamy w środkach masowego przekazu, fre-
kwencję robiła głównie Ambasada SFRJ (kupili bilety również dla polskiego środowiska 
kulturalnego), ogólnie – występom teatru Ministerstwo Kultury i Sztuki nie nadało od-
powiedniej rangi25.

22 [B.a.] Notatka informacyjna o współpracy kulturalnej z Jugosławią. AMKiDN, sygn. 1509/5, s. 2.
23 Dot.: Orkiestra Radia i TV z Zagrzebia (Jugosławia) [podpis nieczytelny]. AMKiDN, sygn. 1357/8.
24 w. dąBrowski [b.tyt.]. AMKiDN, sygn. 1510/34. Warto przytoczyć liczby z dołączonego do pisma 

kosztorysu. Wynika z niego, że przyjechało 75 osób na 4 doby. Diety – 1 410 000 zł, hotele – 14 400 000 
zł, wynajęcie Teatru Nowego – 970 000 zł, poligrafia i reklama – 1 200 000 zł, inne – 250 000 zł, razem – 
18 230 000 zł, wpływy z biletów z 2 spektakli – 191 500 zł.

25 [B.a. i tyt.]. AMKiDN, sygn. 1510/34.
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Tymczasem był rok 1989. Warszawa i cały kraj żyły wydarzeniami rozgrywającymi się na 
wewnętrznej scenie politycznej.

Współpraca kulturalna Jugosławii z zagranicą doczekała się raczej bezkrytycznej analizy 
Antoniego Olchy, który w drugiej połowie lat siedemdziesiątych pracował nad książką na 
temat polityki kulturalnej Jugosławii oraz jej współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej 
z innymi krajami. Fragmenty niedokończonej publikacji, przygotowywanej dla Wydawnic-
twa Łódzkiego, ukazały się w „Tygodniku Kulturalnym” w artykule Jugosłowiańska współ-
praca kulturalna z zagranicą. Wyłania się z niej inny obraz i odmienna ocena tej dziedziny 
niż opinie samych Jugosłowian na ten temat. Wydaje się, że Olcha opierał się na analizie 
i lekturze teoretycznych założeń współpracy kulturalnej, które zrobiły na nim wyjątkowo 
pozytywne wrażenie, choć w rzeczywistości z wszystkimi elementami wymienionymi na 
początku cytatu były problemy – z planowaniem, dobrą organizacją i z koordynacją:

Jugosłowiańska polityka kulturalna stawia na planowanie, na dobrą organizację działal-
ności, na koordynację. Na tej drodze pragnie się stać głównym pośrednikiem w wymia-
nie naukowo-technicznej i  kulturalnej między krajami wysoko rozwiniętymi i  krajami 
znajdującymi się na drodze rozwoju. X Kongres ZKJ w 1974 r. zobowiązał wszystkie or-
gany i  instytucje zajmujące się polityką kulturalną i  jej realizacją w wymianie między-
narodowej  – do ukierunkowania wymiany w  duchu zasad ideowo-politycznych ZKJ, 
zagranicznej polityki jugosłowiańskiej, niezaangażowania oraz [uwzględniania – L.M.] 
społecznych interesów wszystkich narodów i  narodowości Jugosławii. Podkreślając 
z jednej strony konieczność pełnego udziału republik i okręgów autonomicznych w mię-
dzynarodowej wymianie kulturalnej – uchwały X Kongresu bardzo wyraźnie podkreślają 
obowiązek wzajemnego uzgadniania i koordynacji wszystkich inicjatyw na szczeblu Fe-
deracji. W praktyce koordynatorem tym jest Związkowy Federalny Urząd Międzynaro-
dowej Współpracy Naukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej w Belgradzie26. 

W swoim artykule Olcha odnosi się również do polsko-jugosłowiańskich kontaktów. 
Wymienia kilka jej nie najważniejszych aspektów27.

26 a. oLcHa: Jugosłowiańska współpraca kulturalna z zagranicą. „Tygodnik Kulturalny” 1977, nr 48, 
s. 9. 

27 „Współpraca kulturalna i naukowo-techniczna z Polską jest dość szeroka, pozostaje jednak w tyle 
za współpracą z ZSRR, Węgrami i Rumunią. Dalszemu jej ożywieniu sprzyjają porozumienia i kontakty 
pomiędzy Polską Akademią Nauk i Radą Jugosłowiańską Akademii Nauki i Sztuki, związkami twórczy-
mi, PAGART-em i Jugokoncertem oraz podpisany w tym roku w Warszawie 3-letni Program realizacji 
umowy kulturalnej pomiędzy PRL i SFRJ. Pierwszorzędne znaczenie posiada również bezpośrednia 
współpraca Polskiego Radia i Telewizji [Polskiej – L.M.] z jugosłowiańskimi stacjami radiowymi i tele-
wizyjnymi oraz współpraca redakcji gazet i czasopism. Po wizytach prezesa Komitetu do spraw Radia 
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 7.5. Programy współpracy kulturalnej

W ostatnim okresie dotychczasowe dwuletnie programy współpracy kulturalnej zastąpiono 
programami trzyletnimi. Podpisano ich 5: na lata 1974, 1975 i 1976; 1977, 1978 i 1979; 1980, 
1981 i 1982; 1983, 1984 i 1985; 1986, 1987 i 1988. Ostatni program na lata 1989, 1990 i 1991 nie 
został zrealizowany ze względu na zmiany ustrojowe, upadek komunizmu i wojnę w Ju-
gosławii28 (fot. 113).

Program współpracy na lata 1974, 1975 i 1976 przewidywał udział strony jugosłowiańskiej 
w Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie i w Międzynarodowym Biennale Plakatu 
w Warszawie. W dziale Literatura i wydawnictwa dotknięto kwestii tłumaczeń. W artykule 
58. zaplanowano wymianę tłumaczy, nie podając instytucji odpowiedzialnych za jej prze-
prowadzenie:

Obie Strony będą doskonalić współpracę w dziedzinie tłumaczeń. W okresie obowiązy-
wania niniejszego Programu Strony wymienią tłumaczy na łączny okres 2 miesięcy. Po-
nadto Strony wymienią po 1 tłumaczu na krótszy pobyt typu informacyjnego (na 10 dni).

W artykule 61. znajduje się zapis o wymianie wystaw książek lub wydawnictw specjali-
stycznych29.

W programie współpracy na lata 1977, 1978 i 1979 z ciekawszych projektów należy odno-
tować zobowiązanie się strony polskiej do zaproszenia Teatru Dramatycznego im. Branka 
Gavelli, zespołu folklorystycznego Lado, Zagrzebskiego Zespołu Symfonicznego na War-
szawską Jesień lub zespołu baletowego na Festiwal „Łódzkie Spotkania Baletowe”, zorga-
nizowanie w Polsce Dni Jugosłowiańskiego Filmu Krótkometrażowego. Dział Literatura 
i działalność wydawnicza zawierał tylko 6 artykułów. Do tłumaczeń odnosił się artykuł 65., 
w którym obie strony zobowiązały się do corocznej wymiany co najmniej po 1 tłumaczu 
literatury kraju drugiego na miesięczny pobyt. W artykule 70. zapisano, że obie strony 
dołożą starań, aby w okresie ważności programu wymienić po 1 wyspecjalizowanej lub 
ogólnej wystawie książek30.

i Telewizji M. Szczepańskiego i prezesa RSW »Prasa – Książka – Ruch« S. Mojkowskiego współpraca ta 
staje się coraz bardziej intensywna”. Ibidem, s. 9.

28 Kopie umów znajdują się w archiwach MKiDN, MSZ, Archiwum Jugosławii. Korzystam z kopii 
pochodzących z AMKiDN, sygn. 1509/4.

29 Program współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federa-
cyjną Republiką Jugosławii na lata 1974–1976. AMKiDN, sygn. 1509/4.

30 Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a So-
cjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1977, 1978 i 1979. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 26, 27.
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Fot. 113 Ostatni program  
współpracy kulturalnej  
na lata 1989, 1990, 1991
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W programie na lata 1980, 1981 i 1982 w dziale Literatura i działalność wydawnicza w arty-
kule 59. zapisano, że obie strony dołożą wszelkich starań, aby co roku wydać co najmniej po 
3 przekłady ze współczesnej literatury pięknej, a do realizacji tej współpracy wyznaczono 
wydawnictwa: ze strony jugosłowiańskiej były to Prosveta i Nolit, a ze strony polskiej był 
to Naczelny Zarząd Wydawnictw. W artykule 66. stwierdzono:

Obie Strony będą popierać wydawanie na zasadzie wzajemności antologii poezji i prozy 
oraz słowników.

W artykule 62. przewidziano również wymianę po 2 krytyków, literatów i tłumaczy lite-
ratury pięknej, czym miały się zająć ze strony polskiej Związek Literatów Polskich, ze strony 
jugosłowiańskiej Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury Pięknej Socjalistycznej Republiki 
Serbii i Stowarzyszenie Literatów Socjalistycznej Republiki Chorwacji31. Ostatnia kwestia 
w następnym programie na lata 1983, 1984 i 1985 w artykule 68. została uszczegółowiona:

Obie Strony będą popierać wymianę literatów i tłumaczy literatury. W okresie obowią-
zywania Programu:
Stowarzyszenie Chorwackich Tłumaczy Literatury wymieni z odpowiednią polską orga-

nizacją tłumaczy na okres 10 dni,
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury Serbii będzie zapraszać co roku 1 tłumacza na 5 dni 

do udziału w Belgradzkich Spotkaniach Tłumaczy oraz wysyłać swego przedstawi-
ciela na podobne imprezy w Polsce lub na pobyt studyjny na taki sam okres32.

W obu umowach znalazł się artykuł: „Obie Strony będą rozwijać, na zasadach wzajemno-
ści, współpracę w zakresie przekładów literatury drugiej Strony” (art. 60., art. 62.).

W dwóch następnych programach: na lata 1986, 1987 i 1988 oraz 1989, 1990 i 1991, kwestie 
dotyczące przekładu zostały przeformułowane i omówione w 2 artykułach (w pierwszym 
programie – artykuł 55. i 56., oraz w drugim programie – 57. i 58.). Artykułowi 55. i odpo-
wiednio 57. nadano brzmienie:

31 Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a So-
cjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1980, 1981 i 1982. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 38, 37.

32 Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a So-
cjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1983, 1984 i 1985 podpisany w imieniu Rządu 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Związkowej Rady Wykonawczej Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii. AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 34.



Coraz mniej Jugosławii, coraz więcej Chorwacji… 414 415

Obie Strony za pośrednictwem właściwych instytucji i organizacji będą popierać i roz-
wijać współpracę w zakresie literatury i działalności wydawniczej, dążąc do zrównowa-
żenia proporcji przekładów w obu krajach33.

Obie Strony, za pośrednictwem właściwych organizacji i instytucji, będą popierać i roz-
wijać współpracę w zakresie literatury i działalności wydawniczej, dążąc do zrównowa-
żenia proporcji przekładów w obu krajach34.

Natomiast artykuł 56. i odpowiednio 58. przyjęły formę:

Obie Strony, za pośrednictwem właściwych instytucji i organizacji, będą rozwijać współ-
pracę w zakresie przekładów dzieł literackich drugiej Strony oraz wymiany tłumaczy li-
teratury.
W okresie obowiązywania Programu:

– Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Serbii zaprosi corocznie po 2 tłumaczy na 
okres 5 dni w  celu udziału w  Belgradzkich Spotkaniach Tłumaczy. Wymieni także 
z Polską tłumaczy na 30 dni.

– Stowarzyszenie Tłumaczy Bośni i Hercegowiny zaprosi jednego tłumacza na Spotka-
nia Tłumaczy Literatury w maju 1987 roku w Sarajewie (pobyt 10-dniowy). Strona 
polska zaprosi na zasadzie wzajemności tłumaczy z Socjalistycznej Republiki Bośni 
i Hercegowiny w kwietniu lub październiku 1987 roku.

– Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Chorwacji wymieni z odpowiednią polską or-
ganizacją tłumaczy na okres 15 dni35.

Obie Strony, za pośrednictwem właściwych organizacji i instytucji, będą rozwijać współ-
pracę w zakresie przekładów dzieł literackich drugiej Strony oraz wymiany tłumaczy li-
teratury.

33 Program współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkową 
Radą Wykonawczą Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na lata 1986, 1987 i 1988. 
AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 21.

34 Program współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkową 
Radą Wykonawczą Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na lata 1989, 1990 i 1991. 
AMKiDN, sygn. 1509/4, s. 24.

35 Program współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkową 
Radą Wykonawczą Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na lata 1986, 1987 
i 1988…, s. 21–22.
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Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Serbii zaprosi corocznie po 2 tłumaczy na okres 5 
dni w celu udziału w Belgradzkich Spotkaniach Tłumaczy, a także wyśle tłumaczy jugo-
słowiańskich do Polski na 30 dni w okresie obowiązywania Programu.
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Chorwacji wy-
mienią tłumaczy na 15-dniowe pobyty w okresie obowiązywania Programu.
Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Macedonii skieruje zaproszenie do udziału pol-
skich tłumaczy w Spotkaniach Tłumaczy w Tetowie36.

Z programów na lata 1980–1985 i 1986–1991 widać, że stałe kontakty utrzymywały z sobą 
republikańskie stowarzyszenia literatów i tłumaczy oraz polskie odpowiedniki tych orga-
nizacji. Strona jugosłowiańska wyraźnie wskazywała partnerów współpracy. Po polskiej 
stronie często brakowało konkretów. Zakres kontaktów literackich się rozszerzał (między 
innymi liczba dni w wymianie tłumaczy, choć było to i tak mało w porównaniu z możliwo-
ściami, jakie mieli pisarze regularnie uczestniczący w różnych sympozjach i festiwalach). 
Przyczyniło się również do tego utworzenie w 1981 roku Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. 
Konieczność zwiększenia wymiany tłumaczy sygnalizowała też Ambasada PRL w Belgradzie 
w piśmie dotyczącym opracowywanego wówczas i konsultowanego planu współpracy 
kulturalnej i naukowej na lata 1986–1990:

W ramach wymiany kulturalnej należy więcej uwagi poświęcać sprawie przekładów ksią-
żek i działalności wydawniczej. W związku z tym należy poddać szczególnej opiece tłu-
maczy poprzez ustanowienie dla nich specjalnych stypendiów, organizowanie wzajem-
nych seminariów, zapewnienie stałego dopływu informacji wydawniczych zarówno dla 
tłumaczy, jak i wydawnictw, organizowanie stałych roboczych ekspozycji książek itp.37

Innym powtarzającym się motywem było dążenie do równoważenia proporcji w tłuma-
czeniach, na co zwracała szczególną uwagę strona jugosłowiańska.

Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć podpisanie 15 września 1978 roku Porozumienia 
o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych 
uzyskanych w obu państwach. Tego typu ustalenia są stosunkowo rzadkie. Z jednej strony 
nieufność wobec standardów kształcenia w innych krajach, z drugiej – bardzo duże różnice 
w systemie szkolnictwa wyższego są główną przyczyną braku takich uzgodnień.

36 Program współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkową 
Radą Wykonawczą Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na lata 1989, 1990 
i 1991…, s. 24.

37 [B.a. i tyt.] AMKiDN, sygn. 1268/14, s. 4.
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 7.6.  Narady, analizy i raporty na temat współpracy kulturalnej Jugosławii z zagranicą

W latach osiemdziesiątych powstało kilka analiz współpracy kulturalnej z zagranicą, których 
rezultaty opublikowano w czasopiśmie „Kulturni život”. Przykładem może być blok artyku-
łów na temat Jugosławia w międzynarodowej współpracy kulturalnej (Jugoslavija u međuna-
rodnoj kulturnoj saradnji). W jednym z nich, opatrzonym tytułem Zwiększyć przepływ najwięk-
szych wartości na międzynarodowej scenie kulturalnej, Miljenko Zrelec, oceniając ostatnie 
dziesięć lat, zauważa, że w dziedzinie oświaty znacznie intensywniejsza jest współpraca 
z krajami zachodnimi, natomiast w dziedzinie kultury najlepsze rezultaty odnotowuje się 
we współpracy z krajami socjalistycznymi.

Rozwinięte kraje Wschodu i  Zachodu były obszarami naszej rozbudowanej współpra-
cy kulturalnej i oświatowej. Charakterystyczne jest to, że nasze działania w dziedzinie 
oświaty były bardziej skierowane na kraje zachodnie, głównie dzięki wielu programom 
wymiany uniwersyteckiej, na przykład z USA, Francją, RFN itd., a w dziedzinie kultury 
lepsze rezultaty osiągaliśmy w kontaktach z krajami socjalistycznymi Europy Wschod-
niej (w  zakresie tłumaczenia literatury, wystawiania dzieł naszych autorów, eksportu 
filmów, wyjazdów artystów itp.).

Razvijene zemlje istoka i zapada bile su prostori naše razgranate kulturne i prosvetne 
aktivnosti. Karakteristično je da su naše akcije u oblasti prosvete bile više usmerene pre-
ma zapadnim zemljama, zahvaljujući pre svega razvijenim programima akademske raz-
mene, na primer SAD, Francuskom, SR Nemačkom i drugim, a da smo u našoj kulturnoj 
prezentaciji imali više rezultata u socijalističkim zemljama Istočne Evrope (prevođenje 
literature, izvođenje dela naših autora, izvoz filma, gostovanje umetnika, i slično)38.

Słabości, o których w dalszej części pisze Zrelec, pokrywają się z wnioskami sformułowa-
nymi przez Komitet Wykonawczy KC ZKJ z 1975 roku i Prezydium SFRJ z 1978 roku: 

Zarówno wtedy, jak i dzisiaj wciąż są aktualne i obecne zjawiska improwizacji, prywa-
tyzacji, protekcjonizmu, narzucania częściowych i  jednostkowych interesów, niskiego 
poziomu imprez, osłabiania społecznej odpowiedzialności za efekty współpracy, niedo-
stateczna koordynacja występów, drogich imprez pozbawionych adekwatnego i długo-
trwałego efektu itd.

I tada, a i danas, aktuelne su i prisutne pojave improvizacije, privatizacije, protekcioni-
zma, nametanja parcijalnih i  pojedinačnih interesa, niskog kvaliteta akcija, sljabljenja 

38 M. zreLec: Za protok najviših vrednosti na međunarodnoj kulturnoj sceni. KŽ 1984, br. 3/4, s. 136.
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društvene odgovornosti za efekte saradnje, nedovoljne koordiniranosti nastupa, skupih 
akcija bez adekvatnog i trajnijeg efekta itd.39

Na początku lat osiemdziesiątych powstał raport na temat współpracy Jugosławii z za-
granicą w dziedzinie oświaty i kultury w okresie od roku 1971 do 1981 (Saradnja Jugoslavije 
sa inostranstvom u oblasti obrazovanja i kulture u periodu od 1971. do 1981.). Z inicjatywą 
przygotowania takiego dokumentu wystąpił Federalny Urząd Międzynarodowej Współ-
pracy Naukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Zagranicą. Jego opracowanie zaś 
zlecił Międzyrepublikański Koordynacyjny Komitet Międzynarodowej Współpracy Kultu-
ralno-Oświatowej. W komentarzu do zamieszczonego raportu pomocnik dyrektora ZAMS 
Vlastimir Stamenović zwrócił uwagę na to, że pod względem ilościowym współpraca budzi 
zadowolenie, ale w większym stopniu trzeba postawić na jakość i selekcję. W odniesieniu 
do przekładów skrytykował ich rozmieszczenie geograficzne40.

Raport składa się z 6 części. Jego autorka Darinka Zimić, naczelnik Wydziału Współpracy 
Kulturalnej i Oświatowej w ZAMS, analizuje okres od 1971 do 1981 roku. W pierwszej części 
omawia polityczne podstawy współpracy. Oprócz krajowych dokumentów, które określały 
jej kierunki (wymienione są na początku rozdziału), kierowano się również dokumentami 
uchwalonymi na arenie międzynarodowej, a mianowicie: Deklaracją UNESCO Zasady mię-
dzynarodowej współpracy kulturalnej, dokumentami ze spotkań szefów państw lub rządów 
państw niezaangażowanych (w Algierze, Kolombo i Hawanie), Aktem końcowym Konfe-
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wnioskami z konferencji poświęconych 
sprawom kultury, które zorganizowano w Wenecji (1970), Helsinkach (1972), i konferencji 
dotyczącej oświaty, a zwołanej w Sofii w 1981 roku. W podsumowaniu Zimić stwierdza, że 
w dokumentach kładzie się nacisk między innymi na intensyfikację procesu decentralizacji, 
uspołecznienia współpracy międzynarodowej, wzmocnienie roli republik i okręgów, gwa-
rantowanie równego udziału we współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, 
koordynację i ewidencjonowanie działań, ich zgodność z orientacją przyjętą w polityce 
zagranicznej Jugosławii. W tego typu dokumentach często podkreślano konieczność za-
chowania krytycznego stosunku wobec wpływów obcych.

W drugiej części, poświęconej realizowaniu zatwierdzonej w Jugosławii polityki rozwoju 
współpracy kulturalnej, mowa jest o dokonującym się procesie decentralizacji i zmniejsza-
nia roli federacji, o powierzaniu współpracy poszczególnym republikom i okręgom oraz 
o zaangażowaniu w proces wielu organizacji, stowarzyszeń, samorządowych wspólnot 
branżowych.

39 Cyt. za: ibidem, s. 136.
40 Por. v. sTaMenović: Potreba za efikasnijom kulturnom saradnjom sa svetom. KŽ 1984, br. 3/4, s. 144.
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W trzeciej części autorka raportu opisuje realizację współpracy kulturalnej:

3.3 Istnieje wielkie bogactwo treści i form współpracy. Najbardziej znaczące obszary, na 
których rozwija się współpraca z zagranicą, to: szkolnictwo, doskonalenie kadr i wymia-
na stypendialna, nauka języka i literatury, stypendia na letnie szkoły, wymiana lektorów 
i wykładowców języka i  literatury, współpraca przy opracowaniu słowników i podręcz-
ników, wyjazdy artystów i  zespołów, wzajemne organizowanie wystaw artystycznych, 
uczestnictwo w  międzynarodowych konferencjach i  festiwalach, dni i  tygodnie filmu, 
filmowe koprodukcje, działalność wydawnicza i przekłady, wyjazdy studyjne działaczy 
kulturalnych i oświatowych, współpraca teatrów, bibliotek, archiwów, zakładów ochrony 
zabytków, muzeów, galerii, artystycznych i profesjonalnych związków, stowarzyszeń itp.

3.3 Veliko je bogatstvo sadržaja i oblika saradnje. Najznačajnija područja kroz koja se 
ostvarila saradnja sa inostranstvom su: školovanje i usavršavanje kadrova i razmena sti-
pendija; nastava jezika i književnosti; stipendije za letnje tečajeve jezika, razmene lek-
tora i predavača jezika i književnosti; saradnja na izradi rečnika i udžbenika; gostovanja 
umetnika i  ansambala; uzajamno organizovanje umetničkih izložbi; učešće na skupo-
vima i festivalima međunarodnog karaktera, dani i nedelje filma, filmske koprodukcije; 
izdavačka delatnost i prevodilaštvo; studijske misije prosvetnih i kulturnih radnika; sa-
radnja pozorišta, biblioteka, arhiva, zavoda za zaštitu spomenika kulture, muzeja, galeri-
ja, umetničkih i stručnih saveza i udruženja i drugih41.

W części czwartej oceniono poziom współpracy z poszczególnymi krajami. Stwierdzono, 
że układa się najlepiej z krajami sąsiednimi, przede wszystkim z Rumunią i Węgrami. Kon-
takty z Polską zostały również ocenione bardzo wysoko:

We współpracy kulturalnej i oświatowej z Polską nie było żadnych przerw w tym okre-
sie i  dała ona znaczące rezultaty. Oprócz międzynarodowych programów ważna oka-
zuje się bezpośrednia współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami, republikami 
i polskimi województwami, jak również miastami. Współpraca w poszczególnych dzie-

41 Ibidem, s. 152. Jugosławia w latach siedemdziesiątych współpracowała ze 110 krajami. Pod 
koniec 1981 roku miała podpisane umowy z 83 krajami (dekadę wcześniej z – 50; z nowych aż 27 
to kraje niezaangażowane i rozwijające się). Działały 4 stałe mieszane komisje do spraw współpracy 
kulturanej i bilateralnych spotkań operacyjnych dotyczących analizy realizacji programu. Nie ma 
informacji, o jakie kraje chodzi; na pewno od 1974 roku istniała stała mieszana komisja jugosłowiań-
sko-radziecka do spraw współpracy kulturalnej, prawdopodobnie chodzi też o powołaną w 1980 roku 
Mieszaną Grupę Roboczą do spraw Rozwijania Współpracy Kulturalnej pomiędzy Jugosławią i USA 
(Mešovita radna grupa za unapređivanje kulturne saradnje između Jugoslavije i SAD).
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dzinach ma głębokie korzenie i długą tradycję, co przyczyniło się do tego, że w zeszłej 
dekadzie była jeszcze głębsza i przyniosła trwalsze efekty. Ogólnie można powiedzieć, 
że nasze osiągnięcia w dziedzinie oświaty i kultury są dobrze w Polsce znane. Jugosla-
wistyka jest bardzo dobrze rozwinięta i silna kadrowo na uniwersytetach w Warszawie 
oraz Krakowie. Polska znajduje się wśród krajów, które najwięcej tłumaczą i  wydają 
dzieł jugosłowiańskich autorów (65 opublikowanych przekładów w  zeszłej dekadzie) 
oraz wystawiają utwory jugosłowiańskich dramatopisarzy. Polska ze wszystkich krajów 
socjalistycznych, z wyjątkiem NRD, zakupiła najwięcej naszych filmów (97 filmów fabu-
larnych w ostatnim dziesięcioleciu).

Prosvetna i kulturna saradnja sa Poljskom ostvarena je u ovom periodu u kontinuitetu 
sa veoma zapaženim rezultatima. Međunarodnim programima planirana saradnja znat-
no je obogaćivana neposrednom saradnjom pojedinih institucija i organizacija, i nepo-
srednom saradnjom pojedinih naših republika i vojvodstava u Poljskoj, kao i saradnjom 
gradova. Saradnja u  pojedinim oblastima ima duboke korene i  dugu tradiciju, što je 
doprinosila da saradnja u protekloj deceni bude produbljenija i  sa trajnijim efektima. 
U celini gledano, može se reći da su naša dostignuća u oblasti prosvete i kulture dobro 
poznata u Poljskoj. Jugoslavistika je, posebno po potencijalu stručnjaka, veoma razvije-
na na poljskim univerzitetima (Krakov i Varšava). Poljska je među zemljama koje najviše 
prevode i  izdaju dela jugoslovenskih autora (65 objavljenih dela u protekloj deceniji), 
među zemljama koje su izvodile dela jugoslovenskih dramskih pisaca. Poljska je od svih 
socijalističkih zemalja izuzev NDR najviše kupovala naše filmove (97 igranih filmova ot-
kupljeno u toku protekle decenije)42.

Piąta część dotyczy współpracy z międzynarodowymi organizacjami, a szósta zawiera 
ocenę kontaktów w poszczególnych dziedzinach. 

6.4. W niniejszym okresie zanotowaliśmy wzrost zainteresowania w świecie tłumacze-
niami dzieł z  literatur jugosłowiańskich (741 utworów w  33 krajach) przy bardzo nie-
korzystnym rozkładzie: najwięcej utworów wydano w  krajach sąsiednich oraz euro-
pejskich krajach socjalistycznych (587). Mała liczba przekładów ukazała się w krajach 
zachodnioeuropejskich (104), za oceanem (29) i w krajach rozwijających się (21). Jako 
znaczący rezultat należy odnotować, że u nas wydano ponad dwieście utworów auto-
rów z krajów rozwijających się.

42 Ibidem, s. 159.
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6.4. U  ovom periodu beležimo i  porast interesovanja u  svetu za prevođenje dela iz 
jugoslovenskih književnosti (741 delo u  33 zemlje) uz veoma nepovoljnu regionalnu 
raspoređenost: najveći broj dela objavljen je u  susednim i  evropskim socijalističkim 
zemljama (587), dok je nedovoljan prodor ostvaren u zapadnoevropskim (104), preko-
morskim (29) i zemljama u razvoju (21). Kao značajan rezultat treba istaći da je kod nas 
objavljeno više od 200 dela autora iz zemalja u razvoju43.

Współpraca w dziedzinie muzyki i teatru największe sukcesy przyniosła chórom. Zauwa-
żono, że zespoły teatralne ograniczają swoje wyjazdy do krajów sąsiednich i wschodnioeu-
ropejskich. Zachód odwiedza wiele zespołów folklorystycznych, co sprawia, że w krajach 
zachodnich panuje przekonanie, jakoby w Jugosławii dominowały sztuki sceniczne. W po-
zytywnym kontekście wymienione zostały również wystawy i eksport filmu.

Ocena postulowanej zgodności między kierunkiem polityki zagranicznej i współpracy 
kulturalnej nie zawsze była pozytywna. Niektórzy analitycy zauważali rozdźwiek między 
obydwiema sferami. Najczęściej chodziło o słabą współpracę kulturalną z krajami niezaan-
gażowanymi. Pisał o tym Milan Bratec w artykule Cechy jugosłowiańskiej międzynarodowej 
współpracy kulturalnej. 

Jest to szczególnie widoczne w orientacji geopolitycznej naszej oferty kulturalnej, któ-
ra w  najmniejszym stopniu nie koresponduje z  proklamowanymi zasadami jugosło-
wiańskiej polityki zagranicznej i często jest nawet sprzeczna z pozostałymi aspektami 
współpracy bilateralnej. Prościej rzecz ujmując, europocentryzm nadaje piętno naszej 
współpracy kulturalnej, być może nawet intesywniej niż we wcześniej analizowanych 
okresach.

Ovo je naročito uočljivo na planu geopolitičke orijentacije naše kulturne ponude, koja 
ni u kom slučaju ne sledi proklamovana načela jugoslovenske spoljne politike, a poče-
sto je čak u izrazitom raskoraku sa ostalim vidovima bilateralne saradnje. Jednostavnije 
rečeno, evropocentrični koncept daje pečat našoj kulturnoj saradnji, možda čak i inten-
zivnije no u ranije posmatranim razdobljima44.

43 Ibidem, s. 168.
44 M. BraTec : Neke karakteristike međunarodne kulturne saradnje Jugoslavije. KŽ 1988, br. 9/10, 

s. 370–371.
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 7.7. Przekłady i teatr – domena krajów socjalistycznych  
  Muzyka, sztuka, film – produkt przeznaczony dla zachodniego odbiorcy

Najbardziej szczegółową i obszerną analizę współpracy kulturalnej Jugosławii z zagra-
nicą przedstawił Vojislav Marković i Vuk Perišić z Działu Dokumentacji Związku Kulturalno-

-Oświatowych Wspólnot Jugosławii. Opublikowano ją w dziale Dokumenti w podwójnym 
numerze (br. 9/10) czasopisma „Kulturni život” w 1988 roku pod tytułem: Obecność kultury 
narodów i narodowości Jugosławii w innych krajach45. Powstała z inicjatywy wspólnot kul-
turalno-oświatowych poszczególnych republik i okręgów. Objęła okres od września 1978 
do końca 1986 roku, bo od tej daty zaczęto systematycznie rejestrować w Związku wyjazdy 
profesjonalnych i amatorskich zespołów artystycznych, plastyków, muzyków, ludzi związa-
nych z teatrem oraz innych artystów. Opracowywanie danych zajęło rok. Według autorów, 
analiza obejmuje około 90% danych, a jej wyniki są reprezentatywne i ewentualne uzu-
pełnienia nie zmienią ogólnego obrazu sytuacji. Na podstawie danych zgromadzonych 
przeze mnie i zawartych w części bibliograficznej, dokumentującej kontakty kulturalne 
Polski i Chorwacji w latach 1944–1989, można stwierdzić, że braki są zapewne większe. Nie-
mniej jugosłowiańska analiza to ogromna bibliografia kontaktów kulturalnych Jugosławii 
z zagranicą, stanowiąca bardzo ciekawy materiał do badań.

Autorzy opracowania w niewielkim stopniu dotykają kwestii finansowych. Mechanizm 
jest bowiem taki, że w badanym okresie republiki i okręgi same ponoszą koszty występów 
swych zespołów za granicą. Jeśli chodzi o wspólne prezentacje jugosłowiańskie, na przykład 
wystawy czy dni lub tygodnie filmu jugosłowiańskiego, w ich finansowaniu uczestniczyły 
poszczególne republiki i okręgi. Ciekawe wydaje się zwrócenie uwagi na to, które dziedziny 
były bardziej, a które mniej dochodowe. Okazuje się, że największe koszty generowały wy-
stawy i wyjazdy zespołów muzycznych, a zyski przynosiły tłumaczenia i filmy46. Zebrane 
dane pokazują, że dokonywano przekładów i sprzedawano filmy w krajach socjalistycznych, 
a wystawy i koncerty organizowano w krajach zachodnich.

Opracowanie uwzględnia przekłady, wystawy, kontakty teatralne (sztuki autorów z Jugosła-
wii grane za granicą, występy gościnne teatrów jugosłowiańskich, wyjazdy reżyserów), kon-
takty muzyczne oraz zagraniczne nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymali artyści z Jugosławii47.

45 v. Marković i v. perišić: Prisustvo kultura naroda i narodnosti Jugoslavije u drugim zemljama. KŽ 
1988, br. 9/10, s. 374–451.

46 Por. ibidem, s. 379.
47 Wszystkie tabele zamieszczone w podrozdziale 7.7. pochodzą z opracowania V. Marković i V. pe-

riš ić: Prisustvo kultura naroda i narodnosti Jugoslavije u drugim zemljama. KŽ 1988, br. 9/10, s. 374–451. 
Zachowałem oryginalną numerację tabel, przetłumaczyłem ich opisy. Nie zamieszczam wszystkich 
tabel, do których odwołuję się w tekście, ponieważ zajęłyby dużo miejsca. W kilku przypadkach 
zdecydowałem się ograniczyć do opisu ich zawartości.
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 7.7.1. Współpraca kulturalna Jugosławii z zagranicą – ogólnie

W licznych tabelach zostały przedstawione różne formy współpracy kulturalnej oraz ak-
tywność republik i okręgów w jej poszczególnych dziedzinach. Biorąc pod uwagę cało-
kształt kontaktów, na 1. miejscu znajduje się Serbia, na 2. – Chorwacja, a na 3. – Słowenia 
(por. tabelę 1.). Serbia zajmuje pozycję dominującą w eksporcie filmów, które uznano za 
najbardziej znaczącego ambasadora jugosłowiańskiej kultury zagranicą (por. tabelę 1. i 2.). 
Bez nich jej przewaga nad pozostałymi republikami byłaby o wiele mniejsza. Tłumaczenia 
w ogólnym zestawieniu znalazły się na 3. miejscu, nieznacznie ustępując wystawom (por. 
tabelę 2.). We współpracy zaznacza się wyraźny europocentryzm, gdyż prawie 80% kon-
taktów kulturalnych przypada na kraje europejskie, które zostały podzielone na Europę 
Zachodnią (50,6%) i Europę Wschodnią (28,8%). 

 7.7.2. Przekłady literackie

Dane związane z kontaktami literackimi dotyczą dłuższego okresu, bo lat 1976–1986. Zesta-
wiono je na podstawie statystyk prowadzonych przez Jugosłowiańską Agencję Autorską. 
Pominięto antologie prozy i poezji poszczególnych literatur narodowych oraz jugosłowiań-
skie wybory. Napisano, że pierwsze to pozycje rzadziej wydawane od drugich48. Przetłu-
maczono teksty 281 autorów, 561 tytułów w ramach 851 wydań. Chorwacja pod względem 
liczby autorów i liczby tytułów znalazła się na 2. miejscu, a jeśli chodzi o liczbę wydań – na 
miejscu 3. Jeśli wziąć pod uwagę rodzaj tłumaczonych książek, zdecydowanie przeważa 
powieść (por. tabelę 6. i 7.).

Okazuje się, że dzieła jugosłowiańskich autorów najczęściej tłumaczono w socjalistycz-
nych krajach wschodnioeuropejskich (por. tabelę 9.). Łączna liczba wydań w latach 1976–
1986 wynosiła 851 (561 utworów 281 autorów; por. tabelę 7.). Dominowała literatura serbska, 
co w pełni potwierdza recepcja literatur narodów jugosłowiańskich w Polsce, zarówno 
w kręgu czytelników fachowych, jak i wśród czytelników niebędących specjalistami z za-
kresu literatur jugosłowiańskich. Z języka chorwackiego najwięcej utworów tłumaczono 
na język niemiecki, rosyjski i polski. Przekłady literatury chorwackiej na język polski sta-
nowiły 2,0% ogółu przetłumaczonych tytułów ze wszystkich literatur narodów Jugosławii. 
W łącznej klasyfikacji przekładów na języki obce polski znalazł się na 3. miejscu (10,6%), 
za rosyjskim i niemieckim, a różnice między nimi są niewielkie i zamykają się w granicach 
niecałych 2% (por. tabelę 10.).

48 Por. ibidem, s. 380–381.
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Tabela 1 
Udział poszczególnych republik i okręgów [w %]  

w łącznej prezentacji naszych kultur w innych krajach  
(Zastupljenost republika i pokrajina  

u ukupnoj prezentaciji naših kultura u drugim zemljama)

Republika / okręg
Udział we współpracy

razem bez filmu

Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia bez okręgów
Kosowo
Wojwodina
Jugosłowiańskie imprezy

  8,3 
  2,5
 23,8
  6,0
 14,4
 38,0
  1,2
  3,2
  2,6

  6,1
  3,3
 24,5
  8,6
 18,3
 28,9
  1,6
  4,4
  4,3

Razem 100,0 100,0

Źródło : V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 376.

Tabela 2 
Poszczególne rodzaje sztuki [w %]  
(Zastupljenost umetničkih vrsta) 

Rodzje sztuki Udział

Film długometrażowy i fabularny
Indywidualne i grupowe wystawy
Przekłady utworów literackich
Amatorskie stowarzyszenia kulturalno- 

-artystyczne
Zespoły muzyczne i sceniczne
Soliści instrumentalni i wokalni
Nagrody i wyróżnienia dla twórców
Pozostała działalność artystyczna

 38,5
 14,7
 13,7
 10,9

  8,5
  6,9
  4,5
  2,3

Razem 100,0
Źródło : V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 377.
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Tabela 6
Tłumaczenie utworów literackich 1976–1986 (Prevođenje književnih dela 1976/1986) 

Republiki / okręgi Liczba autorów Liczba tytułów Liczba wydań

Bośnia i Hercegowina
Czarmogóra
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia bez okręgów
Kosowo
Wojwodina

 15
 18
 67
 27
 47
 90
  5
 12

 26
 27
116
 53
112
197
  6
 24

 35
 31
142
 70
147
386
  6
 34

Razem 281 561 851
V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 381.

Tabela 7 
Rodzaj przetłumaczonych książek literackich (Vrsta prevedenih književnih dela)

Rodzaj/gatunek literacki Liczba autorów Liczba tytułów Liczba wydań

Powieść
Poezja
Opowiadania
Eseje, omówienia
Dramaty
Pamiętniki

152
103
 71
 19
 13
  4

249
151
106
 25
 21
  4

454
177
146
 31
 27
 11

Inne   5   5   5

Źródło: V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 381.

Tabela 9 
Rozmieszczenie tłumaczeń według regionów [w %] (Regionalna rasprostranjenost prevoda)

Republika / okręg
Europa

Wschodnia
Europa

Zachodnia
Pozostałe

kraje

Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia bez okręgów
Kosowo
Wojwodina

82,4
87,1
74,6
68,2
71,7
63,9
83,3
64,3

11,8
 9,7
19,0
27,5
26,2
26,7

–
32,1

 5,8
 3,2
 5,6
 4,3
 2,1
 9,4
16,7
 3,6

Jugosławia 69,2 24,3  6,5
V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 383.
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Tabela 10 
Udział poszczególnych języków w łącznej liczbie wydanych przekładów [w %]  

(Udeo pojedinih jezika u ukupnom broju izdanja prevoda – procenti)

Język przekładu I II III IV V VI VII VIII IX

Światowe języki
Rosyjski
Francuski
Angielski
Chiński
Hiszpański
Inne języki
Niemiecki
Polski
Rumuński
Słowacki
Czeski
Węgierski
Bułgarski
Włoski
Pozostałe języki

1,2
0,1
0,1
0,1
–

0,2
–

0,2
0,5
0,7
–

0,1
0,1
0,7

0,9
–
–

0,1
–

0,2
0,2
0,5
0,2
–

0,5
0,2
0,1
0,6

 2,2
 0,3
 0,6
 0,4

–

 2,4
 2,0
 1,4
 1,5
 1,7
 1,1
 0,8
 0,8
 1,6

0,7
0,5
0,3
–

0,2

–
0,6
2,1
0,5
0,2
0,7
–

0,2
1,9

 2,5
 0,5

–
 0,4

–

 2,9
 1,1
 0,4
 1,5
 2,7
 1,8
 0,5
 1,4
 1,7

4,4
3,6
3,1
0,7
0,6

5,3
6,4
2,9
3,6
2,2
2,4
2,2
1,1
8,1

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

0,1
–

0,6

0,1
0,2
–

0,1
–

0,4
0,3
0,5
0,1
0,2
0,7
–

0,1
0,4

12,0
5,2
4,1
1,8
0,8

11,4
10,6
8,0
7,9
7,7
7,2
3,9
3,8

15,6

Razem 4,0 3,5 16,8 7,9 17,4 46,6 0,7 3,1 100,0

V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 384.

Legenda: I  – wydania autorów z  Bośni i  Hercegowiny; II  – wydania autorów z  Czarnogóry; III  – wydania autorów z  Chorwacji; IV  – wydania autorów 
z Macedonii; V – wydania autorów ze Słowenii; VI – wydania autorów z Serbii; VII – wydania autorów z Kosowa; VIII – wydania autorów z Wojwodiny; 
IX – razem wydania.

W tabeli 12., pokazującej udział poszczególnych pisarzy w łącznej liczbie przekładów, na 
31 pisarzy z całej Jugosławii jest tylko 1 pisarz chorwacki – Miroslav Krleža z 11 przetłumaczo-
nymi utworami na 11 języków i 35 wydaniami (15 z Serbii, 9 ze Słowenii, po 2 z Wojwodiny 
i Macedonii po 1 z Chorwacji, Czarnogóry i Bośni i Hercegowiny). Brano pod uwagę autorów, 
którzy mają po 4 przetłumaczone książki, z 3 wyjątkami (serbscy pisarze: Meša Selimović, 
Branimir Šćepanović, Dragoslav Mihajlović), co wyjaśniono wielką liczbą wydań ich dzieł.

Tabela 13., w której zestawiono najczęściej tłumaczone dzieła, to wykaz tytułów mających 
po 3 wydania bądź więcej wydań. Tu chorwaccy autorzy zajmują lepsze miejsca. Wśród 31 
pisarzy znalazło się 3 chorwackich: Ivana Brlić-Mažuranić, Jure Franičević-Pločar i Miroslav 
Krleža. W Polsce spośród wymienionych dzieł ukazało się 1 opowiadanie Ivany Brlić-Mažura-
nić z tomu Priče iz davnine oraz wszystkie wymienione utwory Miroslava Krležy: Povratak Fi-
lipa Latinovicza, Hrvatski bog Mars, Banket u Blitvi, Na rubu pameti, Balade Petrice Kerempuha.
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 7.7.3. Sztuki plastyczne

Osobną część opracowania Markovicia i Perišicia zajmuje dział o współczesnych sztukach 
plastycznych (w ich skład wchodzi malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka stosowana, sztuka 
naiwna). Informacje zostały zgromadzone między innymi na podstawie rubryk z informa-
cjami kulturalnymi oraz prasy informacyjno-politycznej. Dotyczą lat 1978–1986. Wyróżniono 
wystawy indywidualne i zbiorowe. W pierwszej kategorii najbardziej aktywni okazują się 
twórcy z Chorwacji, co ilustruje tabela 15. (pozycja Jugosławia dotyczy twórców przeby-
wających za granicą).

Najliczniejszą grupę artystów plastyków stanowią malarze, z których 20,0% pochodzi 
z Chorwacji, a jeśli uwzględnić liczbę wystaw, ich przewaga okazuje się jeszcze większa, 
gdyż ponad 25% wystaw przypada właśnie na twórców z tej republiki (widać też dominację 
Chorwatów w dziedzinie malarstwa naiwnego). 

Marković i Perišić na podstawie zestawienia liczby wydań dzieł literackich i liczby indy-
widualnych wystaw (porównanie tych 2 dziedzin zawiera tabela 23.) konstatują, że książka 
stanowi poważną inwestycję, a zachodni wydawcy decydują się na publikowanie tylko 
sprawdzonych autorów. Zachodnie galerie chętnie udostępniają swoje powierzchnie wy-
stawiennicze artystom z Jugosławii, gdyż nie wiąże się to z takim ryzykiem finansowym, jak 
wydawanie przekładów, co świadczy, według nich, o podobieństwie tendencji panujących 
w sztuce jugosłowiańskiej i zachodniej. Wydaje się, że kluczowa jest tu jednak kwestia fi-
nansowa. Nie można bowiem porównać honorariów, na jakie mogli liczyć artyści w krajach 
socjalistycznych, z tymi, jakie otrzymywali w krajach zachodnich. Kwestię tę zresztą wie-
lokrotnie podejmowano i oceniano jako negatywny element współpracy między Jugosła-
wią i Polską. Zarówno pisarze, jak i muzycy z Jugosławii często wyrażali niezadowolenie 
z proponowanych honorariów. Trudności sprawiał transfer wynagrodzenia, które autorzy 
otrzymali w polskiej walucie.

O wiele lepiej dla krajów socjalistycznych prezentują się dane na temat wystaw gru-
powych. Organizowały je republiki i okręgi lub, gdy chodziło o duże ogólnokrajowe wy-
stawy jugosłowiańskie, federacja. W opracowaniu znalazły się tylko 2 tabele, które ilustrują 
współpracę w tej dziedzinie. Tabela 24. podaje dane na temat liczby wystaw z podziałem 
na republiki i okręgi, a tabela 25. – rejony świata, w których organizowano wystawy. Nie 
ma tu rozbicia na poszczególne kraje. Napisano jedynie, że najwięcej było we Włoszech, 
w RFN, USA, Austrii, we Francji i w Polsce (jedyny wymieniony kraj socjalistyczny). W tych 6 
krajach odbyło się 115 wystaw. Z danych, które zgromadziłem, wynika, że w Polsce w latach 
1978–1986 odbyły się 4 wystawy chorwackie i 3 wystawy jugosłowiańskie.
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Tabela 15 
Liczba artystów i wystaw (Broj umetnika i izlaganja)

Republika / Okręg Liczba artystów Liczba wystaw

Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia bez okręgów
Kosowo
Wojwodina
Jugosławia

 20
 17
 88
 27
 74
 97
 11
 18
 16

 36
 27
164
 35
126
133
 12
 22
 32

Razem 368 587

V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 391.

Tabela 23 
Liczba wydań dzieł literackich i liczba indywidualnych wystaw  

(Broj izdanja književnih dela i broj samostalnih izložbi)

Kraj Wydania Wystawy

ZSRR
Czechosłowacja
Polska
Rumunia
Węgry
RFN
Bułgaria
Francja
Włochy
NRD
Austria
USA
Szwajcaria
Grecja
Chiny
W. Brytania
Japonia
Belgia

169
132
 90
 68
 61
 43
 33
 33
 32
 29
 24
 18
 16
 16
 15
 11
  8
  2

  3
  4
  9
  –
  4
 78
  1
112
 55
  6
 57
 68
 36
 10
  2
 33
 12
 24

Razem 800 514

V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 398.



Coraz mniej Jugosławii, coraz więcej Chorwacji…428 429

 7.7.4. Utwory dramatyczne na scenach zagranicznych

Kolejna część opracowania to prezentacja utworów dramatycznych wystawianych na sce-
nach zagranicznych. W związku z tym, że żadna instytucja nie prowadziła takiej ewidencji, 
dokonano jej na podstawie rubryk z informacjami kulturalnymi publikowanymi w prasie. 
Z tabeli 30. wynika, że przewodzi w tej kategorii Chorwacja. Serbia ma większą liczbę auto-
rów, ale pod względem liczby dzieł, premier, krajów – 1. miejsce zajmuje Chorwacja. Więcej 
utworów grano w teatrach krajów socjalistycznych, w których ponownie najczęściej wy-
stawiano sztuki chorwackich dramatopisarzy (tabela 31.).

Tabela 30 
Utwory dramatyczne na zagranicznych scenach  

(Dramska dela na inostranim scenama)

Republika /  
Okręg

Liczba  
autorów

Liczba
utworów

Liczba
premier

Liczba
krajów

Bośnia i Hercegowina
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia
Wojwodina

 2
 9
 6
 7
11
 1

 3
18
 6
11
16
 1

 4
45
 6
13
21
 2

 3
15
 5
 6
 9
 2

Razem 36 55 91 18
V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 408.

Tabela 31 
Realizacja utworów dramatycznych z podziałem na regiony  

(Regionalno izvođenje dramskih dela) 

Republika /
Okręg

Europa
Wschodnia

Europa
Zachodnia

Pozostałe
kraje

Bośnia i Hercegovina
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia
Wojwodina

 1
27
 2
 3
19
 2

 3
13
 –
 9
 1
 –

 –
 6
 3
 1
 1
 –

Razem 54 26 11
V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 409.
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W tabeli 32. znaleźli się wystawiani autorzy i tytuły ich dzieł. W zestawieniu 12 drama-
topisarzy uwzględniono aż 5 autorów (w tym 4 chorwackich, 5. autor to Rade Pavlekić, 
przedstawiciel literatury dla dzieci, pisarz serbski; w tabelach przyjęto podział na republiki, 
a nie na narodowość). Spośród nich zdecydowanie na 1. miejscu uplasował się Ivo Brešan 
(Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja, Nečastivi na Filozofskom fakultetu, Hidrocentrala 
u Suhom dolu, Svečana večera u pogrebnom poduzeću), a na 2. – Miroslav Krleža (Gospoda 
Glembajevi, U agoniji, Leda, Na rubu pameti, Maskerata). Pozostali 2 dramatopisarze: Fadil 
Hadžić (Državni lopov, Ljubav na prvi pogled) i Marin Držić (Dundo Maroje, Skup), także są 
znani polskiej publiczności. Brakuje niestety bardziej szczegółowych danych z podziałem 
na kraje. Ale sądząc na podstawie bibliografii kontaktów teatralnych, którą opracowałem, 
Polska odgrywa tu rolę istotną. Dane nie mogą być pełne, gdyż w analizowanych latach 
(1978–1986) odbyło się aż 11 polskich premierowych spektakli dramatu Brešana Przedsta-
wienie… W opracowaniu zaś mowa jest o 13 premierach w 10 krajach. 

 7.7.5. Sztuki sceniczne (interpretativna umetnost)

Czwartą część opracowania poświęcili Marković i Perišić sztukom scenicznym. Uwzględ-
niono przede wszystkim występy muzyków, śpiewaków, zespołów muzycznych, baletów, 
oper, wyjazdy dyrygentów, reżyserów operowych i teatralnych. Dane zgromadzono na pod-
stawie rubryk w prasie o profilu kulturalnym i informacyjno-politycznym. Spośród artystów 
muzyków dominowali pianiści, a wśród nich zdecydowanie Ivo Pogorelić, co w istotny spo-
sób wpłynęło na dobry wynik Chorwacji. Ponownie przeważały kontakty z Europą, przede 
wszystkim z krajami zachodnimi. Zdaniem autorów opracowania, nikła obecność muzy-
ków na scenach krajów socjalistycznych wynika z panującego w nich przekonania, że mają 
znacznie lepszych artystów.

 7.7.6. Wyjazdy teatrów jugosłowiańskich za granicę

W wizytach teatrów jugosłowiańskich za granicą ponownie przeważają kraje zachodnio-
europejskie – 51,3%, kraje socjalistyczne – 37,2%. Analogicznie jak w wypadku utworów 
dramatycznych, najwięcej wyjeżdżało teatrów z Chorwacji (Chorwacja – 19 teatrów, 62 
wyjazdy, Serbia – 14 teatrów, 36 wyjazdów, Słowenia – 10 teatrów, 49 wyjazdów). Najczę-
ściej odbywało się to na podstawie umów i konwencji o współpracy kulturalnej. Polska 
zajmowała wysokie, bo 3., miejsce (Włochy – 25 występów gościnnych, 12,6%; Austria – 24 
występy gościnne, 12,1%; Polska – 23 występy gościnne, 11,5%; trzeba pamiętać, że na te 
lata przypada stan wojenny, który mógł stanąć na przeszkodzie kilku wizytom; NRD – 16 
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występów gościnnych, 8,0%). W sumie w ciągu 8 lat – 199 występów. W wykazie teatrów 
znalazło się 5 chorwackich: na 2. miejscu Teatar ITD – 11 krajów, 19 występów, na 3. – za-
grzebski Chorwacki Teatr Narodowy – 3 kraje, 9 występów; na 8. miejscu Teatr Satyryczny 
Jazavac – 3 kraje, 6 występów; na 12. miejscu – Teatr Lalek Ognjen Prica z Osijeku – 3 kraje, 
5 występów; na 17. miejscu – Teatr Lalek Žar ptica z Zagrzebia – 2 kraje, 4 występy (por. frag-
ment niniejszego rozdziału o chorwacko-polskich kontaktach teatralnych).

 7.7.7. Wyjazdy zespołów muzycznych

Na występy zespołów muzycznych składają się wyjazdy orkiestr, filharmonii i chórów (do 
krajów zachodnich – 65,5%, do krajów wschodnich – 17,8%). Najwięcej występów zagra-
nicznych zanotowały zespoły słoweńskie – 22 zespoły, 122 występy; serbskie – 19 zespołów, 
59 występów, i chorwackie – 15 zespołów, 56 występów. Autorzy opracowania Prisustvo 
kultura… zwracają uwagę na duże dysproporcje pomiędzy wyjazdami zespołów muzycz-
nych i teatralnych do krajów socjalistycznych. Przywołują przykład Polski, z którą współ-
pracowało bardzo dużo teatrów, a mało zespołów muzycznych. Częste wizyty teatrów były 
rzeczywiście fenomenem. Polski teatr cieszył się w Jugosławii i nadal się cieszy w nowych 
krajach, które powstały po rozpadzie Jugosławii, wielkim uznaniem. Próba wytłumacze-
nia zjawiska pytaniem, czy nie oznacza to, że zespoły muzyczne były gorzej oceniane od 
zespołów teatralnych, wydaje się mało trafna, choć w dokumentach i artykułach polskich 
autorów na temat kultury jugosłowiańskiej widoczne jest poczucie wyższości. Tak zresztą 
wiele kultur reaguje na produkcję kulturalną tych narodów, które nie należą do wielkich 
kultur świata. Na pewno teatry jugosłowiańskie nie były postrzegane jako stojące na wyż-
szym poziomie niż zespoły muzyczne. Są to różne dziedziny sztuki i trudno je porównywać. 
Zorganizowanie wizyty zespołu teatralnego było logistycznie i finansowo łatwiejsze. Teatry 
jugosłowiańskie miały mniejsze szanse na wyjazdy do krajów zachodnich. Jugosłowiańscy 
muzycy, jeśli mogli wybierać, woleli ze względów finansowych występować na Zachodzie. 
Po 1990 roku, gdy zmieniły się warunki współpracy, kontakty teatralne utrzymują się na 
bardzo niskim poziomie, a współczesna chorwacka dramaturgia jest lepiej znana w krajach 
zachodnich niż w Polsce.

 7.7.8. Nagrody i wyróżnienia

W opracowaniu odnotowano również zagraniczne nagrody i wyróżnienia. Najczęściej ju-
gosłowiańskich artystów wyróżniano w Europie – 84,7%, przy czym w krajach zachodnio-
europejskich kilka razy częściej niż w krajach socjalistycznych. Najwięcej nagród otrzymali 
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we Francji – 80, w Polsce przyznano ich 13, w tym 3 dla autorów chorwackich (por. fragment 
niniejszego rozdziału o chorwacko-polskich kontaktach w zakresie sztuk plastycznych).

W podsumowaniu tabela 60. pokazuje procentowy udział poszczególnych dziedzin 
kontaktów kulturalnych w całej sferze współpracy, z podziałem na republiki i okręgi. Dla 
Chorwacji przekłady stanowią 10,3% kontaktów kulturalnych, ustępując miejsca wystawom 
indywidualnym i grupowym (14,8%), artystom scenicznym  (11,5%), filmowi (31,1%) i wystę-
pom zespołów amatorskich (12,9%). Ostatnia pozycja to nagrody i wyróżnienia (5,9%). Do 
niezbyt dobrej sytuacji w dziedzinie przekładów nawiązali też autorzy opracowania, pięt-
nując w tym zakresie Chorwację, a wyróżniając Słowenię.

Tabela 60 
Republiki i okręgi we współpracy kulturalnej  
(Republike i pokrajine u kulturnoj saradnji) 

Republika /
Okręg

Procentowy udział treści artystycznych (Procentualno učešće umetničkih sadržaja)

I II III IV V VI VII VIII Razem

BiH
Czarnogóra
Chorwacja
Macedonia
Słowenia
Serbia
Kosowo
Wojwodina
Jugosławia

 7,4
20,5
10,3
19,4
16,3
17,6
 7,9
14,1

–

13,9
26,5
14,8
15,5
18,6
 9,0
28,9
14,1
94,6

 5,1
 2,0
11,5
13,6
10,1
 8,4

–
12,0

–

0,8
–

3,3
1,7
1,4
1,0
–

0,8
–

 4,9
 1,3
10,2
 6,1
19,8
 4,7
 3,9
11,2

–

43,9
15,2
31,1
10,8
18,3
48,5
18,5
14,1

–

17,6
31,2
12,9
26,5
11,9
 5,3
38,2
24,2

–

6,4
3,3
5,9
6,4
3,6
5,5
2,6
9,5
5,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 448.

Legenda: I – przekłady utworów literackich, II – wystawy indywidualne i grupowe, III – artyści sceniczni (umetnici interpretacije) w innych krajach, IV – wykonania 
utworów dramatycznych naszych autorów, V – zespoły muzyczne i sceniczne w innych krajach, VI – przedstawianie i eksport filmu fabularnego, VII – wyjazdy zespołów 
amatorskich, VIII – zagraniczne wyróżnienia dla naszych twórców

Tabela 62. pokazuje, jak poszczególne dziedziny sztuki prezentowano w krajach zachod-
nich i krajach socjalistycznych.

Ze zgromadzonych danych wyłania się dość jasny obraz kontaktów kulturalnych Jugosła-
wii z zagranicą i preferencji w tym zakresie w określonych środowiskach artystycznych. Do-
meną krajów socjalistycznych, w tym Polski, okazują się kontakty literackie (potwierdziłaby 
to nieuwzględniona przez autorów opracowania statystyka wizyt pisarzy) oraz kontakty 
teatralne. W pozostałych sferach współpracy kulturalnej dominują kraje zachodnie, o czym 
zadecydowały przede wszystkim względy pragmatyczne.
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Tabela 62 
Kultura Jugosławii w Europie [w %] (Kultura Jugoslavije u Europi)

Treści artystycznych prezentacji (Sadržaji umetničkog predstavljanja)
Kraje europejskie

zachodnie socjalistyczne

Przekłady utworów literackich
Dzieła sztuk plastycznych
Artyści sceniczni (Umetnici ineterpretacije)
Wykonania utworów dramatycznych naszych autorów
Zespoły muzyczne i sceniczne
Udział w festiwalach i eksport filmów
Amatorskie stowarzyszenia kulturalno-artystyczne 
Wyróżnienia dla naszych twórców i artystów

26,0
87,6
72,1
32,5
70,1
63,6
81,3
83,5

74,0
12,4
27,9
67,5
29,9
36,4
18,7
16,5

V. Ma r koV i ć,  V. Pe r i š i ć:  Prisustvo kultura…, s. 450.

 7.8. Literaci o współpracy z zagranicą

W latach osiemdziesiątych kwestia współpracy kulturalnej z zagranicą była przedmiotem 
wielu konferencji i narad, po których zachowało się stosunkowo dużo dokumentów. Przy-
kładowo, 8 i 9 listopada 1980 roku w Prisztinie obradowało Prezydium Związku Literatów 
Jugosławii. W okresie tym zaczęto sporządzać stenogramy z narad i posiedzeń ZLJ. Wcześ-
niej spisywano lakoniczne i krótkie protokoły, w których zawierano wnioski. Z lat osiem-
dziesiątych pochodzi kilka pełnych stenogramów. Po spotkaniu w Kosowie skrócony zapis 
rozmów został opublikowany w czasopismie „Kulturni život” pod tytułem Nasze związki li-
terackie z zagranicą, miejsce naszych współczesnych literatur w świecie i polityka ich afirmacji 
(Naše međunarodne knjževne veze, mesto naših savremenih literatura u svetu i politika njihove 
afirmacije). W pierwszym dniu obrad rozmawiano o kontaktach literackich z zagranicą49.
Głos zabrało wielu uczestników, między innymi czarnogórski pisarz Sreten Asanović. Z jego 
słów po raz kolejny wyłania się typowy dla omawianego okresu sposób rozumienia funkcji 
kontaktów literackich. Według Asanovicia, to, co się dzieje w tej sferze, powinno korespon-
dować z celami polityki zagranicznej państwa: 

Obecność naszych współczesnych literatur w świecie nawet w minimalnym stopniu nie 
odpowiada obecności naszego kraju na arenie międzynarodowej, a nasze kontakty li-
terackie nie nadążają za rozwojem innych, w tym politycznych, kontaktów Jugosławii 
z innymi państwami.

49 Naše međunarodne književne veze, mesto naših savremenih literatura u svetu i politika njihove 
afirmacije. KŽ 1980, br. 12, s. 769–805.
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Naše savremene literature ni izdaleka nijesu prisutne u svijetu u onoj mjeri u kojoj je 
naša zemlja prisutna u  njemu, a  naše književne veze ni izdaleka ne prate razvoj po-
litičkih i drugih odnosa Jugoslavije sa drugim zemljama50.

Najobszerniejsze wystąpienie wygłosiła Grozdana Olujić. Serbska pisarka ubolewa z tego 
powodu, że przekłady publikowane są głównie w krajach socjalistycznych i w niektórych 
krajach Europy Zachodniej51. Jednej z głównych przyczyn małej skuteczności lokowania 
książek za granicą upatruje w braku koordynacji działań i komunikacji między instytucjami, 
które się tym zajmują. Według Olujić, należy poprawić kontakty z tłumaczami, wysyłać im 
książki, przydzielać stypendia, a żeby akcja promowania literatur jugosłowiańskich za gra-
nicą przyniosła lepszy efekt, powinny się w nią włączyć ambasady, centra informacyjno-kul-
turalne oraz centralne i republikańskie urzędy międzynarodowej współpracy kulturalnej, 
oświatowej i naukowo-technicznej52.

Chorwacki pisarz Predrag Matvejević zwrócił z kolei uwagę na to, że poważne źródło 
problemów stanowią różnice pomiędzy systemem współpracy z zagranicą obowiązuja-
cym w republikach, a tym, który obowiązuje w federacji. Wyróżnił 3 modele kontaktów 
kulturalnych: z krajami wschodnioeuropejskimi, z krajami zachodnimi oraz z krajami nie-
zaangażowanymi. Najłatwiejsza okazuje się współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi:

Ze Wschodem najłatwiej rozmawiać, gdyż w krajach tych, jak wiemy, działają instytucje, 
z którymi można się kontaktować. Pod względem finansowym znajdują się one w re-
latywnie dobrym położeniu. Są oczywiście ograniczone, co zrozumiałe, określonymi 
czynnikami ideologicznymi i w tej kwestii nie możemy zbyt wiele uczynić, aby sytuacja 
uległa zmianie lub poprawie.

Sa Istokom su artikulacije najlakše, zato što u  tim zemljama, kao što znamo, postoje 
institucionalna tijela s kojima se može komunicirati. Ta tijela su finacijski u relativno do-
brom položaju. Ona su ograničena, razumije se, nekim ideološkim faktorima, i tu mi ne 
možemo nešto mnogo učiniti da bi se stvari izmijenile ili popravile53.

50 s. asanović : Mostovi izgrađeni prema svijetu omogoćuju plodonosniju književnu saradnju. KŽ 
1980, br. 12, s. 774.

51 Z podawanych przez Olujić danych statystycznych dotyczących przekładów wynika, że Polska 
najwyższą lokatę osiągnęła w 1976 roku, w którym przetłumaczono tylko 53 książki, z czego 27 – 
w ZSRR i 9 – w Polsce (2. miejsce). Por. G. oLuJić: Analiza položaja domaće knjige u inostranstvu. KŽ 
1980, br. 12, s. 778.

52 Por. ibidem, s. 776–781.
53 p. MaT ve Jević : Zakazuje tehnologija književnih veza sa inozemstvom. KŽ 1980, br. 12, s. 785.  

Stjiepo Mijović-Kočan, także przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji, mówił o próbie rozbicia 
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Vuk Krnjević, przedstawiciel władz ZLJ, poruszył kwestię charakteru delegacji zagra-
nicznych. Przekonywał, że ZLJ stara się zamieszczać w umowach zapisy, które gwaranto-
wałyby większą efektywność pobytów, aby nie miały one wyłącznie charakteru wyjazdów 
turystycznych. Celowi temu miało służyć między innymi wpisywanie do umów tematów 
prowadzonych rozmów i organizowanych okrągłych stołów54.

Prezydium Związku Literatów Jugosławii postanowiło na koniec sformułować wnioski 
ze spotkania. Wśród wielu ogólników i często powtarzanego postulatu równouprawnie-
nia oraz równie częstego akcentowania konieczności egzekwowania tej zasady zwraca 
uwagę podjęta po raz kolejny inicjatywa wydawania wspólnego czasopisma. Temat ten 
stale powracał. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ponownie dyskutowano na forum 
ZLJ o wspólnym czasopiśmie, prezentującym literatury jugosłowiańskie. Miał je redagować 
ZLJ. Zwolennikiem tej idei był między innymi Miodrag Bulatović, jedna z pierwszoplano-
wych w Związku i najbardziej kontrowersyjnych w tym okresie postaci:

5. Prezydium szczególnie podkreśla potrzebę przyspieszenia działań mających na celu 
uruchomienie czasopisma w  językach obcych, które prezentowałoby najnowsze 
dzieła z literatur narodów i narodowości Jugosławii. W żadnym wypadku nie powin-
no to zmniejszyć wysiłków stowarzyszeń, aby za pośrednictwem własnych publika-
cji afirmować twórczość swoich członków i literatur narodowych za granicą. Jednak 
wspólne publikacje Związku na pewno przyczynią się do afirmacji jugosłowiańskich 
literatur w ogóle. Jednocześnie rozumie się samo przez się, że publikacje Związku 
w pierwszej kolejności szeroko zaprezentują największe wartości współczesnej lite-
ratury narodów i narodowości Jugosławii, uwzględniając życzenia i wybory partne-
rów zagranicznych.

5. Skupština posebno naglašava potrebu da se ubrza akcija oko izdavanja časopisa 
na stranim jezicima koji će prezentovati najnovija dela iz literatura naroda i  na-
rodnosti Jugoslavije. To nikako ne treba da umanji napore društva i udruženja da 
sopstvenim publikacijama afirmišu stvaralaštvo svojih članova i nacionalnih litera-
tura u inostranstvu, ali će zajedničke publikacije Saveza svakako doprineti afirma-
ciji jugoslovenskih literatura u celini. Pri tome se podrazumeva da se publikacijama 
Saveza u prvom redu šire prezentiraju najviše vrednosti savremene literature naro-

panującego w kontaktach z zagranicą europocentryzmu. Por. s. MiJović-kočan: Neke akcije društva 
književnika Hrvatske. KŽ 1980, br. 12, s. 796.

54 Por. v. krnJević: Rad predsjedništva i akcije Saveza književnika Jugoslavije između dvije godišnje 
skupštine (od 1. novembra 1979. do 6. novembra 1980.). KŽ 1980, br. 12, s. 792.
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da i narodnosti Jugoslavije, uključujući i uvažavanje želja i izbora samih inostranih 
partnera55.

Szósty wniosek odnosił się bezpośrednio do przekładów. Mowa w nim o konieczności 
szkolenia własnych tłumaczy i ułatwiania pracy tłumaczom literatury jugosłowiańskiej 
dzięki wprowadzeniu fundowanych stypendiów, kupowaniu książek itp.

W Zagrzebiu 14 maja 1986 roku odbyło się sympozjum zorganizowane przez Zrzesze-
nie Wydawców (Poslovna zajednica izdavača) dotyczące Lokowania dzieł naszych autorów 
za granicą (Plasman dela naših autora u inostranstvu). W 1987 roku wysunięto inicjatywę 
przygotowania konferencji pod nazwą Miejsce jugosłowiańskiej książki za granicą (Položaj 
jugoslovenske knjige u inostranstvu). Związek Literatów Jugosławii odmówił zorganizowa-
nia tej imprezy. W 1988 roku sprawą zajęła się Sekcja Kultury SK SSRNJ, która w 1988 roku 
prowadziła z ZLJ korespondencję na ten temat. Prawdopodobnie impreza nie zdążyła się 
odbyć przed rozpadem Jugosławii.

 7.9. Wizyty związków pisarzy – misja kulturalna czy polityczno-propagandowa?

Schyłkowy jugosłowiański system społeczno-polityczny oparty na Konstytucji z 1974 roku 
oddawał w ręce zainteresowanych organizacji kwestię nawiązywania współpracy kultu-
ralnej z zagranicą i ustalanie jej zakresu. Wydaje się, że od czasu kultury agitpropu, gdy 
na jednym z posiedzeń Komisji Agitacji i Propagandy KC ZKJ powiedziano, że organizacja 
pisarzy jest pod względem politycznym najważniejszym spośród wszystkich związków 
twórców, upłynęło bardzo dużo czasu, a model państwa i mentalność uległy gruntownej 
zmianie. Tymczasem również w ostatnim okresie państwo roztaczało opiekę nad organiza-
cjami artystów i wymagało od nich, aby mu służyły oraz pełniły na jego rzecz także funkcje 
polityczno-propagandowe.

Obraz, jaki wyłania się z korespondencji ZLJ z ZAMS, pokazuje zależność i uległość 
Związku wobec czynników politycznych56. Z 18 lutego 1983 roku pochodzi pismo Związku 
do ZAMS, podpisane przez Ivana Ivanjego, sekretarza Prezydium ZLJ, w którym stwierdza, 
że na temat wszystkich przyjazdów i wyjazdów sporządzane są notatki:

55 [B.a.] Zaključci. KŽ 1980, br. 12, s. 805.
56 Rada Federalna Parlamentu SFRJ w piśmie nr 06.2—128/82 z 27 grudnia 1982 roku poleciła 

ZAMS przygotowanie informacji na temat współpracy naukowej, oświatowo-kulturalnej i technicznej 
z zagranicą pod kątem bezpieczeństwa kraju. AJ, f. 498.
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Jednak z powodu pewnego niedbalstwa naszych członków wciąż nie udało nam się do-
prowadzić do tego, że po powrocie z zagranicy zostanie złożony wyczerpujący raport. 
Zauważyliśmy również, że te raporty czasami odbiegają w swych ocenach od spostrze-
żeń naszych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych, z którymi dodatkowo się 
zapoznajemy. Najczęściej przypisujemy to niewystarczającemu doświadczeniu naszych 
członków, niepotrafiących dostrzec określonych istotnych szczegółów. 

Međutim, zbog izvesne ležernosti naših članova još uvek nismo postigli da se sa pu-
tovanja u inostranstvo uvek dostave i iscrpni putni izveštaji. Zapazili smo da se i putni 
izveštaji u ocenama ponekad razlikuju od zapažanja naših DKP, sa kojima se naknadno 
upoznajemo. To najčešće pripisujemo nedovoljnom iskustvu naših članova, da zapaze 
određene relevantne detalje57.

Komunikacja między ambasadami i członkami delegacji układała się różnie. Skargi formu-
łowały obie strony. Ambasady donosiły o słabych kontaktach delegacji pisarzy z przedstawi-
cielstwami dyplomatycznymi, Związek się bronił, zarzucając ambasadom brak gościnności 
i zainteresowania ich wizytami:

Proponujemy, aby zwłaszcza w krajach realnego socjalizmu pracownicy naszych przed-
stawicielstw dyplomatyczno-konsularnych poświęcali naszym delegacjom więcej uwa-
gi niż dotychczas. Nasi literaci odnoszą czasem wrażenie, że nie są mile widziani, dlate-
go niechętnie się kontaktują z ambasadmi.

Predlažemo da naročito u zemljama realnog socijalizma radnici naših DKP delegacijama 
književnika posvete veću pažnju, nego što je to do sada bio slučaj. Naši su književnici 
ponekad imali utisak da ih predstavnici DKP nerado primaju, pa se zbog toga nerado 
i javljaju našim ambasadama58.

Wizyty pisarzy podlegały ocenie placówek dyplomatycznych i funkcję owych wizyt po-
strzegano tak, jak wszelkiego rodzaju innych delegacji, których pobyty stanowiły część 
kontaktów politycznych i międzypaństwowych. Działacze ZLJ zdawali sobie sprawę z tych 
oczekiwań:

Chociaż nasza współpraca międzynarodowa ma słabe strony, które zostały wymienio-
ne, a których musimy unikać w przyszłości, aczkolwiek nie można wykluczyć prób za-

57 i. ivanJi [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 52 lub fas. 53, s. 1.
58 Ibidem, s. 2.
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grożenia bezpieczeństwa i wywołania specjalnej wojny, do czego może dojść również 
wskutek wykorzystania kontaktów literackich, praktyka pokazuje, że w większości przy-
padków literaci socjalistycznej samorządnej Jugosławii zwyciężają w  toczonych dys-
kusjach i są najlepszymi popularyzatorami naszej rzeczywistości. Z wiedzy i informacji, 
jakie zdobywają, mogą mieć korzyść również przedstawicielstwa konsularno-dyploma-
tyczne, i uważamy, że jest wielką szkodą, iż z powodu chwilowego braku czujności czy 
umiejętności odnalezienia się w danej sytuacji nie są one dostatecznie wykorzystywane 
także w sytuacji ewentualnego zagrożenia naszych interesów.

Iako u našoj međunarodnoj saradnji postoje slabosti koje smo naveli, a koje moramo da 
izbegnemo u budućnosti, iako se ne mogu isključiti pokušaji ugrožavanja bezbednosti 
i specijalnog rata i preko književnih veza, iskustvo pokazuje da su u velikoj većini sluča-
jeva književnici socijalističke samoupravne Jugoslavije nadmoćni u svim razgovorima 
i  najbolji popularizatori naše stvarnosti. Od njihovih saznanja koristi mogu da imaju 
i DKP i mislimo da je veća šteta što se dovoljno ne koriste od eventualnog ugrožavanja 
naših interesa, zbog povremene nebudnosti ili nesnalažljivosti59.

Temat komunikacji i kontaktów pomiędzy delegacjami pisarzy oraz przedstawicielstwami 
dyplomatyczno-konsularnymi kontynuowano w roku następnym. W piśmie ZAMS do Pre-
zydium ZLJ Miljenko Zrelec, jego dyrektor, wyrażał niezadowolenie ze współpracy między 
ambasadami i Związkiem:

To fakt, że nasze przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne za granicą, zwłaszcza 
w krajach socjalistycznych, często kierują zarzuty pod adresem Związku Literatów Jugo-
sławii. Dotyczą one nieregularnego informowania o przyjazdach delegacji i osób, które 
Związek Literatów wysyła, jak również składania raportów z odbytych wizyt. Wszystkie 
te uwagi federalny urząd regularnie przekazuje Związkowi i prosi o terminowe nadsy-
łanie informacji oraz raportów. Uwagi i  propozycje ambasad są przekazywane drogą 
służbową, zgodnie z przepisami o przekazywaniu chronionego kryptograficznie tekstu. 
Chociaż sytuacja ulega poprawie, nie możemy być zadowoleni ze stopnia komunikacji 
i współpracy ze Związkiem.

 Činjenica je da naša diplomatsko-konzularna predstavništva u inostranstvu, a posebno 
u  socijalističkim zemljama često upućuju primedbe na račun Saveza književnika Ju-
goslavije, a koje se odnose na neredovno informisanje o dolasku delegacija i pojedinaca 
koje Savez književnika upućuje, kao i na dostavljanje izveštaja o obavljenim posetama. 

59 Ibidem.
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Sve te primedbe savezni ured redovno dostavlja Savezu i moli blagovremenu informa-
ciju i blagovremene izveštaje. Primedbe i predlozi ambasada se dostvaljuju redovnim 
putem i saglasno propisima o rukovanju kriptografski zaštićenog teksta. Iako se stanje 
u tom pogledu popravlja, ne možemo biti zadovoljni stepenom ostvarene komunikaci-
je i kooperativnošću Saveza60.

Odpowiedź Ivana Ivanjego była utrzymana w takim samym tonie, jak w poprzednim 
piśmie. Jej autor powtarza argumenty, że placówki dyplomatyczne w niewystarczającym 
stopniu udzielają Związkowi informacji, które mogłyby się delegacjom okazać przydatne 
w czasie pobytu w danym kraju, że niekiedy są niegościnne i komunikacja na linii ZAMS – 
SSIP – DKP mogłaby być lepsza. Ponadto, jak stwierdził, ZLJ nie może ponosić odpowie-
dzialności za przedsięwzięcia poszczególnych stowarzyszeń, ponieważ czasami występuje 
tylko w roli pośrednika61.

Związek Literatów Jugosławii nie był do końca zadowolony z przebiegu współpracy 
z partnerami zagranicznymi. Ivan Ivanji w piśmie do ZAMS informował o 20. posiedzeniu 
Prezydium Związku, które skonstatowało: 

[…] relacje Związku z organizacjami pisarzy w innych państwach nie są odpowiednio 
rozłożone, ponieważ jest ich za dużo ze stowarzyszeniami i z krajami Europy Wschodniej, 
a za mało z krajami niezaangażowanymi i z krajami zachodnimi.

[…] odnosi Saveza sa organizacijama pisaca u drugim zemljama [su] nezadovoljavujuće 
raspodređeni, jer ih je previše sa savezima i zemljama istočne Evrope, a nedovoljno sa 
nesvrstanim zemljama i zemljama Zapada62.

ZLJ zwracał się jednak z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z Finlandią, ze Szwe-
cją, z Norwegią, Danią, Belgią, Holandią, z Hiszpanią, Portugalią, Kanadą i z Australią, a więc 
tylko krajami zachodnimi. Kraje niezaangażowane zostały wymienione gwoli zachowania 
politycznej poprawności, gdyż chodziło o respektowanie kierunku polityki zagranicznej 
państwa w sferze kontaktów literackich z zagranicznymi partnerami.

60 M. zreLec [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 52, s. 1.
61 Por. i. ivanJi [b.tyt.]. AJ, f. 498, fas. 52.
62 Ibidem.
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 7.10. Współpraca kulturalna w poszczególnych dziedzinach

 7.10.1. Kontakty w zakresie sztuk plastycznych

W omawianym okresie odbyło się 6 chorwackich wystaw: jedna indywidualna Joška Baicy, 
malarza i kardiologa z Dubrownika (fot. 114), prezentowana aż w 4 miastach: w Warszawie, 
Jastrzębiu-Zdroju, Toruniu i w Białymstoku, oraz 5 zbiorowych: 2 historyczne, 2 ludowe  
i 1 o tematyce współczesnej. We wcześniejszych okresach wystawy zbiorowe zawsze miały 
charakter jugosłowiański. W latach 1974–1989 nadal organizowano wystawy jugosłowiań-
skie, ale oprócz nich proponowano wystawy narodowe. W przypadku Chorwacji były to:  
2 wystawy przygotowane przez Muzeum Etnograficzne w Zagrzebiu i prezentowane w Mu-
zeum Górnośląskim w Bytomiu – Wystawa masek ludowych Chorwacji, Ludowe ozdoby i klej-
noty Chorwacji (pierwsza na przełomie 1974 i 1975 roku, druga w 1977; fot. 115, 116, 117), 
Sztuka Chorwacji w walce narodowowyzwoleńczej 1941–1945. Rysunek. Grafika (1981; fot. 118) 
przygotowana przez Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji w Zagrzebiu i eksponowana 
w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie, wystawa Ubiory w okresie 
secesji w Chorwacji zorganizowana przez Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Za-
grzebiu i prezentowana w Muzeum Mazowieckim w Płocku (1984) oraz wystawa zatytuło-
wana Listovi, którą można było oglądać w Gdyni i która prezentowała twórczość malarzy 
z Rijeki (1985; fot. 119). Katalog z wystawy, firmowany przez Chorwackie Stowarzyszenie 
Artystów Plastyków, ze wstępem Wandy Ekl, wydany został w Rijece, w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i chorwackiej (polskie tłumaczenie jest bardzo złe, sprawia wrażenie 
przekładu maszynowego).

Poza 6 chorwackimi wystawami polskiemu odbiorcy zostały zaprezentowane 4 jugosło-
wiańskie wystawy, pod względem tematyki bardziej zorientowane na współczesność niż 
chorwackie: Jugosłowiańskie wzornictwo przemysłowe w 1975 roku w Warszawie (fot. 120), 
w 1981 roku Nowe kierunki w sztuce jugosłowiańskiej lat siedemdziesiątych we Wrocławiu 
i w Warszawie, w 1982 roku Młoda sztuka jugosłowiańska w Poznaniu i Łodzi (zorganizowana 
przez galerię z Rijeki, Moderna galerija; fot. 121), w 1986 roku Konstruktywizm w Jugosławii – 

„Zenit” i jego krąg 1921–1926 w Łodzi i Krakowie. Jeśli zwrócić uwagę na miasta, w których 
organizowano wystawy, zauważa się, że ekspozycje chorwackie odbywały się w mniej 
znaczących ośrodkach kulturalnych (Bytom, Płock, Gdynia) niż jugosłowiańskie (Warszawa, 
Kraków, Poznań, Łódź).

Chorwaci uczestniczyli również w organizowanych w Polsce międzynarodowych wysta-
wach, przede wszystkim w Międzynarodowym Biennale Plakatu oraz w Międzynarodowym 
Biennale Grafiki. Na V Międzynarodowym Biennale Plakatu w kategorii plakatu reklamo-
wego III nagrodę przyznano Borisowi Bućanowi (fot. 122), na VI Biennale Ivan Croata Lacko-



Fot. 114 Okładka katalogu wystawy Joška Baicy Fot. 115 Afisz wystawy Ludowe maski Chorwacji –  
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Fot. 117 Afisz wystawy  
Ludowe ozdoby i klejnoty Chorwacji

Fot. 116 Grupa dziadów (didi) – ze zbiorów 
Archiwum Etnograficznego Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu



Fot. 118 Okładka katalogu wystawy Sztuka Chorwacji 
w walce narodowowyzwoleńczej 1941–1945

Fot. 120 Okładka katalogu wystawy  
Jugosłowiańskie wzornictwo przemysłowe

Fot. 121 Okładka katalogu Młoda sztuka jugosłowiańska

Fot. 119 Okładka katalogu wystawy Listovi
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vić otrzymał wyróżnienie honorowe63, a na VIII – nagrodę II w kategorii plakaty reklamowe 
zdobyli Rajna Buzić-Ljubičić i Boris Ljubičić.

 7.10.2. Kontakty filmowe

W latach siedemdziesiątych co roku wchodziło na ekrany polskich kin kilka filmów chor-
wackich. Tę dobrą passę przerwało wprowadzenie stanu wojennego. Z danych zawartych 
w dokumentach i w „Małym Roczniku Filmowym” wynika, że w latach 1982, 1983 i 1984 nie 
zakupiono żadnego chorwackiego filmu. Właściwie do końca współpraca w tej dziedzinie 
nie osiągnęła poziomu sprzed 1981 roku. Jedynym znaczącym wydarzeniem było zorgani-
zowanie w październiku 1986 roku przeglądu filmów jugosłowiańskich, na którym wyświe-
tlono 4 obrazy chorwackie: Wieczorne dzwony (Večernja zvona) Lordana Zafranovicia, Do 
szczęścia potrzeba trojga (Za sreću je potrebno troje) Rajka Grlicia, Ziemia obiecana (Obećana 
zemlja) Veljka Bulajicia, Mała kradzież w pociągu (Mala pljačka vlaka) Dejana Šoraka. Filmem, 
który, według informacji pochodzących z „Małego Rocznika Filmowego”, zdobył najwięk-
szą oglądalność w omawianej fazie współpracy, był dramat wojenny Sutjeska wyświetlany 
w Polsce pod tytułem Piąta ofensywa. W zestawieniu Frekwencja na filmach długometra-

63 Na 6. edycji był jeszcze jeden chorwacki akcent. Ewa i Wiesław Strebejkowie wzięli udział w MBP, 
przedstawiając plakat zaprojektowany dla Lubuskiego Teatru reklamujący polską prapremierę Przed-
stawienia „Hamleta”… Tak więc obecność Chorwacji czy Jugosławii to nie tylko prace ich artystów, 
lecz także prace polskie z motywami jugosłowiańskimi czy chorwackimi.

Fot. 122 Boris Bućan  
w katalogu V MBP
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żowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1974 roku – po roku wyświetlania Sutje-
ska znalazła się na 72. miejscu z 5 474 seansami i 370 053 widzami64. Ponad 300 000 osób 
obejrzało również film Szalone dni Nikoli Babicia – 1 864 seanse, 325 980 widzów65. Powy-
żej 100 000 widzów oglądało jeszcze następujące produkcje: Kapitan Mikula Mały Obrada 
Gluščevicia – 1 967 seansów, 127 552 widzów (107. miejsce)66 i 2 utwory Bogdana Žižicia 
Dom – 1 720 seansów, 109 359 widzów (118. miejsce)67 oraz Nie wychylać się – 2 692 seanse, 
123 955 widzów (100. miejsce)68.

W omawianej fazie chorwackie filmy uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Krótkometrażowych w Krakowie. Reprezentacja filmów z Jugosławii była na tej im-
prezie zawsze duża i niemal co roku któryś z nich znajdował się wśród laureatów. Spośród 
produkcji chorwackich wyróżnienia krakowskiego festiwalu otrzymały: w 1985 roku wyróż-
nienie FICC (Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych) – film Bogdana 
Žižicia Jedno życie (Jedan život), oraz w 1987 roku Brązowe Smoki – film Rajka Grlicia Pitna 
woda i wolność II (Pitka voda i sloboda II). Obrazy z Jugosławii stanowiły ważny element 
całego festiwalu, o czym świadczy fakt, że jedna z 7 części cyklu pokazów tematycznych 
zorganizowanych w ramach obchodów z okazji 50. edycji festiwalu została poświęcona 
właśnie jugosłowiańskiemu filmowi krótkometrażowemu. W lutym 2010 roku krakowska 
publiczność miała okazję raz jeszcze oglądnąć 12 filmów w wybranych kinach w ramach 
pokazu Made in Yugoslavia.

 7.10.3. Kontakty teatralne

Lata 1974–1989 to najlepszy okres w dziedzinie współpracy teatralnej. Został zdominowany 
przez Ivo Brešana, przede wszystkim za sprawą kultowego spektaklu Przedstawienie „Ham-
leta” we wsi Głucha Dolna. Sztuka doczekała się w omawianej fazie 16 realizacji69 (fot. 123, 

64 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1974 r.  „Mały 
Rocznik Filmowy” 1975. [Warszawa 1976], s. 68.

65 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1980 r. – po 
roku wyświetlania. „Mały Rocznik Filmowy” 1981 [Warszawa 1982], s. 54.

66 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1975 r. – po 
roku wyświetlania. „Mały Rocznik Filmowy” 1976 [Warszawa 1977], s. 73.

67 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1976 r. – po 
roku wyświetlania. „Mały Rocznik Filmowy” 1977 [Warszawa 1978], s. 71.

68 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1978 r. – po 
roku wyświetlania. „Mały Rocznik Filmowy” 1980 [Warszawa 1980], s. 50.

69 Po 1989 roku tylko krakowski Teatr Ludowy w 2009 roku zdecydował się na nową inscenizację, 
na ogół negatywnie ocenioną przez krytykę teatralną.
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124, 125, 126), w tym – wersji wyreżyserowanej przez Olgę Lipińską w 1985 roku w Teatrze 
Telewizji. W sezonie teatralnym 1978/1979 w kategorii najczęściej grani autorzy zagraniczni 
Brešan znalazł się na 2. miejscu z 307 przedstawieniami, 6 realizacjami i 104 679 widzami. 
W kategorii sztuki zagraniczne o największej frekwencji Przedstawienie… zajęło 1. miej-
sce (fot. 127) jako jedyna sztuka jugosłowiańska w całej historii polsko-jugosłowiańskich 
kontaktów teatralnych. Z danych w „Almanachu Sceny Polskiej” wynika, że najwięcej osób 
obejrzało spektakl w Warszawie w Teatrze na Woli. W latach 1977–1980 było to około 43 000 
widzów. Przy okazji emisji spektaklu w telewizji można przeczytać, że Tadeusz Łomnicki, 
ówczesny dyrektor teatru, starając się o zgodę na warszawską inscenizację, „wyklamkował” 
możliwość pokazania sztuki w Komitecie Centralnym. Z kolei, jak wspomina w wywiadzie 
Olga Lipińska, inscenizacja Teatru Telewizji przeleżała 2 lata, czekając na zgodę:

 – Kiedy pytałam dlaczego, odpowiadano mi, że „nieprzyjemnie kojarzy się z aktualną sy-
tuacją”. Nie mogłam zrozumieć, że przez dwa lata zawsze istniała jakaś sytuacja, z którą 
ten program „nieprzyjemnie się kojarzył”70.

Fenomen powodzenia Przedstawienia… należy tłumaczyć jego subwersywną wymową. 
Polityczna interpretacja, choć do 1989 roku skutecznie marginalizowana w oficjalnym 
obiegu, od początku pisała scenariusz obecności tekstu na scenach polskich teatrów oraz 
dzieje jego recepcji. Na fali popularności Przedstawienia… zrealizowano 4 nowe dramaty 
Brešana: Śmierć przewodniczącego komitetu domowego, Uroczysty bankiet w zakładzie po-
grzebowym, Szatan na Wydziale Filozoficznym, Wspinacz. (Elektrownia w Suchym Dole). Poza 
Uroczystym bankietem… wystawionym na Dużej Scenie w Teatrze Nowym w Łodzi, który 
obejrzało 26 549 widzów, żaden z nich nie przyciągnął większej publiczności (fot. 128). Cie-
kawostką jest fakt, że łódzka inscenizacja była, jak donosiło „Życie Literackie”, światową 
prapremierą sztuki71.

W omawianym okresie intensywną współpracę prowadziły teatry lalkowe. Współpra-
cował Teatr Lalek Pinokio z Łodzi z Teatrem Lalek w Zadarze, który gościł w Polsce w 1971, 
1973 i 1976 roku. W 1976 roku przebywała w Łodzi Višnja Stahuljak na zaproszenie Teatru 
Arlekin z okazji 600. wykonania jej dramatu lalkowego (lutkarski igrokaz) Striko Joško, Zvrk 
i Uško. Dużą popularnością cieszył się również kultowy musical dla dzieci Zeko, Zrinko i Janje 
autorstwa Branka Mihaljevicia (obejrzało go na 103 przedstawieniach 45 596 widzów), wy-
stawiany w 1981 roku w Teatrze Lalek Pinokio w Łodzi w reżyserii wieloletniego dyrektora 

70 [o. Lipińska] Z „Głuchej Dolnej”  na „Szkarłatną wyspę”. Rozmowa z Olgą Lipińską. Rozmawiała 
e. króLikowska. „Antena” 1987, nr 11, s. 3.

71 [B.a.] Teatr. ŻL 1980, nr 23, s. 14.



Fot. 123 Okładka programu  
Przedstawienia… Ivo Brešana –  
Teatr Bagatela w Krakowie

Fot. 125 Okładka programu  
Przedstawienia… Ivo Brešana –  
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu

Fot. 124 Okładka programu  
Przedstawienia… Ivo Brešana –  
Teatr Powszechny w Łodzi
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Fot. 126 Okładka programu Przedstawienia…  
Ivo Brešana – Teatr Dramatyczny w Słupsku

Fot. 127 Przedstawienie „Hamleta”...  
w „Almanachu Sceny Polskiej”

Fot. 128 Okładka programu  
Uroczystego bankietu… –  
Teatr Nowy w Łodzi
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Teatru Dzieci Ognjen Prica w Osijeku72 Ivana Baloga, który również gościł w Łodzi w 1978 
roku (fot. 129). Od 1974 do 1985 roku grano sztukę Pera Mioča Piękna Maria.

Lata osiemdziesiąte to dekada intensywnej współpracy teatralnej. Biorąc pod uwagę pol-
skie premiery, występy gościnne chorwackich teatrów oraz sztuki Teatru Telewizji, w oma-
wianym okresie wystawiono, jak się doliczyłem, 27 premierowych spektakli. Trzykrotnie 
gościł u nas Teatr Satyryczny Jazavac – w 1980 roku w Teatrze Kwadrat w Warszawie, w 1983 
roku w Teatrze Rozmaitości w Płocku i w 1986 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu, za każdym 
razem wystawiając sztuki Fadila Hadžicia (Hadžić wszedł również do repertuaru polskich 
teatrów w Koszalinie, Płocku i w Poznaniu). Z informacji zawartych w recenzji Olgierda 
Błażewicza poświęconej występowi w Teatrze Polskim w Poznaniu wynika, że tekst sztuki 
Hadžicia Panowie i obywatele był tłumaczony na żywo, ale, według recenzenta, „satyra spo-

72 Dziś nosi imię Branka Mihaljevicia.

Fot. 129 Notatki Ivana Baloga sporządzone w trakcie realizacji przedstawienia Zeko, Zrinko i Janje –  
Teatr Lalek Pinokio w Łodzi  
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łeczna i polityczna, w której lustrze mamy dostrzec pewne anomalia i paradoksy obecnego 
etapu budowy socjalizmu”, wypadła nazbyt dosadnie i jednoznacznie73.

Z kolei w krakowskim Teatrze Bagatela i w warszawskim Teatrze Rozmaitości w 1985 roku 
występował zagrzebski Teatr Dramatyczny im. Branka Gavelli ze sztuką Miroslava Krležy Ro-
dzina Glembajów (graną również w Teatrze Śląskim w 1975 roku; fot. 130). Recenzent „Rzecz-
pospolitej” Jacek Lutomski pisał o spektaklu w pozytywnym tonie74. Barbara Kazimierczyk 
samej sztuki nie oceniła zbyt wysoko, ale przedstawienie jej się podobało dzięki świetnej 
grze aktorów75. Przyćmił wszystkich, odtwarzający rolę Leona, legendarny chorwacki aktor 
Rade Šerbedžija, nad którego kunsztem rozpływał się także Wojciech Natanson, recenzent 

„Życia Warszawy”76.
Z kolei Krležy Legendę wystawiło Narodno pozorište z Zenicy w łódzkim Teatrze im. Ste-

fana Jaracza w 1979 roku. W 1986 roku przyjechał do Krakowa na XI Krakowskie Reminescen-
cje Teatralne znany teatr amatorski Daska z Siska, który następnie występował w Lublinie. 
W 1989 roku Chorwacki Teatr Narodowy z Zagrzebia był gościem warszawskiego Teatru 
Studio. Wizyta zagrzebskiego HNK to prawdopodobnie ostatni akord chorwacko-polskiej 
współpracy kulturalnej w całym omawianym okresie. Z relacji jugosłowiańskiej ambasady 
wynika, że występy chorwackiego teatru nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem 
i przypadły na bardzo trudny okres zarówno w Polsce, jak i w Jugosławii, w którym kulturę 
zdecydowanie przyćmiły wydarzenia polityczne.

Dużo miejsca poświęciła krytyka scenicznym realizacjom utworów Krležy. W 1980 roku 
Teatr Polski w Szczecinie wystawił sztukę Areteusz, a rok później w Teatrze Telewizji wyemi-
towano spektakl W agonii. Chociaż Areteusza anonsowano w „Głosie Szczecińskim” jako wy-
darzenie kulturalne, a jego rangę niewątpliwie podnosiła obecność na premierze Dragana 
Markovicia, attaché kulturalnego Ambasady Jugosławii, przewodniczącego Wydziału Kul-
tury Miasta Zagrzebia, oraz znanego krytyka teatralnego Joza Puljizevicia z gazety „Večernji 
list”, ocena przedstawienia nie była już tak entuzjastyczna77. Ślad problemów z realizacją 
pozostał w wywiadzie z reżyserem Antem Jelaską, scenografką Barbarą Jankowską i auto-
rem opracowania muzycznego Jackiem Sobieskim – wywiadzie przeprowadzonym jesz-
cze przed premierą przez Jadwigę Wilanowską. Z tej na pozór konwencjonalnej rozmowy 
wynika, że Jelaska przyjechał z gotową koncepcją, którą nieznacznie zmienił. Muzycznie 
wcale; jeśli chodzi o scenografię, Barbara Jankowska stwierdziła, że preferuje spotkanie 
z reżyserem, który nie ma jeszcze koncepcji i wykształconej wizji, woli, żeby powstała we 

73 O.B. [o. Błażewicz]: Satyra z Zagrzebia. „Głos Wielkopolski” 1986, nr 110, s. 2.
74 J. LuToMski: Spotkanie teatru z Zagrzebia. Czerń i biel. „Rzeczpospolita” 1985, nr 290, s. 5.
75 B. kaziMierczyk: Teatralni goście z Zagrzebia i Issoudun. „Odrodzenie” 1986, nr 2, s. 10.
76 W. naTanson: Wizyty teatrów zagranicznych.  „Życie Warszawy” 1986, nr 1, s. 7.
77 Por. [b.a.] Polska prapremiera „Areteusza” M. Krležy. „Głos Szczeciński” 1980, nr 235, s. 1. 
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wspólnych rozmowach. Sam Jelaska mówił także o kłopotach z porozumieniem się z ze-
społem mimo obecności tłumaczki. O samym dramacie Jankowska powiedziała: 

[…] bardzo interesująca sztuka, bardzo współczesna, poza tym lubię ten typ dramatur-
gii. Dramaturgii niedopowiedzeń, mrocznej, romantycznej… jak u Słowackiego, które-
go lubię najbardziej. Problem „Areteusza” jest problemem […] uniwersalnym, jest pyta-
niem o miejsce człowieka we współczesnym świecie78.

W znacznie ostrzejszym tonie pisał o przedstawieniu Jan Frycz, który mówił wprost o kło-
potach w porozumieniu zespołu z reżyserem. Jelaska przyjął, według niego, zasadę do-
kładnej ilustracji wszystkiego, o czym mówi się w sztuce, mającej „dość chaotyczną linię 
fabularną”.  Aktorzy „nie czują się dobrze, brak jednego tonu, określonej stylistyki, każdy gra 
coś innego”. Recenzja kończy się refleksją na temat polityki repertuarowej: 

78 J. wiLanowska: Przed premierą „Areteusza” w Teatrze Polskim. „Głos Szczeciński” 1980, nr 234, s. 3.

Fot. 130 Zdjęcie z prób do Rodziny Glembayów M. Krležy w Teatrze Śląskim w Katowicach –  
na pierwszym planie z prawej strony reżyser J. Para
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Na marginesie najnowszej premiery Teatru Polskiego, warto byłoby się zastanowić nad 
kwestią towarzyszenia naszych dwóch scen dramatycznych przeobrażeniom społecz-
nym, dziejącym się „tu i  teraz”. Plany repertuarowe ustalane są wprawdzie z  dużym 
wyprzedzeniem, ale problem miłości, dyktatury faszystowskiej czy brakoróbstwa i cwa-
niactwa małych kombinatorów nie zaprząta nas obecnie najbardziej. Jeżeli teatr chce 
być blisko widza, musi mu mieć coś ważnego do powiedzenia wtedy, gdy widz na to 
czeka79.

Anna Krajewska w „Czasie” dodała jeszcze jeden element do historii realizacji Areteusza 
w szczecińskim teatrze. Tekst uważa za znakomity, sztukę nazywa mądrą i gorzką. Ścią-
gnięto nawet „cenionego reżysera”, jednak

spektakl nie okazał się wydarzeniem artystycznym najwyższej rangi. […] W trakcie za-
stanawiam się – dlaczego, skąd to odczucie, iż aktorzy na scenie grają nie tylko Arete-
usza, lecz coś jak gdyby jeszcze innego, że są kontra, wbrew albo obok. […] W antrakcie 
dowiedziałam się, że jednak chodzi o coś innego: tuż przed premierą doszło w Teatrze 
Polskim do konfliktu na tle przynależności poszczególnych członków zespołu do NSZZ 

„Solidarność”…80.

Recenzentka „Ekranu” Maria Brzostowiecka zaczyna swoją recenzję o sztuce W agonii 
przygotowanej w Teatrze Telewizji od stwierdzenia, że tytuł został zbyt „dosadnie” zmie-
niony. Doszło tu do nieporozumienia wskutek przedwojennej inscenizacji tego utworu. 
Wówczas oryginalny tytuł W agonii (U agoniji) został zastąpiony tytułem Baronowa Lenbach. 
Brzostowiecka uznaje go za pierwotny, w czym utwierdziły ją Dzienniki Zofii Nałkowskiej, 
których fragment, traktujący o pracy nad tekstem, na początku recenzji cytuje. Brzosto-
wiecka uważa tekst za „nierewelacyjny, trochę powierzchowny”. Dostrzega sympatię Krležy 
do opisywanego środowiska81.

Krytycznie sztukę W agonii oceniał Stanisław Grzelecki82. Na tę recenzję zareagował Ju-
lian Kornhauser. Wytknął recenzentowi „Życia Warszawy” brak wiedzy na temat autora 
i samego tekstu, odnosząc się przy okazji w retorycznej formule do poziomu recenzji pisa-
nych w dziennikach: „Czy recenzenci piszący w dziennikach zawsze będą straszyli niekom-
petencją i beztroskim wydawaniem opinii?83”. Z kolei Piotr Halbersztat w „Kulturze”, choć 

79 J. Frycz: „Areteusz”, czyli powtórka z losu. „Kurier Szczeciński” 1980, nr 238, s. 4–5.
80 A. kraJewska: Obok życia, obok sztuki. „Czas” 1980, nr 52, s. 21.
81 Por. M. BrzosTowiecka: W „agonii”. „Ekran” 1981, nr 27, s. 11.
82 (stg.): Wstrząsy i przemijania. „Życie Warszawy” 1981, nr 145, s. 7.
83 juk: Beztroska. „Pismo” 1981, nr 7, s. 136.
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nazywa Krležę wybitnym pisarzem, stwierdza: „W agonii jest jednak utworem dość wątłym 
dramaturgicznie i spektakl nie spełnił oczekiwań”84.

 7.10.4. Kontakty muzyczne – Chopin według Ivo Pogorelicia

Z wydarzeń muzycznych na pierwszy plan wysuwają się występy Ivo Pogorelicia na X Mię-
dzynarodowym 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 (fot. 131). Ja-
nusz Ekiert w książce Chopin wiecznie poszukiwany o Pogoreliciu pisze w rozdziale zaty-
tułowanym 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 następu-
jącym fragmencie:

W Warszawie bulwersował śmiałością wyobraźni, rozsypywał w gruzy niektóre kanony 
piękna, zwłaszcza w  zakresie tempa i  dynamiki, niektóre utwory grał nieznośnie wol-
no 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 sym-
bolem buntu młodzieży wstrząsającego światem lat sześćdziesiątych. Młodzież szalała 
na jego koncertach jak na występach Beatlesów85.

Do występów chorwackiego pianisty nawiązała także Danuta Cirlić-Straszyńska. Znalazła 
ona analogię między stylem gry Pogorelicia i charakterem twórczości literackiej:

84 p. HaLBerszTaT: Miroslav Krleża „W agonii”. „Kultura” 1981, nr 27, s. 13.
85 J. ekierT: Chopin wiecznie poszukiwany. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Warszawa 2010, s. 111–112.
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Fot. 131 Artkuł w „Czasie“  
o Konkursie Chopinowskim  
ze zdjęciem Ivo Pogorelicia

Fot. 132 Zdjęcie Veroniki Kovačić z grupy 
Acezantes biorącej udział w 18. Warszawskiej 
Jesieni – „Ruch Muzyczny”
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Jugosłowianin grał dynamicznie i ostro, powiedziałabym, w [sposób – L.M.] nieoczeki-
wany, w pierwszej chwili może w drażniący, nawet budzący protest sposób, stopniowo 
zaś przekonujący o świeżości i oryginalności interpretacji. Podobnie jest z literaturą Ju-
gosłowian, coś takiego tkwi chyba w ich naturze. Współczesna literatura jugosłowiańska 
w swej ostrości widzenia świata, w ciągłym sporze z rzeczywistością, w bogactwie treści 
i dynamice, choćby niewolnej od zgrzytów, na pewno prowokuje, stanowi wyzwanie, 
także dla tłumacza86.

Poza Pogoreliciem koncertował w Krakowie z towarzyszeniem Filharmonii Krakowskiej 
wiolonczelista Valter Dešpalj. Z indywidualnych występów udało się jeszcze odnotować 
wizyty 2 dyrygentów: Nikoli Debelicia (styczeń 1975 roku, Opole) i Sandra Zaninovicia (ma-
rzec 1986 roku, Kielce i Jelenia Góra).

Chorwaci uczestniczyli w omawianym okresie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Współczesnej Warszawska Jesień, najczęściej w charakterze zaproszonych gości. W roli wy-
konawców wystąpił 22 września 1974 roku w sali koncertowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej zespół kameralny Acezantez z Zagrzebia pod dyrekcją Dubravka Detoniego, 
prezentując utwory chorwackich kompozytorów: Detoniego, Branimira Sakača, a także 
kompozycję grupy Acezantes (fot. 132). 28 września 1975 roku zagrał w sali koncertowej Fil-
harmonii Narodowej z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Filharmonii Narodowej pod dyrekcją 
Andrzeja Markowskiego pianista Vladimir Krpan, który koncertował również we Wrocławiu 
15 i 16 marca 1985 roku. W 1976 roku grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Słoweńskiej 
z Lublany pod dyrekcją Antona Nanuta, w której składzie znaleźli się pianiści Dubravko 
Detoni i Fred Došek. Wykonała między innymi utwór Detoniego Tzigane.

Ostatnim znaczącym akcentem chorwackiej obecności muzycznej w Polsce był przyjazd 
w 1987 roku na tournée do Polski Studia Tańca Współczesnego z Zagrzebia. Chorwaccy tan-
cerze wystąpili w Bytomiu, Zabrzu i we Wrocławiu.

 7.10.5. Kontakty literackie

 7.10.5.1. Współpraca związków pisarzy, wizyty pisarzy

Poza programem ogólnym, który był w zasadzie podstawą i zarysem współpracy, więcej 
konkretów zapisywano w umowach zawieranych przez poszczególne związki twórców. 
Niewątpliwie najbardziej regularne i intensywne kontakty łączyły Związek Literatów Pol-
skich i Związek Literatów Jugosławii. Ich umowy o współpracy również miały charakter 

86 d. cirLić-sTraszyńska: Wyzwanie. Rozmowa z sobą. „Kultura” 1980, nr 48, s. 6.
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ogólny (fot. 133). Podpisywano je po przyjęciu programu o współpracy. Konkrety ustalano 
w protokołach sporządzanych na każdy rok oddzielnie (fot. 134). Najczęściej określano 
w nich minimalną liczbę dni pobytu pisarzy oraz tłumaczy i podawano wykaz imprez, jak 
również cel wyjazdu. Do Polski zapraszano pisarzy na seminaria i cyklicznie odbywające 
się festiwale, na przykład na Warszawską Jesień Poezji czy na Międzynarodowy Listopad 
Poetycki w Poznaniu. Na tzw. pobyty studyjne przyjeżdżali pisarze w celu zbierania mate-
riałów literackich o danym kraju. Przykładowo, w 1987 roku każda ze stron, czyli ZLP i ZLJ, 
miała przyjąć pisarzy na 124 dni. Ustalono wówczas, że do Polski na 10 dni przyjedzie pisarz 
słoweński, który interesuje się literaturą polską i ją tłumaczy, a do Słowenii – pisarz i jedno-
cześnie tłumacz literatury słoweńskiej. Wymiana tłumaczy nie była praktyką stałą. W 1988 
roku ZLP zobowiązał się przyjąć na 30 dni pisarzy i tłumaczy na pobyty studyjne w celu 
zebrania materiałów literackich. W polskiej części protokołu zabrakło zapisu o tłumaczach. 
W 1989 roku o tłumaczach nie wspomniano.

W ostatniej fazie polsko-jugosłowiańskich kontaktów literackich były 3 możliwości współ-
pracy między Związkami. Opisuje je Stowarzyszenie Literatów Chorwacji w piśmie do Re-
publikańskiego Sekretariatu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Są trzy sposoby nawiązywania kontaktów Stowarzyszenia z zagranicą: a) kontakty indy-
widualne, b) za pośrednictwem Republikańskiej Komisji Kontaktów Kulturalnych z Za-
granicą, c) za pośrednictwem ZLJ […]. Ponadto DHK na wzór innych stowarzyszeń (Sto-
warzyszenie Pisarzy Słoweńskich) planuje w tym roku pobyt jednego pisarza-tłumacza 
naszej literatury. W tym roku przewidujemy pobyt jednego tłumacza z Czechosłowacji.

Postoje prema tome tri načina ostvarivanja kontakata Društva s inozemstvom: a) samo-
stalni kontakti, b) preko Republičke komisije za kulturne veze s inozemstvom, c) preko 
SKJ […]. Osim toga DHK po uzoru na ostala društva (Društvo slovenskih pisaca) planira 
ove godine boravak jednog pisca stranog prevodioca naše književnosti. Za ovu godinu 
predviđen je boravak jednog prevodioca iz ČSSR-a87.

Wymienienie na pierwszym miejscu indywidualnych kontaktów pokazuje, jak wielką rolę 
odgrywały, o czym była już mowa w rozdziale 2., w podrozdziale o tłumaczach. Taki rodzaj 
współpracy oceniano różnie. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych najważniejszym chorwackim ideologiem 
w dziedzinie polityki kulturalnej był Stipe Šuvar88. Pełnił on w drugiej połowie lat siedem-

87 HDA, f. 1732.
88 Stipe Šuvar – sociolog, uważany za jednego z wiodących ideologów Związku Komunistów 

Chorwacji (SKH), jak i analogicznej organizacji ogólnopaństwowej – Związku Komunistów Jugosławii, 
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dziesiątych funkcję sekretarza Republikańskiego Sekretariatu do spraw Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej. Na naradzie poświęconej międzynarodowej współpracy kulturalnej 
w dosadny i bezpośredni sposób oceniał kontakty prywatne:

Nośnikami współpracy kulturalnej ze światem wciąż są uprzywilejowane warstwy, klany, 
ich szacowni przedstawiciele lub ci, którym udało się podporządkować interesy grupo-
we własnym. Na przykład, wśród literatów w Jugosławii wiadomo, mówiąc bez ogródek, 
czyim terenem jest Rumunia, Węgry czy Polska. Wiadomo nawet, kto zapewnił sobie 
najwięcej tłumaczeń, wyjazdów, delegacji, toastów itd.

Nosioci kulturne suradnje sa svijetom još su uvijek staleži, cehovi, njihovi viđeni pred-
stavnici ili oni koji su uspjeli staleže i cehove podrediti vlastitim interesima. Na primjer, 
među književnicima u Jugoslaviji zna se, da se grubo izrazim, čije je „lovište” Rumunj-
ska, čije Mađarska, a čije Poljska; zna se čak tko je od pojedinaca sebi osigurao najviše 
prevođenja, najviše putovanja, delegacija, zdravica itd.89.

W planie współpracy ZLJ na lata 1977, 1978 i 1979 przewidywano wysłanie w każdym roku 
2 pisarzy-tłumaczy literatury polskiej lub krytyków w celu zaznajomienia się ze współczesną 
literaturą polską („dva pisca-prevodioca poljske književnosti, ili kritičara, u cilju upozna-
vanja savremene poljske književnosti”), przy zmieniającej się liczbie dni. ZLP nie przewi-
dywał w tym punkcie wyjazdów polskich tłumaczy literatur narodów Jugosławii. Polacy 
wykorzystywali kwoty wymiany na uczestnictwo w różnych imprezach literackich. Związek 
regularnie wysyłał swych przedstawicieli aż na 10 jugosłowiańskich imprez (Struške večeri 
poezije, Andrićevi književni susreti u Višegradu, Sarajevski dani poezije, Ratkovićeve večeri 
poezije u Bijelom Polju, Oktobarski susreti pisaca u Beogradu, Međunarodni susret pisaca 
na Bledu, Zmajeve dečje igre u Novom Sadu, Književna kolonija u Kanjiži, Festival mladih 
pisaca u Vrbasu, Susret pisaca u Dečanima). Jugosłowianie w znacznie mniejszym stopniu 
byli zainteresowani przyjazdem na polskie imprezy tego typu. Woleli przypadające na tę 
część wymiany dni przeznaczyć na realizację innych celów. W porozumieniu na lata 1977, 
1978, 1979, przy zachowaniu tej samej liczby dni wymiany, umieszczono tylko Warszawską 
Jesień Poezji, natomiast pozostałe dni przeznaczono na pobyty pisarzy-tłumaczy lub kry-
tyków, którzy mieli się zapoznać ze współczesną literaturą polską, pobyty dramatopisarzy, 

przewodniczący Komisji do spraw Ideowo-Politycznej Działalności i Kultury Centralnego Komitetu 
Związku Komunistów Chorwacji, w latach 1974–1982 minister oświaty i kultury Socjalistycznej Re-
publiki Chorwacji. Znamienna jest nazwa komisji oraz zakres jej zainteresowań: działalność ideowo

-polityczna i kultura.
89 s. šuvar: Za veći prodor naše kulture u svijet. KŽ 1976, br. 7/8, s. 485.
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którzy mieli się zaznajamiać ze współczesną polską twórczością dramaturgiczną, oraz na 
pobyty studyjne pisarzy w celu nawiązania kontaktów z polskimi literatami90.

Bardzo rzadko w umowach między związkami pisarzy zapisywano zobowiązanie do wy-
dania książek. W omawianym dokumencie w artykule 2. punkcie 1. ustalono opublikowanie 
na zasadzie wzajemności antologii polskiego opowiadania w Macedonii i macedońskiego 
w Polsce, w związku z czym przewidziano wymianę po 2 tłumaczy, którzy będą pracować 
nad tym projektem, po 7 dni każdy.

Tylko tłumaczy dotyczył 3., najkrótszy ze wszystkich, artykuł porozumienia, w którym 
Związek Literatów Polskich i jugosłowiański Związek Stowarzyszeń Tłumaczy Literackich 
umawiały się na wymianę 4 tłumaczy rocznie na zasadzie wzajemności91. 

Pomiędzy związkami dochodziło do tarć. Przykładowo, podpisanie porozumienia między 
ZLP i ZLJ napotykało problemy w roku 1975. Nie realizowano wówczas współpracy między 
wydawnictwami, gdyż strona jugosłowiańska nie zgłosiła do niej swych partnerów. W efek-
cie ZLP nie wysłało zaproszenia na Warszawską Jesień Poezji w 1976 roku. Vito Marković 
w sprawozdaniu pisał:

Wszystkie próby nawiązania jakichkolwiek kontaktów były przerywane stwierdzeniem, 
że z  winy Związku Literatów Jugosławii nie mamy z  nimi podpisanej konwencji oraz 
że w związku z tym nie możemy prowadzić żadnych poważnych rozmów. Uważają, że 
w „naszym Związku Literatów panuje bezkrólewie” (Bartelski) i że dopiero po zjeździe 
naszych pisarzy będzie można mówić o podpisaniu umowy oraz o innych elementach 
współpracy. 

Svi pokušaji da se uspostave bilo kakvi kontakti presecani su konstatacijom da, krivicom 
Saveza književnika Jugoslavije, mi nemamo potpisanu konvenciju sa njima, te, prema 
tome, ne možemo ozbiljno o bilo čemu razgovarati. Njihovo je mišljenje da „u našem 
Savezu književnika vlada bezvlašće” (Bartelski) i  da tek posle kongresa naših pisaca 
može se govoriti o potpisivanju konvencije i o drugim momentima saradnje92.

Na wizyty pisarzy w Polsce w omawianej fazie większy wpływ wywierała bieżąca sytuacja 
na scenie politycznej w obu krajach niż stan stosunków między Polską i Jugosławią; zresztą 

90 Por. Plan saradnje između Saveza književnika Jugoslavije i Saveza poljskih pisaca za 1977., 1978. 
i 1979. godinu. HDA, f. 1732, s. 1–8.

91 „Savez poljskih pisaca i Savez društava i udruženja književnih prevodilaca Jugoslavije razmeniće 
u 1977, 1978. i 1979. godini po četiri književna prevodioca; ova razmena obaviće se u opsegu od po 
60 dana godišnje, recipročno”. Ibidem, s. 6.

92 v. Marković: Putni izveštaj delegacije pisaca koja je boravila u Poljskoj od 20. do 26.IX.1975. god. 
AJ, f. 498, fas. 42.
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tak było we wszystkich poprzednich okresach współpracy. Wyrazy niezadowolenia z po-
bytu na Warszawskiej Jesieni Poezji w 1978 roku znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniu 
uczestnika festiwalu Branimira Bošnjaka. Związek Literatów Polskich zbojkotował ówczesną 
edycję imprezy. Bošnjak z jednej strony narzeka na „totalny” chaos, z drugiej – podkreśla 
dobre kontakty z tłumaczami93. Gdy dochodziło do nieporozumień, do zawieszenia współ-
pracy, zawsze wywołanych czynnikami politycznymi, tłumacze starali się pośredniczyć 
w kontaktach i łagodzić napięcia.

Kolejną edycję Warszawskiej Jesieni Poezji w 1979 roku również skrytykowała strona 
jugosłowiańska. W  piśmie ZAMS do ZLJ, które powstało na podstawie informacji 
pochodzącej z Ambasady SFRJ w Warszawie, narzekano na przyjęcie delegacji pisarzy 
jugosłowiańskich (fot. 135):

Jednocześnie Ambasada zwraca uwagę na to, że w tym samym czasie przebywała w Pol-
sce delegacja naszych literatów (J. Jurić, K. Radović, E. Fišer) na zasadzie wymiany z pol-
skim Związkiem. Pobyt naszej delegacji miał raczej turystyczny charakter. Mianowicie, 
w trakcie całego pobytu w Polsce nasi literaci nie mieli okazji się spotkać z polskimi ko-
legami.

Istovremeno Ambasada napominje da je u  isto vreme boravila u Poljskoj i delegacija 
naših književnika (J. Jurić, K. Radović, E. Fišer) na bazi razmene sa poljskim savezom. 
Boravak delegacije je više turističkog karaktera. Naime, za svo vreme boravka u Poljskoj 
naši književnici nisu imali prilike da se susretnu sa poljskim kolegama94.

Załamanie współpracy nastąpiło wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Delegalizacja 
ZLP poskutkowała zamrożeniem kontaktów. Przez 3 lata nie przyjeżdżali do Polski żadni 
jugosłowiańscy pisarze. Wznowienie współpracy między Związkami nastąpiło w 1984 roku, 
a wymiany osobowej – w 1985 roku. W dokumentach ZLJ zachowała się notatka z rozmowy 
delegacji ZLJ i ZLP, którą prowadzono 25 sierpnia 1984 roku na festiwalu poezji w Stru-
dze. W rozmowie wzięli udział Kole Čašule, Ivan Ivanji (części rozmowy przysłuchiwał się 
Miodrag Bulatović) oraz Krzysztof Gąsiorowski, członek prezydium ZLP i prezes oddziału 
warszawskiego, a także Bożena Nowak, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Mówił 
głównie Gąsiorowski o sytuacji w Polsce i o sytuacji Związku po jego rozwiązaniu. Wcześ-
niej Jugosłowianie podejmowali próby nawiązania kontaktu z Polakami. Świadczy o tym 
niepodpisana notatka z 17 maja 1982 roku, która zawiera informację przekazaną ZLJ przez 

93 Por. B. BošnJak [b.tyt.]. HDA, f. 1732.
94 v. sTaMenović: Predmet: Učešće na Varšavskoj jeseni poezije. AJ, f. 498, fas. 43.
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Fot. 135 Pismo Federalnego Urzędu Współpracy Naukowej,  
Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Zagranicą  
do Związku Literatów Jugosławii
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Romualda Czubackiego. Attaché kulturalny polskiej ambasady w Belgradzie powiadomił 
wówczas jugosłowiańskich pisarzy, że ZLP nie może podpisać protokołu o współpracy, do-
póki Związek nie zacznie normalnie funkcjonować.

Pisarze jugosłowiańscy przyjeżdżali w tym czasie do Polski albo jako członkowie delegacji 
ZLJ, albo jako uczestnicy Warszawskiej Jesieni Poezji, albo na pobyty studyjne. Oferta jugo-
słowiańska w tym zakresie była o wiele bogatsza, a przede wszystkim nieporównywalnie 
bardziej atrakcyjna dla strony polskiej. Najczęściej goszczącym w Polsce pisarzem z Jugo-
sławii nie tylko w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, lecz także w całym badanym 
okresie był Milivoj Slaviček. Przyjeżdżał na festiwale, imprezy literackie, pobyty studyjne, 
stypendia lub prywatnie. Gościł między innymi na IV Zjeździe Tłumaczy Literatury Polskiej 
w październiku 1979 roku. Według Jurego Potokara, który przyjechał na Warszawską Jesień 
Poezji w 1986 roku, Slaviček miał uczestniczyć we wszystkich 15 edycjach festiwalu. Poza 
Slavičkiem Polskę w omawianym okresie odwiedzili: Tomislav Ketig, Zvonimir Majdak, Tito 
Bilopavlović, Goran Babić, Ivan Kordić, Branimir Bošnjak, Ernest Fišer (2 razy), Alojz Majetić, 
Zdravko Malić (2 razy), Sonja Manojlović, Božica Jelušić, Sead Begović, Vladimir Reinhofer. 
Wiosną 1979 roku w Zagrzebiu zorganizowano wizytę pisarzy z Krakowa, a jesienią – chor-
wackich w Krakowie.

Mechanizm współpracy polegał na tym, że stowarzyszenie literatów z danej republiki, 
zapraszając polskiego pisarza na organizowaną w swej republice imprezę, zyskiwało prawo 
do wysłania własnego przedstawiciela do Polski w ramach wymiany osobowej zapisanej 
w umowie. Strona zapraszająca pokrywała koszty pobytu, na które DKH musiało znaleźć 
środki. Stowarzyszenie brało udział w konkursach ogłaszanych przez instytucje republikań-
skie. W ramach Republikańskiego Sekretariatu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej działała 
Komisja do spraw Programów Współpracy Kulturalno-Oświatowej, podejmująca decyzje, 
kogo i na jak długo zaprosić. W latach siedemdziesiątych polskich pisarzy zapraszano do 
Chorwacji na Zagrzebskie Rozmowy Literackie. 

W latach siedemdziesiątych na czele Komisji do spraw Kontaktów Międzynarodowych 
DKH stał Milivoj Slaviček. W piśmie skierowanym do KKVI SRH wspominał o panującej 
w dziedzinie kontaktów kulturalnych z krajami socjalistycznymi zasadzie wzajemności 
i zwracał się z prośbą, żeby wydawcom, teatrom i telewizji zasugerować, aby zwiększyli 
ofertę kulturalną krajów socjalistycznych, gdyż od tego z kolei zależy obecność chorwac-
kiej kultury w tych krajach95.

Rozmowy na temat wymiany delegacji poszczególne związki republikańskie prowadziły 
również bezpośrednio, bez udziału ZLJ. Związek Literatów Jugosławii wysyłał do stowarzy-
szeń pisarzy poszczególnych republik informację o zbliżającym się terminie podpisania 
nowego programu współpracy z ZLP. Zwracał się w nim z prośbą o sprecyzowanie, z kim 

95 Por. M. sLaviček [b.tyt.]. HDA, f. 1732.
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i  jak chcą współpracować. Wydawał też „Bilten”, w którym między innymi zamieszczano 
sprawozdania z międzynarodowych kontaktów Związku.

Strona chorwacka dofinansowywała pobyty tłumaczy w swej republice. W Jugosławii 
było wiele instytucji, a także dysponujących własnymi budżetami organizacji, które mogły 
wesprzeć tego typu inicjatywy. Jedna z najważniejszych to KKVI SRH, która miała odrębny 
komitet zajmujący się kwestiami współpracy w dziedzinie literatury i działalności wydaw-
niczej. Poza Komisją sprawy współpracy pozostawały również w gestii RS PKFK SRH oraz 
SSRNH.

Pod koniec lat osiemdziesiątych Związek Literatów Jugosławii skonstatował, że współ-
pracę cechuje nieproporcjonalność: więcej pisarzy przyjeżdża, aniżeli wyjeżdża. W Jugosła-
wii gospodarzem delegacji zagranicznych były poszczególne ośrodki. Decyzje w tej sprawie 
podejmowało Prezydium Związku. W 1988 roku centrala ZLJ z jednej strony proponowała 
podpisywanie umów w Belgradzie, bo zmniejszało to koszty, z drugiej strony, w związku 
z tym, że wszystkie delegacje przejeżdżały przez Belgrad, zabiegała o to, aby koszty pobytu 
zagranicznych delegacji w stolicy pokrywać wspólnie.

 7.10.5.2. Przekłady książek – rekordowy okres

Dwa początkowe lata (1974 i 1975) tego okresu upłynęły bez żadnej publikacji książkowej. 
Następny rok – to z kolei rekordowe 12 miesięcy. Ukazało się wówczas 5 przekładów: opo-
wiadanie dla dzieci Ivany Brlić-Mažuranić (zob. wklejka 6, fot. 136), pierwsze indywidualne 
wybory wierszy dwojga poetów: Vesny Parun (zob. wklejka 6, fot. 137) i Milivoja Slavička (zob. 
wklejka 6, fot. 138), oraz powieści Branka Belana (zob. wklejka 6, fot. 139) i Ivana Slamniga 
(zob. wklejka 6, fot. 140)96. W 1977 roku ukazały się drukiem tylko 2 pozycje Miroslava Krležy – 
2. wydanie Na krawędzi rozumu (zob. wklejka 6, fot. 141) oraz esej Kilka słów o drobnomiesz-
czańskim historyzmie w ogólności zamieszczony w tomie We własnych oczach. XX-wieczny 
esej zachodnio- i południowosłowiański. W kolejnych latach co roku publikowano przynaj-
mniej jeden nowy przekład z literatury chorwackiej. Najlepszy okazał się rok 1981, w którym 
opublikowano 5 nowych przekładów (w 1981 roku wydano także w Zagrzebiu dwujęzyczny 

96 Wydano również rozprawę literaturoznawczą Stanka Lasicia Poetyka powieści kryminalnej. Ze-
brała ona negatywne recenzje. Jedną z nielicznych osób, która jej broniła, był Jan Wierzbicki (RL 1976). 
Wisława Szymborska zarzucała autorowi, że pisze o rzeczach oczywistych „scjentyficznym sposobem” 
i „Dopiero na samym końcu swojej mało czytelnej książki zapewnia czytelników (w paru zdaniach, 
o dziwo, zupełnie przejrzystych), że namiętnie lubi kryminały, po czym sensownie uzasadnia dlaczego. 
Niestety, jest to ręka za późno wyciągnięta do pojednania. Może zresztą nie w moim kierunku ten 
wspaniałomyślny gest? Może jestem idiotką, do której w ogóle nie warto się zwracać? Ha, cóż, i to 
niewykluczone”. w. szyMBorska: Lektury nadobowiązkowe. ŻL 1976, nr 48, s. 12.
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zbiór wierszy Milivoja Slavička Terror (Teror) w tłumaczeniu Marty Osmólskiej i Mariana 
Grześczaka z miedziorytami Ivana Lackovicia Croaty. Książka ma charakter bibliofilski, wy-
drukowano ją w nakładzie 57 egzemplarzy). W ostatnim okresie powstała tylko 1 książka 
będąca jugosłowiańskim wyborem – Antologia jugosłowiańskiego dramatu.

 7.10.5.2.1. Przekłady poezji

Na początku i pod koniec lat osiemdziesiątych wydano 2 książki, które ze względu na sto-
pień trudności, jeśli chodzi o przekład, były ogromnym wyzwaniem. Chodzi o 2 antologie 
poezji: wieku XX – Wewnętrzne morze. Antologia poezji chorwackiej XX wieku (zob. wklejka 
6, fot. 142), oraz poezji starochorwackiej, a właściwie dorobku literackiego jednego miasta, 
wówczas Republiki Dubrownickiej – Dubrownicka poezja miłosna (zob. wklejka 6, fot. 143). 
Pierwsza pozycja to przedsięwzięcie bez precedensu w dziejach tłumaczeń literatury chor-
wackiej na język polski. Ponadsześćsetstronicowy wybór współczesnej poezji, w którym 
znalazły się wiersze 72 autorów97. W sumie przekładało te teksty 28 tłumaczy98. Najważ-
niejszą rolę w powstaniu tej książki odegrały 2 osoby: Milivoj Slaviček, chorwacki poeta, 
polonofil i tłumacz, oraz Julian Kornhauser, krakowski jugoslawista, poeta, krytyk, tłumacz. 
Wewnętrzne morze to przykład antologii, w której dominuje perspektywa historycznolite-
racka. Na temat tego rodzaju wyborów pisała Bożena Tokarz w kontekście Antologii poezji 
słoweńskiej z 1973 roku, pierwszego z literatur Jugosławii wyboru poezji narodowej wyda-
nego w formie książki: 

Cel historycznoliteracki motywuje powstanie wielu antologii poezji i nie podlega war-
tościowaniu, pełni bowiem funkcję mediacyjną między dwoma kulturami. Ogranicza 

97 Są wśród nich: F. Alfirević, G. Babić, Z. Balog, M. Begović, J. Benešić, T. Bilopavlović, B. Bošnjak,  
D. Cesarić, D. Cvitan, M. Čudina, M. Dizdar, D. Domjanić, J. Franičević-Pločar, M. Franičević, F. Galović, 
M. Ganza, Z. Golob, Z. Gorjan, V. Gotovac, D. Horvatić, D. Ivančan, S. Juriša, J. Kaštelan, I. Goran-Kovačić,  
G. Krklec, V. Koroman, M. Krleža, V. Krmpotić, S.M. Mađer, S. Mađer, V. Majer, S. Manojlović,  
T.P. Marović, N. Martić, A.G. Matoš, Lj. Mifka, S. Mihalić, S. Kočan-Mijović, N. Milićević, V. Nazor, J. Osti, 
L. Paljetak, V. Parun, B. Pavlović, M. Peakić, L. Perković, N. Petrak, J. Polić-Kamov, J. Pupačić, V. Rein-
hofer, T. Sabljak, Ž. Sabol, J. Sever, I. Slamnig, M. Slaviček, A. Stamać, Đ. Sudeta, A.B. Šimić, S. Šimić,  
A. Škunca, A. Šoljan, N. Šop, K. Špoljar, D. Tadijanović, Z. Tomičić, T. Ujević, V. Vidrić, I. Vojnović, Š. Vučetić, 
A. Vuletić, Lj. Wiesner, I. Zidić.

98 J. Baluch, S. Barańczak, Z. Bieńkowski, M. Dąbrowska-Partyka, A. Dukanović, W. Gałązka, J. Gi-
zela, M. Grześczak, A. Kamieńska, J. Kornhauser, T. Kubiak, L. Lewin, B. Nowak, T. Nowak, J.B. Ożóg,  
S. Pollak, A. Rymkiewicz, B. Sadowska, J. Salamon, B. Siwierska, M. Slaviček, W. Słobodnik, Z. Stoberski, 
A. Szymańska, T. Śliwiak, A. Włodek, A. Zagajewski, E. Zych.
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jednak osobisty aspekt przekładu przez podporządkowanie się tłumacza nadrzędnej 
perspektywie historycznej i funkcji – w pewnym sensie – kształcącej w stosunku do jego 
odbiorcy. Tłumacz nie jest więc prezenterem siebie i autora, lecz przedstawia wycinek 
procesu, odgrywając rolę krytyka, nadawcy i odbiorcy tekstu obcego99.

W wypowiedziach krytycznych nie poddawano ocenie dokonanego wyboru. Jedynie 
Lech Paździerski w artykule Na marginesie antologii poezji chorwackiej XX wieku stwierdził, 
że jest ona dla niego świadectwem „smaku i gustu” autora wyboru dokonanego z perspek-
tywy jego generacji poetyckiej i epoki, o czym ma świadczyć pominięcie S.S. Kranjčevicia100.

Drugą antologię stanowi wybór renesansowej i barokowej poezji miłosnej – projekt 
warszawskiej kroatystki Joanny Rapackiej. Zaprosiła ona do współpracy 7 polskich poetów 
i tłumaczy z różnych języków101, którzy przełożyli wiersze 18 poetów102. Jeśli chodzi o lirykę, 
to w omawianym okresie ukazały się jeszcze 3 indywidualne wybory wierszy: w 1976 roku 
zbiór poezji Vesny Parun i Milivoja Slavička, a w 1981 roku tomik wierszy Slavka Mihalicia 
(zob. wklejka 6, fot. 144). Do przekładu poezji należałoby również zaliczyć Ballady Pietrka 
Kerempuha Miroslava Krležy (zob. wklejka 6, fot. 145). Zadania ich przeniesienia na język 
polski podjął się Alija Dukanović, tworząc niewątpliwie jeden z najbardziej kontrowersyj-
nych przekładów literatury chorwackiej w Polsce.

 7.10.5.2.2. Przekłady prozy

Dla znajomości i recepcji chorwackiej twórczości prozatorskiej istotne są przekłady jej 
klasyków – powieści Slobodana Novaka Dziennik pozapokładowy (1979; zob. wklejka 6, fot. 
146), 2 powieści Ranka Marinkovicia: Cyklop (zob. wklejka 6, fot. 147) i Wspólna kąpiel (zob. 
wklejka 7, fot. 148), powieści Ivana Slamniga Lepsza połowa odwagi (1976), Antuna Šoljana 
Port (1981; zob. wklejka 7, fot. 149), Petara Šegedina Raport z prowincji (1985; zob. wklejka 7, 

99 B. Tokarz: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice 2010, s. 174.
100 L. paździerski: Na marginesie antologii poezji chorwackiej XX wieku. PS 1984 [1987], T. 34, s. 117. 

Tekst w większym stopniu dotyczy Julijego Benešicia, którego działalnością Paździerski zajmował 
się przez lata, aniżeli antologii. Brak Kranjčevcia wynika prawdopodobnie z faktu, że w chorwackim 
literaturoznawstwie zalicza się jego poezję do okresu realizmu, a więc do XIX wieku.

101 Z. Bieńkowskiego, J. Ficowskiego, Z. Kubiaka (przekładał poezję łacińską), J. Litwiniuka, A. Man-
dialiana, A. Szymańską, M. Szymańską, W. Woroszylskiego.

102 I. Bunicia-Vučicia, S. Bobaljevicia-Mišeticia, A. Bratosaljicia-Sasina, I. Crijevicia (Aelius Lampridius 
Cervinus), Dž. Držicia, M. Držicia, I. Đurđevicia, S. Đurđevicia, I. Gundulicia, M. Faustina-Galjufa (Marcus Fausti-
nus-Gagliuffius), Đ. Hidžy, R. Kunicia (Raymundus Cunichius), O. Mažibradicia, Š. Menčeticia, N. Nalješkovicia,  
K. Pucicia (Carolus Puteus), D. Ranjiny, D. Zlataricia. Na początku wyboru znalazły się wiersze ludowe 
i anonimowe.



Fot. 140 Okładka powieści Lepsza połowa odwagi Ivana Slamniga
Fot. 141 Okładka powieści Na krawędzi rozumu Miroslava Krležy
Fot. 142 Obwoluta antologii poezji chorwackiej Wewnętrzne morze
Fot. 143 Okładka antologii Dubrownicka poezja miłosna
Fot. 144 Okładka tomu wierszy Sen w świetle Slavka Mihalicia 
Fot. 145 Okładka Ballad Pietrka Kerempuha Miroslava Krležy 
Fot. 146 Okładka powieści Dziennik pozapokładowy…S. Novaka
Fot. 147 Okładka powieści Cyklop Ranka Marinkovicia
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Wklejka 6

Fot. 136 Okładka opowiadania O rybaku Palunku i o morskim królu  
Ivany Brlić-Mažuranić
Fot. 137 Okładka zbioru wierszy Zaproszenie do ciszy Vesny Parun
Fot. 138 Okładka zbioru wierszy Komentarze do różnych sposobów  
istnienia Milivoja Slavička 
Fot. 139 Okładka powieści Kto zapuka do moich drzwi Branka Belana 
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Fot. 152 Okładka powieści Bomba Mirka Božicia
Fot. 153 Okładka powieści Miedze, które dzielą  Mirka Sabolovicia
Fot. 154 Okładka powieści Kłopoty z muzą  Krista Špoljara
Fot. 155 Okładka powieści Czas i pajęczyna Krista Špoljara
Fot. 156 Okładka zbioru opowiadań Tysiąc i jedna śmierć Miroslava Krležy
Fot. 157 Okładka powieści Zagłada Drago Kekanovicia
Fot. 158 Okładka opowiadania Potrzebne mi twoje ciało  Zvonimira Furtingera
Fot. 159 Okładka opowiadania Rozprawa precedensowa Zvonimira Furtingera 
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Wklejka 7

Fot. 148 Okładka powieści Wspólna kąpiel Ranka Marinkovicia
Fot. 149 Okładka powieści Port  Antuna Šoljana
Fot. 150 Okładka powieści Raport z prowincji Petara Šegedina
Fot. 151 Okładka powieści Colonnello Mirka Božicia
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Fot. 163 Okładka Dzienników i esejów Miroslava Krležy 
Fot. 164 Okładka kroniki Osiem lat w Warszawie (kronika) Julijego Benešicia
Fot. 165 Okładka powieści Babcia Katarzyna  Anđjelki  Martić 
Fot. 166 Okładka powieści Babcia Katarzyna  Anđjelki Martić
Fot. 167 Okładka powieści My z Bukovaca  Zvonimira Milčeca
Fot. 168 Okładka powieści Maturzyści  Ivicy Ivanaca
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Wklejka 8

Fot. 160 Okładka powieści Córka złotnika Augusta Šenoi
Fot. 161 Okładka powieści Bankiet w Blitwie  Miroslava Krležy
Fot. 162 Obwoluta „Besy” – dziennika podróży Jožy Horvata 160

161 162
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fot. 150). Ponadto tłumaczono powieści Mirka Božicia Colonello (zob. wklejka 7, fot. 151) 
i Bomba (zob. wklejka 7, fot. 152) oraz mniej znane: Branka Belana Kto zapuka do moich drzwi 
(1976), Mirka Sabolovicia Miedze, które dzielą (1983; zob. wklejka 7, fot. 153), Krsta Špoljara Kło-
poty z muzą (1983; zob. wklejka 7, fot. 154) oraz Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na 
modłę chorwacką (1987; zob. wklejka 7, fot. 155; w Polsce ukazały się w sumie 3 książki Krsta 
Špoljara, mimo, że pisarz ten nie jest zaliczany do czołówki chorwackich prozaików). Krót-
szą formę prozatorską reprezentują opowiadania Miroslava Krležy w tomie Tysiąc i jedna 
śmierć (1978, zob. wklejka 7, fot. 156) oraz chorwackiego borgesowca Drago Kekanovicia 
w wyborze polskim zatytułowane Zagłada (1985; zob. wklejka 7, fot. 157), a także opowiada-
nia fantastycznonaukowe Zvonimira Furtingera Potrzebne mi twoje ciało (1986; zob. wklejka 
7, fot. 158) i Rozprawa precedensowa (1987; zob. wklejka 7, fot. 159), które osiągnęły najwięk-
szy nakład ze wszystkich opublikowanych przekładów – odpowiednio 100 000 oraz 50 000 
egzemplarzy. Tłumaczenia literatury starszej należą do rzadkości. Wyjątkiem w zakresie tłu-
maczeń prozatorskich jest Córka złotnika (zob. wklejka 8, fot. 160) Augusta Šenoi, powieść 
przedstawiciela protorealizmu. Ukazało się również drugie wydanie Bankietu w Blitwie Mi-
roslava Krležy (zob. wklejka 8, fot. 161).

 7.10.5.2.3. Przekłady dramatów

W dziedzinie dramatu, tradycyjnie najrzadziej tłumaczonego rodzaju literackiego, po raz 
pierwszy w Polsce ukazał się dwutomowy książkowy wybór tekstów w opracowaniu Og-
njena Lakićevicia. W Antologii jugosłowiańskiego dramatu znalazły się 2 utwory autorów 
chorwackich: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana oraz Chorwacki 
Faust Slobodana Šnajdera. Publikację tę uzupełnia jeszcze przekład utworu I. Brešana Uro-
czysty bankiet w przedsiębiorstwie pogrzebowym. Widowisko sceniczne w sześciu obrazach 
z prologiem w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego, popularyzatora twórczości chorwac-
kiego dramatopisarza w Polsce. Tekst ukazał się w czasopiśmie „Dialog” (1980, nr 4).

 7.10.5.2.4. Przekłady literatury wspomnieniowej i eseistycznej

W omawianym okresie ukazały się aż 3 pozycje z zakresu literatury eseistycznej oraz wspo-
mnieniowej: znana i przetłumaczona na wiele języków książka Jožego Horvata: Besa – dzien-
nik podróży (zob. wklejka 8, fot. 162); kolejna to obszerny – przygotowany przez Jana Wierz-
bickiego – wybór z bogatej spuścizny Miroslava Krležy pt. Dzienniki i eseje (zob. wklejka 8, 
fot. 163), oraz Osiem lat w Warszawie (zob. wklejka 8, fot. 164), wspomnienia jednego z naj-
większych chorwackich polonofilów Julijego Benešicia, człowieka, który najwięcej uczynił 
na rzecz zbliżenia obu narodów i wzajemnego poznania.
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 7.10.5.2.5. Przekłady literatury dziecięcej i młodzieżowej

Tradycyjnie, podobnie jak w poprzednich okresach, nie mogło zabraknąć tłumaczeń lite-
ratury dziecięcej i młodzieżowej. Oprócz Babci Katarzyny autorstwa dobrze już znanej naj-
młodszym czytelnikom Anđelki Martić (książka doczekała się 2 edycji: w 1981 i 1986 roku, 
zob. wklejka 8, fot. 165, 166) ukazały się jeszcze 2 pozycje adresowane do nieco starszego 
odbiorcy: Zvonimira Milčeca My z Bukovca (1981; zob. wklejka 8, fot. 167) oraz Ivicy Ivanaca 
Maturzyści (1987; zob. wklejka 8, fot. 168). Wydano również jedną z Dawnych opowieści (Priče 
iz davnine) Ivany Brlić-Mažuranić, autorki nazywanej chorwackim Andersenem – O rybaku 
Palunku i o morskim królu (1976).

 7.10.5.2.6. Przekłady książek – recenzje

Recenzje przekładów książek chorwackich autorów dostarczają ciekawego materiału do 
analizy. Byłoby ich więcej, gdyby nie wprowadzenie stanu wojennego, a co za tym idzie, 
zamrożenie życia literackiego i kulturalnego. Rok 1981, oprócz 1976, jest najlepszym w dzie-
jach przekładów literatury chorwackiej na język polski, bo ukazało się w nim aż 5 tłumaczeń 
(w tym dwutomowy Cyklop Ranka Marinkovicia).

Miroslav Krleža nadal pozostał najczęściej wydawanym pisarzem. Wyraźnie zarysował się 
dysonans pomiędzy liczbą przełożonych utworów i wystawionych sztuk tegoż autora a ich 
umiarkowaną i raczej krytyczną recepcją znawców. Krleža był jednak pisarzem, którego tłu-
maczono, nie zważając na opinię krytyki i popularność wśród czytelników. Niemniej zyskał on 
w omawianym okresie nowe oblicze w pracach jednego z najważniejszych i najbardziej wpły-
wowych postaci w środowisku jugoslawistycznym – Jana Wierzbickiego, zwłaszcza w bardzo 
pozytywnie ocenionej monografii jego autorstwa na temat twórczości Krležy. Edward Ma-
dany w „Nowych Książkach” pracę Wierzbickiego nazwał błyskotliwym i pełnym erudycji ese-
jem, podkreślając nowe – w porównaniu z dotychczasowymi – odczytanie twórczości Krležy, 
w którym na pierwszy plan został wysunięty esej i pamflet kosztem utworów dramatycznych 
i prozatorskich. Za swoiste ukoronowanie całego dorobku Wierzbicki uznaje  dzieło poetyc-
kie Ballady Pietrka Kerempuha103. W latach osiemdziesiątych polski czytelnik miał możliwość 
zapoznania się między innymi z obszernym wyborem dzienników i esejów, jaki przygotował 
Jan Wierzbicki, oraz z przekładem Ballad…, którego się podjął Alija Dukanović.

Ballady… wywołały oceny skrajne. Krystyna Bąk nazywa szaleńczym pomysłem zarówno 
napisanie takiego tekstu („muzealny kancjonał”), jak i pomysł jego przekładu na język polski. 
Tłumaczka sugeruje również, że ich społeczny odbiór w Chorwacji jest nikły, a w zakończe-
niu recenzji stwierdza: 

103 e. Madany: Spory Krležy ze światem. NK 1975, nr 21, s. 52.
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Reasumując: dzięki odwadze i  poświęceniu Państwowego Instytutu Wydawniczego 
i Aliji Dukanovicia czytelnik polski, któremu nazwisko Miroslava Krležy jako wybitnego 
prozaika europejskiego jest od lat dobrze znane, ma teraz możliwość obejrzenia pew-
nego rarytasu. Bo czytać się tego nie da. A szkoda104.

Na przeciwległym biegunie sytuuje się recenzja Adriany Szymańskiej, która zaczyna się 
od informacji, że wysoką wartość przekładu potwierdza nagroda za tłumaczenie Ballad…, 
jaką otrzymał Alija Dukanović od „Literatury na Świecie”. W podsumowaniu autorka stwier-
dza, że „Alija Dukanović dokonał właściwie cudu: przetłumaczył książkę niemożliwą do 
przetłumaczenia”105. Magdalena Koch także podkreśla trudność, przed jaką stanął tłumacz, 
i ocenia, że „wyszedł z sytuacji obronną ręką”106. Tomasz Raczek nazywa w „Polityce”  książkę 
dziwną i piękną, a projekt – sukcesem edytorskim PIW107. Za warty polecenia uznaje tygo-
dnik także wybór Dzienniki i eseje, zaznaczając, że nie jest to książka łatwa, wymaga zatem 
wysiłku intelektualnego108.

Przekład Ballad… doczekał się również analizy i komentarza w tomie Polska – Jugosławia. 
Związki i paralele literackie. Alina Klin w podsumowaniu swego tekstu stwierdza:

W przekładzie polskim pozostaje galimatias, eklektyczny coctail, w którym samoborski 
biedlus pije siwuchę, fujara gra od ucha do ucha, pod szubienicą, u kaduka109.

Klin odwołuje się do artykułu Marii Dąbrowskiej-Partyki Kulturni uvjeti prijevoda ili „Zakaj 
se nemre”, pierwotnie opublikowanego w chorwackim czasopiśmie „Republika” (1983, br. 
7/8). Według Dąbrowskiej-Partyki, 

każda próba przekładu Ballad… na jakikolwiek społecznie lub historycznie określony 
idiom polszczyzny musi spowodować drastyczne okrojenie i zubożenie znaczeń tekstu 
oryginalnego110.

104 k. Bąk: Świerzop bursztynowy. „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 10, s. 13.
105 a. szyMańska: Pietrek Kerempuh po polsku. T 1984, nr 9, s. 135.
106 M.K. [M. kocH]: Miroslav Krleža: „Ballady Pietrka Kerempuha”. Przełożył, wstępem i objaśnieniami 

opatrzył Alija Dukanović. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1983, s. 194. „Odra” 1984, nr 7/8, 
s. 101.

107 TR [T. raczek]: W księgarni. „Polityka” 1984, nr 4, s. 9.
108 (ba): W księgarni. Miroslav Krleža – Dzienniki i eseje – wybór Jan Wierzbicki, Wyd. Łódzkie w serii 

Biblioteka Jugosłowiańska, nakł. 10 000 egz., s. 577, zł 200. „Polityka” 1985, nr 12, s. 8.
109 a. kLin: O polskim przekładzie „Balade Petrice Kerempuha” Miroslava Krležy. W: Polska – Jugo-

sławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław 1987, s. 193.
110 M. dąBrowska-parT yka: Przekład i kultura albo „Zakaj se nemre”. W: eadeM: Świadectwa i misty-

fikacje. Kraków 2003, s. 140.
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Zapowiadany jako „kontynuator” Miroslava Krležy prozaik Krsto Špoljar był w gruncie 
rzeczy mniej krytycznie oceniany od swego mistrza. O powieści Czas i pajęczyna. Edukacja 
sentymentalna na modłę chorwacką Janusz Termer w „Nowych Książkach” pisze:

A przy tym wszystkim jest to powieść bardzo ciekawie zbudowana: w sposób skompli-
kowany formalnie i narracyjnie, lecz jest to ten rodzaj komplikacji, który przynosi realne 
i pogłębione efekty poznawcze, a nie jest czczym popisem znajomości nowoczesnych 
technik pisarskich111.

Za nieudane inicjatywy wydawnicze uznano: powieść Bomba Mirka Božicia, którą w „No-
wych Książkach” oceniał Grzegorz Łatuszyński, uznając, że jest „to książka sztuczna, preten-
sjonalna i nudna, epigońska w stosunku nie tylko do dzieł czołowych pisarzy dalmatyńskich, 
ale i do wcześniejszych dzieł autora”112, oraz powieść Zvonimira Milčeca My z Bukovaca, która, 
według Elżbiety Zaleskiej, jest adresowana nie wiadomo do kogo. Jej wydanie recenzentka 

„Nowych Książek” podsumowuje stwierdzeniem: 

Książka zagrzebskiego pisarza została – podejrzewam – wydana u nas jedynie dla wy-
pełnienia luki w literaturze przekładowej z serbsko-chorwackiego113.

Powieść Petara Šegedina Raport z prowincji przyjęto niejednoznacznie. Halina Danilczyk, 
recenzentka „Przeglądu Tygodniowego”, zastanawia się, czy książka to próba podjęcia dia-
logu z Dostojewskim i wielkimi francuskimi moralistami. Niemniej słowa, które dobiera, 
nie pozostawiają raczej wątpliwości co do jej zdystansowanej, jeśli nie krytycznej, oceny 
(„podejrzany dramatyzm”,  „asekuracyjne chwyty pisarza”)114.

Powieść Ivana Slamniga Lepsza połowa odwagi, uważana wśród chorwackich literaturo-
znawców za pierwszą chorwacką powieść postmodernistyczną, to typ literatury, który nie 
mógł liczyć na przychylność w omawianym okresie115. Edward Madany w „Nowych Książ-
kach” unika bezpośredniej oceny. Przedstawia tekst i jego problematykę, ale stwierdza, że 

„znowu zaproponowano nam ironię jako podstawową optykę widzenia współczesności”116.

111 J. TerMer: Edukacja sentymentalna na modłę chorwacką. NK 1988, nr 5, s. 77.
112 G. łaTuszyński: A nogi rżą jak źrebak. NK 1981, nr 6, s. 83.
113 e. zaLeska: Komu, komu…?. NK 1982, nr 2, s. 44.
114 H. daniLczyk: Zaklęte miasteczko. „Przegląd Tygodniowy” 1986, nr 21, s. 13.
115 Por. L. Małczak : O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie 

odwagi” Ivana Slamniga. W: Nasza środkowa ars combinatoria. Red. k. pieniążek-Marković, G. reM,  
B. zieLiński. Poznań 2007, s. 265–273.

116 e. Madany: Tragizm i ironia. NK 1977, nr 10, s. 16.
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Na lepszą recepcję mógł natomiast liczyć Slobodan Novak, tym bardziej że jego nowa 
powieść Mirra, kadzidło i złoto… nie zawierała tak naturalistycznych elementów, jak po-
przednia (cecha wcześniej krytykowana). Joanna Kędzielska nazywa pisarza jednym z naj-
wybitniejszych chorwackich prozaików powojennej generacji i przewiduje, że

Dziennik pozapokładowy, w precyzyjnym i  lotnym tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyń-
skiej, także okaże się zjawiskiem literackim, wobec którego nie można przejść obojęt-
nie117.

Halina Janaszek-Ivaničková odnotowała uruchomienie w Wydawnictwie Łódzkim nowej 
serii wydawniczej Biblioteka Jugosłowiańska. Spośród 2 recenzowanych książek powieść 
Branka Belana Kto zapuka do moich drzwi, mimo niezłego rzemiosła i wyrafinowania formal-
nego, uważa za „książkę wtórną i niewytrzymującą ciężaru samej siebie”118. Druga pozycja, 
tomik wierszy Vesny Parun, znacznie bardziej przypadła do gustu recenzentce. Żałuje, że 
wybór jest tak skromny, ale uważa, że się powinien „spotkać z życzliwym odbiorem czy-
telników i krytyki”119.

Ostatni okres to czas, w którym ukazało się najwięcej przekładów liryki. Ze współczesnych 
poetów, oprócz Vesny Parun, polskiemu czytelnikowi zaprezentowano twórczość Slavka 
Mihalicia w przekładzie Juliana Kornhausera. I to właśnie sprawa tłumaczenia zdomino-
wała opublikowaną w „Nowych Książkach” recenzję Grzegorza Łatuszyńskiego. Jej autor 
nie rozpoznaje w przekładach chorwackiego poety, krytykuje dokonany wybór i jakość 
tłumaczeń, wytyka „podstawowe błędy filologiczne”. Postanawia zatem sam przedstawić 
poezję Mihalicia, prezentując własne wersje nieuwzględnionych przez Kornhausera utwo-
rów, proponuje swoje tłumaczenie wiersza Sen w świetle120.

Wyjątkową pozycję w Polsce miał Milivoj Slaviček. W recenzjach tomiku wierszy tego au-
tora podkreślano związki poety z Polską, przyjacielskie stosunki i zasługi Slavička w sferze 
kontaktów kulturalnych między Polską i Chorwacją.

Największym przedsięwzięciem wydawniczym było opublikowanie antologii poezji chor-
wackiej Wewnętrzne morze. Piotr Kuncewicz w jednej recenzji dwóch książek: Wewnętrznego 
morza i antologii młodej poezji serbskiej Tragarze zdań, stwierdza, że trudno uwierzyć, że to 
ten sam kraj, tak wielkie są różnice. Recenzja jest zbudowana na zasadzie porównania poezji 
chorwackiej do polskiej, odnajdywania przez Kuncewicza zjawisk analogicznych. Taka lek-
tura doprowadza go do stwierdzenia, że obie poezje korzystają z tych samych źródeł, oba 

117 J. kędzieLska: Nie ma Eldorada. NK 1980, nr 8, s. 73.
118 H. Janaszek-ivaničkova: Nowa seria. NK 1977, nr 12, s. 29.
119 Ibidem.
120 G. łaTuszyński: Uwolnić się od cudzych słów. NK 1981, nr 19, s. 21–23.
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kraje borykały się z podobnymi problemami narodowymi, a Chorwaci nie mieli awangardy. 
Poezja chorwacka jest, według niego, bardziej tradycyjna niż polska121. Kuncewicza strategia 
czytania Wewnętrznego morza potwierdza spostrzeżenie Bożeny Tokarz, która o antologiach 
zawierających historycznoliteracką perspektywę pisała, że zacierają element obcości122.

Jedna z najważniejszych książek w omawianym okresie to kronika Osiem lat w Warszawie 
Julijego Benešicia, bardzo wysoko oceniania przez wszystkich. Recenzenci chwalili przekład 
D. Cirlić-Straszyńskiej, wydanie książki, opatrzonej przypisami, komentarzami, fotografiami 
oraz posłowiem. Wielu z nieukrywanym podziwem rozpisywało się o działalności Chorwata. 
Podkreślano, że książka dużo mówi o obydwu krajach i ich kulturach. Z zainteresowaniem 
przyglądano się opisowi Polski międzywojennej i Benešicia krytycznym uwagom pod ad-
resem Polaków. Książka prowokowała też do wspomnień. Leopold Gluck, pamiętający te 
czasy, napisał obszerny artykuł o latach trzydziestych123.

 7.10.5.3. Przekłady w czasopismach

Co roku w polskich dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach ukazywały się tłumaczenia 
literatury chorwackiej w liczbie od kilku do kilkudziesięciu publikacji. Było ich wyraźnie 
więcej w latach, w których drukowano bloki przekładów, jak to się stało w 1975 roku, gdy 
ukazał się specjalny, jugosłowiański numer „Poezji” i, także obszernie prezentujący chor-
wacką lirykę, 6. numer „Literatury na Świecie” oraz 3. numer „Nowego Wyrazu” w 1976 roku. 

W latach osiemdziesiątych „Literatura na Świecie” przygotowała kilka jugosłowiańskich 
numerów, w których prezentowano chorwackich autorów (1980, nr 9 i 12; 1983, nr 5; 1986, 
nr 1; 1988, nr 10; 1989, nr 4). Z wyjątkiem numeru z 1989 roku każdy zawierał większą liczbę 
publikacji. W numerze 9. z 1980 roku przedstawiono jugosłowiański ekspresjonizm. Jego 
chorwacką wersję reprezentowały wiersze Miroslava Krležy i Antuna Branka Šimicia, esej 
Krležy o ekspresjonizmie oraz tekst Dobrišy Cesaricia o Antunie Branku Šimiciu. Numer 
10. z 1988 roku, zawierający między innymi przekłady chorwackiej liryki miłosnej, to zapo-
wiedź wydanej w roku następnym antologii Dubrownicka poezja miłosna. Pozostałe pisma 
ograniczały się do pojedynczych publikacji. Ich recepcja była na pewno mniejsza. Można 
je porównać do okolicznościowych wierszy. Trwalszy ślad zostawiały tylko numery tema-
tyczne i cykle, na które składały się utwory większej liczby autorów. Pojedyncze tłumaczenia 
z literatury chorwackiej ukazywały się na łamach „Tygodnika Kulturalnego”, „Faktów” (fot. 
169), „Kultury Dolnośląskiej”, „Życia Literackiego”, „Odgłosów” (fot. 170) oraz magazynu dla 

121 p. kuncewicz: Co dobrego może narodzić się w Betlejem. NK 1983, nr 12, s. 86–87.
122 B. Tokarz: Spotkania…, s. 174.
123 L. GLuck: Świadek naszych lat trzydziestych. „Kierunki” 1985, nr 51/52, s. 10, 12–15.



Fot. 169 Cykl Z poezji jugosłowiańskiej – 
 „Fakty”
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dzieci „Świerszczyk” (fot. 171). Mniejszą liczbę publikacji można zauważyć w roku 1974 i 1985. 
Autorem najczęściej publikowanym w czasopismach w latach 1974–1989 był Milivoj Sla-
viček (fot. 172). Jego dorobek prezentowano 36 razy (liczba utworów jest różna przy okazji 
każdej publikacji, zwykle to kilka wierszy). W dalszej kolejności lokują się: Vesna Parun – 20 
razy, Slavko Mihalić – 10 razy, Miroslav Krleža – 9 razy, Dragutin Tadijanović – 5 razy, Julije 
Benešić – 4 razy, a wśród autorów literatury dla najmłodszych czytelników Ivica Vanja Ro-
rić – 5 razy, Blanka Dovjak-Matković – 3 razy. Zdecydowanie przeważają przekłady poezji.

 7.11. Monografie na temat literatury, kultury, historii Chorwacji

Ostatni okres przyniósł najwięcej publikacji książkowych na temat literatury i kultury chor-
wackiej. W 1974 roku wydano książkę historyka Mirosława Frančicia, profesora Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, syna Vilima Frančicia – Juraj Križanić: ideolog absolutyzmu. Ukazały się 

Fot. 170 Fragment  
powieści Branka  
Belana –  „Odgłosy”
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3 monografie Joanny Rapackiej: „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego 
(1975), Rzeczpospolita Dubrownicka (1977), Złoty wiek sielanki chorwackiej (1984) – ta ostat-
nia jest poświęconona ważnemu nurtowi w literaturze dubrownickiej XVI i XVII wieku: lite-
raturze pastoralnej, a przede wszystkim twórczości często porównywanego do Szekspira 
renesansowego dramatopisarza Marina Držicia, oraz 3 jugoslawistyczne książki Juliana 
Kornhausera: Od mitu do konkretu. Szkice o modernizmie i awangardzie w poezji chorwac-
kiej (1978)124, niewielkich rozmiarów popularnonaukowa książeczka o poezji Współczesna 
poezja jugosłowiańska (1941–1970) wydana nakładem Ossolineum w 1980 roku w serii Na-
uka dla Wszystkich oraz Wspólny język (1983), w której autor pisał między innymi o poezji 
modernistycznej, dramacie Krležy Krzysztof Kolumb, o nadrealizmie, poezji Vesny Parun, 
Milivoja Slavička, o Goranie Babiciu, prozie borgesowców, OFF poezji125. W 1982 roku w Ło-

124 Jej druga część zawiera odniesienia do poezji serbskiej w podrozdziałach: Kosmos w poezji 
serbskich i chorwackich ekspresjonistów; Dadaistyczna poezja zenitystów w kręgu serbskiej awangardy.

125 Rozdziały: Mit w chorwackiej poezji modernistycznej (Milan Begović, Dragutin Domjanić, Vla-
dimir Nazor, Vladimir Vidrić), s. 5–18; „Związane” sonety Vojnovicia, s. 19–29; Organizacja przestrzeni 
w dramacie poetyckim „Krzysztof Kolumb” Miroslava Krležy, s. 42–52; Źródła chorwackiego nadrealizmu 
(Drago Ivanišević, Radovan Ivšić), s. 53–60; Słowa klucze w poezji Vesny Parun (próba interpretacji),  
s. 83–98; Dziennik mówiony (o ironii w poezji Milivoja Slavička), s. 132–148; Kategoria nowości na przy-
kładzie chorwackiej literatury lat 70-tych (Goran Babić, proza „borgesowców”; OFF poezja), s. 244–265.

Fot. 171 Wiersz 
Ivicy Vanji Roricia – 
„Świerszczyk”
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Fot. 172 Milivoj Slaviček i Ivan 
Lacković Croata – „Barwy”
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dzi ukazała się książka Edwarda Madanego na temat literatury wojennej – Jugosłowiański 
bóg Mars. Proza narodów Jugosławii w czasie wojny wyzwoleńczej126. Kolejne 2 publikacje to 
prace zbiorowe. Pierwszą z nich stanowi tom artykułów na temat polsko-jugosłowiańskich 
związków literackich Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie (1987). Zawiera ona ar-
tykuły o polskiej i chorwackiej poezji barokowej, wierszach Slavička o Polsce, o dramatach 
Vojnovicia i Wyspiańskiego, orientalizmach w romantycznej poezji chorwackiej i polskiej, 
o życiu teatralnym w Polsce i Chorwacji w czasie II wojny światowej127. Druga publikacja 
także pochodzi z 1987 roku i stanowi zbiór tekstów opublikowanych w 62. numerze „Prac 
Historycznoliterackich” (Zeszytów Naukowych UJ) pod redakcją Mariana Tatary, poświę-
conych twórczości Ivo Vojnovicia i wygłoszonych na sesji naukowej, zorganizowanej 25 
marca 1980 roku przez Komisję Słowianoznawstwa krakowskiego Oddziału PAN z okazji 
50. rocznicy śmierci autora Dubrownickiej trylogii128. Na uwagę zasługuje pozycja z zakresu 
naukowej literatury historycznej – wydana w 1985 roku Historia Jugosławii; jak stwierdzają 
na początku wstępu jej autorzy Wacław Felczak i Tadeusz Wasilewski – „pierwsze polskie 
opracowanie dziejów Jugosławii”129.

126 J. Barković, s. 101–105; A. Cesarec; V. Desnica, s. 133–136; J. Franičević-Pločar, s. 277–284 (osob-
ny podrozdział); V. Kaleb, s. 118–127 (osobny podrozdział); S. Kolar, s. 112–114; I. Goran-Kovačić,  
s. 59–60; J. Horvat, s. 81–82 i 311–319 (osobny podrozdział); M. Krleža, s. 88–91; V. Nazor, s. 74–78;  
S. Novak, s. 337–344 (osobny podrozdział); I. Slaming, s. 335–336; P. Šegedin, s. 142–143; K. Špoljar,  
s. 344–352 (osobny podrozdział); A. Stipčević, s. 114–115.

127 J. rapacka: Tropami poetów polskiego i chorwackiego baroku, s. 17–27 (o Ivanie Buniciu i Janie 
Andrzeju Morsztynie); J. kornHauser: Milivoja Slvičeka wiersze o Polsce, s. 149–158; M. BoBrownicka: 
Przemiany struktur gatunkowych polskiego i chorwackiego dramatu okresu modernizmu (Wyspiański – 
Vojnović), s. 55–63; a. sTankowicz: Funkcja orientalizmu w polskiej i chorwackiej poezji romantycznej, 
s. 39–53; w. koT: Formy życia teatralnego w Polsce i Chorwacji w czasie II wojny światowej, s. 85–98.

128 M. BaLBus : Konflikt dramatyczny i  jego ekwiwalenty w dramaturgii Ivo Vojnovicia, s. 29–35;  
M. BoBrownicka: Dramaty Vojnovicia w kontekście dramaturgii powszechnej, s. 9–17; B. czapik: Dramaty 
Vojnovicia wobec prądów literackcich epoki, s. 19–27; z. darasz: Dramatyczność, element liryczny i epicki 
w dramaturgii Vojnovicia, s. 47–54; M. dąBrowska-parT yka: Motywacje „prawdziwości” opowiadania 
jako wyznacznik ewolucji artystycznej. Proza Ivo Vojnovicia, s. 73–80; J. kornHauser: „Związane” sonety 
Vojnovicia, s. 81–88; w. koT: Dramaty Vojnovicia na scenach polskich, s. 99–109; J. Maroń: Człowiek, 
rekwizyt, muzyka w dramaturgii Vojnovicia, s. 55–63; J. sTadnikiewicz-kerep: Cykl dramatów dubrownic-
kich Vojnovicia i ich zagrzebskie inscenizacje w świetle krytyki jugosłowiańskiej, s. 89–97; a. sTankowicz: 
Czas i przestrzeń w dramatach Ivo Vojnovicia, s. 37–45; J. sycHowska-kavedŽiJa: Wizja teatralna trylogii 
dubrownickiej Ivo Vojnovicia, s. 65–71.

129 w. FeLczak, T. wasiLewski: Historia Jugosławii. Wrocław 1985.
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 7.12. Literatura i kultura chorwacka na łamach wybranych czasopism

W omawianym okresie w czasopismach ukazało się około 470 publikacji, w których była mowa 
o literaturze i kulturze chorwackiej. Z kilkoma przerwami stałym kronikarzem życia kultu-
ralnego w Jugosławii nadal pozostawał Alija Dukanović. Regularnie w prasie zamieszczano 
sprawozdania i reportaże zawierające wrażenia z pobytu ich autorów w Jugosławii (były to 
wyjazdy na imprezy kulturalne odbywające się najczęściej w ramach wymiany; przykładowo, 
festiwal teatralny Sterijino pozorje i Dubrovačke ljetne igre). Duża część publikacji to recen-
zje ukazujących się książek. Indywidualnie, dzięki ogromnej popularności Przedstawienia 
„Hamleta” we wsi Głucha Dolna, najczęściej pisano o Brešanie. W dalszej kolejności – o Krležy, 
którego prezentowano w wielu kontekstach, co doskonale pokazuje, jak ważna była to po-
stać dla kultury chorwackiej; o Benešiciu i jego wielkich zasługach na rzecz zbliżenia kultury 
polskiej i chorwackiej; o Slavičku, który kontynuował dzieło swego poprzednika, a ponadto 
pracował nad rozwijaniem polsko-chorwackich kontaktów literackich; o zagrzebskim polo-
niście Zdravku Maliciu. Jeśli chodzi o literaturę, najwięcej artykułów dotyczyło twórczości 
poetyckiej (zarówno współczesnej, jak i przedwojennej – temat podejmowany przez Juliana 
Kornhausera i Jana Wierzbickiego). Za sprawą częstych wyjazdów na Sterijino pozorje, jak 
również dzięki współpracy  „Dialogu”  z jugosłowiańskim środowiskiem teatralnym, która 
zaowocowała serią przekładów tekstów jugosłowiańskich badaczy o życiu teatralnym w ich 
kraju, polski odbiorca wiedział o aktualnych tendencjach w dziedzinie dramatu i teatru w Ju-
gosławii. W latach osiemdziesiątych aktywność Slobodana Šnajdera w życiu kulturalnym 
Jugosławii znalazła swe odzwierciedlenie w dużej liczbie tekstów o tym autorze w polskich 
czasopismach. Najczęściej o Chorwacji w omawianym okresie pisali: Danuta Cirlić-Straszyń-
ska, Alija Dukanović, Julian Kornhauser, Edward Madany, Joanna Rapacka, Jan Wierzbicki.

 7.12.1. „Życie Literackie”

Tygodnik poświęcał stosunkowo dużo uwagi wydarzeniom w Jugosławii. Kraj ten regu-
larnie gościł w dziale Prasówki zagraniczne, w którym zamieszczano doniesienia zarówno 
z jugosłowiańskich mediów, jak i z mediów zachodnich dotyczące sytuacji wewnętrznej 
oraz kwestii zagranicznych.

 7.12.1.1. Polityka

Wśród informacji politycznych zdecydowana większość dotyczyła Josipa Broza-Tity. Według 
agencji UPI, wiceprzewodniczący Prezydium SFRJ Mitja Ribičič oświadczył, że z całego kraju 
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docierają postulaty, by Tito został dożywotnim prezydentem. Na temat przewidywań, co 
stanie się po śmierci marszałka, stwierdził:

Jest to sprawa o wiele częściej dyskutowana za granicą niż w kraju. Czasem w dobrej 
wierze, innym razem w niezbyt dobrej130.

Kilka miesięcy później odnotowano X Zjazd ZKJ. Oparto się na dwóch zachodnich agen-
cjach: AFP pisało o wzmocnieniu roli partii i Tity po tzw. okresie liberalnym, a Reuter sygnali-
zował wzmocnienie pozycji Edvarda Kardelja, długoletniego współpracownika marszałka131. 
W 1980 roku zamieszczono na łamach pisma informację o złym stanie zdrowia jugosłowiań-
skiego przywódcy132. Zaskakujące może się wydawać stosunkowo małe zainteresowanie 
śmiercią Tity. Na taką reakcję złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze, w Polsce ważniejsza 
okazała się sytuacja wewnętrzna i rozwój ruchu Solidarności. Po drugie, Jugosławia prze-
stała odgrywać tak istotną rolę na arenie międzynarodowej, jak pod koniec lat czterdzie-
stych i w latach pięćdziesiątych. Po trzecie, władza nie chciała przywiązywać aż tak dużej 
wagi do tego wydarzenia. Ostatni z wniosków można wysnuć na podstawie dzienników 
Mieczysława Rakowskiego. Zapis z 5 maja 1980 roku został poświęcony właśnie zmarłemu 
twórcy drugiej Jugosławii:

Artykuł o Ticie mieliśmy już przygotowany od kilku miesięcy. Cenzura polityczna (KC) 
wykreśliła nam wszystkie wzmianki o  zatargu radziecko-jugosłowiańskim z  lat czter-
dziestych. Po prostu coś takiego nie miało miejsca. Jakie[kolwiek] by […] były przyczyny 
przemilczania oczywistych faktów, prawdą jest, że nadal z powodzeniem uprawia się 
fałszowanie historii. Wykreślono nam też zdanie, że odszedł ostatni wielki przywódca133.

W „Życiu Literackim” w Prasówce zagranicznej odnotowano, że wiadomość o śmierci 
marszałka znalazła się na pierwszych stronach gazet zachodnioeuropejskich, amerykań-
skich oraz radzieckich. Dłuższy komentarz do nowej sytuacji napisał Władysław Mache-
jek. W tekście zatytułowanym Patrząc z dalekiego statku samemu Ticie nie poświęca zbyt 
wiele uwagi. Podejmuje kilka wątków: jest na wakacjach, pisze jakiś tekst podczas rejsu 
statkiem, wspomina spotkanie z Subotinem, Vujičiciem, Isakoviciem (dyrektor Prosvety), 
Bulatoviciem, wreszcie dzieli się z czytelnikiem refleksjami o Jugosławii, jej wielonarodo-
wym i wielowyznaniowym charakterze, o różnicach, o tym, że osoba Tity i tradycja walki 
wyzwoleńczej scalały państwo. Machejek kreśli obraz zmilitaryzowanego kraju, w którym 

130 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1974, nr 4, s. 2.
131 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1974, nr 24, s. 2.
132 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1980, nr 14, s. 2.
133 M. rakowski: Dzienniki polityczne. 1979–1981…, s. 183.
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W żołnierskim kierunku szkolony jest każdy obywatel zdolny do noszenia broni… Jesz-
cze w tym roku przysposobienie wojskowe ma być rozszerzone na dzieci szkolne, w każ-
dej szkole musi powstać klasa wojskowa134. 

Na koniec odnosi się do kwestii ekonomicznych. Podobnie jak w innych tekstach, autor 
podkreśla słabość i niepewność gospodarczą  jugosłowiańskiego systemu samorządowego:

W tym rzecz, że w ustroju samorządowym szkoły utrzymywane są przez gminy (komu-
ny) i zdarza się, że nie stać ich nawet na wypłacenie regularnie pensji nauczycielom135.

Artykuł uzupełniają dwa zdjęcia: na pierwszym Tito z synem Miszą, w pozycji półsiedzącej, 
wyraźnie już schorowany, drugie przedstawia rezerwistów (!) jugosłowiańskich.

Trudno w wypowiedziach Machejka dostrzec ślady sympatii dla Jugosławii. W jego tek-
stach zdecydowanie przeważa ton krytyczny. Tak się dzieje również wtedy, gdy z nutą ironii 
i sceptycyzmu pisze o, cieszącym się dużym zainteresowaniem redaktorów „Życia Literac-
kiego”, spotkaniu KBWE w Belgradzie w 1977 roku i jugosłowiańskich ambicjach:

Jugosłowianie pragnęli pomóc tezie belgradocentrycznej (chodzi o chęć organizowania 
cyklicznych spotkań w Belgradzie), ściągając do siebie turystów zagranicznych: zawarli 
dotąd porozumienie o zniesieniu wiz z 47 krajami136. 

Wiele miejsca poświęca problemom wewnętrznym. Pisze o różnicach między poszcze-
gólnymi republikami, o niezadowoleniu z polityki Belgradu w kwestii podziału środków, 
o korupcji, malwersacjach, o tendencjach separatystycznych i nacjonalistycznych, o karach 
więzienia dla dyrektorów banków.

Po śmierci Tity ukazało się kilka informacji na temat jugosłowiańskiego przywódcy. I po-
zytywne, jak ta w 3. numerze z 1982 roku, kiedy referowano artykuł z serbskiego tygodnika 

„NIN” o spuściźnie marszałka, który całą swą prywatną własność i prezenty, jakie otrzymał, 
przekazał ZKJ, mówiąc przy tej okazji:

[…] nigdy nie uważałem, aby to, co otrzymałem w kraju i za granicą, przypadało mnie. 
Wszystko to jest własnością naszego kraju. To nie jest moje i nie może należeć tym sa-

134 w. MacHeJek: Patrząc z dalekiego statku. ŻL 1980, nr 19, s. 3.
135 Ibidem.
136 w. MacHeJek : Przez Jugosławię do Belgradu – w rocznicę wyzwolenia Belgradu 20.10.1944. ŻL 

1977, nr 43, s. 8.
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mym do moich najbliższych. […] Warto jeszcze dodać, że wszystkie prawa autorskie 
oraz honoraria Tito przekazał również ZKJ137. 

I te, które świadczyły o różnej ocenie postaci jugosłowiańskiego przywódcy, jak w podanej 
za agencją TANJUG informacji, z której wynikało, że dysydenci oskarżają Titę o stalinizm138.

W latach osiemdziesiątych świat obiegły wiadomości na temat niepokojów w Koso-
wie139. Ciekawa informacja znalazła się w 50. numerze pisma z grudnia 1981 roku. AP za 
jugosłowiańską prasą informowała o 270 osobach skazanych za działalność religijną i na-
cjonalistyczno-separatystyczną. Stwierdzono, że cenzura nie jest w Jugosławii tak ostra, jak 
w innych krajach wschodnioeuropejskich, ale obowiązuje swoista autocenzura. Podano 
przykład Milovana Đilasa, którego prace nie mogą być drukowane, choć on sam mieszka 
w komfortowych warunkach. 

Zachodni obserwatorzy twierdzą, iż mimo zwiększenia się liczby dysydentów w potitow-
skiej Jugosławii działania podejmowane przeciwko nim nie są mniej ani bardziej łagodne 
w porównaniu z sytuacją za życia Tity140.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych informacje docierające z Jugosławii potwierdzały 
narastający kryzys i były zwiastunem mającego nastąpić konfliktu. W 1981 roku na podsta-
wie wywiadu ze Stanem Dolancem – członkiem Prezydium SFRJ, jednym z ważniejszych 
współpracowników Tity – udzielonego słoweńskiemu pismu „Delo”, donoszono o krytyce 
tendencji separatystycznych w Jugosławii141. W tym samym roku w informacji zatytuło-
wanej Zacięte spory w Jugosławii za agencją UNITA podano, że w związku z ukazaniem się 
Memoradum Serbskiej Akademii Nauk Milenko Marković, członek KC ZK Serbii, oskarżył 
intelektualistów serbskich o to, że mówią o sytuacji serbskiego narodu z „pozycji nacjona-
listycznych i szowinistycznych”142. 

W 17. numerze w 1987 roku opublikowano fragment wywiadu Jugosławia w tarapatach, 
jakiego udzielił Branko Mikulić niemieckiemu tygodnikowi „Der Spiegel”. W wywiadzie po-
ruszono najważniejsze w latach osiemdziesiątych problemy i tematy, o których wielokrotnie 
pisało „Życie Literackie”: problem inflacji i zadłużenia oraz kwestię obrony obowiązującego 
systemu konstytucyjnego. Nie podano numeru tygodnika, nazwiska autora wywiadu, nie 

137 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1982, nr 3, s. 2.
138 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1984, nr 51, s. 2.
139 Por. [b.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1981, nr 16, s. 2; 1981, nr 22, s. 2; 1983, nr 21, s. 2; 1983, nr 

32, s. 2; 1985, nr 23, s. 2; 1986, nr 15, s. 2; 1986, nr 24, s. 2; 1986, nr 30, s. 2.
140 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1981, nr 50, s. 2.
141 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1986, nr 4, s. 2.
142 [B.a.] Prasówki zagraniczne. Zacięte spory w Jugosławii. ŻL 1986, nr 43, s. 2.
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jest również jasne, czy tytuł w „Życiu Literackim” to tytuł wywiadu, czy też artykułu w kra-
kowskim piśmie. Niewykluczone, że informacja powstała na podstawie omówienia przez 
agencję TANJUG publikacji z niemieckiego tygodnika, gdyż w poprzednim numerze (1987, nr 
16) również zamieszczono artykuł na temat Jugosławii, w którym oprócz wspomnianej roz-
mowy zacytowano fragmenty innego wywiadu, jakiego udzielił słoweńskiemu pismu „Delo” 
Milan Daljević, wiceminister obrony, generał-pułkownik, na temat roli armii. Stwierdził on: 

Jugosłowiańska Armia Ludowa nie może stać na uboczu najważniejszych aktualnych 
wydarzeń społecznych143.

Aktywność Jugosławii na arenie międzynarodowej często pokazywano w ironicznym 
świetle i w złośliwy sposób. Oprócz komentarzy Machejka na temat spotkania KBWE w Bel-
gradzie złośliwy komentarz można odnaleźć w informacji na temat szczytu państw nieza-
angażowanych, jaki odbył się w Kolombo, ówczesnej stolicy Sri Lanki. Przy tej okazji Tito 
został nazwany „patriarchą tego kierunku w polityce międzynarodowej”144. 

7.12.1.2. Społeczeństwo

Wiele miejsca poświęcało krakowskie pismo kwestiom gospodarczym. Oprócz inflacji i pro-
blemu długu zagranicznego145 pisano o zarobkach146, 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 
mięsa147, energii elektrycznej148; kraju, który boryka się z problemem wysokiej przestęp-
czości wśród młodych149, wysokiego odsetka rozwodów150, z drugiej strony – jako kraju, 

143 [B.a.] W Jugosławii. ŻL 1987, nr 16, s. 2.
144 [B.a.] Prasówki zagraniczne. Szczyt niezaangażowanych. ŻL 1976, nr 34, s. 2.
145 Por. [b.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1980, nr 13, s. 2; ŻL 1981, nr 24, s. 2; ŻL 1983, nr 31, s. 2; ŻL 

1984, nr 29, s. 2; ŻL 1984, nr 32, s. 2; ŻL 1984, nr 46, s. 2; ŻL 1985, nr 32, s. 2; ŻL 1985, nr 33, s. 2; ŻL 1986, 
nr 28, s. 2; ŻL 1986, nr 45, s. 2; ŻL 1986, nr 46, s. 2; ŻL 1986, nr 49, s. 2. 

146 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1980, nr 12, s. 2; ŻL 1984, nr 27, s. 2; ŻL 1985, nr 42, s. 2; ŻL 1985, 
nr 44, s. 2; ŻL 1985, nr 46, s. 2; ŻL 1985, nr 50, s. 2.

147 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1977, nr 44, s. 2.
148 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1979, nr 36, s. 2.
149 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1979, nr 40, s. 2.
150 [B.a.] Prasówki zagraniczne. Małżeństwa i rozwody po jugosłowiańsku. ŻL 1974, nr 40, s. 2.
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który produkuje wiele samochodów151, kupuje boeingi152, buduje elektrownię atomową153, 
sprowadza produkty z zagranicy, aby w ten sposób zwalczać wysokie ceny krajowych pro-
ducentów154; o kraju, do którego przyjeżdża kilkadziesiąt milionów turystów z zagranicy 
i który na turystyce bardzo dużo zarabia155. 

Jugosławię w Polsce odbierano jako przedsionek mitycznego Zachodu. Dewizy, zachod-
nie 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, przystan-
kiem 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, Czechosło-
wacji, NRD; traktują ją jako tranzyt do krajów zachodnich i Australii156.

Przeważały wiadomości o problemach, co mogło być rodzajem „otuchy” dla polskiego 
społeczeństwa, zmagającego się z peerelowską rzeczywistością, z kryzysem gospodarczym 
lat osiemdziesiątych. Wybierano informacje o negatywnym wydźwięku – co ciekawe, na 
ogół na podstawie doniesień z jugosłowiańskich mediów, które wykazywały dużą dozę 
krytyki wobec własnych problemów wewnętrznych, ale nie wynikało to bynajmniej z ich 
wolności, choć na pewno była ona w Jugosławii dużo większa niż w Polsce.

Kilkakrotnie powracał temat relacji religia – państwo. Dwa razy zostało przytoczone 
stanowisko SSRNJ i ZKJ, które widziały konieczność rozdziału Kościoła od państwa oraz 
potępiały instytucje kościelne za próby zabierania głosu na tematy polityczne. Dotyczyło 
to przede wszystkim Kościoła katolickiego, który obstawał przy „opozycji i negacji”157. Reli-
gijność wszak może być, jak pisano, „pożywką dla nacjonalizmu i innych form odrębności 
narodowych”158. W podobnym tonie utrzymana była informacja z tygodnika „NIN” – mimo 
ogólnie uspokajającego stwierdzenia, że większość organizacji religijnych nie chce odgry-
wać roli politycznej. W wywiadzie, którego udzielił pismu Aleksander Fira, przewodniczący 
rządowej komisji do spraw stosunków ze społecznościami SFRJ, wynika, że „występują 
przypadki nadużywania religii do celów politycznych oraz próby wiązania religii z nacjo-
nalizmem”159. Na tym tle informacja z chorwackiego „Vjesnika” o wizycie papieża, mającej 

151 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1979, nr 16, s. 2; 1980, nr 11, s. 2; 1984, nr 27, s. 2; 1985, nr 16, s. 2.
152 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1985, nr 9, s. 3.
153 [B.a.] Prasówki zagraniczne. Budować elektrownie atomowe?. ŻL 1986, nr 2, s. 2.
154 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1987, nr 26, s. 2.
155 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1986, nr 21, s. 2; 1986, nr 47, s. 2.
156 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1988, nr 35, s. 2.
157 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1984, nr 46, s. 2.
158 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1984, nr 7, s. 2.
159 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1980, nr 38, s. 15.
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na celu „przezwyciężenie pogłębiających się rozbieżności między światem pracy i światem 
kapitału, które grożą jedności Kościoła”160, brzmi zaskakująco neutralnie.

 7.12.1.3. Croatica dotyczące wydarzeń kulturalnych

 7.12.1.3.1. Teatr

Regularnie w dziale Teatr zamieszczano informacje na temat granych właśnie w teatrach 
sztuk chorwackich autorów161. Kilkakrotnie pisano o najpopularniejszym dramatopisarzu 
z Jugosławii Ivo Brešanie i jego Przedstawieniu „Hamleta”… W 1978 roku – o inscenizacji 
w Teatrze Wybrzeża162, w 1979 roku – o kaliskim wykonaniu163 oraz o gościnnych występach 
warszawskiego Teatru na Woli na III Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Krajów Socjali-
stycznych w Katowicach164, w 1980 roku – o kolejnym przekładzie sztuki Brešana autorstwa 
Stanisława Kaszyńskiego („niestrudzenie lansującego dramaturgię jugosłowiańskiego pisa-
rza”); tym razem przetłumaczył sztukę Śmierć przewodniczącego komitetu domowego, którą 
miał wystawić Teatr Dramatyczny w Elblągu165.

Zdecydowanie dłuższe teksty powstawały jako relacje z pobytu na festiwalach teatral-
nych w Jugosławii. Pismo opublikowało 2 relacje z Dubrownickich Igrzysk Letnich: jedną 
bardzo pozytywną i jedną, w której edycja festiwalu w 1977 roku została uznana za słabszą. 

160 [B.a.] Prasówki zagraniczne. ŻL 1985, nr 8, s. 3.
161 W 1974 roku pisano w „Życiu Literackim” o koszalińskiej inscenizacji sztuki Vojmila Rabadana 

Raj na ziemi albo żona niema (nr 1, s. 14); w 1975 roku – o XV Festiwalu Sztuki Dziecięcej, który się 
odbył w Šibeniku pod patronatem marszałka Tity; w imprezie wzięło udział 21 zespołów, a wśród nich 
Teatr Dzięci Zagłębia z Będzina – „rewelacja festiwalu” (nr 30, s. 14); o II Festiwalu Dramaturgii Krajów 
Socjalistycznych, na którym wystawiono Bank Glembay Ltd., Miroslava Krležy, przygotowany przez 
Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach (nr 45, s. 22). W 1980 roku czytelnik dowiadywał się o, jak się 
później okaże, ostatniej realizacji Dunda Marojego Marina Držicia w wykonaniu Teatru im. Horzycy 
z Torunia (nr 45, s. 18) i o premierze Areteusza Miroslava Krležy w Teatrze Polskim w Szczecinie (nr 48, 
s. 14); w roku 1983 (nr 26, s. 14) i 1986 (nr 23, s. 14) odnotowano obecność Fadila Hadžicia na scenach 
teatrów w Płocku i Poznaniu. Dużo uwagi poświęcano życiu teatralnemu w Jugosławii. W 1986 roku 
pisano o, nazywanym jugosłowiańskim Solskim, chorwackim reżyserze i aktorze Zvonimirze Rogozu, 
który na scenie Chorwackiego Teatru Narodowego w Zagrzebiu obchodził 2 rocznice: stulecie urodzin 
i osiemdziesięciolecie pracy scenicznej (Teatr. ŻL 1986, nr 36, s. 14).

162 [B.a.] Teatr. ŻL 1978, nr 42, s. 14.
163 [B.a.] Teatr. ŻL 1979, nr 12, s. 14.
164 [B.a.] Teatr. ŻL 1979, nr 45, s. 14.
165 [B.a.] Teatr. ŻL 1980, nr 44, s. 14.
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Autorem pierwszej jest Andrzej Hausbrandt, który dokonuje swoistego podsumowania 
festiwali z lat 1972–1974, okresu, gdy pieczę artystyczną nad imprezą sprawował Marijan 
Matković, znany w Polsce za sprawą granego spektaklu Herakles. Matković objął funkcję 
dyrektora w momencie kryzysu festiwalu. Hausbrandt kieruje pod jego adresem same po-
chlebne słowa, gdyż zwiększył liczbę przedstawień, dopuścił młodych, dzięki czemu zmie-
nił się charakter imprezy. Opisał 4 spektakle: Areteusza oraz Krzysztofa Kolumba Miroslava 
Krležy, Dunda Marojego Marina Držicia i Szekspirowskiego Hamleta (tyułowa postać grana 
przez Radego Šerbedziję). Hausbrandt w podsumowaniu stwierdza: 

Dubrownik  – najwspanialszy teatr plenerowy, największy karnawał dramaturgiczny, 
najdłuższy festiwal – ze zdarzenia zaczyna stawać się wydarzeniem, z turystycznej atrak-
cji – artystyczną ambicją. Jest manifestacją kultury narodów Jugosławii i żywym świa-
dectwem jej trwałych więzów z kulturą teatralną Europy166.

Józef Opalski, autor drugiej relacji, pisze, że w 1977 roku w programie dominowały wy-
stępy zespołów folklorystycznych i muzyka, a wielu zaproszonych gości nie przyjechało. 
Bardzo pozytywnie ocenia Hamleta wystawionego przez angielski Prospect Theatre Com-
pany w twierdzy Lovrijenac167.

Ożywiona współpraca polskich i chorwackich teatrów została zauważona w 1984 roku:

Pisaliśmy niedawno o zainteresowaniu polskiego teatru DRAMATURGIĄ NARODÓW JU-
GOSŁAWII. Jednym z motorów tego ciekawego, nienarzuconego przez nikogo, trendu 
repertuarowego stała się współpraca dwóch polskich teatrów: warszawskiego zespołu 
[Teatru – L.M.] Rozmaitości i Teatru Dramatycznego w Płocku z dwoma teatrami w Za-
grzebiu168.

166 a. HausBrandT: Dubrownicka trylogia Marijana Matkovicia. ŻL 1974, nr 37, s. 15.
167 J. opaLski : „Hamlet” w Dubrowniku. ŻL 1977, nr 35, s 5. Relacje na temat chorwackiej dra-

maturgii i teatru dotyczyły również omówień festiwali odbywających się w innych republikach ju-
gosłowiańskich. Do najbardziej znanych należał belgradzki BITEF i nowosadzkie Sterijino pozorje. 
Jedną z tego typu relacji jest artykuł Romana Szydłowskiego Realizm w Belgradzie. Szydłowski więcej 
miejsca poświęca Hamletowi wystawionemu przez Chorwacki Teatr Narodowy ze Splitu w reżyserii  
L. Risticia. I choć często podkreślano eksperymentalny charakter teatrów jugosłowiańskich, tym razem 
recenzentowi zabrakło eksperymentów natury formalnej. Por. r. szydłowski: Realizm w Belgradzie. 
ŻL 1980, nr 45, s. 6 i 16.

168 [B.a.] Teatr. ŻL 1984, nr 2, s. 14. Pierwszy nawiązał współpracę z Teatrem im. Branka Gavelli, 
drugi – z Teatrem Jazavac. W Płocku wystawiono 2 utwory Fadila Hadžicia Państwowy złodziej oraz 
Miłość od pierwszego wejrzenia, a w chwili pisania artykułu przygotowywano Znakomitego gościa. 
Hadžić napisał też dla Teatru im. Szaniawskiego nową sztukę Panowie i towarzysze. Z kolei Teatr Ja-
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Na początku 1989 roku ukazał się obszerny, bo na całą stronę i pół kolumny, artykuł po-
święcony Titowi Strozziemu. Wiosną 1988 roku Michał Misiorny pojechał do Theater an der 
Ruhr w Mülheim, gdzie Włoch Roberto Ciulli, dyrektor tego teatru, wystawił sztukę Slobo-
dana Šnajdera Chorwacki Faust. Misiornemu bardzo podobało się przedstawienie, określił 
je jako fascynujące. Najważniejszym jednak wątkiem w całym artykule okazuje się odkrycie, 
że Strozzi to ten sam człowiek, który w 1942 roku wystawił na scenie zagrzebskiego Teatru 
Narodowego Fausta Goethego. Misiorny przypomina sobie, że poznał chorwackiego aktora, 
reżysera i dramatopisarza na jednym z festiwali w Rostocku (daty nie podaje, ale z tekstu 
wynika, że były to lata sześćdziesiąte). Cytuje fragmenty sztuki i snuje rozważania o tym, 
czy Strozzi był faszystą. Jego zdziwienie budzi to, że po wojnie pozwolono Strozziemu 
kontynuować działalność artystyczną, a nawet wyjeżdżać za granicę.

W okupowanej Polsce byłoby to wszystko niemożliwe. W Polsce ktoś, kto by wystawił 
Fausta dla przypodobania się gubernatorowi, byłby człowiekiem skończonym169.

Misiorny rozmawiał na ten temat z Robertem Ciullim, Paollem Magellim i z Jovanoviciem 
(chodzi o Dušana Jovanovicia), który przyjechał przygotować gościnne występy teatru 
jugosłowiańskiego. Ten ostatni tłumaczy:

Niech Pan pamięta, że Polska była krajem okupowanym, gdy u nas przynajmniej część 
społeczeństwa żyła w przekonaniu, że Chorwacja jest państwem niepodległym. Kościół 
katolicki umacniał to złudne przekonanie. Nie brakowało ufnych pisarzy. […] Ja właśnie 
tak patrzę na Strozziego, jako na kogoś, kto przy wszystkich zaletach miał wadę wzroku 
i był politycznie ślepy170.

Misiorny konkluduje z wyraźną niechęcią i krytyczną oceną postawy Chorwatów w czasie 
II wojny światowej: 

W samej rzeczy, Rzesza nie znalazła polskiego Pavelicia i polskiego Strozziego, przeto nie 
można było stworzyć państwa ani wystawiać Fausta. W Chorwacji było inaczej. Tam od 
dawna kłębiły się ciśnienia odśrodkowe, wymierzone przeciwko domowi królewskiemu 

zavac na przełomie listopada i grudnia gościł w Warszawie i Płocku, prezentując komedię Hadžicia 
zatytułowaną Żmija. Wcześniej teatr z Płocka występował w Zagrzebiu na VIII Festiwalu Satyry. Teatr 
Rozmaitości miał wystawić kolejną sztukę Hadžicia Dysydenci, Gavella Glembajów, a Teatr Rozmaito-
ści – Dwa teatry Szaniawskiego w Zagrzebiu.

169 M. Misiorny: Tito Strozzi. ŻL 1989, nr 1, s. 6.
170 Ibidem.
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i przeciwko Serbii, a wsparte na pyszałkowatym poczuciu wyższości kultury jakoby bar-
dziej europejskiej od kultur południowych części królestwa, zbałkanizowanych, zazjaty-
zowanych, sturczonych, sprawosławionych, zalbanizowanych i w ogóle dzikich, oddalo-
nych od prawdziwego światła. Były wpływowe postaci wśród inteligencji chorwackiej, 
które poddały się tym ciśnieniom i złudnym mirażom własnej i odrębnej wielkości, silne 
impulsy wychodziły od Kościoła katolickiego, którego hierarchia sama siebie kołysała 
marzeniem o stworzeniu na Bałkanach pierwszego państwa czysto katolickiego…171.

Ostrą ocenę moralną i Chorwatów, i Strozziego łagodzi koniec artykułu, w którym „Pan 
profesor B., dawniej porucznik kampanii wrześniowej i jeniec oflagu w Arnswalde”, słysząc 
historię opowiedzianą przez Misiornego, stwierdził, że w teatrze obozowym w 1941 roku 
też grali Fausta: 

Czy po to, aby przypodobać się naszym nadzorcom? Nie wiem, bo nie ja podejmowa-
łem decyzję. Ale jedno mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością: za drutami nie mie-
liśmy pojęcia, czym naprawdę jest okupacja w Polsce…172.

W omawianym okresie Teatr Polski w Szczecinie grał na Małej Scenie znaną już w Polsce 
z wcześniejszych realizacji sztukę Strozziego Miłość aktorów (fot. 173).

171 Ibidem, s. 6 i 13.
172 Ibidem, s. 13.

Fot. 173 Okładka programu  
Miłości aktorów Tita Strozziego – 
Teatr Polski w Szczecinie
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 7.12.1.3.2. Film

Chorwacka kinematografia gościła kilkakrotnie w dziale Film, ale rzadziej niż w poprzed-
nim okresie. W latach siedemdziesiątych dwukrotnie w krytycznym świetle przedstawiano 
jugosłowiańską kinematografię, skądinąd na podstawie jugosłowiańskich źródeł. Zarzuty 
dotyczyły polityki repertuarowej, dużej liczby słabych filmów zagranicznych, nastawienia 
dystrybutorów wyłącznie na zysk173. Pisano też o spadku liczby kin i widzów174.

Recenzenci filmowi „Życia Literackiego” (Jerzy Płażewski i Cezary Wiśniewski) odnotowali 
pojawienie się na Konfrontacjach Wczesnego śniegu w Monachium Bogdana Žižicia, filmu, 
który otrzymał Złotą Arenę w Puli175. Dwa lata później raz jeszcze wspomniano o tym utwo-
rze w kolumnie Co jest grane?, która była podzielona na 3 kategorie: Zobaczcie koniecznie, 
Warto pójść, Można sobie darować. Film Žižicia znalazł się w pierwszej grupie, a recenzent 
napisał o nim między innymi: to „najboleśniejszy film o zjawisku emigracji, jaki znam”176.

W 1987 roku ukazała się rozmowa Jadwigi Maroń z chorwackim krytykiem filmowym 
Tomislavem Kurelecem, który przyjechał do Polski jako członek delegacji jugosłowiańskiej 
dokonującej zakupu polskich filmów fabularnych. Rozmawiano najpierw o filmie polskim, 
później o jugosłowiańskim, fali komedii w tym kinie, które są, według chorwackiego krytyka, 
raczej słabe, z wyjątkiem Kto tam śpiewa (Ko to tamo peva), o obrazach podejmujących temat 
1948 roku. Kurelecowi nie podoba się, że stalinowcy ukazywani są jako bohaterowie, „ofiary 
systemu”. Czytelnik dowiaduje się też z artykułu, że jugosłowiańska produkcja filmowa jest 
finansowana z wpływów z biletów177.

7.12.1.3.3. Czytelnictwo

W 1974 roku pisano o problemach wydawniczych. Opierając się na danych tygodnika „NIN”, 
informowano o rekordowej liczbie tytułów (w roku 1973 ponad 10 000, dla porównania 
w 1960 roku – ponad 5 000), ale i o jednoczesnym zmniejszeniu nakładu. Zwrócono uwagę, 
że książki są drogie, wydawcy zaś narzekają na brak ulg podatkowych i kredytowych. We-

173 [B.a.] Film. ŻL 1974, nr 51, s. 22.
174 [B.a.] Film. ŻL 1978, nr 11, s. 14.
175 [B.a.] Film. ŻL 1985, nr 10, s. 14.
176 J. płażewski: Co jest grane?. ŻL 1987, nr 12, s. 16. Pisano jeszcze o filmie Vladimira Tadeja An-

tycasanova, uznając, że warto na niego pójść (c. wiŚniewski : Co jest grane?. ŻL 1987, nr 38, s. 13), 
z kolei „można sobie było darować” film Rajka Grlicia Do szczęścia potrzeba trojga (c. wiŚniewski: Co 
jest grane?. ŻL 1989, nr 31, s. 16).

177 T. kureLec: Kino polskie i kino w Jugosławii. Rozmawiała J. Maroń. ŻL 1987, nr 18, s. 11.
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dług statystyk, najwięcej książek sprzedaje się w Chorwacji – 5,89 egzemplarza na 1 miesz-
kańca, i w Słowenii – 4,51, najmniej w Czarnogórze – 0,68178.

Z kolei na początku lat osiemdziesiątych „NIN” podał dane na temat czytelnictwa prasy. 
Wynikało z nich, że na 1 000 mieszkańców przypada 90 dzienników, co powoduje, że Ju-
gosławia zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie, w której średnia wynosi 300 egzem-
plarzy179. 

Najrzadziej zamieszczano wiadomości muzyczne. Dwukrotnie pisano o Ivo Pogoreliciu, 
którego gra na Konkursie Chopinowskim „zbulwersowała rodzime autorytety muzyczne, 
a zachwyciła większość słuchających”180, co, jak się później okazało, nie zaszkodziło jego 
karierze181. W 1981 roku zaś odnotowano odbywające się w Zagrzebiu 11. Dni Muzyki Chor-
wackiej182.

7.12.1.3.4. Literatura

Informowano o wizytach pisarzy często odwiedzających podczas swych pobytów Kra-
ków – siedzibę tygodnika. W 1981 roku jednym z członków delegacji ZLJ, która uczestniczyła 
w dyskusji na temat literatury współczesnej zorganizowanej przez czasopismo „Literatura”, 
był Zdravko Malić183. W 1986 roku w Krakowie gościli Aleksandar Petrov i Milivoj Slaviček, 
przebywający w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Rozmawiano o pol-
sko-jugosłowiańskich kontaktach literackich, a także o ewentualnej współpracy czasopism 
literackich Krakowa, Belgradu i Zagrzebia184.

Pisano o jugosłowiańskich nagrodach, jakie otrzymywali Polacy. Wysokie ordery jugosło-
wiańskie za zasługi w dziedzinie współpracy i zbliżania narodów Jugosławii i Polski otrzy-
mali: Profesor Henryk Batowski, historyk, Profesor Adolf Ciborowski, architekt, tłumacze: 
Halina Kalita, Danuta Cirlić-Straszyńska, Maria Krukowska-Zielińska; Tadeusz Polak, arche-
olog i konserwator185. Rok później ambasador Jugosławii Muhidin Begić w Sali Senackiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczył Henrykowi Batowskiemu odznaczenie Czerwonej 
Gwiazdy ze Złotym Wieńcem za całokształt działalności badawczej w zakresie historii, kul-

178 [B.a.] Jugosłowiańskie problemy wydawnicze. ŻL 1974, nr 42, s. 15.
179 [B.a.] Kronika. ŻL 1980, nr 15, s. 15.
180 [B.a.] Muzyka. ŻL 1981, nr 2, s. 12.
181 [B.a.] Muzyka. ŻL 1983, nr 48, s. 14.
182 [B.a.] Muzyka. ŻL 1981, nr 3, s. 18.
183 [B.a.] Kronika. ŻL 1981, nr 6, s. 15.
184 [B.a.] Kronika. ŻL 1986, nr 12, s. 15.
185 [B.a.] Kronika. ŻL 1981, nr 49, s. 19.
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tury i  literatury narodów Jugosławii186. Bez jakiejś systematyczności i konsekwencji, od 
czasu do czasu, pisano o wydarzeniach literackich w Jugosławii, na przykład o jubileuszu 
Dragutina Tadijanovicia – 75. urodzinach i 50-leciu twórczości poety187.

W 1975 roku śledzono obrady VIII Zjazdu ZLJ. Za najciekawszy temat prowadzonych dys-
kusji uznano rozmowy na temat pozycji pisarza w społeczeństwie. 

Pisarze jugosłowiańscy uznali za zadanie priorytetowe w nadchodzącym okresie warto-
ściowanie wszystkich form działalności pisarskiej pod kątem jej przydatności i potrzeb 
społecznych188.

W tekście nie ma rozróżnienia na literatury narodowe. Oprócz nazwisk członków kie-
rownictwa Związku podano informację, z jakiego miasta pochodzą (przewodniczącym był 
wówczas Gustav Krklec – „pisarz z Zagrzebia”). 

„Życie Literackie” bardzo rzadko publikowało recenzje jugoslawistycznych książek i prze-
kładów. W 1979 roku ukazała się Wojciecha Wyskiela recenzja książki Juliana Kornhausera Od 
mitu do konkretu. Wyskiel pisze o nieprecyzyjnej koncepcji adresata książki, niedostatkach 
metodologicznych. Uważa, że ma popularyzatorsko-informacyjny charakter.

Jednak najważniejsza pretensja, którą muszę zgłosić, dotyczy nadużycia metodologicz-
nego polegającego na tym, że w funkcji pojęć naukowych zostały użyte określenia, któ-
re nie posiadają tego charakteru.

W konkluzji komplementuje jednak autora i publikację, stwierdzając: 

Podkreślam wszakże, że te zarzuty nie dotyczą spraw najistotniejszych. Nie kwestionują 
wagi problemu, trafnie zestawionego repertuaru pytań, erudycji i talentów interpreta-
cyjnych autora. Dotycząc wyłącznie formy wykładu, nie podważają (bo i nie mogą pod-
ważyć) trafności poszczególnych diagnoz historycznoliterackich. Rzecz sprowadza się 
do tego, że dyscyplina dyskursu naukowego zdaje się krępować naturalne uzdolnienia 
i temperament krytyka189.

W 1988 roku Celina Juda pisała o przekładzie powieści Ranka Marinkovicia Wspólna kąpiel. 
Chwaląc przekład, stwierdza:

186 [B.a.] Kronika. ŻL 1982, nr 23, s. 15.
187 [B.a.] Kronika. ŻL 1980, nr 47, s. 19.
188 [B.a.] Kronika. ŻL 1975, nr 49, s. 23.
189 w. wyskieL: Szkice o poezji chorwackiej. ŻL 1979, nr 2, s. 12.
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Wśród różnej klasy tłumaczeń z literatur jugosłowiańskich ten z całą pewnością w znacz-
nej mierze przyczyni się do popularyzacji, zainteresowania i  przychylnego odbioru 
przez polskiego czytelnika twórczości z tego kręgu kulturowego190.

Drukowano również, choć stosunkowo rzadko, przekłady literatury chorwackiej. Ukazały 
się wiersze Danijela Dragojevicia, Milivoja Slavička, Vesny Parun, Slavka Mihalicia191 i frag-
ment powieści Gorana Tribusona192. Najczęściej obecnym na stronach pisma pisarzem był 
Milivoj Slaviček. Trzykrotnie publikowano jego wiersze, a w 1989 roku – rozmowę poety 
z Łucją Danielewską, która przeprowadziła wywiad w Zagrzebiu. Slaviček mówił wówczas 
o sobie, o pokoleniu krugowaszów, swych kontaktach z Polską, o planach na przyszłość193.

Koniec lat osiemdziesiątych i normalne, wydawałoby się, funkcjonowanie państwa, nie 
zapowiadało krwawej wojny. W 1988 roku w Kronice informowano o tym, że 19 maja ZLP 
i ZLJ podpisały umowę o współpracy na lata 1988–1990194, w marcu 1989 roku odnotowano 
podpisanie w MSZ programu współpracy kulturalnej między Polską i Jugosławią na lata 
1989–1991195.

 7.12.2. „Dialog”

Bardzo dobra, a zarazem intensywna współpraca teatralna pomiędzy Polską i Jugosła-
wią znalazła odzwierciedlenie w dużej liczbie publikacji zamieszczonych na łamach mie-
sięcznika „Dialog”. Regularnie ukazywały się relacje redaktorów pisma wyjeżdżających do 
Nowego Sadu na Sterijino pozorje. Kontakty te dodatkowo wzmacniała współpraca mie-
sięcznika z nowosadzkim pismem „Scena”. Znacznie rzadziej zamieszczano sprawozdania 

190 c. Juda: Wspólna kąpiel. ŻL 1988, nr 40, s. 13.
191 d. draGoJević : Spotkanie w Trieście; Kurz. Tłum. J. Maroń . ŻL 1983, nr 21, s. 1; M. sLaviček : 

O dzieciach świata; Ponownie piszę do swojego ciała; Terror. (I najżywotniejszy feniks tysiącleci); Tu jest 
ta opowieść. Tłum. M. GrzeŚczak. ŻL 1982, nr 18, s. 6; M. sLaviček: Przypuśćmy, że jest tak; Na przykład; 
Dopóki jedni wymyślają pisarzy; Planuję, myję zęby, śnię; Znowu pisze o moim ciele; Ten język; Pieśń 
Aramejczyka. Tłum. ł. danieLewska. ŻL 1986, nr 15, s. 3; M. sLaviček: xxx [Naturalnie, że zmierzamy 
ku katastrofie]. Tłum. ł. danieLewska. ŻL 1989, nr 38, s. 5; v. parun: Przypowieść; Numer jedenaście; 
Szkielet. Tłum. ł. danieLewska . ŻL 1988, nr 20, s. 30; s. MiHaLić : Złudzenia i widzenia senne. Tłum.  
G. łaTuszyński. ŻL 1989, nr 27, s. 8.

192 G. TriBuson: Spisek kartografów. Tłum. J. Maroń. ŻL 1983, nr 22, s. 8–9.
193 [M. sLaviček]  Wyznaję precyzję słowa. Chwila rozmowy z Milivojem Slavičkiem. Rozmawiała  

ł. danieLewska. ŻL 1989, nr 38, s. 5.
194 [B.a.] Kronika. ŻL 1988, nr 23, s. 15.
195 [B.a.] Kronika. ŻL 1989, nr 12, s. 15.
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z innych festiwali, na których występowały chorwackie teatry albo grano chorwackie sztuki, 
na przykład z belgradzkiego BITEF czy Dubrownickich Igrzysk Letnich.

Gdy „Dialog” przedstawiał sytuację dramatu i teatru, były to ujęcia ogólne, prezentowane 
pod szyldem jugosłowiańskości. Teatr to jedna z tych sfer, w której przenikanie poszczegól-
nych kultur narodowych było stosunkowo silne, z jednej strony silniejsze niż na przykład 
w literaturze, ale z drugiej – słabsze niż w muzyce rockowej. W repertuarach wszystkich 
scen znajdowały się dzieła innych narodów Jugosławii, w teatrach pracowali twórcy z róż-
nych ośrodków. Instytucją, która symbolizowała jugosłowiańskość w tej dziedzinie sztuki, 
był Jugosłowiański Teatr Dramatyczny, utworzony w 1948 roku, z siedzibą w Belgradzie.

Przegląd festiwali był stałą pozycją w czasopiśmie. Pisali na ten temat albo polscy, albo za-
graniczni autorzy. Wątki kroatystyczne podejmowano też przy okazji omawiania wydarzeń 
teatralnych w Polsce. Przykładowo, w 1976 roku Jerzy Sokołowski opisywał II Ogólnopolski 
Festiwal Dramaturgii Krajów Socjalistycznych, który odbył się w Katowicach w listopadzie 
1975 roku. Sztuki jugosłowiańskich autorów były prezentowane na tym festiwalu pomimo 
dość konsekwentnego unikania przez Jugosłowian brania udziału w, jak to określano, 
imprezach o charakterze blokowym. Na festiwal przyjeżdżały polskie teatry, które miały 
w swym repertuarze utwory jugosłowiańskich autorów. Sokołowski w recenzji przedstawie-
nia próbuje odgadnąć, co skłoniło katowicki teatr do wystawienia tego właśnie dramatu:

Gospodarz festiwalu – Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach, wystawił Rodzinę Glem-
bayów Miroslava Krleży. Wywodzący się z ducha symbolizmu i ekspresjonizmu utwór 
Krleży wyróżnia się dojrzałością literacką i  dramaturgiczną, a  także ciekawymi rolami 
psychologicznymi w  podtekście. Nie jest jednak na tyle oryginalny w  konstrukcji for-
malnej i treściowej, żebyśmy nie odwoływali się ciągle pamięcią do Strindberga, Ibsena 
czy Gorkiego. Wartość poznawcza dzieła ma dziś dla nas znaczenie li tylko historyczne. 
Może zatem głównie bogaty i efektowny zasób ról aktorskich skłonił teatr do zajęcia się 
akurat tą nienową przecież sztuką. Zamysł ten zdaje się potwierdzać bardzo aktorski 
styl reżyserii, który nie zawsze korespondował z możliwościami wykonawczymi zespołu 
poza Józefem Parą (reżyser przedstawienia) w wyrazistej roli Leona Glembaya i Emirem 
Buczackim jako jego despotycznym ojcem196.

Recenzent najwyraźniej nie wiedział o zakulisowych problemach i innych planach Józefa 
Pary, o których znany polski aktor i reżyser w książce Salony i kulisy pisał:

Wielką moją chęcią było wystawienie jugosłowiańskiej sztuki „Hamlet” w Głuchej Dolnej 
Iwo Breszana na zdewastowanej scenie Teatru Rozmaitości przy ulicy Korfantego.

196 J. sokołowski: Festiwal w Katowicach. D 1976, nr 1, s. 169.
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Wspaniałą satyrę na socjalizm autor zaplanował w zniszczonej wiejskiej hali strażackiej, 
do której idealnie pasował srodze zaniedbany za dyrekcji Gogolewskiego i Szykszni Te-
atr Rozmaitości, sprzedany później handlowi przez teatr i władze katowickie – na sklep 
artykułów elektrycznych.
Wystawiając tam sztukę, chciałem zwrócić uwagę na bagatelizujący stosunek władz do 
spraw teatru. Ponieważ na inne miejsce nie chciałem się zgodzić, więc przezorni szefo-
wie KW PZPR, przewidując, że zlikwidowana scena może spowodować lawinę prote-
stów i zapytań akredytowanej przy Festiwalu prasy, uznali sztukę za politycznie błędną 
i niemożliwą do wystawienia.
W pośpiechu, dla uratowania sytuacji, przygotowaliśmy sztukę Miroslava Krleży Bank 
Glembay podsuniętą mi przez pełniącego obowiązki kierownika literackiego Witolda 
Nawrockiego. Niestety, nie odegrała ona na Festiwalu żadnej roli i  była niewypałem. 
Winę oczywiście ponoszę ja, za to, że się zgodziłem. Niestety, termin mnie obligował. 
Na szczęście Festiwal szybko się skończył i trzeba było myśleć o następnej premierze197.

Ostatecznie debiut Brešana w Polsce nastąpił w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bożnowie koło Żagania (fot. 174). 
W tym właśnie miejscu Lubuski Teatr im. Leona Krucz-
kowskiego z Zielonej Góry postanowił wystawić sztukę, 
która już wkrótce stanie się jedną z najbardziej popular-
nych sztuk granych w polskich teatrach.

Bardzo bogaty w  jugoslavica był numer 8. „Dialogu” 
z 1979 roku. Zawierał dramaty serbskich autorów i artykuł 
Petara Marjanovicia Nasze pismo na temat nowosadzkiej 

„Sceny”. Ponadto pismo zamieściło fragment wspomnień, 
bądź co bądź człowieka teatru, Julijego Benešicia Osiem 
lat w Warszawie z aneksem – Przekłady Julijego Benešicia 
z dramaturgii polskiej, tekst Danuty Cirilić-Straszyńskiej 
Benešić – za i przed kurtyną, w którym autorka zapowiada 
wydanie przez Czytelnika książki Osiem lat w Warszawie. 
Pisze też o kontaktach Benešicia z Polską, popularyzowa-
niu literatury jugosłowiańskiej w Polsce i polskiej w Ju-
gosławii, o okresie, w którym pełnił funkcję dyrektora 
w Chorwackim Teatrze Narodowym, i o pobycie w Warszawie. O Benešiciu i jego działal-
ności teatralnej pisała jeszcze Vesna Cvijetković-Kurelec w 1985 roku w artykule Julije Benešić 
i „złoty wiek” teatru w Zagrzebiu (D 1985, nr 4), czyli o latach 1921–1927, gdy Benešić kierował 

197 J. para: Salony i kulisy. Katowice 1999, s. 225–226.

Fot. 174 Gminny Ośrodek Kultury w Bożno-
wie koło Żagania – zdjęcie z polskiej prapre-
miery Przedstawienia „Hamleta”...  – 
Teatr Lubuski w Zielonej Górze
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sceną HNK. Autorka ukazuje go jako jednego z tych twórców, obok Stjepana Mileticia, Mi-
roslava Krležy, Branka Gavelli, którzy najbardziej przyczynili się do unowocześnienia teatru. 
Vesna Cvijetković-Kurelec podkreśla jego zdolności organizacyjne i przywiązywanie dużej 
wagi do repertuaru rodzimego. Całe międzywojnie jest tu przedstawione jako okres eman-
cypacji teatru i unowocześnienia nie tylko teatru, lecz także baletu i opery. 

Oprócz wspomnianych materiałów 8. numer zawierał jeszcze esej Miroslava Krležy O te-
atrze, artykuły: Feliksa Pašicia Teatr i dramat w powojennej Jugosławii, Jovana Hristicia Jugo-
słowiański teatr absurdu198, Georgija Para Dubrovnik i przestrzeń sceniczna. Pašić w skrócie 
przedstawia dzieje dramatu i teatru w Jugosławii po II wojnie światowej. Wyróżnia Krležę, 
o którego twórczości pisze, że stanowi podstawę nowoczesnego teatru jugosłowiańskiego: 

Nie przypadkiem też styl teatru powojennego w Jugosławii wypracowany został właś-
nie na dziełach Krležy bądź pisarzy do niego podobnych. Styl ten, z braku lepszego ter-
minu, nazwijmy „literackim”. Jest to zarazem teatr wielkich indywidualności, tak reżyser-
skich, jak aktorskich199.

Pašić jako reżyserską indywidualność wymienia Branka Gavellę, opisuje jego działalność 
artystyczną, przypomina, jak z grupą aktorów i reżyserów, po opuszczeniu Chorwackiego 
Teatru Narodowego, założył w 1953 roku Zagrzebski Teatr Dramatyczny. Następnie czyni 
wzmiankę o nurcie antycznym w dramatrugii i wymienia jako jego przedstawiciela Marijana 
Matkovicia, uznając dramat Herakles za najciekwszy tekst w tej grupie. W innym miejscu 
wyróżnia Ranka Marinkovicia i dramat Gloria – „jeden z najlepszych w powojennej jugosło-
wiańskiej dramaturgii”. Pašić kończy prezentację na połowie lat sześćdziesiątych.

Paro rozpatruje DLJI pod kątem poszukiwań scenicznych, rozumienia przestrzeni. Przy-
wołuje Marka Foteza i Branka Gavellę, którzy na początku lat pięćdziesiątych odgrywali 
decydującą rolę w kształtowaniu oblicza i charakteru festiwalu: 

[…] przedstawiciele teatru literackiego w  najlepszym znaczeniu. Fotezowi teatr chor-
wacki, jugosłowiański i europejski zawdzięcza sceniczne odkrycie Marina Držicia, bez 
którego dzieł trudno dziś sobie wyobrazić Dubrovačke ljetne igre. Gavella zaś, nawybit-
niejszy reżyser chorwacki i niewątpliwie jeden z najwybitniejszych reżyserów Jugosła-

198 Hristić o teatrze absurdu pisze w sposób ogólny, odwołując się zarówno do dramaturgii za-
chodniej, jak i do jugosłowiańskiej. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte określa jako okres szturmu 
poetów na teatr. W tym kontekście z chorwackich twórców wymienia między innymi Jurego Kaštelana, 
Ivicę Ivanaca i Vančę Kljakovicia. Por. J. HrisTić: Jugosłowiański teatr absurdu. Tłum. p. szyManowski. 
D 1979, nr 8, s. 93.

199 F. pašić: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii. Tłum. a. woJda. D 1979, nr 8, s. 86.
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wii, sam nazwał się „reprezentatem literatury w teatrze”. Obaj też, wychodząc na otwar-
te przestrzenie sceniczne Dubrownika, określili podstawowe, a dziś już potwierdzone 
i utrwalone literackie współrzędne Igrzysk200.

Następnie pokrótce charakteryzuje kolejne dziesięciolecia. Lata pięćdziesiąte to dla niego 
dostosowywanie teatru literackiego do otwartych przestrzeni scenicznych, lata sześćdzie-
siąte – odejście od literatury, poszukiwanie nowych środków wyrazu, próba stworzenia 
teatru „totalnego”,  „cielesnego”  i   „metafizycznego”201, lata siedemdziesiąte zaś stanowią 
kontynuację doświadczeń lat sześćdziesiatych. Autorzy, którzy na stałe wpisali się do re-
pertuaru festiwalu, to Marin Držić (najczęściej grano komedię Dundo Maroje) i Szekspir 
(przede wszystkim Hamlet). Para pisze również o inscenizacji Trylogii dubrownickiej i Allons 
enfants Ivo Vojnovicia. Na końcu wspomina o swych inscenizacjach Areteusza i Krzysztofa 
Kolumba M. Krležy.

Najwięcej i najczęściej pisano jednak o nowosadzkim Sterijino pozorje.  „Dialog” zamiesz-
cza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych relacje z 15 festiwali202. Ich tematyka po-
dyktowana była programem imprezy. Najwięcej sprawozdań opublikowały Elżbieta Wysińska 
i Dorota Jovanka Ćirlić. Zdarzały się też relacje jugosłowiańskich autorów203. Do najczęściej 
granych pisarzy należeli Miroslav Krleža, Marin Držić, Slobodan Šnajder. W latach siedem-
dziesiątych dominowała klasyka literatury narodów Jugosławii, a w relacjach kładziono 
nacisk na kwestie warsztatowe. Nierzadko poszczególne realizacje poddawano krytyce204.

200 G. paro: Dubrovnik i przestrzeń sceniczna. Tłum. e. kwaŚniewska. D 1979, nr 8, s. 98.
201 Por. ibidem, s. 101.
202 Program kolejnych edycji wraz z nagrodami znajduje się na stronie internetowej http://www.

pozorje.org.rs
203 O 21. festiwalu pisano na podstawie relacji Severina M. Franicia, autora z Jugosławii, który 

w sarajewskim miesięczniku „Izraz” zauważył między innymi nieobecność na festiwalu w 1976 roku 
przedstawień z Chorwacji, Czarnogóry i Bośni i Hercegowiny, co zresztą nie jest zgodne z prawdą, 
gdyż bośniackie Narodno pozorište z Zenicy wystawiło znaną i nagrodzoną w 1974 roku przez tygo-
dnik „NIN” powieść Wir (Vir) chorwackiego autora Jurego Franičevicia-Pločara. Por. dć: Jugosłowiań-
skie rozrachunki. D 1977, nr 4. Może dlatego to przeoczono, że sztukę wystawiono poza konkursem. 
Sprawozdawcy na ogół nie wspominają, które przedstawienia brały udział w konkursie, a które nie. 

204 Przykładowo, w sprawozdaniu z 25. edycji festiwalu Elżbieta Wysińska opisywała przedsta-
wienie Orgie zakonnika (Orgije monaha) Janka Policia-Kamova wystawione przez zagrzebski Teatr 
Młodych. Spektakl oceniła jako nieudany: „Mimo konsekwencji interpretacyjnej, utrzymania cało-
ści w klimacie moderny – chętnie powiedzielibyśmy: przybyszewszczyzny – próba wprowadzenia 
Kamova jako dramaturga nie wydaje się udana”. e. wysińska : Nowy Sad – spojrzenia w przeszłość.  
D 1980, nr 7, s. 160. Z kolei Dorota J. Ćirlić krytycznie odniosła się do realizacji Legendy Krležy, którą 
wystawiło Narodno pozorište z Zenicy na 24. festiwalu: „[…] postaci są tylko prezenterami idei, a ich 
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W latach osiemdziesiątych na pierwszy plan zaczęła się wysuwać polityka, a sporód au-
torów najczęściej komentowanym chorwackim dramatopisarzem stał się Slobodan Šnajder. 
Dorota Jovanka Ćirlić w relacji z 28. festiwalu (1983), zatytułowanej Teatr i polityka, dużo 
miejsca poświęca zdobywcy większości nagród – właśnie Slobodanowi Šnajderowi, któ-
rego sztuka Chorwacki Faust została zaprezentowana w 2 realizacjach: Jugosłowiańskiego 
Teatru Dramatycznego, w reżyserii Jovana Unkovskiego, i teatru Narodno kazalište „August 
Cesarec” z Varaždinu, w reżyserii Petara Večeka.

Oba przedstawienia różnią się między sobą i w jakimś sensie [się – L.M.] dopełniają. Bel-
gradzkie było niewątpliwie efektowniejsze aktorsko, w Varaždinie radykalniejszy okazał 
się reżyser, wyrzucił między innymi połowę tekstu, co zgodne było z  jego koncepcją 
teatru, podporządkowanego bardziej scenicznemu znakowi niż słowu. Oba jednak wy-
chodzą od sytuacji tragicznej, by na końcu zdobyć się na ironię: Petar Veček połączył 
postaci Aktora-Fausta i Komisarza w jedną, dzięki czemu każde wypowiedziane słowo 
stawia w cudzysłów, u Unkovskiego Aktor strzela do swojej twarzy ukazującej się pod-
czas projekcji filmowej, która staje się projekcją przyszłości205. 

Głównym selekcjonerem sztuk dopuszczonych na scenę 28. festiwalu Sterijino pozorje 
był Ljubiša Georgijevski ze Skopja. Rozmowę z macedońskim reżyserem przeprowadziła 
Barbara Kazimierczyk, a opublikował „Teatr”. Na pytanie, co poleciłby polskiej publiczności, 
reżyser wskazał między innymi Chorwackiego Fausta ze względu na „uniwersalny problem 
granic wolności artysty”206.

Relację autorstwa Zofii Sieradzkiej z 29. festiwalu Sterijno pozorje (1984) zamieściło pismo 
„Teatr”. Sieradzka pisała w niej o Krležy, Kamovie i Vojnoviciu. Pozytywnie oceniła Festiwal 
i życie teatralne w Jugosławii. Atmosfera tych lat widoczna jest w zapisie o Dubrownickiej 
trylogii: 

statyczna, pełna patosu dyskusja – zdaje się […] pozorną. Reżyser, a także scenograf ulegli tematowi 
biblijnemu, rezygnując z przejścia od lirycznej interpretacji do akcji, od organizującej całość religijnej 
emocji – do walki idei”. Na pozór pozytywniej pisała o spektaklu Śmierciopis Kamova (Kamov smrtopis) 
autorstwa Slobodana Šnjadera wystawionym przez Chorwacki Teatr Narodowy z Zagrzebia. Ćirlić 
Kamova nazywa jugosłowiańskim Baudelaire’em, a inscenizację podsumowuje w takich słowach: 

„Zmiana przestrzeni powoduje zmianę rytmu, budowanego na przemienności scen statycznych i dy-
namicznych. Całość rozwija się bez dbałości o logikę przyczyn i następstw, ale jak w kalejdoskopie, 
»wokół tematu«. Ta nienowa metoda u nas kojarzy się z dobrym teatrem studenckim”. Por. djc: Oblicza 
teatru. D 1979, nr 8, s. 160–161.

205 djc: W Nowym Sadzie: teatr i polityka. D 1983, nr 10, s. 167.
206 Lj. GeorGiJewski: Za granicą. Nie jest tak źle, kiedy się warto o coś kłócić – rozmowa z Ljubišą Geor-

gijewskim ze Skopje. Rozmawiała B. kaziMierczyk. „Teatr” 1983, nr 9, s. 33–35.
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Brzmiało to niczym rozpaczliwy głos o zachowanie własnej tradycji, niepodporządko-
wywanie się ślepo innym, nawet jeśli za nimi stoi siła i racja danej chwili. Tę myśl, tak 
istotną, widać, dla Jugosłowian, łatwo odczytać można w innych prezentowanych spek-
taklach, ze współczesnymi włącznie. Nuta rozrachunku z historią i apel o samodzielność 
myślenia brzmiały w Nowym Sadzie zbyt przejmująco, by miały być przypadkowe207.

Druga połowa lat osiemdziesiątych to wyraźny spadek publikacji i mniejsza znajomość 
bieżących wydarzeń teatralnych. Dorota Jovanka Ćirlić pisze o 31. festiwalu Nowy Sad ’86: 
mniej, ale lepiej (D, 1986, nr 10). W 1987 roku omówiono artykuł Dragana Klaicia Polityczne 
obsesje: nowości jugosłowiańskiego dramatu z angielskiej edycji „Sceny” (D 1986, nr 9), w któ-
rym autor pisze między innymi o sztuce Brešana Anera, a nieco więcej o Šnajderze i sztukach 
Confiteor oraz Chorwacki Faust. Na końcu omówienia zamieszczono komentarz, niesłusznie, 
jak pokażą późniejsze lata, korygujący tytuł tekstu Klaicia: 

Dragan Klaić, występujący tu jako historyk dramaturgii współczesnej, dał swemu omó-
wieniu chyba tytuł na wyrost. To, co dominuje, jest bowiem nie tyle polityczną obsesją, 
co obsesją historyczną. I tak się dzieje zawsze, kiedy naród mocno przeżył swą historię 
i kiedy we właściwym czasie opisać jej, przewartościować i rozważyć nie mógł. Obsesja 
historyczna staje się wówczas polityczną i  na odwrót. Dla współczesności zaś zostają 
futureski i alegoryczny kostium208.

Tytuł był dobry. Jugosłowiański kulturolog i teatrolog doskonale rozumiał, co się dzieje 
w Jugosławii. Historyczne wydarzenia w latach osiemdziesiątych były instrumentalizowane 
na potrzeby bieżącej polityki i celów, jakie wytyczały ówczesne elity władzy, dążące do 
dezintegracji Jugosławii.

Jugoslavica i croatica kończą się w „Dialogu” w 1988 roku. W 4. numerze D.J. Ćirlić na pod-
stawie artykułów ze „Sceny” (1987, nr 3) pisze o kryzysie teatru. Nie proponuje szczegóło-
wego omówienia sytuacji w poszczególnych republikach, powtarza tylko za Aleksandrem 
Rasovanoviciem jedno ogólne zdanie, mówiące o tym, że natężnie kryzysu jest mniejsze 
na zachodzie, a większe na południu, co „odpowiada sytuacji ekonomicznej i degradacji 
cywilizacyjnej w różnych częściach kraju”209. Przyczyn zjawiska autorka upatruje w czynni-
kach natury ekonomiczno-organizacyjnej oraz w wewnętrznym bezwładzie samego teatru. 
Zauważa również odradzanie się teatrów prywatnych210. 

207 z. sieradzka: Sterijino pozorje 1984.  „Teatr” 1984, nr 10, s. 32.
208 hb [BaLT yn H.]: Jugosławia – historyczna obsesja. D 1987, nr 5, s. 189.
209 djc: Jugosławia: powrót do teatrów prywatnych. D 1988, nr 4, s. 186.
210 Ibidem, s. 186–187.
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Ostatnią relacją z Nowego Sadu był artykuł D.J. Ćirlić Teatr literacki w Nowym Sadzie. Na 
33. festiwalu Chorwację reprezentował Bard Antuna Šoljana w wykonaniu Chorwackiego Te-
atru Narodowego z Zagrzebia. Ćirlić krytycznie ocenia spektakl, jak i cały festiwal, na którym 
nie przyznano głównej nagrody. Reżyserowi zarzuca dosłowne odczytanie patetycznego 
tekstu. Według niej, spektakl ciągnął się niemiłosiernie, irytował nieprecyzyjny język aluzji211.

„Dialog”  w omawianym okresie publikował również przekłady dramatów: Przedstawienie 
„Hamleta” we wsi Głucha Dolna (1975) i Uroczysty bankiet w przedsiębiorstwie pogrzebowym 
(1980), obydwa autorstwa Ivo Brešana, z którym dwukrotnie (D 1980, nr 11 i 1985, nr 2) za-
mieszczono wywiady (obydwa przeprowadzone w Jugosławii i przetłumaczone na język 
polski). W numerze, w którym ukazał się przekład Przedstawienia…, wydrukowano również 
artykuł Grzegorza Sinki Sztuki Shakespeare’a w roli tematów, wielokrotnie później we frag-
mentach zamieszczany w programach teatralnych do polskich realizacji Przedstawienia…

 7.12.3. „Twórczość” – literatura i kultura chorwacka  
  w Aliji Dukanovicia przeglądzie prasy literackiej;  
  bogate lata siedemdziesiąte i kryzysowe  
  oraz zdominowane przez politykę lata osiemdziesiąte

W „Twórczości” niezmiennie funkcję kronikarza życia kulturalnego w Jugosławii pełnił Alija 
Dukanović. Jego omówienia prasy literackiej były publikowane z dużą częstotliwością. Nie 
zawsze w każdym i nie zawsze w jednym numerze prezentował czasopisma ze wszystkich 
republik. Dominowały pisma serbskie i chorwackie. Zdarzały się lata, w których Dukanović 
nie dokonywał przeglądu prasy, jak w roku 1978, 1980 i 1981. Sam odnosi się do tej przerwy 
w lutowym numerze z 1982 roku, stawiając pytanie, co się ważnego w życiu literackim Ju-
gosławii wydarzyło w tym okresie. Odpowiada na nie, że raczej nic, bo głównie toczyły się 
kłótnie i spory, czas przyniósł też kilka smutnych wydarzeń: zmarł Tito, jak również kilku 
ludzi kultury, między innymi Drago Ivanišević, „niedoceniana postać w chorwackim życiu 
artystycznym”212. Sprawozdania Dukanovicia kończą się na majowej „Twórczości” w 1987 
roku, a zatem obejmują prawie 24 lata (od 5. numeru w 1963 roku). 

Po wznowieniu przeglądów w latach osiemdziesiątych zaczyna dominować polityka. 
Widać w nich nabrzmiewający konflikt między poszczególnymi republikami i wielkie rozcza-
rowanie panującą sytuacją. Dukanović usiłował poszukiwać głosów rozsądku w toczonych 
sporach. Istotną rolę w rozwoju konfliktu i pogłębianiu różnic, które Slobodan Šnajder uznał 

211 d.J. ćirLić: Teatr literacki w Nowym Sadzie. D 1988, nr 10, s. 168.
212 Por. ad: Jugosławia. T 1982, nr 2, s. 143–145.
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za Freudowski przypadek narcyzmu małych różnic213, odegrali jugosłowiańscy intelektuali-
ści. Przez lata rządów Tity unikali niepoprawnych politycznie tematów, a po śmierci jugo-
słowiańskiego przywódcy przyczynili się do zaognienia sporów wokół długo tłamszonych 
problemów trudnej wspólnej historii. Dały się słyszeć głosy rozsądku, ale dla polityków 
okazywały się niewygodne. Lansowano te opinie, które pozwalały zbić kapitał polityczny 
i dopasować się do narodowych i raczej antyjugosłowiańskich programów najważniejszych 
ówczesnych sił politycznych. 

Niewątpliwie bliskie Dukanoviciowi były poglądy Predraga Matvejevicia, jednego z tych 
jugosłowiańskich intelektualistów, który z niepokojem zwracał uwagę na rosnące różnice 
między poszczególnymi republikami i coraz większe znaczenie, jakie zyskiwała w kulturze 
retoryka narodowa. We wrześniowym numerze z 1974 roku Dukanović pisze o wywiadzie 
z autorem Brewiarza śródziemnomorskiego, który ukazał się w piśmie „Književna reč”. Roz-
mowa dotyczyła między innymi sytuacji kulturalnej w Jugosławii. Matvejević mówił o tym, 
że poważną przeszkodę we wzajemnym porozumieniu stanowi niewłaściwy stosunek do 
tradycji. Dukanović, parafrazując i cytując Matvejevicia, stwierdza: 

[…] daje o  sobie znać ciasnota horyzontów, jałowa, zasklepiona w  sobie nieufność, 
rezygnująca z  jakiegokolwiek (wyjąwszy werbalno-kawiarniane) zaangażowania: za-
angażowania pojętego jako dociekliwość, jako chęć poznania. „Wszystkim nam ciąży 
nieznajomość własnej tożsamości – podkreśla Matvejević – a to pociąga za sobą brak 
zrozumienia dla tożsamości innych”214. 

W czerwcowym numerze w 1975 roku Dukanović prezentuje „Forum”, w którym Matve-
jević przestrzegał przed niebezpieczeństwem absolutyzowania kultury narodowej215. Kli-
mat, jaki panował w latach osiemdziesiątych, obrazuje pogrzeb Marka Risticia. Matvejević 
w miesięczniku „Književnost” napisał, że serbski poeta zwalczał nacjonalizm i szowinizm, 
a na jego pogrzeb przyszło około 50 osób216.

Dukanović w 1985 roku twierdził wprost, że w pismach jugosłowiańskich coraz więcej 
miejsca poświęca się kwestiom narodowym. Ciekawa wydaje się jego uwaga dotycząca 
polskiej perspektywy:

213 Informacja ta pochodzi z artykułu Duška radosavLJevicia The Alchemy of Power and Freedom – 
A Contextualisation of Slobodan Šnajder’s „Hrvatski Faust” („The Croatian Faust”) opublikowanego 
w „Contemporary Theatre Review” 2009, vol. 19 (4), s. 428–447. Radosavljević pisze na początku 
artykułu o wizycie Šnajdera w 1997 roku w Belgradzie w Centrum Dekontaminacji Kulturowej (Centar 
za kulturnu dekontaminaciju).

214 ad: Jugosławia. T 1974, nr 9, s. 146.
215 ad: Jugosławia. T 1975, nr 6, s. 146–148.
216 ad: Jugosławia. T 1985, nr 6, s. 121–123.
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Chodzi tu przeważnie o sprawy w Polsce nieznane (ze względu na jednorodny charakter 
substancji ludnościowej), a co za tym idzie – dla Polaków raczej niezrozumiałe lub trud-
ne do zrozumienia. Dla Jugosławii jednak, ojczyzny sześciu narodów i dwóch dużych 
narodowości, są to problemy aktualne i  ważne; ponadto są one niezwykle delikatne 
i drażliwe. Szczególnie zaś delikatne i drażliwe są w Bośni i Hercegowinie, gdzie współ-
żyją ze sobą, dom przy domu lub nawet w jednym domu, przedstawiciele co najmniej 
trzech narodów217.

Spostrzeżenie Dukanovicia budzi wątpliwości. Po pierwsze, z analizy tekstów publiko-
wanych przez Polaków po powrocie z Jugosławii wynika, że mieli pełną świadomość róż-
nic, jakie zaznaczają się między poszczególnymi częściami federacji. Po drugie, Polska do  
II wojny światowej była krajem zróżnicowanym pod względem religijnym, narodowym, 
także kulturowym, i doświadczenie życia w takich wspólnotach jest częścią polskiej tożsa-
mości oraz pamięci historycznej.

W przeglądach Dukanović wraca do określonych wątków, toteż można jego sprawozda-
nia połączyć i utworzyć z nich bloki tematyczne: związane z twórczością literacką – Miroslav 
Krleža, poezja, proza, dramat, chorwackie literaturoznawstwo, treści jugoslawistyczne, oraz 
z życiem literacko-kulturalnym i społeczno-politycznym – Związek Literatów Jugosławii, 
problemy wydawnicze, związki literatury i polityki, powroty do przeszłości.

 7.12.3.1. Miroslav Krleža

Dukanović wiele artykułów poświęcił twórczości poetyckiej Krležy, a zwłaszcza Balladom 
Pietrka Kerempuha i przy tej okazji dialektowi kajkawskiemu. W marcowym numerze z 1974 
roku, streszczając rozważania Marina Franičevicia opublikowane w „Forum”, przybliża pol-
skiemu czytelnikowi funkcję dialektu:

Kajkawszczyzna Krleży to  – mówi Franiczević  – nasz język, język naszego bytowania 
i umierania, naszego mówienia i narzekania, naszych olśnień i załamań. To język po to 
stworzony, aby za jego pomocą można było dać „najbardziej esencjalną poetycką syn-
tezę naszego ludzkiego i narodowego losu”, naszego tysiącletniego trwania pomiędzy 
kowadłem a młotem, pod szubienicami, naszą ugodowość, nasz nonkonformizm, miał-
kość i wielkość naszą, i naszą buntowniczą świadomość – podkreśla Marin Franiczević218. 

217 ad: Jugosławia. T 1985, nr 5, s. 142.
218 ad: Jugosławia. T 1974, nr 3, s. 143.
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W majowym numerze ponownie wrócił do Ballad…, gdyż czasopismo „Forum” opubliko-
wało dwa eseje o Krležy – Marina Franičevicia i Zvanego Črnji. Autorzy piszący o literaturze 
dialektalnej nie wydają się przypadkowi. Obaj pochodzą z adriatyckiej części Chorwacji, 
dlatego ich ojczystym dialektem jest dialekt czakawski219 i właśnie dialektalność jako pro-
blem ogólny jest im tak bliska220. Dukanović wchodzi w polemikę z Črnją i snuje własne 
rozważania na temat przekładalności literatury pisanej w dialekcie: 

Niestety, autor nic nie mówi o tym, że utwory napisane gwarą, że nawet drobne interpo-
lacje gwarowe, są nieprzetłumaczalne. Że najlepszym nawet dziełom, napisanym w dia-
lekcie, automatycznie zagradza się drogę w świat, że „dialektyzacja literatury” de facto 
prowadzi do jej prowincjonalizacji, przez co owa funkcja uniwersalna dialektu staje się 
połowiczna, jeśli nie fikcyjna, prowadzi do powstania czegoś w rodzaju uniwersalizmu 
lokalnego. A tymczasem każdej literaturze (i każdemu pisarzowi) marzy się powszech-
ność absolutna, totalna221. 

Po raz kolejny Ballady… powróciły w styczniowym numerze  „Twórczości”  z 1975 roku. Po-
nownie także w „Forum”, które tym razem opublikowało esej Ivo Frangeša Bunt chłopski jako 
motyw literacki w piśmiennictwie narodowym222. Zainteresowanie dialektem i Balladami… 
okazało się nieprzypadkowe. Dukanović na pewno już w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych pracował nad ich przekładem. Rozmawiał na ten temat z Ivanem Lovrenoviciem 
w 1979 roku, o czym świadczy cytowane w 4. rozdziale niniejszej książki wspomnienie ich 
spotkania i znajomości.

Krleža to jeden z tych pisarzy, o których Dukanović wypowiadał się najczęściej. Autora 
Powrotu Filipa Latinowicza pokazuje dwojako. Z jednej strony jako twórcę, dla którego 
najważniejsze jest położenie i kultura własnego narodu – takiego Krležę widać w tekście 
Radovana Pavicia opublikowanym w „Forum”, w którym chorwacki „geopolityk” pisze: 

219 Dukanović w październikowym (1974) numerze „Twórczości” pisał o tworzącym zarówno w lite-
rackiej sztokawszczyźnie, jak i w dialekcie czakawskim Marinie Franičeviciu, nazywając go „głównym 
przedstawicielem reliktowej dziś poezji czakawskiej” we współczesnej poezji jugosłowiańskiej. ad: 
Jugosławia. T 1974, nr 10, s. 143. W 6. numerze z 1975 roku konstatuje, że cała poezja dialektalna 
wymiera. Por. T 1975, nr 6, s. 146–148.

220 Język chorwacki ma 3 dialekty: czakawski, kajkawski i sztokawski. Podczas reformy i kodyfikacji 
języka literackiego w pierwszej połowie XIX wieku 2 pierwsze z nich zostały odrzucone, a podstawą 
języka literackiego stał się dialekt sztokawski.

221 ad: Jugosławia. T 1974, nr 5, s. 147–148.
222 ad: Jugosławia. T 1975, nr 1, s. 145–146.
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Krleżę nieprzerwanie interesowało infernum croaticum  – bezwyjściowe położenie oj-
czyzny rozćwiartowanej, tkwiącej pomiędzy hordami janczarów a weneckimi galarami, 
wystawionej na unicestwiające ciosy Budy i Wiednia223. 

Z drugiej strony, i takie odczytanie jest Dukanoviciowi znacznie bliższe, jako twórca uni-
wersalny – jak to choćby czyni w zamieszczonym w „Forum” eseju Bruno Popović: 

Krleża więc jest pisarzem Antyhistorii i Antymitu, a także pisarzem wiary i świadomości. 
Przeciwstawia on Historii świadomość stworzenia zbuntowanego, człowieka obudzo-
nego w człowieku – człowieka, który nie chce być narzędziem zmitologizowanych dzie-
jów ani naczyniem absurdu. Zbuntowany człowiek Krleży wierzy, w sposób konkretny 
wierzy, w  humanistyczną utopię, a  świadomość jego jest świadomością czynną. Ale 
wierzy, myśląc. Krleża uznaje tylko bohaterów, którzy robią użytek z mózgu, i właściwie 
jedyną jego miłością jest Amor homini intelectualis. Taki to jest Kerempuhowski świato-
pogląd, taka jest Krleżańska formuła Przewrotu, zamachu na rzeczywistość – stwierdza 
Popović224.

Dukanović omówił specjalne numery pism literackich („Književnost” i „Forum”) poświę-
cone Krležy z okazji 85. urodzin pisarza. W „Forum” zamieszczono między innymi artykuł 
Glembajowie, czyli w stronę powieści Jana Wierzbickiego, z którego tezami Dukanović pole-
mizuje. Na przykład z tym, że inspiracją dla Krležy był Proust i cykl W poszukiwaniu straco-
nego czasu. Dukanović zgadza się z tezą, że Glembajowie nie są najwybitniejszym dziełem 
Krležy, ale za „naciąganą” uważa teorię, w myśl której Glembajowie są wstępem do później-
szych powieści225.

Przełom w recepcji Krležy nastąpił po jego śmierci, gdy wybuchły spory na temat pisa-
rza. Sympatią Dukanović wyraźnie darzy Krležę. Najpierw pisze o dyskusji sprowokowanej 
przez „Književnost”. Belgradzki miesięcznik bowiem opublikował, bez wiedzy spadkobier-
ców, esej Dialektyczny Antybarbarus, wznowiony po raz pierwszy od 40 lat. Dukanović 
rekonstruuje okoliczności powstania tekstu i uważa, że Krleža w sporze z partią miał rację, 
broniąc autonomii sztuki, nie wracał zaś do tekstu nie dlatego, że się bał, lecz dlatego, że 
sprawa po wojnie stała się już nieistotna, a stanowisko partii w ostatecznym rozrachunku 
było zasadne226. W następnym numerze czytelnik dowiaduje się o książce Stanka Lasicia 
Krleža – chronologia życia i pracy. Dukanović tym razem wyszukał krytyczny wobec chorwac-

223 ad: Jugosławia. T 1975, nr 4, s. 135.
224 ad: Jugosławia. T 1977, nr 1, s. 154.
225 ad: Jugosławia. T 1979, nr 5, s. 148–150.
226 ad: Jugosławia. T 1982, nr 6, s. 151.
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kiego badacza artykuł Vlada Mađarevicia zamieszczony w dwutygodniku „Oko”. Mađarević 
krytykuje Lasicia za to, że najpierw był dogmatycznym marksistą, a obecnie prezentuje się 
jako wolnomyślny dysydent. Nie zgadza się z jego opinią, że „Krleża jest bipolarny, dwu-
częściowy, w dodatku rozszczepiony, rozpęknięty na dwie wzajem wobec siebie wrogie 
połówki – na artystę i polityka”227. 

W sierpniowym numerze z 1983 roku Dukanović przedstawił potrójny numer „Forum”, 
w całości poświęcony Krležy. Zwraca uwagę na wiersz Vladimira Popovicia Spowiedź poety 
w obliczu śmierci, w którym podmiotem lirycznym jest sam Krleža. Ponadto Dukanović 
pisze o jego 20 listach do Marka Risticia, studium Frangeša Krleža i Matoš (chorwacki ba-
dacz dwukrotnie powołuje się w nim na Jana Wierzbickiego, nazwanego najwybitniejszym 
obecnie polskim „jugosłowianistą”), w którym jest mowa między innymi o Krležy literackiej 
fascynacji Matošem. Autor Na krawędzi rozumu pojawia się też we fragmencie dziennika 
Marijana Matkovicia Stopy na drodze (Stope na stazi), w wyraźnie politycznym kontekście. 
Dukanović opowiada dwie anegdoty Matkovicia. Z pierwszej, z pogrzebu Krležy, wynika, 
że w Chorwacji, w potocznej opinii, był odbierany przede wszystkim jako polityk, którego 
chorwackość podważano – ze względu na niewątpliwie projugosłowiańską orientację. 
Z drugiej, przekazanej przez Andricia, że w Serbii utarł się stereotyp Krležy jako pisarza, 
który nienawidzi narodu serbskiego228.

W kolejnym numerze został omówiony esej Vlatka Pavleticia Krleža o sobie i innych. Jest 
on właściwie recenzją książki Enesa Čengicia, sekretarza pisarza, Z Krležą z dnia na dzień. 
Według Pavleticia, można ją czytać i jako beletrystykę, i jako niepośledniej rangi dokument. 
To książka o późnych latach pisarza, zawiera jego opinie o wielu twórcach i politykach, 
o tym na przykład, że z awersją odnosił się do Ujevicia, a cenił Titę. Powraca też problem 
wciąż – jak się okazuje – żywy, sprowadzający się do pytania, dlaczego Krleža pomimo 
swych lewicowych poglądów nie przyłączył się do partyzantów. Čengić tłumaczy to obawą 
przed zlikwidowaniem229.

Polityka powróciła w dwuczęściowym artykule Petara Džadžicia z pisma „Književnost” 
Paralela: stosunki Gorki – Lenin i Krleža – Tito. Wynika z niego, że obie, jakże ważne w dziejach 
Jugosławii, postacie nie lubiły się przesadnie, lecz się szanowały: „Tito zawsze cenił talent 
Krleży, a Krleża u Tita instynkt proletariusza oraz realizm, trzeźwość sądu”230. W drugiej części 
mowa jest o konflikcie partii z intelektualistami, do jakiego doszło pod koniec 1939 roku, 
o tym, dlaczego pisarz nie wstąpił do partyzantki, o planach zlikwidowania Krležy, którego 
bronił Tito. Spośród ludzi nieprzychylnych Krležy najczęściej wymienia się Radovana Zo-

227 ad: Jugosławia. T 1982, nr 7, s. 147.
228 ad: Jugosławia. T 1983, nr 8, s. 145–147.
229 ad: Jugosławia. T 1986, nr 9, s. 131–133.
230 ad: Jugosławia. T 1987, nr 3, s. 131.
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govicia i Milovana Đilasa, o których sam Krleža miał mówić, że są pismakami, „literackimi 
wilkołakami”, barbarzyńcami, i odmawiał im talentu literackiego231.

Dukanović poszukiwał głosów przychylnych autorowi Bankietu w Blitwie. W marcowym 
numerze z 1987 roku, za tygodnikiem „Odjek”, referuje rozmowę z Vilimem Svečenjakiem, 
osiemdziesięcioletnim plastykiem, członkiem grupy Zemlja. Svečenjak z Krležą się przyjaźnił 
i apelował, żeby skończyć z „opluwaniem” pisarza232.

 7.12.3.2. Poezja

W dziedzinie poezji zdecydowanie częstsze od syntetycznych omówień jej rozwoju były 
prezentacje twórczości poszczególnych poetów. Jedyne w przeglądach Dukanovicia ca-
łościowe ujęcie to przedstawienie propozycji Aleksandra Petrova z pisma „Književna reč”. 
Serbski krytyk wyróżnia kilka pokoleń twórców. Zaczyna od Vesny Parun i Jurego Kaštelana, 
należących do pokolenia granicznego, które zmieniło kierunek rozwoju poezji chorwackiej. 
Proces ów pogłębiło pierwsze powojenne pokolenie z początku lat pięćdziesiątych, do któ-
rego Petrov zalicza Milivoja Slavička, Slavka Mihalicia i Ivana Slamniga. Zakwestionowało 
ono wszystkie wartości, wprowadziło niepokój egzystencjalny, „rozwinęło flagi samotnych 
jednostek”.  Według Petrova, kolejne pokolenie cechuje ironia i sceptycyzm, powątpiewanie, 
czy cel się da w ogóle urzeczywistnić, a jego przedstawicielem jest między innymi Dubravko 
Horvatić. Do ostatniego pokolenia należy grupa najmłodszych poetów, z drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych, uprawiających poezję konkretną, rejestrujących zjawiska, przyjmujących 
za tworzywo literatury surowy materiał rzeczywistości233.

Indywidualnie najczęściej prezentowani i najbardziej cenieni przez Dukanovicia są trzej 
poeci: Dragutin Tadijanović, Dobriša Cesarić i Slavko Mihalić. W sarajewskim piśmie „Izraz” 
Tadijanović zostaje uznany za poetę, który we współczesnej poezji chorwackiej „jest mi-
strzem w budowaniu na pozór prostych i zwyczajnych, lecz w istocie skomplikowanych – 
kompozycyjnie i rytmicznie – utworów”234. Kolejny opis poezji Tadijanovicia znajduje się 
w sierpniowym numerze  „Twórczości”  z 1976 roku. Po zajmującej kolumnę charakterystyce 
twórczości poety Dukanović odnosi się do najdłuższego tekstu zamieszczonego w nowym 
podwójnym numerze  „Republiki”.  Jego autor Cvjetko Milanja, chorwacki badacz, podej-
muje próbę nowej interpretacji poezji Tadijanovicia: 

231 ad: Jugosławia. T 1987, nr 4, s. 130–132.
232 ad: Jugosławia. T 1987, nr 3, s. 131.
233 Por. ad: Jugosławia. T 1974, nr 11, s. 139–140.
234 ad: Jugosławia. T 1974, nr 4, s. 141.
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Cvjetko Milania, nie zgadzając się z  dotychczasowymi sposobami interpretacji poezji 
Tadijanovicia, sposobami, które kawałkowały dzieło tego poety i rozpatrywały je na tle 
jego „drogi życiowej”, próbuje nowego spojrzenia: interesuje go wewnętrzna istotność 
poezji Tadijanovicia, analizuje więc jej główne problemy i opisuje najważniejsze tema-
tyczne zawęźlenia235. 

Kolejny zapis dotyczy Šimego Vučeticia. Dukanović nie prezentuje jego poglądów. Tym 
razem to krytyk staje się bohaterem relacji: 

Vuczetić, który sam jest poetą, wdziera się w głąb poezji Tadijanovicia i odkrywa w niej 
niejedną rzecz dotąd nieznaną, niedostrzeżoną. W ogóle teksty Vuczeticia o poetach są 
dziwne, dziwnie sugestywne, operują zdaniami poetyckimi, inkrustowanymi językiem 
analizowanego dzieła – Vuczetić nie wytrychem krytyków, ale kluczem danego poety 
stara się otworzyć jego dom. Potrafi on wymacać tętnicę analizowanego dzieła, mierząc 
zaś puls, nie tamuje krążenia, nie przerywa pracy serca. Jeszcze jedno świadectwo, że 
poeci bywają najlepszymi analitykami poezji236.

W listopadzie 1985 roku, prezentując „Forum”, Dukanović dzielił się z czytelnikami wra-
żeniami z lektury opublikowanych w piśmie nowych wierszy Tadijanovicia. Zastanawia się, 
dlaczego poeta jest tak rzadko tłumaczony. Jego zdaniem, może to wynikać z „prostory 
wyrazu”: 

Bo trudno w innym idiomie oddać taką naturalność, taką bezpośredniość i bezpreten-
sjonalność wypowiedzi237.

Dobriša Cesarić był dla Dukanovicia jednym z najwybitniejszych poetów chorwackich, 
jedną z głównych figur poezji XX wieku. O Cesariciu pisał dwukrotnie. Pierwszy raz w 1976 
roku, w związku ze szkicem Anđelka Vuleticia poświęconym poecie. Tekst Anđelka Vuleticia 
jest poetycki i Dukanović ponownie, jak w przypadku Šimego Vučeticia, wierzy w taki rodzaj 
interpretacji twórczości poetyckiej. Anđelko Vuletić oprócz własnych obserwacji obficie 
cytuje fragmenty utworów Cesaricia, co Dukanović wykorzystuje do zamieszczenia własnej 
próbki tłumaczenia wiersza Gdy będę trawą238. Po raz drugi, w 1983 roku, już po śmierci poety, 
Dukanović w krótkim wspomnieniu porównuje poezję Cesaricia do liryki Staffa: 

235 ad: Jugosławia. T 1976, nr 8, s. 142.
236 ad: Jugosławia. T 1977, nr 5, s. 151.
237 ad: Jugosławia. T 1985, nr 11, s. 129.
238 ad: Jugosławia. T 1976, nr 4, s. 137–138.
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Pisał bardzo subtelne liriki staroświecką manierą (w pewnym sensie przypominają po-
ezję Staffa), ale staroświeckość formy przezwyciężał – jak to zawsze dzieje się, gdy cho-
dzi o wybitne osobowości – intensywnością wewnętrznych indywidualnych przeżyć239.

O Slavku Mihaliciu najpierw pisał w „Forum” Antun Šoljan, podkreślając przywiązywanie 
przez poetę większej wagi do kwestii etycznych aniżeli do estetyki240. Kolejna publikacja na 
temat Mihalicia pochodzi z 1983 roku. Jest to obszerne omówienie artykułu wojwodińskiego 
krytyka Draška Ređepa z zagrzebskiego „Oka”, z fragmentami utworów w tłumaczeniu Du-
kanovicia. To nie tylko prezentacja nowego tomiku wierszy, lecz także próba analizy całej 
twórczości241. W lutowym numerze z 1984 roku Dukanović omówił potrójny numer „Forum”, 
w którym ukazał się cykl nowych wierszy poety. Tym razem nie relacjonuje czyjegoś opra-
cowania, lecz dzieli się z czytelnikami wyłącznie własnymi spostrzeżeniami: 

[…] Mihalić jest, czy też był, uważany za twórcę nowoczesnej zintelektualizowanej liry-
ki, która abstrakcyjnym słownictwem wyraża stany trwogi, uczucie niedogodności jed-
nostki, poety we współczesnym świecie. Otóż wydaje się, że Mihalić w ostatnim okresie 
coraz częściej odchodzi od dążności do wypowiadania niepokojów indywidualnych ku 
trosce o wszystkich, ku trwogom powszechnym, ku przerażeniu faktem, że dzisiejszy 
świat staje się pustynią, obszarem bez zasad242.

Na pewno Dukanović przyciągał uwagę swym barwnym językiem i anegdotami. Gdy 
omawia Jurego Ujevicia recenzję tomiku wierszy Josipa Severa, nazywa poetę „zawołanym 
winopijcem i tęgospustem”, który „rzadko bywa trzeźwy”. Wchodzi też w polemikę z recen-
zentem, nie zgadzając się, że „mowa poezji Severa to »wysumiblowany język futuryzmu 
i strukturalizmu«”. W zamian proponuje własną interpretację:

[…] Sever na gruncie jugosłowiańskim jest jedynym prawdziwym konstruktywistą: 
w sposób nowoczesny rozkłada i na powrót składa słowa i zdania, wykuwa nowe, funk-
cjonalne słowa i zdania, karamboluje ze sobą słowa i dzięki temu wydobywa z nich świe-
że poetyckie treści i tworzy nowe konstrukcje243.

239 ad: Jugosławia. T 1983, nr 4, s. 149.
240 ad: Jugosławia. T 1975, nr 4, s. 135.
241 ad: Jugosławia. T 1983, nr 4, s. 149–150.
242 ad: Jugosławia. T 1984, nr 2, s. 137.
243 ad: Jugosławia. T 1979, nr 6, s. 147.
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 7.12.3.3. Proza

W sprawozdaniach Dukanovicia nie ma zbyt wielu informacji na temat prozy chorwackiej. 
W lipcowym numerze z 1974 roku zamieścił własną opinię o powieści Antuna Šoljana Port: 

Szolian pisze satyrę na inteligenta, na inteligencką miękocinę i niemrawę, jakim jest in-
żynier Despot, człowiek niby uczciwy, ale mocno nieruchawy, który daje sobą powodo-
wać i z którego do końca powieści zrobi się zapewne zwyczajna szmata244.

Dukanović dochodzi do wniosku, że nowa powieść Šoljana to kontynuacja Zdrajców, 
gdyż Despot jest

po prostu „zdrajcą”, to znaczy człowiekiem przekonanym, że od „zdrady” uciec nie spo-
sób, że stała się ona niejako naszym stanem naturalnym. Można by było uciec, gdyby się 
nic nie robiło, ale ponieważ musi się coś robić, jeżeli nie pierwsza czy trzecia, to któraś 
tam z rzędu sytuacja wciągnie nas w wir „zdrad”, a dalej już tonie się bezboleśnie i bez-
opornie. Zjawisko „zdrady” – to właśnie w swoich utworach zdaje się sugerować Antun 
Szolian, poeta, krytyk, tłumacz i coraz lepszy prozaik chorwacki – jest hańbiącym a nie-
zbywalnym piętnem czasów, w których wypadło nam żyć245.

W kwietniowym przeglądzie z 1986 roku znalazło się porównanie prozy Vjekoslava Kaleba 
i Petara Šegedina w związku z opublikowaniem ich utworów w „Forum”. Zanim Dukanović 
przechodzi do opowiedzenia treści noweli Šegedina, dokonuje ogólnej charakterystyki 
stylów prozatorskich („stylistyka”) obu pisarzy:

U Kaleba jest ona nieefektowna, szara, kostropata, chciałoby się powiedzieć: kamienista 
jak jego krajobraz rodzinny, a u Szegedina – efektowna, odznacza się pewną elegancją, 
chce się podobać, jest słoneczna i malarska, poza tym łączy elementy starego realizmu 
i  nowej prozy eseizowanej. Kaleb wciąga samą sugestywnością przedstawianych do-
świadczeń, często biologiczno-psychologicznych, wewnętrznym dramatyzmem prze-
żyć, a Szegedin – fabułą, zdarzeniami zewnętrznymi, atrakcyjnymi, a nawet łechcącymi 
wyobraźnię czytelnika246.

244 ad: Jugosławia. T 1974, nr 7, s. 159.
245 Ibidem.
246 ad: Jugosławia. T 1986, nr 4, s. 125.
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 7.12.3.4. Dramat

Dukanović nie należał do entuzjastów twórczości Ivo Brešana, najbardziej popularnego 
w Polsce jugosłowiańskiego dramatopisarza. W swych przeglądach tylko raz pisał o au-
torze Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna, powstrzymując się od własnej oceny 
czy dopowiedzeń do artykułu Ivana Vidana Intertekstualny charakter dramatów Brešana247, 
który opublikował splicki miesięcznik „Mogućnosti”. Dukanović znacznie wyżej cenił twór-
czość dramatyczną Marijana Matkovicia. W marcowym numerze z 1974 roku nazwał go 
najwybitniejszym wówczas dramaturgiem chorwackim i ogólnojugosłowiańskim. Zrobił 
to, omawiając 9. numer „Forum” z 1973 roku, w którym ukazał się nowy utwór Matkovicia 
Sen Jationa. Dukanović uważa dramat za bardzo literacki i opisuje go żywiołowo, barwnie, 
z temperamentem południowca: 

[…] to szermierka literacka, która sama w sobie stanowi wartość, którą czyta się z wiel-
ką satysfakcją. A jeśli chodzi o treść tekstu, to z początku wydaje się, że autor pragnie 
w nim atakować czynniki prześladujące współczesnych intelektualistów, potem – gdzieś 
w środku – mamy wrażenie, że chodzi mu o atak na głupotę i tępotę rządzących światem 
głąbów i przeciętniaków, wreszcie, pod koniec, że chce skompromitować hamletyzują-
cych twórców, pisarzy-mięczaków. To niezdecydowanie tematyczne wyrównuje jednak 
tonacja całej sztuki: namiętna, polemiczna, ironiczna, subtelnie aluzyjna i  symboliczna. 
Właściwie to ta tonacja urasta do rangi bohatera utworu Matkovicia […]248.

Po raz ostatni Dukanović pisał o Matkoviciu w styczniu 1986 roku, omawiając jeden z nu-
merów zagrzebskiego pisma „Oko”, które poświęciło dużo miejsca zmarłemu pod koniec 
lipca pisarzowi. Matković jest tu przedstawiony jako jedyny pisarz, który ośmielił się pójść 
w dramacie śladem Krležy: 

Przejął od tego autora osobliwą wizję świata, jednakże po swojemu ją zmodyfikował. 
Zmiana polegała na wprowadzeniu symbolicznych podtekstów i  nowoczesnych kon-
cepcji filozoficznych249.

Pracował ponadto przez wiele lat jako redaktor naczelny miesięcznika „Forum” – zda-
niem Dukanovicia, najlepszego jugosłowiańskiego pisma literacko-naukowego, będącego 
jednym z podstawowych źródeł informacji dla publikowanego w „Twórczości” przeglądu.

247 Por. ad: Jugosławia. T 1986, nr 9, s. 132.
248 ad: Jugosławia. T 1974, nr 3, s. 143.
249 ad: Jugosławia. T 1986, nr 1, s. 141.
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 7.12.3.5. Treści jugoslawistyczne

W przeglądach Dukanovicia do rzadkości należały ujęcia porównawcze, co wiązało się z cha-
rakterem jugosłowiańskich pism, które najczęściej podejmowały określoną problematykę 
w ograniczeniu do jednej z literatur narodów Jugosławii. Dukanoviciowi brakuje takich 
prac, wyszukuje je w czytanych pismach i uwzględnia w swej rubryce. Komparatystyczna 
perspektywa ujawnia się w artykule Draška Ređepa o Isidorze Sekulić i Antunie Gustavie 
Matošu. Ređep zauważa w ich twórczości liczne podobieństwa i pokrewieństwa, oboje 
w swej literaturze byli, według niego, mistrzami nowoczesnego eseju, prozy podróżniczej, 
erudytami, eklektykami, niewolnikami dygresji:

[…] w dziele obojga widoczny jest komponent narodowy i kosmopolityczny, i u obojga 
narodowy, patriotyczny góruje250.

Porównanie twórczości chorwackiego i serbskiego autora odnalazł Dukanović również 
w eseju Slavka Gordicia, który porównywał lirykę Slavka Mihalicia z twórczością Miodraga 
Pavlovicia. Przy tej okazji Dukanović zastanawia się, czy takie komparatystyczne ujęcie jest 
wyjątkiem, czy może zwiastuje odwrócenie panującego już od dłuższego czasu trendu: 

[…] czy to przypadek, jedynie kwestia indywidualnego spojrzenia jednego krytyka, czy 
też stanowi to zapowiedź ponownego (jak było w pierwszych powojennych latach) zbli-
żenia jugosłowiańskich literatur?251.

 7.12.3.6. Inne tematy

Jeden ze stałych elementów przeglądu stanowiło odnotowywanie ważniejszych jugosło-
wiańskich opracowań literaturoznawczych, często na podstawie lektury pisma „Umjetnost 
riječi”. Polski czytelnik miał okazję w ten sposób poznać nabardziej znanych chorwackich 
literaturoznawców, a wśród nich Miroslava Šicla, Zdenka Škreba,  „czołowego chorwackiego 
teoretyka literatury”,  Viktora Žmegača, Miroslava Bekera i Milivoja Solara.

Dukanović stosunkowo rzadko pisywał o innych niż literatura dziedzinach kultury. Do 
tych wyjątków należy malarstwo naiwne i jugosłowiańska kinematografia252. Zdarzały się 
też monograficzne przeglądy, to znaczy poświęcone jednemu tematowi czy twórcy. Kwiet-

250 ad: Jugosławia. T 1975, nr 2, s. 148.
251 ad: Jugosławia. T 1984, nr 6, s. 141 (artykuł Gordicia ukazał się w piśmie „Književnost”).
252 Por. ad: Jugosławia. T 1983, nr 2, s. 147.
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niowy numer z 1984 roku w całości został poświęcony Jurajowi Križaniciowi. Pretekstem było 
opublikowanie w  „Forum”  pracy Ivana Goluba o tej  „czołowej figurze siedemnastowiecznej 
kultury chorwackiej”, „jednej z najwybitniejszych postaci całej Słowiańszczyzny”. Przy tej 
okazji Dukanović konstatuje małe zainteresowanie w Polsce postacią Križanicia. Uważa, 
że składają się na to dwie przyczyny: „pewne uprzedzenia” samych Polaków, którzy o nim 
słyszeli, „ale nie poważają go zbytnio”, oraz jego krytyczna ocena Rzeczypospolitej połowy 
XVII wieku i większa wiara w Rosję253.

 7.12.3.7. Związek Literatów Jugosławii

W październikowym numerze z 1985 roku Dukanović relacjonował za prasą jugosłowiańską 
IX Zjazd ZLJ. Zaprezentował 3 pisma: sarajewski „Odjek”, belgradzką „Književną reč” i za-
grzebskie „Oko”. Zawierały one przeważnie wypowiedzi samych pisarzy – uczestników 
Zjazdu. Za najbardziej interesujące uznano wystąpienie Vesny Parun, wydrukowane w „Oku”. 
Według Dukanovicia, tekst trudno jest zreferować ze względu na jego poetycko-dyskur-
sywny i poetycko-filozoficzny charakter:

Owszem, atakowała bezpardonowo agresywność biurokracji, „nieoświecony absolu-
tyzm”, zatrącała o złożone sprawy narodowe, przede wszystkim jednak zwracała się do 
swoich kolegów, do pisarzy, przypominając im, kim są; zarzucała im, że zbytnio patrzą 
w  dół, a  zapominają o  niebie (niebo wygwieżdżone nade mną, a  prawo moralne we 
mnie), że dają się zwodzić materialności świata, brać na lep taniej retoryki politycznej, 
zapominając o swoim posłannictwie, posłannictwie ducha, o duchowej istocie swojej 
pracy. Nie, nie atakowała cywilizacji, techniki, komputerów, raczej je chwaliła, domagała 
się jednak, żeby służyły nie odczłowieczaniu człowieka, jego uniformizacji, bestializacji, 
ale trwałej humanizacji, nie rozkładowi i parcjalizacji świata, ale twórczej integracji254.

Serbski krytyk Borislav Mihajlović stwierdził, że Zjazd zostanie zapamiętany jako Zjazd 
Vesny Parun, a serbski pisarz Matija Bećković zaproponował, aby tekst eseju Parun uchwalić 
jako wniosek i przesłanie Zjazdu.

Śladem tarć, jakie się zaczęły w ZLJ,  jest omówienie felietonu Pera Kvesicia z zagrzebskiego 
„Oka”, w którym poruszono sprawę wyboru nowego prezesa ZLJ i kontrowersji związanych 
z wysuniętą przez Stowarzyszenie Literatów Serbii kandydaturą Miodraga Bulatovicia. Wielu 
było przeciwko – pisarze słoweńscy, chorwaccy, bośniacko-hercegowińscy, a nawet nie-

253 ad: Jugosławia. T 1984, nr 4, s. 137–140.
254 ad: Jugosławia. T 1985, nr 10, s. 123.
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którzy pisarze serbscy, zarzucający Bulatoviciowi stosowanie niedemokratycznych metod. 
Zwiastunem tego, co wkrótce miało nastąpić w sferze stricte politycznej, czyli na forum 
Związku Komunistów Jugosławii, było stanowisko Słoweńców, którzy w przypadku wy-
boru Bulatovicia na prezesa ZLJ zagrozili wystąpieniem ze wspólnej organizacji pisarzy 
jugosłowiańskich255.

 7.12.3.8. Literatura i polityka, powroty do przeszłości

W listopadowym numerze „Twórczości”  z 1985 roku zamieszczono sprawozdanie typowe dla 
przeglądów Dukanovicia z lat osiemdziesiątych i dobrze ilustrujące tematy podejmowane 
w tym okresie w chorwackich czasopismach. Mowa o informacji na temat rozprawy Zlatka 
Posavca poświęconej Antemu Starčeviciowi. Składa się ona z dwóch części. Najpierw Duka-
nović prezentuje sylwetkę założyciela Chorwackiego Stronnictwa Prawa. Czytelnik pisma 
dowiaduje się, że była to postać niejednorodna, pełna sprzeczności: 

Rzecz w  tym, iż początkowa postępowość niepodległościowej ideologii Starczevicia 
ewoluowała w stronę narodowej wyłączności: wszystkich południowych Słowian uwa-
żał on za Chorwatów. Pod koniec życia, a zwłaszcza po śmierci Starczevicia, jego skrajne 
poglądy dały początek tendencjom nacjonalistycznym i szowinistycznym256. 

Następnie Dukanović przechodzi do Posavca. Okazuje się, że chorwacki filozof i estetyk 
zajmuje się twórczością literacką Starčevicia, a nie jego działalnością polityczną, przedsta-
wia go jako tradycjonalistę, który doskonale wyczuwał nowoczesne trendy w sztuce. 

W lutowym numerze z 1986 roku najwięcej miejsca w sprawozdaniu zajęła wypowiedź 
na temat słuchowiska Vladimira Popovicia. Dukanovicia najbardziej zainteresowała przed-
stawiona w tekście – traktującym o II wojnie światowej, o ruchu ustaszów, o faszystowskich 
Włoszech i totalitarnych Niemczech – autentyczna postać pisarza Curzia Malapartego. Du-
kanović zwraca uwagę na pokazany w słuchowisku przełom w życiu pisarza, który wracając 
do Włoch z frontu wschodniego, gdzie widział zbrodnie Niemców, zatrzymał się w Zagrze-
biu. W rozmowie z Antem Paveliciem krytykował faszyzm i hitleryzm oraz zdegenerowaną 
Europę257.

Dukanović w tym samym przeglądzie zawarł omówienie belgradzkiego pisma „Književna 
reč”, zatrzymując się przy materiałach poświęconych Vladanowi Desnicy, opublikowanych 

255 ad: Jugosławia. T 1986, nr 7, s. 128–130.
256 ad: Jugosławia. T 1985, nr 11, s. 129.
257 ad: Jugosławia. T 1986, nr 2, s. 143–145.
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w związku z 80. rocznicą urodzin pisarza. Wymienia 2 pozycje: obszerny artykuł Stanka Kora-
cia, autora książki o Desnicy, na temat współpracy autora Niespokojnych wiosen z „Magazy-
nem Północnej Dalmacji” oraz  „miniaturowy szkic” chorwackiego krytyka Vlatka Pavleticia 
piszącego o kłopotach Desnicy tuż po II wojnie światowej. Ciekawszy dla Dukanovicia 
okazuje się ten drugi tekst: 

Zaraz po wojnie, kiedy zaczęto propagować pewien model literatury, Vladan Desnica, 
pisarz z uformowaną już własną poetyką, miał kłopoty. Podczas gdy inni przeżuwali – 
jak powiada Pavletić  – teorię odbicia, Desnica, idąc za wskazaniami Crocego, bronił 
tezy, że w literaturze najważniejszy jest wyraz, w życiu zaś relatywizm, rozumiany tak, 
jak rozumieli go Einstein, a następnie Pirandello i Czapek. Poza tym pisarz ten burzył 
stare formy narracji, eseizował prozę, tworzył nową, intelektualnie-filozoficzną odmia-
nę powieści. Wszystko to zwolennikom skostaniałych form i schematów przeszkadzało. 
Zresztą kojarzyło im się to z nazwiskiem pisarza (Desnica = Prawica)258.

Choć Dukanović na początku lat osiemdziesiątych był zaniepokojony polityzacją życia 
kulturalnego, tendencję tę widać również w jego przeglądach. Wybiera bowiem artykuły 
poruszające właśnie kwestie polityczne. Czerwcowy przegląd w 1986 roku zaczyna od pre-
zentacji dwóch pism:  „Forum”  i  „Letopis Matice srpske”,  a następnie przechodzi do „Oka”, 
stwierdzając, że powinien zacząć od tego właśnie dwutygodnika, czego nie zrobił, gdyż 
chciał zachować kolejność chronologiczną. W „Oku” zwraca uwagę na artykuł Predraga Vra-
nickiego, „najwybitniejszego dziś jugosłowiańskiego marksisty”, o Engelsie. Dłużej zatrzy-
muje się przy tekście Ivana Horvata krytykującego zagrzebski katolicki „Glas koncila”, który 
w pośmiertnych żałobnych notatkach próbuje rehabilitować ludzi związanych z ruchem 
ustaszów. Najwięcej zaś uwagi poświęca artykułowi Artuković, który komentuje decyzję 
amerykańskich władz o ekstradycji do Jugosławii Andriji Artukovicia, zbrodniarza wojen-
nego, ministra spraw wewnętrznych NDH. W chorwackim piśmie w związku z tym faktem 
wyrażono rozgoryczenie tak późnym wydaniem władzom jugosłowiańskim Artukovicia, 
człowieka, który jest dzisiaj bezwładny i zdziecinniały259. Tym sposobem przeglądy prasy 
literackiej zamiast obrazu sytuacji w kulturze zaczęły prezentować sytuację społeczno-po-
lityczną.

Alija Dukanović był Bośniakiem. Na podstawie jego tekstów i zawartych w nich poglą-
dów można powiedzieć, że utożsamiał się z ideologią jugosłowiańską. Wydaje się, że próba 
oceny jego stosunku do Chorwacji okazałaby się czystą spekulacją. W trakcie prowadzonych 
badań nie zauważyłem śladów pozwalających określić ów stosunek. Dukanović to człowiek 

258 Ibidem, s. 145.
259 ad: Jugosławia. T 1986, nr 6, s. 121–122.
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o bardzo wyrazistych poglądach, wyrażanych nierzadko w sposób dosadny i jednoznaczny. 
Dotyczą one jednak pojedynczych osób. Na jedyną ogólną refleksję o Chorwacji natrafi-
łem w przeglądzie z 1977 roku. Dukanović pisał wówczas o rozprawie Dubravka Jeličicia 
poświęconej Vjekoslavowi Babukiciowi, językoznawcy i działaczowi chorwackiego odro-
dzenia narodowego, i przy tej okazji pokusił się o analizę „typowego losu chorwackiego”. 
Jest to bardzo negatywna opinia na temat chorwackich elit kulturalnych oraz ich stosunku 
do Babukicia: 

Z  pracy Jeliczicia wyłania się typowy los chorwacki: oto człowiek, który ułożył pierw-
szą gramatykę i pierwszą pisownię, oto autor wielu studiów filologicznych o znaczeniu 
fundamentalnym, redaktor wielu dzieł klasyków narodowej literatury, pierwszy w  Za-
grzebiu uniwersytecki wykładowca języka ojczystego, pedagog, który kilka pokoleń 
chorwackich intelektualistów, posługujących się łaciną, niemczyzną i  węgierszczy-
zną, nauczył mówić i  pisać językiem narodowym  – ten właśnie człowiek, tak dla kul-
tury chorwackiej zasłużony, ostatnie lata życia spędził w zapomnieniu i rozgoryczeniu, 
przez wdzięcznych rodaków – zwłaszcza przez młodszych, którzy tyle mu zawdzięczali – 
ostentacyjnie odtrącany, lekceważony i prawie że wyśmiewany260. 

 7.12.4.  „Literatura na Świecie”

„Literatura na Świecie” w omawianej fazie przygotowała kilka jugosłowiańskich numerów. 
Jeśli chodzi o prezentowanie literatur narodów Jugosławii, nadal pisano zarówno o jugosło-
wiańskiej literaturze, jak i o poszczególnych literaturach narodowych. W pierwszym przy-
padku, nawet kiedy posługiwano się określeniem „literatura jugosłowiańska”, i tak przedsta-
wiano ją jako heterogeniczną, niejednorodną całość. Ukazywały się przekłady poezji i prozy, 
eseje, recenzje, informacje o ważniejszych wydarzeniach literackich. Pierwszy znaczący 
jugoslawistyczny numer wydano w 1975 roku (nr 6). Znalazły się w nim teksty Miroslava 
Krležy261, Slavka Mihalicia, Vesny Parun i Milivoja Slavička, esej Juliana Kornhausera na te-

260 ad: Jugosławia. T 1977, nr 11, s. 148.
261 J. Wierzbicki przy tej okazji uświadamiał polskiemu czytelnikowi, jak wielkie znaczenie ma 

ta postać dla kultury chorwackiej: „Wyobraźmy sobie pisarza, który w swojej kulturze narodowej 
wypełnia te wszystkie funkcje, jakie u nas przypadłyby w udziale Wyspiańskiemu, Żeromskiemu 
i Brzozowskiemu oraz pisarzom pokoleń następnych: Witkacemu i Kadenowi, Brunonowi Jasieńskie-
mu i Gombrowiczowi. Miroslav Krleža jest takim właśnie pisarzem i żadne z wymienionych nazwisk 
nie padło tutaj przypadkowo, każde uwydatnia jakiś aspekt jego roli kulturowej lub może pomóc 
w określeniu jakiejś szczególnej cechy jego twórczości”. J. wierzBicki: Miroslava Krležy świat ideologii. 
LnaŚ 1975, nr 6, s. 75.
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mat poezji Parun, Kornhausera recenzja tomiku wierszy Slavička Komentarze do różnych 
sposobów istnienia, recenzja właśnie wydanej powieści Ivana Slamniga Lepsza połowa od-
wagi,  w której Jan Wierzbicki pokusił się o krótką charakterystykę literatur jugosłowiańskich: 

Literatury jugosłowiańskie są więc dzisiaj z natury awangardowe, wszystko w nich jest 
podporządkowane potrzebie, by wstrząsać, obrzydzać i olśniewać. Pisarzom Jugosławii 
nie brakuje wiedzy o możliwościach współczesnego warsztatu literackiego, nie braku-
je im – co najważniejsze – talentu, występują jednakże zazwyczaj w roli kucharzy, co 
to nie szczędzą nazbyt pożywnych składników i przesadnie ostrych przypraw. Z takiej 
literackiej kuchni mogą wychodzić arcydzieła, rzadko jednak jej produkty mają postać 
zwykłych,  „dobrze zrobionych”  książek. A szczególnie już trudno o zwyczajne262.

Później chorwaccy autorzy powracali w piśmie jeszcze kilkakrotnie (1980, nr 9, 12; 1983, 
nr 5; 1986, nr 1; 1988, nr 10; 1989, nr 4). Z wyjątkiem 1989 roku każdy z tych numerów zawie-
rał większą liczbę jugoslawistycznych publikacji. W numerze 9. z 1980 roku przedstawiono 
ekspresjonizm. W tym samym numerze znalazły się reprodukcje obrazów przedstawicieli 

„znanego dziś w świecie jugosłowiańskiego malarstwa naiwnego” (zob. wklejka 9, fot. 175). 
Większość z nich to Chorwaci wywodzący się z tzw. szkoły hlebińskiej. Numer 10. z 1988 roku, 
zawierający między innymi przekłady chorwackiej liryki miłosnej, był swoistą zapowiedzią 
wydanej w roku następnym antologii Dubrownicka poezja miłosna. 

„Literatura na Świecie” dużo uwagi poświęcała kwestii przekładów. Czasopismo w 1975 
roku (nr 6) ogłosiło konkurs na przekład wiersza. Wybrano utwór Drago Ivaniševicia Zbyt 
wielu nas (Previše nas). Konkurs wygrała Muriel Kordowicz, której tłumaczenie ukazało się 
w 10. numerze pisma (1975; zob. wklejka 9, fot. 176, 177). Ponadto miesięcznik przyznawał 
nagrody za najlepszy przekład. W 1984 roku otrzymał ją Alija Dukanović za przetłumaczenie 
Ballad Pietrka Kerempuha.

 7.12.5.  „Poezja” – od poezji jugosłowiańskiej do poezji narodowych

Czasopismo „Poezja” wydało w omawianej fazie jeden znaczący numer tematyczny poświę-
cony poezji jugosłowiańskiej (1975, nr 2). Znalazły się w nim tłumaczenia wierszy i eseje o po-
ezji. Był to jedyny tak obszerny numer na temat liryki literatur narodów Jugosławii w całej 
historii pisma (zob. wklejka 9, fot. 178). O okolicznościach jego powstania pisał w umiesz-
czonej na okładce Nocie Bohdan Drozdowski, redaktor naczelny „Poezji”, który w związku 
z przygotowywaniem specjalnego, jugosłowiańskiego numeru pojechał dwukrotnie do 

262 J. wierzBicki: Romans „przegranego” playboya. LnaŚ 1975, nr 6, s. 320.
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Fot. 175 Malarstwo naiwne w „Literaturze na Świecie”
Fot. 176 Konkurs na przekład wiersza  Drago Ivaniševicia –   
„Literatura na Świecie”
Fot. 177 Tłumaczenie Muriel Kordowicz – zwyciężczyni konkursu
Fot. 178 Okładka jugosłowiańskiego  numeru  „Poezji”

Wklejka 9
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Jugosławii. Wpływ na dokonany wybór oprócz redakcji pisma miał Alija Dukanović, przed-
stawiciele ZLJ, jak również „szara rzeczywistość” – słaby poziom niektórych przekładów oraz, 
w przypadku niektórych tłumaczy, niewywiązanie się z terminów wykonania swojej pracy. 

Numer otwierał esej Aliji Dukanovicia o poezji jugosłowiańskiej, uzupełniony później 
przetłumaczonymi esejami na temat poszczególnych poezji narodowych autorstwa kry-
tyków jugosłowiańskich (fot. 179). Chorwację zaprezentował Branimir Donat (o poezji serb-
skiej pisał Milan Komnenić, Boris Paternu – o słoweńskiej, Husein Tahmiščić – o bośniacko-

-hercegowińskiej, Vlado Urošević zajął się poezją macedońską, Milorad Stojević przybliżył 
czarnogórską). Na końcu umieszczono noty o autorach. Opublikowano wiersze następu-
jących chorwackich poetów: Maka Dizdara, Jurego Franičevicia-Pločara, Drago Ivaniševi-
cia, Jurego Kaštelana, Gustava Krkleca, Miroslava Krležy, Vesny Krmpotić, Slavka Mihalicia, 
Josipa Severa, Ivana Slamniga, Milivoja Slavička, Maria Suška, Antuna Branka Šimicia, Ad-
riany Škuncy, Šimego Vučeticia, Anđelka Vuleticia. Numer miał również oprawę plastyczną. 
Oprócz kilku zdjęć autorów, w tym Maka Dizdara i Antuna Branka Šimicia, czytelnik mógł 
się zapoznać z reprodukcjami obrazów przedstawicieli malarstwa naiwnego – Ivana Lac-
kovicia, Josipa Generalicia, oraz z reprodukcjami prac najbardziej znanego chorwackiego 
rzeźbiarza Ivana Meštrovicia.

W eseju O poezji jugosłowiańskiej Dukanović najpierw odpowiada na pytanie, czy istnieje 
poezja jugosłowiańska:

[…] istnieje literatura słoweńska, chorwacka, serbska, bośniacko-hercegowińska, ma-
cedońska, czarnogórska i  jednocześnie istnieje zjawisko ogólne, nadrzędne: literatura 
jugosłowiańska263.

Tym, co łączy, jest, według autora eseju, historia, los, wspólna klasyka, za którą uważa 
literaturę ludową, oraz  „wspólna droga do nowoczesności”.  Dukanović w skrócie prezen-
tuje dzieje historyczne, z naciskiem na wojny i konieczność walki o przetrwanie, podkreśla 
fenomen literatury ludowej, którą nazywa klasyką: jedyną i najwłaściwszą264. W kwestii 
różnic Dukanović koncentruje się na bardzo uogólnionych tezach o poezji poszczególnych 
narodów, w przypadku poezji chorwackiej i serbskiej buduje w gruncie rzeczy dwa opozy-
cyjne modele. Oto najważniejszy fragment tego wywodu: 

263 a. dukanović: Poezja jugosłowiańska. P 1975, nr 2, s. 3–4.
264 Prawdopodobnie za serbskim poetą Vaskiem Popą, który o serbskich pieśniach ludowych 

powiedział, że są   „naszą klasyką, jedyną i prawdziwą/właściwą”  („naša klasika jedina i prava”), co 
stało się obiegowym i często przytaczanym sądem.
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Fot. 179 Esej Aliji Dukano-
vicia na temat poezji oraz 
reprodukcja obrazu Ivana 
Lackovicia Iustitia



Literatura i kultura chorwacka na łamach wybranych czasopism515

Poezja serbska w dalszym ciągu piękno pojmuje jako ład, stąd utwory jej przedstawicieli 
najczęściej mają kształt wyrazistych i  kompozycyjnych całości. Wiersze poetów chor-
wackich natomiast są przeważnie amorficzne, zdekomponowane, najczęściej wygląda-
ją jak rozbite lustra. Wiersze serbskie mają początek i środek, często są spuentowane, 
a  wiersze chorwackie zaczynają się i  kończą w  dowolnym miejscu, istnieją właściwie 
jako fragmenty. Poza tym niektórzy poeci chorwaccy wiersz traktują jako medium, jako 
pole do eksperymentów, jako laboratorium językowe, i stąd ich utwory bywają nieko-
munikatywne, a nawet hermetyczne. Twórcy poezji serbskiej długo realizowali niepisa-
ne prawo swoich romantycznych i poromantycznych poprzedników (wiersz powinien 
wyrażać konkretne uczucia, wzruszać i  cały być ładny); liryzm długo był głównym ży-
wiołem tej poezji i dopiero w ostatnich dziesięcioleciach w sposób skuteczny bywa ona 
intelektualizowana. Poeci chorwaccy, odwrotnie, nawet wtedy, kiedy elementy medy-
tacji i refleksji usiłują przeniknąć pierwiastkami emocjonalnymi, tworzą w istocie lirykę 
zdepersonalizowaną, nieosobistą, tzw. lirykę podmiotu zbiorowego265.

W latach osiemdziesiątych nie prowadzono kroniki, przekładów także ukazało się znacz-
nie mniej. Nie pisano już o poezji jugosłowiańskiej, lecz prezentowano oddzielnie poezje 
narodowe. W 1987 roku w marcowym numerze przedstawiono poezję serbską, a w czerw-
cowym numerze w 1988 roku – macedońską. W obydwu numerach na okładce znajdowała 
się zapowiedź – w pierwszym numerze:  „Serbowie”,  w drugim: „Macedończycy”.  Inne pisma 
także prezentowały poezję poszczególnych narodów, a nie poezję jugosłowiańską (fot. 180).

 7.12.6. „Rocznik Literacki”

Tradycyjnie forum, na którym najwięcej uwagi poświęcano poziomowi tłumaczeń, był 
„Rocznik Literacki” i publikowane w nim omówienia przekładów. Ich autorem w ostatniej 
fazie współpracy niezmiennie pozostawał Jan Wierzbicki. Dwa ostatnie „Roczniki Literac-
kie”, za rok 1983 i 1984, zostały wydane dopiero w 1991 roku, jak informowali redaktorzy – ze 
względu na trudności finansowe. Pozostałe, podobnie jak w poprzednich latach, również 
ukazywały się z kilkuletnim poślizgiem. 

W latach 1974 i 1975 nie opublikowano żadnego przekładu chorwackiej książki. Cieka-
wostką może być fakt, że w 1975 roku po raz pierwszy oddzielnie została omówiona li-
teratura Bośni i Hercegowiny. W roku 1976 wydano aż 6 przekładów. Tak dużą ich liczbę 
spowodowało między innymi uruchomienie w Wydawnictwie Łódzkim serii Biblioteka 
Jugosłowiańska. Wierzbicki więcej miejsca poświęca 2 wyborom wierszy chorwackich po-

265 a. dukanović: O poezji jugosłowiańskiej. P 1975, nr 2, s. 7–8.
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Fot. 180 Przekłady  
poezji chorwackiej – „Barwy”
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e tów – Vesny Parun i Milivoja Slavička, choć uważa, że najpierw powinny się ukazać zbiory 
poezji Jurego Kaštelana i Slavka Mihalicia. Pozytywnie ocenia przekład wierszy Slavička, 
autorstwa grupy tłumaczy, którzy mieli jednak, według Wierzbickiego, łatwiejsze zadanie 
ze względu na bardziej potoczny język, jakim posługuje się chorwacki poeta. O wiele su-
rowszy jest dla Bożeny Nowak, przekładającej wiersze Vesny Parun: 

Tłumaczka przygotowała tomik z dużym staraniem, dbając przede wszystkim o ścisłą 
semantyczną wierność wobec oryginału (choć w tym zakresie zdarzały się jej również 
jaskrawe błędy). I trudno jest powiedzieć, że źle zrozumiała poezję Parun. Przekłady nie 
mają jednak prawie nic z poetyckiej muzykalności oryginału, przenosząc wiernie słowo 
za słowem i obraz za obrazem, poruszając się w domenie polszczyzny raczej sztucznej 
i nie zawsze w dobrym guście266.

Kiedy w 1980 roku ukazał się tomik wierszy Mihalicia, Wierzbicki z zadowoloniem od-
notowuje ten fakt, ma jednak zastrzeżenia do jakości tłumaczenia. Bardzo chwali wstęp 
Kornhausera, o którym pisze, że jest znakomity, ale stwierdza, że nigdy

nie można do końca ufać jego znajomości języka serbsko-chorwackiego […]. Skłonny 
byłbym wręcz twierdzić, że Kornhauser o wiele lepiej umie o poezji pisać, niż ją tłuma-
czyć267.

O największym projekcie przekładowym, antologii poezji chorwackiej XX wieku zaty-
tułowanej Wewnętrzne morze, pisał w roczniku za 1982 rok. Miał obawy, że Slaviček może 
być stronniczy, ale dokonany wybór okazał się „trafny i solidny”. Niepokój Wierzbickiego 
budziła również osoba redaktora: 

Wiadomo, Kornhauser jest człowiekiem niezmiernie utalentowanym i pracowitym, lecz 
bywa w swej pracowitości nazbyt pośpiesznym. Trudno jednak odnaleźć ślady zbytnie-
go pośpiechu w książce268.

Wierzbicki obawiał się również, że może się powtórzyć sytuacja, jaka zdarzyła się podczas 
prac nad antologią Liryka jugosłowiańska z 1960 roku, gdy

266 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1976 [Warszawa 1979], s. 512.
267 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1980 [Warszawa 1984], s. 562.
268 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1982 [Warszawa 1988], s. 552.
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mnogość poetyckich znakomitości wśród tłumaczy, mimo wielu świetnych przekła-
dów, doprowadziła do swoistego zatracenia indywidualności poetów jugosłowiańskich 
w ujednolicającej polskiej konwencji tłumaczenia poezji269.

Obawy okazały się niesłuszne. Wierzbicki nie krytykuje żadnego tłumacza, chwali kilku, 
w tym Kornhausera.

Jeśli chodzi o prozę chorwacką, to Wierzbicki najczęściej pisał o niej w kategorii kryzysu. 
Tak się dzieje w przypadku bardzo pozytywnie ocenionego przekładu powieści Slamniga 
Lepsza połowa odwagi. Wierzbicki chwali Aliję Dukanovicia za to, że udało mu się zachować 
kluczową dla powieści „grę językowo-stylizacyjną”. Całą zaś książkę uważa za diagnozę stanu 
współczesnej literatury chorwackiej:

Jest to w istocie ironiczne studium o pewnych niemożnościach współczesnej literatury, 
o niemożnościach ściśle wynikających z owej ironicznej postawy – skoro niczego już nie 
traktuje się na serio, skoro wszystko jawi się jako skonwencjonalizowana gra, literatura 
też traci rację bytu. Slamnig od lat uprawiający „zabawę w literaturę” doszedł do punktu, 
w którym możliwości zabawy wyczerpują się. Trudno w gruncie rzeczy o lepszą diagno-
zę krytycznego stanu, w jakim znajduje się współczesna literatura chorwacka (zwłaszcza 
jeśli mamy na myśli przewodzące jej pokolenie „krugowaszy”). I dopiero istotna reakcja 
na tę książkę będzie zmianą tego krytycznego stanu270.

Do powieści Branka Belana Kto zapuka do moich drzwi odniósł się z rezerwą. Przypomina 
ona, według niego, prozę lat trzydziestych. Jest w niej „zadatek na dobrą literaturę, ale brak 
zmysłu koncentracji i artystycznej dobitności”271.

Wobec wydanej dwa lata później powieści Augusta Šenoi Córka złotnika Wierzbicki wy-
daje się wyjątkowo wyrozumiały, zważywszy na jego sądy o innych twórcach, utworach 
i tłumaczach. Ocena projektu brzmi jak jego obrona, mało zresztą przekonująca. Recen-
zent  „Rocznika…” sam zajmował się w swej pracy naukowej chorwacko-polskimi kontak-
tami literackimi w XIX wieku, na których temat opublikował książkę i zgłaszał potrzebę 
tłumaczenia większej liczby utworów literatury starszej:

Zdawało się po prostu, że jego pisarstwo nazbyt jest anachronicznie prowincjonalne 
i że chorwackie przywiązanie do biedermeierowskiego wdzięku jego prozy ma lokalnie 
patriotyczny charakter. Mamy jednak i nasze, polskie powody, żeby o Šenoi pamiętać. 

269 Ibidem, s. 551–552.
270 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1976 [Warszawa 1979], s. 513–514.
271 Ibidem, s. 515.
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Chorwacki pisarz, dziewiętnastowieczny demokrata i  wyznawca idei wolnościowych, 
był jednym z wiernych szermierzy sprawy polskiej, blisko też obcował z naszą litertu-
rą, romantyczną oczywiście. Bliższe związki łączyły go z prozą Kraszewskiego, który był 
dla niego wzorem jako autor powieści historycznych. […] O dziwo, nie sprawdziły się 
obawy, że proza ta mogłaby zupełnie rozminąć się z  naszymi współczesnymi upodo-
baniami. Właśnie jej staroświecki wdzięk sprawia, że gotowi jesteśmy darować Šenoi 
wszelkie naiwności i czarno-białe schematy. Oczywiście, proza Šenoi przypomina nam 
dzisiaj raczej literaturę dla młodzieży. Zupełnie to jednak dobra literatura272.

Wierzbicki przyjmuje w roczniku rolę arbitra, znawcy nadrzędnego wobec wszystkich 
innych uczestników świata przekładu, tłumaczy, recenzentów, krytyków, historyków lite-
ratury. Wypowiada się na temat poziomu tłumaczenia, wyboru książek, chwali, krytykuje, 
udziela rad. Pisząc w roczniku za 1979 rok o powieści Slobodana Novaka Dziennik pozapo-
kładowy, piętnuje słabość krytyki literackiej, brak dyskusji na temat ukazujących się dzieł, 
tendencję do śledzenia wydarzeń literackich w tzw. metropoliach. O samym Novaku padają 
pochlebne słowa: „[…] jest jednym z najbardziej subtelnych ironistów we współczesnej 
literaturze światowej”273.

Wierzbicki wielokrotnie podkreślał nikłą zaledwie obecność Jugosławii w Polsce. W rocz-
niku za 1983 rok przy okazji recenzowania przekładu Ballad Pietrka Kerempuha zauważa 
jednak: 

[…] w  ostatnim trzydziestoleciu wykształcił się odruch dostrzegnia Jugosłowian, że 
w polskiej kulturze literackiej są oni coraz wyraźniej obecni, i właśnie rok miniony po-
twierdza to najlepiej274.

Z jednej strony zauważa, że kilka przekładów jest spóźnionych, ale z drugiej strony do-
daje, że niektóre mogą

się pojawić dopiero w  momencie względnego nasycenia  – w  chwili, kiedy obecność 
literatur jugosłowiańskich w Polsce stała się faktem, i także – w chwili, gdy zarazem zna-
leźli się tłumacze gotowi się podjąć tych przekładów. Innymi słowy: recepcja literatur 
jugosłowiańskich musiała osiągnąć odpowiednie stadium wyrafinowania275.

272 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1978 [Warszawa 1982], s. 490.
273 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1979 [Warszawa 1983], s. 573.
274 J. wierzBicki: Literatury Jugosławii. RL 1983 [Warszawa 1991], s. 598.
275 Ibidem.
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W roczniku pisano również o książkach, jakie ukazywały się na temat literatury chor-
wackiej. W osobnym dziale Historia literatury powszechnej Wierzbicki odnotowuje wydanie 
książki Juliana Kornhausera Wspólny język; chwali, komplementuje, ale wyraźnie z pozycji 
mistrza, autorytetu. Widzi „postęp” u Kornhausera, który nie robi już „szkolarskich popisów”, 
świetnie pisze, jest solidniejszy, choć tej książce również przydałaby się lepsza korekta, zda-
rzają się w niej przeinaczenia nazwisk, błędne przekłady tytułów i cytatów. Wierzbickiemu 
wydaje się, że Kornhauser

dojrzewa dopiero do swojej najważniejszej książki jugoslawistycznej i że taką książką 
powinien być sui generis dziennik lektur poezji jugosłowiańskiej, w  miarę możności 
najobszerniejszy i  najbardziej wszechstronny, bez zbędnego bagażu historycznolite-
rackich bądź teoretycznoliterackich wypracowań, uruchamiający cały kapitał intelektu, 
wrażliwości i wyobraźni autora276. 

Miroslav Krleža jest postacią traktowaną w sposób wyjątkowy. Kilkakrotnie Wierzbicki 
pisze, że nie może oceniać przekładów dzieł Krležy, ponieważ sam uczestniczył w ich wy-
daniu. W roczniku za 1984 rok autorką recenzji na temat polskiego wydania dzienników 
i esejów chorwackiego pisarza była Maria Dąbrowska-Partyka. Krakowska slawistka na 
początku pisze o tym, jak trudno jest dokonać wyboru z obszernej spuścizny eseistycznej 
Krležy. Wybór Wierzbickiego pozwala, według niej,

prześledzić intelektualną biografię autora, jego kolejne fascynacje artystyczne oraz 
ewolucję jego wyobrażeń na temat charakteru misji społecznej, jaką ma do wypełnienia. 
Poznajemy go przy tym w porządku zgodnym z  jego intencjami, a zarazem we wcie-
leniach najłatwiejszych do zaakceptowania przez współczesnego odbiorcę polskiego. 
Wierzbicki wywiązuje się zatem jak najlepiej z obowiązku lojalności wobec autora, ale 
i wobec czytelnika, który sięgnie po jego książkę277.

Dąbrowska-Partyka pozytywnie ocenia dokonany wybór i dostrzega, że Wierzbicki z dużą 
życzliwością odnosi się do autora, stwierdzając jednocześnie, że być może, gdyby został on 
potraktowany mniej życzliwie, okazałby się „bardziej dramatyczny, a więc jeszcze ciekawszy, 
choć na pewno trudniejszy w odbiorze”278. Chwali kompetencje tłumaczy, którzy stanęli 
przed trudnym zadaniem, gdyż

276 Ibidem, s. 457.
277 M. dąBrowska-parT yka: Literatury Jugosławii. RL 1984 [Warszawa 1991], s. 526–527.
278 Ibidem, s. 527.
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Zdanie Krležy to na ogół twór bardzo rozbudowany, skomplikowany składniowo, nasy-
cony tautologiczną metaforyką oraz znaczeniowo modyfikowaną terminologią najroz-
maitszej proweniencji279.

„Rocznik Literacki” informował o nagrodach i wyróżnieniach. W 1980 roku odnotował 
przyznanie Marii Krukowskiej przez Stowarzyszenie Literatów Chorwacji oraz Komitet 
Oświaty i Kultury Republiki Chorwacji nagrody im. Julijego Benešicia za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie przekładów literatury chorwackiej280, a w 1981 roku informował o wręcze-
niu Henrykowi Batowskiemu, Janowi Wierzbickiemu, Marii Krukowskiej-Zielińskiej, Halinie 
Kalicie, Danucie Cirlić-Straszyńskiej w ambasadzie Jugosławii odznaczeń jugosłowiańskich 
za wkład w rozwój współpracy i zbliżenia między narodami Jugosławii i Polski281.

 7.12.7. „Pamiętnik Słowiański”

W „Pamiętniku Słowiańskim” ukazywały się artykuły, recenzje i sprawozdania. Jeśli chodzi 
o wątki kroatystyczne, najczęściej pojawiały się w recenzjach, w których omawiano książki 
naukowe, kroatystyczne lub jugoslawistyczne czy ogólnoslawistyczne, publikowane za-
równo w Polsce, Jugosławii, jak i w innych krajach, oraz o wiele rzadziej specjalne, tema-
tyczne numery czasopism. Recenzje pisali na ogół polscy badacze, z wyjątkiem omówienia 
książki J. Wierzbickiego Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX au-
torstwa Stojana Subotina, serbskiego badacza i tłumacza literatury polskiej282. Biorąc pod 
uwagę całość opublikowanych materiałów, przeważają opracowania w ramach poszczegól-
nych filologii narodowych, zwłaszcza w tekstach autorów z Jugosławii. Komparatystyczne 
prace o charakterze jugoslawistycznym zdarzają się rzadko, częściej poszczególne literatury 
słowiańskie wpisywane są w większe całości, na przykład Słowianie południowi, Słowianie 
zachodni lub ogólnie – Słowianie.

 7.12.7.1. Teksty kroatystyczne

Artykuły publikowane w czasopiśmie, w zdecydowanej większości polskich autorów, do-
tyczyły wybranych zagadnień, najczęściej jakiegoś problemu w twórczości jednego au-

279 Ibidem.
280 w. roszkowska-sykałowa: Diariusz życia literackiego. RL 1980 [Warszawa 1984], s. 726.
281 w. roszkowska-sykałowa: Diariusz życia literackiego. RL 1981 [Warszawa 1986], s. 684.
282 s. suBoTin: Jan Wierzbicki, „Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX”, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, ss. 167. PS 1974, T. 24, s. 250–253.
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tora. Ich bohaterami byli: Antun Gustav Matoš283, Juraj Križanić284, Ivo Vojnović285, Miroslav 
Krleža286, Vesna Parun287.

W literaturze i kulturze starochorwackiej wyspecjalizowała się Joanna Rapacka. Pisała 
własne teksty na ten temat, recenzowała także publikacje jugoslawistyczne poświęcone 
przede wszystkim renesansowi i barokowi. Jej prace naukowe odbiegały od głównego 
nurtu zainteresowań polskich jugoslawistów. Zajmowała się Markiem Maruliciem, rene-
sansowym splickim poetą, nazywanym przez Chorwatów ojcem literatury288. W tomie 31. 
znalazła się jej recenzja nowego wydania utworów dubrownickiego dramatopisarza i poety 
Marina Držicia, edycji przygotowanej przez Franego Čalego – Między tekstem a biografią. Na 
marginesie nowego wydania dzieł zebranych Marina Držicia289. W tej jednej z najdłuższych, 
bo zajmujących pełne 8 stron, recenzji (właściwie taką objętość miały już artykuły, recenzje 
były krótsze) Rapacka przedstawia Držicia, Čalego, pisze o Republice Dubrownickiej, jej 
obywatelach, miejscu i znaczeniu Dubrownika w kulturze chorwackiej, także o Krležy oce-
nie tegoż dorobku oraz interpretowaniu twórczości Držcicia przez pryzmat biografii. W ten 
sposób recenzja przekształca się w wykład na temat literatury starochorwackiej. 

283 O Matošu pisały Ewa Świżewska i Małgorzata Wierzbicka. Por. e. Świżewska: Warsztat krytyczny 
A.G. Matoša. PS 1977 [1978], T. 27, s. 111–126; M. wierzBicka: Role kulturowe Antuna Gustava Matoša. 
PS 1980 [1981], T. 30, s. 66–87.

284 Tom 33. można nazwać tematycznym. Od 3. do 88. strony w 4 artykułach, które są pokłosiem 
sesji naukowej Komitetu Słowianoznawstwa PAN Oddział we Wrocławiu, przedstawiana jest postać 
Juraja Križanicia. Było to drugie spotkanie poświęcone Križaniciowi. Zorganizowano je 31 maja 1983 
roku z okazji 300. rocznicy jego śmierci. Pierwsze odbyło się w 1968 roku i wiązało się z obchodami 
350. rocznicy urodzin.

285 W tomie 31. w dziale Sprawozdania Halina Michalska pisała o sesji zorganizowanej 25 marca 
1980 roku przez Komisję Słowianoznawczą krakowskiego oddziału PAN w 50. rocznicę śmierci Ivo 
Vojnovicia. Większość sprawozdania zajmuje jedno-, dwuzdaniowa informacja o temacie i przedmio-
cie każdego referatu. Podkreślono odmienność perspektywy polskich i jugosłowiańskich badaczy. 
Ze sprawozdania wynika, że polskie prace są wolne od emocji, wykorzystuje się w nich nowoczesne 
metody badawcze. Mają one stanowić ważki wkład w badania twórczości Vojnovicia. Por. H. MicHaL-
ska: Sesja poświęcona Vojnoviciowi. PS 1981 [1982], T. 31, s. 231–233.

286 e. Świżewska: Czas i przestrzeń narracyjna we wczesnej nowelistyce Miroslava Krležy. PS 1978,  
T. 28, s. 115–132.

287 J. kornHauser : Słowa klucze w poezji Vesny Parun (próba interpretacji). PS 1979 [1980], T. 29,  
s. 149–160.

288 J. rapacka: „Poklad i korizma” Marka Marulicia. PS 1978, T. 28, s. 79–90.
289 J. rapacka: Między tekstem a biografią. Na marginesie nowego wydania dzieł zebranych Marina 

Držicia. PS 1981 [1982], T. 31, s. 186–194.



Literatura i kultura chorwacka na łamach wybranych czasopism523

 7.12.7.2. Ujęcia komparatystyczne

Jugoslawistyczną perspektywę zastosował w swym artykule Kosmos w poezji chorwackich 
i serbskich ekspresjonistów Julian Kornhauser, który dowodzi zasadności prowadzenia tego 
typu badań, przyznając jednocześnie, że nie jest to łatwe, gdyż badacze na ogół zajmują 
się albo literaturą serbską, albo chorwacką:

Zbyt często także rozpatruje się osobno serbski i  osobno chorwacki ekspresjonizm, 
nie widząc między nimi daleko idących zbieżności, głównie natury „sytuacyjnej”. Tego 
typu spojrzenia nie ułatwiają bezstronnemu badaczowi zadania. Wbrew tego rodzaju 
opiniom i podpierającym je argumentom należy, jak myślę, widzieć w serbskim i chor-
wackim ekspresjonizmie przede wszystkim określony ruch artystyczny, którego cechą 
charakterystyczną jest specyficzna funkcja społeczna i opozycyjny stosunek do współ-
czesnego, mieszczańskiego świata290.

Analiza poezji chorwackich i serbskich ekspresjonistów nie oznacza zacierania różnic 
między nimi. Wręcz przeciwnie. Kornhauser pokusił się o ogólną charakterystykę liryki 
ekspresjonistycznej obydwu literatur: 

Chorwaccy ekspresjoniści widzą w kosmosie własne problemy, nie traktują go jak obcej 
i dalekiej planety. Serbscy poeci lubią natomiast wielkie odległości, rozległe przestrze-
nie, kojarzą w swych myślach kontynenty, egzotyczne państwa, galaktyki291.

O serbskiej i chorwackiej literaturze łącznie pisał jeszcze Branko Petrač w podwójnym 
numerze pisma w artykule poświęconym Vukowi Karadžiciowi i ruchowi iliryjskiemu292. 
Pozornie jugoslawistyczna była książka Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie, gdyż za-
warte w niej artykuły osobno rozpatrują zjawiska z zakresu poszczególnych literatów na-
rodowych293.

290 J. kornHauser: Kosmos w poezji chorwackich i serbskich ekspresjonistów. PS 1977 [1978], T. 27, 
s. 100.

291 Ibidem, s. 106.
292 B. peTrač: Vuk Karadžić a ruch ilirski. PS 1986/1987 [1989], T. 36/37, s. 91–102.
293 Krótką recenzję na jej temat napisał Jan Reychman. Por. J. reycHMan: „Polsko-jugosłowiańskie 

stosunki literackie”. Tom studiów pod redakcją J. Ślizińskiego, Ossolineum, Wrocław 1972, ss. 332. PS 
1974, T. 24, s. 260.
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 7.12.7.3. Croatica w opracowaniach jugoslawistycznch i slawistycznych

W podwójnym tomie 38/39 za lata 1988/1989 Zdzisław Niedziela w krótkim, jak na standardy 
„Pamiętnika Słowiańskiego”, tekście (6-stronicowy artykuł) Słowiańskie poematy o Chocimiu. 
(Gundulić – Potocki – Krasicki) decyduje się na komparatystyczną perspektywę, zestawiając 
utwory, w których mowa jest o bitwie pod Chocimiem. Chorwacką literaturę barokową na-
zywa dojrzałą, a w poemacie Gundulicia dostrzega wyrafinowanie artystyczne. Szczególnie 
podoba mu się równorzędne potraktowanie bohaterów muzułmańskich i chrześcijan294.

W omawianym okresie powstają książki, w których kroatystyczne tematy są częścią więk-
szych całości. W niemal każdej z nich znajdują się croatica, ale poświęca się im najwyżej od 
kilku słów do kilku zdań295. 

294 z. niedzieLa : Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić – Potocki – Krasicki). PS 1988/1989 
[1991], T. 38/39, s. 41–46.

295 W tomie 30. w Edwarda Madanego recenzji zbioru Literatury słowiańskie w okresie awangardo-
wego przełomu znalazł się krótki akapit na temat 2 pochodzących z niej kroatystycznych artykułów: 
Jadwigi Maroń Wczesna proza poetycka Tina Ujevicia i Danieli Zdybickiej Myśl teatralna Milana Bego-
vicia. Por. e. Madany: „Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu”.  Praca zbiorowa pod 
redakcją Zdzisława Niedzieli. Prace Słowianoznawstwa PAN, Oddział w Krakowie. Ossolineum, Wrocław 
1979, ss. 160. PS 1980 [1981], T. 30, s. 193–196. Barbara Teresa Jankowska z kolei zrecenzowała książkę 
Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku. O chorwackim dramacie i teatrze pisały w niej Jolanta 
Sychowska-Kavedžija i Daniela Zdybicka. Pierwsza o Miroslavie Krležy i przemianach warsztatu drama-
turgicznego w twórczości autora Glembajów, druga o Problematyce aktorstwa w myśli teatralnej Milana 
Begovicia. Por. B.T. Jankowska: „Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku”,  Wrocław 1979, ss. 210. 
PS 1980 [1981], T. 30, s. 198. W 22. numerze Maria Balbus-Kuciowa zrecenzowała książkę Słowianie 
w świetle antynorm Stanisława Przybyszewskiego. Por. M. BaLBus-kuciowa: „Słowianie w świecie anty-
norm Stanisława Przybyszewskiego”, red. Halina Janaszek-Ivaničková i Edward Madany, Wrocław 1981, 
ss. 383. PS 1982, T. 32, s. 259. W tym słowiańskim komparatystycznym tomie znalazły się 3 artykuły 
kroatystyczne. Tematem recepcji Przybyszewskiego w Chorwacji zajęła się Nevenka Košutić-Brozović, 
która wykazała, że Przybyszewski był jednym z inspiratorów chorwackiego ruchu modernistycznego, 
Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep w artykule Przybyszewski w Chorwacji dała studium 3 osobowości chor-
wackiej moderny: Jelovška, Matoša i Donadiniego, a Małgorzata Wierzbicka badała modele postaw 
artystycznych Antuna Gustava Matoša i Przybyszewskiego, umieszczając ich na przeciwstawnych 
biegunach modernizmu. W 25. tomie pisma dużo miejsca zajęły recenzje publikacji, jakie wydano 
po VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów, który odbył się w Warszawie w dniach 21–27 sierpnia 
1973 roku. Jacek Kolbuszewski zrecenzował książkę Modernizm w literaturach słowiańskich zachodnich 
i południowych. Jeśli chodzi o problematykę chorwacką, wspomina o pracy Juliana Kornhausera Mit 
w chorwackiej poezji modernistycznej. Ogranicza się do komentarza, że autor może niepotrzebnie 
przypomina sprawy podstawowe i powszechnie znane (chodzi o definicję mitu). Niemałe korzyści 
poznawcze przynosi, według Kolbuszewskiego, lektura artykułu Włodzimierza Kota Modernizm chor-
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 7.12.7.4. Recenzje i sprawozdania

„Pamiętnik Słowiański” zamieszczał na swoich łamach recenzje kluczowych kroatystycz-
nych pozycji wydanych w omawianym okresie. Aleksandra Stankowicz oceniła monografię 
Joanny Rapackiej Osman. Bunt świata przedstawionego Ivana Gundulicia. Recenzja ta jest 
w dużym stopniu polemiczna. Stadnikiewicz uważa książkę za wartościową, poleca ją nie 
tylko kroatystom, lecz także tym, którzy interesują się starszymi literaturami słowiańskimi. 
Analizowany przez Rapacką utwór Stadnikiewicz uważa za artystycznie chybiony. Spośród 
kilku zastrzeżeń symptomatyczna w latach 1944–1989 wydaje się uwaga o tym, że Rapacka 
mało miejsca poświęciła zjawisku barokowego slawizmu296.

Maria Dąbrowska-Partyka w 26. numerze zamieszcza recenzję monografii Jana Wierzbic-
kiego o Miroslavie Krležy. Recenzja składa się z dwóch części. W pierwszej zostaje przed-
stawiona sylwetka pisarza, w drugiej – książka. Krakowska slawistka podkreśla i uznaje za 

wacki i serbski w perspektywie porównawczej. Daniela Zdybicka zaś ujawniła trudne nieraz do ustalenia 
modernistyczne cechy dramaturgii Krležy. Por. J. koLBuszewski: „Modernizm w literaturach słowiańskich 
(zachodnich i południowych). Prace krakowskiego ośrodka slawistycznego poświęcone VII Międzynaro-
dowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w r. 1973”. Wrocław 1973, ss. 216. PS 1975 [1976], T. 25, 
s. 207–209. Romualda Pęgierska-Piotrowska zrecenzowała Studia IFS UW. Jeden akapit poświęciła 
tekstowi Jana Wierzbickiego W kręgu źródeł i znaczeń motywu „Golgoty” w twórczości Miroslava Krleży. 
Jest to streszczenie obszernego studium, bez na ogół obecnego w „Pamiętniku Słowiańskim” elemen-
tu wartościowania. Por. r. pęGierska-pioTrowska: „Studia Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Poświęcone VII Międzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie”. Pod redakcją 
naukową Józefa Magnuszewskiego i Hanny Orzechowskiej. Wydawnictwo UW, Warszawa 1973, ss. 292. PS 
1975 [1976], T. 25, s. 212–213. Barbara Jaroszewicz-Kleindienst zrecenzowała tom Z polskich studiów 
slawistycznych. Jeden akapit poświęciła „interesującemu szkicowi” Jana Wierzbickiego Mirosława 
Krležy spór z moderną. Por. B. Jaroszewicz-kLeindiensT: „Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Nauka 
o literaturze”. Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Wraszawie 1973, Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa 1972, ss. 273. PS 1975 [1976], T. 25, s. 214–216. Andrzej Gordziejewski z kolei 
w tekście Literaturoznawcza tematyka zachodnio- i południowosłowiańska w czasopismach polskich 
dedykowanych VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów zawarł jedno croaticum, wspominając 
o pracy „chorwackiego slawisty”, którą opublikował „Pamiętnik Literacki”. Chodzi o tekst Ksaver Šandor 
Gjalski i literatura polska serbskiego badacza Milorada Živančevicia, przez wiele lat związanego z Uni-
wersytetem w Nowym Sadzie, w latach sześćdziesiątych – lektora języka serbsko-chorwackiego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Por. a. GordzieJewski: Literaturoznawcza tematyka zachodnio- i południo-
wosłowiańska w czasopismach polskich dedykowanych VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. 
PS 1975 [1976], T. 25, s. 217–219.

296 a. sTankowicz: Joanna Rapacka, „»Osman« Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego”, 
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – 
Kraków – Gdańsk 1975, ss. 180. PS 1976 [1977], T. 26, s. 249–251.
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największy walor to, że jej autor na równych prawach traktuje wszystkie utwory, uważając 
całą twórczość za kreację literacką297. Swoje wątpliwości i pytania kończy stwierdzeniem:

Jest jednak dobrym prawem historyka literatury i eseisty, a jednym i drugim jest w tej 
książce J. Wierzbicki, pokazać omawianego pisarza od strony, o  której sądzi, że jest 
współcześnie dla czytelnika najciekawsza, i w aspekcie, z którego sam jego twórczość 
widzi najlepiej. Słowem – mówiąc o kimś innym, zaproponować także siebie298.

 7.12.7.5.  Chorwackie literaturoznawstwo

Cenionym literaturoznawcą chorwackim był Aleksander Flaker. Długą recenzję na temat 
jego książki Proza w dżinsach (Proza u trapericama) napisał Jan Wierzbicki. Dużo w niej miej-
sca przeznaczył na przedstawienie autora i współczesnych badań literaturoznawczych, 
które cierpią, według recenzenta, na brak syntezy, niedowład pojęć ogólnych. O Flake-
rze pisze Wierzbicki pochlebnie. Uznaje, że chorwacki literaturoznawca prowadzi badania 
z energią i polotem, jest erudytą, stosuje wprawdzie stare metody, ale urzekają one prostotą 
i przejrzystością, wykazuje się inwencją i przenikliwością. O samej literaturze chorwackiej 
Wierzbicki prawie w ogóle nie wspomina. W ostatnim fragmencie znajduje się jedno zda-
nie o prozie chorwackiej, niezbyt dla niej korzystne.

Dzisiejsza proza chorwacka, a od niej Flaker przede wszystkim wychodzi, nie dostarcza 
akurat pobudek do penetracji innych obszarów współczesności299.

Recenzja książki Formacje stylistyczne (Stilske formacije) znalazła się w 29. tomie z 1979 
roku. Jej autorka Ewa Świrzewska opisuje metodologię prowadzonych badań. Nazywa 
Flakera erudytą, a jego badania określa jako atypiczne, analizy – doskonałe, podejście ba-
dawcze – oryginalne, a język – jako komunikatywny, zwięzły i swobodny300.

W 29. tomie ukazały się dwie recenzje Historii literatury chorwackiej (Povijest hrvatske  
književnosti). W pierwszej Włodzimierz Kot opisuje 2., 3. i 4. tom (z 7 zaplanowanych wydano 

297 M. dąBrowska-parT yka: Jan Wierzbicki, „Miroslav Krleža“, seria Profile, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1975, ss. 303. PS 1976 [1977], T. 26, s. 254.

298 Ibidem, s. 255.
299 J. wierzBicki: Aleksandar Flaker, „Proza u trapericama. Prilog izgradnji modela prozne formacije 

na gradji suvremenih književnosti srednjo- i istočnoevropske regije”, Zagreb 1976, ss. 278. PS 1978, T. 28, 
s. 235.

300 e. Świżewska: Aleksandar Flaker, „Stilske formacije”, Zagreb 1976, ss. 360. PS 1979 [1980], T. 29, 
s. 217–218.



Literatura i kultura chorwacka na łamach wybranych czasopism527

5 tomów, nie opracowano literatury współczesnej). Kot wystawia ogólnie wysoką ocenę 
całemu projektowi napisania nowej historii literatury chorwackiej, uwzględniającej współ-
czesną metodologię badań literaturoznawczych. Bardzo wysoko ocenia tom 2., którego 
autorem jest Eduard Hercigonja, a tematem – Literatura średniowiecza (Srednjovjekovna 
književnost. Zagreb 1975). Autorom tomu 3. Od renesansu do oświecenia (Od renesanse do 
prosvjetiteljstva. Zagreb 1974) zarzuca pozostawanie pod zbyt dużym wpływem Mihovila 
Kombola i jego książki Historia literatury chorwackiej do okresu odrodzenia narodowego (Po-
vijest hrvatske književnosti do preporoda); Švelcowi – unikanie terminu „barok”, Bogišiciowi – 
zbytnie eksponowanie związku poszczególnych zjawisk z ogólnie pojętym oświeceniem 
i rzadkie sięganie po nazwy prądów literackich, takich jak: klasycyzm, sentymentalizm, 
rokoko. Tomowi 4. (M. Živančević, I. Frangeš: Ilirizam. Realizam. Zagreb 1975) wystawia po-
chlebną recenzję i uznaje go za osiągnięcie jugosłowiańskiej myśli badawczej w zakresie 
literaturoznawstwa chorwackiego301. Tom 5. (Književnost moderne. Zagreb 1978) poświęcony 
modernie, oceniła w tym samym numerze „Pamiętnika”, Małgorzata Głowacka. Dostrzega 
zarówno słabe (partie analityczne), jak i mocne strony (ujęcia syntetyczne) pracy Miroslava 
Šicela302.

Właściwie rzeczą naturalną jest pewien poślizg, który następuje w przypadku recenzowa-
nia wydawnictw jugosłowiańskich, i to nawet kilkuletni. Gdy owo opóźnienie dodatkowo 
zbiegnie się w czasie z jakąś ważną zmianą kontekstu, a właściwie kontekstów (mam na 
myśli sytuację w Polsce i Jugosławii), może to spowodować większe lub mniejsze nieporo-
zumienia. Tak się dzieje w przypadku recenzji Aleksandry Wołoszczuk potrójnego numeru 
miesięcznika „Republika” poświęconego postmodernizmowi. Chorwackie pismo wydano 
pod koniec 1985 roku, „Pamiętnik Słowiański” to tom podwójny nr 38/39 za lata 1988/1989 
wydrukowany w 1991 roku (formalnie już poza badanym okresem), a więc obie publikacje 
dzieli 6 lat. W kulturze nie jest to dużo. Niemniej rok 1985 i rok 1991 to dwa różne światy. 
Aleksandra Wołoszczuk prezentuje prace zarówno zachodnich (głównie włoskich), jak i ju-
gosłowiańskich autorów. Połowa to ogólne rozważania na temat, czym jest postmodernizm, 
głównie za autorami zachodnimi. Wołoszczuk podejmuje próbę definicji zjawiska (Köhler, 
Vattimo, Calvino). Zadziwia ją brak tekstów jugosłowiańskich na temat postmodernizmu 
w literaturze. Pisze, że panuje dziwny strach przed podawaniem nazwisk przedstawicieli, 

301 w. koT: „Povijest hrvatske književnosti”. Knjiga 2: „Srednjovjekovna književnost”. Napisao Eduard 
Hercigonja, Liber – Mladost, Zagreb 1975, ss. 484. Knjiga 3: „Od renesanse do prosvjetiteljstva”. Napisali 
Marin Franičević, Franjo Švelec, Rafo Bogišić, Liber – Mladost, Zagreb 1974, ss. 398 + 2 nlb. Knjiga 4: „Ili-
rizam. Realizam”. Napisali Milorad Živančević, Ivo Frangeš, Liber – Mladost, Zagreb 1975, ss. 502 + 2 nlb. 
PS 1979 [1980], T. 29, s. 213.

302 M. Głowacka: „Povijest hrvatske književnosti”, knjiga 5: „Književnost moderne”. Napisao Miroslav 
Šicel, Zagreb 1978, ss. 374. PS 1979 [1980], T. 29. 1979, s. 216.
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ale dostrzega powolne „przełamywanie niezrozumiałego i zastanawiającego milczenia”303. 
Z chorwackich autorów wymienia tylko Antego Armaniego i  jego artykuł wymierzony 
akurat przeciwko postmodernizmowi, w którym Armani określa postomodernizm jako

konceptualny fetyszyzm, dziecko dominacji form, restrykcji, ograniczania, ruch najwięk-
szej nędzy, jeśli chodzi o siły i  idee artystyczne. Wszystkie kierunki, jakie w sobie nosi, 
grzebie jak martwy inwentarz. Swoboda wolności tworzenia, jaką daje, jest tylko jedną 
wielką iluzją304. 

Wydaje się, że doszło do nieporozumienia spowodowanego właśnie poślizgiem czaso-
wym. Postmodernizm i ponowoczesność w jugosłowiańskich kręgach intelektualnych były 
szerzej znane niż w Polsce, a styl życia ludzi w Jugosławii bardziej ich predysponował do 
zrozumienia źródeł i egzystencjalnego tła omawianego zjawiska.

W tym samym numerze Dorota Wojtaś zrecenzowała tom materiałów pokonferencyjnych 
z międzynarodowej konferencji O postmoderni, która odbyła się w Zagrzebiu w marcu 1986 
roku. Zaprezentowana została zawartość książki, w której na 17 prac znalazło się 6 prac 
autorów z Jugosławii (środowisko chorwackie reprezentowali: Milivoj Solar, Rada Iveković, 
Nadežda Čačinovič-Puhovski). Nie pisano o poszczególnych literaturach, lecz o postmo-
dernizmie ogólnie. Wojtaś ocenia:

Wydaje się, że zjawiska ukrywane pod nazwą postmodernistycznych nie są obce litera-
turze narodów Jugosławii. Realizowały się w pewnym stopniu choćby w literaturze cy-
tatu i parafrazy. Nie zostały jednak nazwane. Niechęć do nazywania zjawisk rodzimych 
tym terminem jest wyraźnie widoczna. I trudno odpowiedzieć z całą pewnością, czy jest 
to wynik obawy, niepewności przed tym, czy postmodernizm świata może być naszym 
postmodernizmem strachu przed odpowiedzialnością w nadawaniu imienia zjawiskom 
trudnym do ogarnięcia. Może w końcu kolejny objaw kompleksu małych literatur? Ba-
dacze jugosłowiańscy chętnie uciekają w bezpieczniejsze dyskusje teoretyczne305.

Bez uwzględnienia kontekstu otrzymuje czytelnik obraz „zapóźnionego” względem pol-
skiej myśli literaturoznawczej, tak przynajmniej wynika z perspektywy autorek obu recenzji, 
literaturoznawstwa w Jugosławii. Gdybyśmy się przenieśli do połowy lat osiemdziesiątych, 

303 a. wołoszczuk: „Republika” nr 10–11–12/1985. Miesięcznik literacki wydawany przez Stowarzy-
szenie Literatów Chorwacji, pod redakcją Branko Maleša, ss. 336. PS 1988/1989 [1991], T. 38/39, s. 345.

304 Ibidem, s. 344–345.
305 D. woJTaŚ: Postmoderna – nova epoha ili zabluda?, red. I. Kuvačić, G. Flego, Zagreb 1988.  PS 

1988/1989 [1991], T. 38/39, s. 349.
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ocena byłaby zupełnie inna. Postmodernizm dotarł do Jugosławii wcześniej (pierwsza 
książka Jacques’a Derridy ukazała się w 1976 roku – O gramatologiji. Prev. Lj. Šifler-Premec. 
Sarajevo 1976), a działo się to z przyczyn obiektywnych, przede wszystkim większej otwar-
tości tego kraju na Zachód, większej mobilności oraz intesywniejszej współpracy kulturalnej 
i naukowej z krajami zachodnimi. W Polsce recepcja postmodernizmu była ograniczona do 
wąskich kręgów naukowych306.

 7.12.7.6. Zagraniczna slawistyka

„Pamiętnik Słowiański” odnotowuje również wybrane pozycje ukazujące się w innych za-
granicznych ośrodkach slawistycznych. W. Kot pisze na temat książki Thomasa Eekamna 
Thirty Years of Yugoslav Literature 1945–1975 (1978), holenderskiego slawisty pracującego 
w Uniwersytecie Kalifornijskim307. Powstała ona, gdyż tłumaczona na język angielski hi-
storia literatury Antuna Baraca nie uwzględnia czasów najnowszych, które Amerykanów 
interesują najbardziej. Kot uważa książkę za dyskusyjną i nie zgadza się z koncepcją przed-
stawienia literatury jugosłowiańskiej akcentującą różnice między poszczególnymi republi-
kami. Uważa, że to pokłosie panującej mody na regionalizm i że taki podział w dzisiejszej 
literaturze jugosłowiańskiej nie jest ani najważniejszy, ani najbardziej charakterystyczny.

Włodzimierz Kot jest również autorem recenzji niemieckiego przekładu i wydania znanej 
w Polsce historii literatury Antuna Baraca. Kot pisze, że na początku lat pięćdziesiątych ju-
gosłowiańska Komisja Współpracy Kulturalnej z Zagranicą zwróciła się z prośbą do Baraca 
o napisanie przeglądu literatur Jugosławii, z myślą przede wszystkim o czytelniku obcym. 
Pierwsze wydanie, serbsko-chorwackie, ukazało się w 1954 roku, przekład angielski opu-
blikowano rok później, polski, o którym w „Pamiętniku Słowiańskim” (1973) pisał Kornhau-
ser – w 1969 roku. Książka Baraca ponownie została ukazana w krytycznym świetle. Kot 

306 Ponadto recenzowano, w 24. tomie z 1974 roku, zbiór studiów poświęcony Petarowi Prera-
doviciowi, przedstawicielowi poezji okresu iliryzmu, zatytułowany O Petru Preradoviciu danas, który 
wydano po sesji naukowej zorganizowanej przez JAZU w 150. rocznicę urodzin poety. Por. B. dzierżyc: 
O Petru Preradoviciu danas. Posebno izdanje „Kritika”, svezak 7, Zagreb 1970, s. 142. PS 1974, T. 24, s. 258. 
Kolejna recenzowana w „Pamiętniku Słowiańskim” chorwacka pozycja literaturoznawcza to Dramatica 
Krležiana Darka Gašparovicia. Por. J. sycHowska-kavedŽiJa: Darko Gašparović, „Dramatica Krležiana”, 
Biblioteka Prolog, knjiga 3, Zagreb 1977, ss. 207 + ilustr. 16. PS 1980 [1981], T. 30, s. 219–221. W tomie 
32. została opublikowana recenzja książki Vladimira Bitiego Bajka i predaja, povijest i propovijedanje, 
która opisuje wymienione w tytule kategorie w dziedzinie literatury ludowej. Por. a. kLin: Vladimir 
Biti, „Bajka i predaja, povijest i propovijedanje”, Zagreb 1981, ss. 215. PS 1982 [1985], T. 32, s. 229–233.

307 w. koT: Thomas Eekman, „Thirty Years of Yugoslav Literature (1945–1975)”, Michigan Slavic Pu-
blications, Ann Arbor 1978, ss. 328. PS 1980 [1981], T. 30, s. 215–218.
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uważa ją za najsłabszą w dorobku autora, gdyż zawiera „fałszywe dane, pomyłki w datach, 
obfituje w slogany, frazesy i sądy niepogłębione”308. Część recenzentów, dostrzegając słabe 
strony podręcznika, podkreślało brak tego typu opracowania. Edward Madany w „Nowych 
Książkach” zastanawiał się nad tym, czy wśród polskich slawistów nie znalazłaby się osoba, 
która uzupełniłaby „cenny” podręcznik Baraca:

Wówczas jego wartość jako jedynego przejrzystego informatora o literaturach narodów 
Jugosławii wzrosłaby ogromnie309.

Kot zauważa, że niemieckie wydanie jest inne od edycji polskiej. Zostało uzupeł-
nione o  czasy współczesne kosztem usunięcia z  oryginału rozdziałów dotyczących 
okresu międzywojennego i lat powojennych. Autorami nowych rozdziałów opisujących 
literaturę do lat siedemdziesiątych są Jože Pogačnik  – literatura słoweńska, Miroslav 
Šicel  – literatura chorwacka, Boško Novaković  – literatura serbska i  macedońska. To 
uzupełnienie zajmuje blisko jedną trzecią książki. Przetłumaczył i wydał książkę profesor 
Uniwersytetu we Fryburgu Rolf-Dieter Kluge, który również wprowadził zmiany w tekst 
Baraca – rozszerzył go, jeśli uznał, że czytelnik niemiecki potrzebuje więcej informacji, 
bądź jeśli stan wiedzy był większy, wszystko skrupulatnie w przypisach zaznaczył. Kot 
kończy swój tekst opinią, że na dzisiaj książka ta wystarczy, ale wyraża przekonanie, że 
jest tylko kwestią czasu, kiedy ukaże się oryginalna historia literatury jugosłowiańskiej 
autorstwa niemieckich slawistów.

 7.12.7.7. Nekrologi

„Pamiętnik Słowiański” zamieszcza wspomnienia pośmiertne. W 26. tomie z 1976 roku Wło-
dzimierz Kot odnotował śmierć Krešmira Georgijevicia, tłumacza literatury polskiej, pro-
fesora slawistyki Uniwersytetu w Belgradzie, autora książki Literatura chorwacka od XVI do 
XVIII wieku w północnej Chorwacji i Bośni (Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj 
Hrvatskoj i Bosni)310. W tomie 28. z 1978 roku Kot prezentował sylwetkę zmarłego właśnie 
Stojana Subotina. Polski badacz za jedną z najważniejszych książek uznaje tom studiów 
Z polsko-chorwackich związków literackich (Iz poljsko-jugoslovenskich književnih veza), która 
została wydana w 1969 roku i zrecenzowana w „Pamiętniku Słowiańskim” w 1971 roku311. 

308 W. koT: Antun Barac: „Geschichte der jugoslavischen…”. Wiesbaden 1977. PS 1980 [1981], T. 30, 
s. 212.

309 e. Madany: Cztery literatury. NK 1970, nr 19, s. 1158.
310 w. koT: Krešimir Georgijević (1907–1975). PS 1976 [1977], T. 26, s. 201–202.
311 w. koT: Stojan Subotin (1 III 1921–7 VII 1977). PS 1977 [1978], T. 27, s. 199–203. 
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W tomie 31. z 1981 roku Zdzisław Niedziela wspomina Jerzego Pogonowskiego. Pisze o tym, 
że studia poświęcone literaturze chorwackiej wysuwają się na czoło jego prac slawistycz-
nych, z których najważniejsze to: Iliryzm i Słowiańszczyzna (Lwów 1924), rys monograficzny 
Twórczość Milana Begovicia („Przewodnik Naukowy i Literacki” 1922) oraz przekład Osmana 
Ivana Gundulicia312, za który w 1931 roku otrzymał od Aleksandra I, króla jugosłowiańskiego, 
Krzyż Kawalerski Orderu św. Sawy313. W 34. tomie z 1984 roku Zdzisław Niedziela zamieścił 
wspomnienie o często publikującym w „Pamiętniku Słowiańskim” swoje teksty Włodzi-
mierzu Kocie, uznając za jego największe osiągnięcie badawcze książkę Chorwacki dramat 
naturalistyczny314. 

* * *

W lutym 1986 roku Czesław Miłosz w liście do Jerzego Giedroyca pisał: 

Swoją drogą, co dzieje się w  Jugosławii w  sensie nienawiści narodowościowych, jest 
przygnębiające315.

Słowa te padły w kontekście eseju, jaki wygłosił Danilo Kiš na zorganizowanej przez 
Uniwersytet w Michigan konferencji o studiach slawistycznych, w której uczestniczył Mi-
łosz, wygłaszając referat o „jałtanizacji programów uniwersyteckich w Ameryce”. Nasuwa 
się przy tej okazji refleksja o stopniu uświadamiania sobie w Polsce możliwych przyszłych 
scenariuszy dla federacji jugosłowiańskiej po śmierci marszałka Tity. Problem ów poruszano 
w analizowanych tekstach. Autorzy reportaży dostrzegali nieporozumienia między po-
szczególnymi republikami. W „Życiu Literackim”, wprawdzie za zachodnią prasą, ale jednak, 
brano pod uwagę scenariusze rozpadu kraju. Takie artykuły ukazywały się już pod koniec 
lat sześćdziesiątych, na długo przed śmiercią jugosłowiańskiego przywódcy. 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 wpływa-
nia 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 kultu-
ralną, zarówno polskich, jak i jugosłowiańskich, pochodzących z końca lat osiemdziesiątych, 

312 Został wydany dopiero w 1971 roku (odbity na powielaczu w Huston).
313 Por. z. niedzieLa: Jerzy Pogonowski (1897–1980). PS 1981 [1982], T. 31, s. 167–170.
314 z. niedzieLa: Włodzimierz Kot (1924–1984). PS 1984 [1987], T. 34, s. 191–195.
315 J. Giedroyc, c. Miłosz: Listy 1973–2000. Oprac. M. kornaT. Warszawa 2012, s. 347.
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a nawet z początku 1990 roku, dostrzec zbliżającą się katastrofę. Nieprzypadkowo rozpad 
systemu zapoczątkowała dezintegracja Związku Komunistów Jugosławii.

Współpraca kulturalna w ostatnim okresie z jednej strony nadal zależała od sytuacji po-
litycznej, z drugiej strony państwo przygniecione problemami wewnętrznymi przestało 
programować tę sferę i nią sterować. O jej zakresie zaczęły decydować instytucje kulturalne. 
W obu krajach pogorszyła się sytuacja wewnętrzna i politycy mieli dużo poważniejsze 
problemy do rozwiązania. Na pierwszy plan wysunęły się kłopoty ekonomiczne – skutek 
zaciąganych w latach siedemdziesiątych kredytów, których oprocentowanie gwałtownie 
wzrosło i stało się jedną z ważniejszych przyczyn krachu gospodarczego. 

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 Ko-
munistów 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 wielonarodo-
wego państwa jugosłowiańskiego trzymała się na marszałku Ticie i Krunić dostrzega ru-
chy odśrodkowe, które jeszcze nie są zagrożeniem, ale kto może znać przyszłość? Wystę-
pują 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 Pio-
trowski chyba drętwiał, słysząc, jakie herezje wygadujemy316.

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 rozsypce317.

316 M. rakowski: Dzienniki polityczne 1987–1990. Warszawa 2005, s. 196. Chodzi o książkę M. ra-
kowski: Vremena nada i razočaranja. Prev. M. vukadinović. Zagreb 1988.

317 Ibidem, s. 437.



W jugosłowiańskim systemie samorządowym praktycznie zanikła jedna polityka kul-
turalna. Każda republika prowadziła własną politykę, a organy federacji miały kłopoty ze 
zgromadzeniem informacji na temat kontaktów kulturalnych z zagranicą, czemu próbo-
wano zaradzić, uchwalając w 1981 roku ustawę o konieczności prowadzenia ewidencji 
w zakresie współpracy naukowej, kulturalnej, oświatowej i technicznej z zagranicą. Brak 
jednolitej polityki kulturalnej oraz rezygnacja federacji z kontrolowania sfery symbolicz-
nej – to bardzo ważne przyczyny rozpadu Jugosławii. W Polsce nadal wszystko pozosta-
wało w rękach centralnych organów państwa, ale inicjatywa leżała po stronie działaczy 
kulturalnych. System był niewydolny. Dochodziło do sytuacji absurdalnych. Cała formalna 
procedura przechodziła przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, które podejmowało decyzję 
nawet w kwestii wypłacenia kilku diet podróżnych dla osób wyjeżdżających na wymianę 
kulturalną. Kłopoty ekonomiczne przekładały się na sferę współpracy kulturalnej. Odwo-
ływano przyjazdy, coraz większe kłopoty były z finansowaniem wymiany.

W ostatnim okresie współpracy nastąpiła emancypacja kultur narodowych. W zdecentra-
lizowanej Jugosławii sferę kontaktów kreowały i finansowały poszczególne republiki. Dla 
literatury i teatru był to najlepszy okres w historii chorwacko-polskich związków kultural-
nych, które miały jednak w ciągu tych 15 lat kilka gorszych momentów, na początku – tuż po 
uchwaleniu nowej konstytucji w Jugosławii, w czasie stanu wojennego, i pod sam koniec – 
w kontekście dokonujących się zmian politycznych w Polsce i na świecie. Coraz rzadziej 
pisano o kulturze i literaturze jugosłowiańskiej. Podziały stały się faktem. Jugosłowiańskość 
funkcjonowała jako pojęcie nadrzędne i ogólne, które wymagało doprecyzowania. Odsyłała 
do struktur państwowych, była terminem politycznym i administracyjnym, pod względem 
kulturowym coraz bardziej pustym, nic niemówiącym. Obok literatury chorwackiej, mace-
dońskiej, słoweńskiej i serbskiej zaczęto pisać o literaturze bośniacko-hercegowińskiej, lub 
Bośni i Hercegowiny, oraz czarnogórskiej.

W ostatnim okresie wydano najwięcej przekładów książek, bo 34, do czego niewątpliwie 
przyczyniło się utworzenie w Wydawnictwie Łódzkim serii wydawniczej Biblioteka Jugosło-
wiańska. Głośnym echem odbiły się występy Ivo Pogorelicia na Konkursie Chopinowskim 
w 1980 roku. Zorganizowano 6 chorwackich wystaw. Najważniejszym zaś wydarzeniem 
kulturalno-politycznym była niewątpliwie recepcja Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha 
Dolna Ivo Brešana.
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W 1982 roku Włodzimierz Kot podjął próbę opisu całych dziejów chorwacko-polskich kon-
taktów literackich. Na samym początku artykułu uprzedza czytelnika: 

Praca ma charakter szkicowy, rekonesansowy, brak bowiem zarówno odpowiednich bi-
bliografii źródeł i przekładów, jak też wielu badań typu podstawowego oraz studiów 
szczegółowych. Można zatem dać zaledwie zarys problematyki, którą należałoby dopie-
ro w przyszłości rozpracować1. 

Okresowi po II wojnie światowej poświęca niewiele miejsca, bo jedynie półtorej strony. 
Z dzisiejszej perspektywy, 23 lata później, lata 1944–1989 jawią się jako najlepszy czas w hi-
storii chorwacko-polskich związków kulturalnych (szczegółowe dane bibliograficzne ilu-
strujące współpracę znajdują się w drugiej części niniejszej książki). Współpraca dotyczyła 
wielu dziedzin: filmu, literatury, muzyki, sztuk plastycznych i  teatru. Osiągnęła bardzo 
wysoki poziom. Bogactwo związków kulturalnych dziś imponuje, ale trudno zapomnieć 
i nie zauważyć dominacji czynnika politycznego czy braku ich autonomii. Współpraca była 
w pełni państwową i zinstytucjonalizowaną sferą, której kształt ideowy nadawała partia. 
Oficjalne organy władzy ustawodawczej i wykonawczej pełniły funkcję administracyjną, 
a także sprawowały kontrolę nad instytucjami kulturalnymi i naukowymi realizującymi 
plany współpracy2. Kontakty nawiązywano na podstawie umów, programów i porozumień 
podpisywanych przez rządy oraz odpowiednie instytucje i organizacje obu krajów. 

Współpracę kulturalną traktowano jako istotny element polityki zagranicznej, obszar 
walki ideologicznej podzielonego na dwa bieguny świata. W dokumencie Główne kierunki 
działania w zakresie współpracy kulturalnej z zagranicą w związku z realizacją aktu końcowego 
KBWE, opracowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w listopadzie 1977 roku, ostrzegano:

1  w. koT: Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce. „MosT” 1991, br. 1/2, s. 312.
2  Przypomina ten podział 3 typy instytucji, o których pisał Stefan Żółkiewski. Por. rozdział 2.
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Powinniśmy być także przygotowani na nasilenie się konfrontacji ideologicznych. Kon-
frontacje te ze szczególną ostrością mogą wystąpić w  dziedzinie kontaktów kultural-
nych. Przyjęte zasady pokojowego współdziałania i współpracy uczyniły kulturę jedną 
z najważniejszych płaszczyzn rywalizacji ideologicznej w skali międzynarodowej3.

Polityczny wymiar produkcji kulturalnej wypływał nie tylko z sytuacji na arenie między-
narodowej. Był przede wszystkim związany z sytuacją wewnętrzną w obu krajach. Z jednej 
strony silne było, zwłaszcza na początku, oczekiwanie przywódców partyjnych, że kultura 
będzie „pracować” na rzecz panującej ideologii, z drugiej strony, jak zauważa Piotr Piotrow-
ski, kultura stanowiła jednak – paradoksalnie – miejsce zakamuflowanej krytyki rzeczywi-
stości politycznej, gdyż

zarówno w Jugosławii, jak i w każdym innym państwie powojennej, komunistycznej Euro-
py, bez względu na odległość dzielącą je od Moskwy, odgrywała rolę substytutu życia poli-
tycznego. Z uwagi na ograniczenia systemu wolnych instytucji politycznych kultura przejęła 
część funkcji wyrażania politycznych ambicji oraz ekspresji treści o charakterze opozycyj-
nym, formułowanych w mniej czy bardziej (przeważnie bardziej) zawoalowanej formie4.

Najsilniejsze okazały się związki teatralne i literackie. W latach 1944–1989 wystawiono 
w polskich teatrach 31 utworów chorwackich autorów (w 86 realizacjach), w tym 6 przed-
stawień dla dzieci. W ramach wymiany na występach gościnnych w wielu polskich miastach 
przebywały: Teatr Dramatyczny im. Branka Gavelli, Chorwacki Teatr Narodowy z Zagrzebia 
i Chorwacki Teatr Narodowy z Rijeki, Teatr Satyryczny Jazavac. Współpracowały z sobą także 
teatry lalkowe. Do Polski w badanym okresie przyjechały zespoły z Osijeku, Rijeki, Zadaru 
i Zagrzebia. Kontakty teatralne to również wymiana reżyserów, choreografów i scenografów. 

Zacieśnianie związków literackich dokonywało się dzięki wizytom pisarzy i  tłumaczy 
(w  ich składach, najczęściej 3-osobowych, znajdowali się przedstawiciele stowarzyszeń 
pisarzy poszczególnych republik, którzy przyjeżdżali w  celu podpisywania umów mię-
dzy ZLJ i ZLP, na sympozja, imprezy literackie, zjazdy, pobyty studyjne) oraz przekładom. 
W sumie wydano 59 tłumaczeń z literatury pięknej (z jugosłowiańskimi antologiami – 65), 
z czego 10 pozycji przypadło na literaturę dla dzieci i młodzieży, a 4 książki – to drugie 
wydania: adresowane do młodszych czytelników Dzieci Wielkiej Wsi Mata Lovraka i Babcia 
Katarzyna Anđelki Martić oraz Bankiet w  Blitwie i  Na krawędzi rozumu Miroslava Krležy. 

3  Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918–1998. Przedmowa a. siciński. Wybór a. si-
ciński, a.G. dąBrowski, J. GMurek. warszawa 1998, s. 299.

4  P.  pioTrowski: Awangarda w cieniu Jałty.  Sztuka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 
1945–1989. Poznań 2005, s. 111.
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A  zatem w  latach 1944–1989 ukazało się 55 nowości wydawniczych. W  czasopismach 
opublikowano kilkaset przekładów z  literatury chorwackiej, przede wszystkim poezji, 
w  przeciwieństwie do sytuacji w  dziedzinie przekładów książek, w  której panowała 
ogromna dysproporcja na korzyść prozy, widoczna nie tylko w liczbie wydanych powie-
ści i opowiadań, lecz także w ich nakładach. Oprócz powieści w największych nakładach 
wydawano literaturę dla dzieci i  młodzieży oraz, popularną w  latach osiemdziesiątych, 
literaturę fantastycznonaukową.

Zakres współpracy między literatami określano w regularnie podpisywanych porozu-
mieniach między ZLJ i ZLP. Kwestie dotyczące tłumaczy ustalano albo w planach realizacji 
umowy, albo w porozumieniach podpisywanych między związkami pisarzy. W Polsce orga-
nizacja zrzeszająca tłumaczy (STP) powstała dopiero w 1981 roku. Przez cały okres przewa-
żała wymiana literatów. Tłumaczy wyjeżdżało znacznie mniej, w niektórych latach w ogóle 
nie uwzględniano ich w programach współpracy. Tłumacze byli wyjątkowo niewygodnym 
i podejrzanym dla władz środowiskiem, uważanym za „gniazdo opozycji”5. 

Najbardziej prestiżowy charakter miały kontakty filmowe. Uważano, że kinematografia 
oddziałuje na odbiorców z największą siłą i jest najskuteczniejszym środkiem propagandy. 
Nazywano ją ambasadorem Jugosławii za granicą. Spośród chorwackich filmów najwięk-
szą renomę w Polsce zyskały dzieła Zagrzebskiej Szkoły Filmu Rysunkowego. Obrazy jej 
przedstawicieli prezentowano i nagradzano na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krót-
kometrażowych w Krakowie.

Współpraca muzyczna polegała przede wszystkim na indywidualnych wizytach osób 
związanych z muzyką, które przyjeżdżały na organizowane w Polsce imprezy, oraz na wy-
stępach konkretnych wykonawców. Pobyty zespołów to dużo kosztowniejsze i trudniejsze 
do zorganizowania przedsięwzięcie. W wielu polskich miastach wystąpili między innymi: 
dyrygenci Milan Horvat i Ivo Štajcer, pianiści Jurica Murai, Ivo Pogorelić, Pavica Gvozdić 
i Dubravko Detoni, zespół folklorystyczny Lado, Zagrzebscy Soliści, grupa MBZ, zespół ka-
meralny Acezantez z Zagrzebia, Studio Tańca Współczesnego z Zagrzebia.

Kontakty w zakresie sztuk plastycznych obejmowały organizowanie wystaw. Odbyło się 
17 wystaw jugosłowiańskich i 7 chorwackich – 5 grupowych (w tym 2 ludowe) oraz 2 indy-
widualne, z których wszystkie przypadały na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, a więc 
okres zdecentralizowania w Jugosławii sfery współpracy kulturalnej z zagranicą. Ponadto 
artyści z Chorwacji wielokrotnie brali udział w międzynarodowych imprezach: w wystawach 
fotograficznych, w Międzynarodowej Wystawie Ceramiki w Sopocie, w Międzynarodowym 
Biennale Plakatu w Warszawie oraz Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie, należąc 
do grona ich laureatów.

5  Por. w. BarToszewski, i. sMoLka, a. poMorski: Mój Pen Club. Warszawa, 2013, s. 131.
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Programy współpracy podpisywały również obie rządzące partie. W jednym z nich (na 
lata 1976 i 1977) deklarowano między innymi popieranie współpracy gazet i działalności 
wydawniczej, ustalono, że ukażą się drukiem książki: Edwarda Gierka w Jugosławii, Josipa 
Broza-Tity w Polsce6. Wymieniano delegacje, przyjeżdżali lektorzy z wykładami. Stosunek 
PZPR do Jugosławii oddaje w swoich Dziennikach politycznych Mieczysław Rakowski w za-
pisie pochodzącym z 11 lutego 1975 roku: 

Nie ma takiego kraju socjalistycznego na świecie, w którym tak swobodnie rozwijałaby 
się partia i życie polityczne. Myślę, że jest to jedna z przyczyn, dla których są przez wiele 
KS-ów (a ściślej, ich ekipy rządzące) tak bardzo znienawidzeni7.

Przez większość badanego okresu panowały poprawne stosunki polityczne między 
oboma krajami, co z kolei pozytywnie wpływało na rozwijanie kontaktów kulturalnych. 
Szczególnie korzystna sytuacja utrzymywała się tuż po wojnie, w latach 1944–1948, do 
rezolucji Kominformu (jednak sprzyjający klimat polityczny oraz, wydaje się, prawdziwa 
i szczera sympatia, a nawet przyjaźń nie wystarczyły; przeszkodą w rozszerzeniu współ-
pracy kulturalnej okazała się różnica w podejściu do socrealizmu, który w Jugosławii został 
uznany za obowiązującą doktrynę wcześniej niż w Polsce, wcześniej również został zdyskre-
dytowany), oraz po ponownym nawiązaniu stosunków w latach 1956–1958 (co umożliwiła 
śmierć Stalina i zmiany w ZSRR; w tym czasie przekłady jugosłowiańskich książek plasują 
się na najwyższym miejscu w statystykach wydawniczych). Szybko jednak wzajemne rela-
cje uległy ochłodzeniu wskutek rewolucji węgierskiej, nowego programu ZKJ z 1958 roku 
i fiaska polskiego października 1956 roku. Poprawa stosunków nastąpiła na początku lat 
sześćdziesiątych. Dobrą koniunkturę osłabiły na krótko wydarzenia 1968 roku (polski ma-
rzec i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji). Współpraca ponownie 
się zintensyfikowała w drugiej połowie lat siedemdziesiątych – aż do wprowadzenia stanu 
wojennego. Na krótko wyraźne ożywienie można było zaobserwować w latach 1985–1986. 
Koniec lat osiemdziesiątych upłynął pod znakiem nasilającego się kryzysu ekonomicznego 
i trudności w realizowaniu ambitnych planów wymiany kulturalnej. Mechanizm kontroli 
został utrzymany do samego końca, ale stopniowo zanikało sterowanie i programowanie 
sfery współpracy kulturalnej z zagranicą przez państwo, a podmiotową rolę zaczęli przej-
mować ludzie kultury, wśród których znajdowała się określona grupa działaczy partyjnych, 
dbających o poprawność ideologiczną sfery symbolicznej.

6  AAN. KC PZPR. Wydział Zagraniczny. 850/16.  Książki Edwarda Gierka i Josipa Broza-Tity ukazały 
się w 1977 roku. J. Broz-TiTo: Artykuły i przemówienia 1969–1975. Tłum. J. cHMieLewski. Warszawa 
1977; e. GJerek: Izabrani govori i članci. prev. M.n. draGović. BeoGrad 1977.

7  M. rakowski: Dzienniki polityczne 1972–1975. Warszawa 2002, s. 300.
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Czynniki polityczne wywierały zatem bardzo duży wpływ na współpracę kulturalną. 
Branka Doknić, serbska politolog zajmująca się polityką kulturalną w Jugosławii w latach 
1946–1963, skonstatowała, że kontakty kulturalne zawsze pozostają w cieniu polityki8. W po-
dobnym tonie wypowiadała się Anna Chrzanowska, starszy radca w MSZ. Oceniając stan 
współpracy kulturalnej między PRL a Jugosławią, twierdzi:

Historia polsko-jugosłowiańskich stosunków kulturalnych notuje okresy wzmożonej 
wymiany i okresy „zastoju” – w zależności od klimatu politycznego9.

Ważną rolę odgrywała zarówno sytuacja na arenie międzynarodowej, na której chodziło 
nie tyle o bilateralne stosunki polsko-jugosłowiańskie, ile o stan relacji między Związkiem 
Radzieckim i Jugosławią, jak i sytuacja wewnętrzna. Wpływ czynników zewnętrznych okazał 
się istotniejszy na początku badanego okresu. Od lat siedemdziesiątych większe znaczenie 
miała sytuacja polityczna w obu krajach. Pisarze w okresie PRL – zgodnie z panującą ideolo-
gią – stali się aktywnymi uczestnikami życia politycznego i problemy wewnętrzne często 
powodowały, że kontakty literackie z zagranicą schodziły na dalszy plan, gdyż rzeczywistość 
w kraju była wystarczająco absorbująca dla pisarzy i ich organizacji.

Początkowo, na stosunkowo krótko, Jugosławia usiłowała stworzyć, zwłaszcza na po-
trzeby zewnętrzne, obraz jednej jugosłowiańskiej kultury. Wtedy wyraźnie zaznaczyła się 
różnica w jej postrzeganiu między polskimi autorami a przedstawicielami jugosłowiańskiej 
administracji rządowej i organizacji społecznych oraz kulturalnych. Pierwsi kreślili obraz zło-
żonego pod względem kulturowym kraju, drudzy starali się zacierać różnice i akcentować 
obszary wspólne poszczególnym narodom tworzącym federację jugosłowiańską. Zmianę 
strategii Belgradu przyspieszyły wydarzenia polityczne (co stanowiło kwestię czasu, gdyż 
stworzenie jednolitej jugosłowiańskiej kultury było od początku utopią), konflikt Jugosławii 
ze Związkiem Radzieckim i obranie przez Josipa Broza-Titę własnej, niezależnej drogi kiero-
wania państwem, bez zgłaszania akcesu do którejś ze stron podzielonego świata (z czasem 
Jugosławia stała się jednym z najaktywniejszych członków ruchu państw niezaangażowa-
nych). W polityce wewnętrznej kierownictwo Związku Komunistów Jugosławii postano-
wiło wprowadzić system samorządowy i w kilku sferach zdecentralizować życie społeczne 
(najważniejsze decyzje zapadły w połowie lat sześćdziesiątych). Jedną z nich była kultura. 
Władza polityczna, resorty siłowe i gospodarka, podobnie jak w innych krajach komuni-

8  „Kontakty kulturalne z zagranicą zawsze znajdowały się w cieniu i były funkcją wydarzeń poli-
tycznych”. / „Kulturne veze sa svetom uvek su bile u senci i funkciji političkih događaja”. Б. Докнић: 
Културна политика Југославије 1945–1952. У: Културна политика Југославије. Зборник 
докумената. књига 1. Приредили Б. Докнић, М.Ф. Петровић, и. ХоФМан. Београд 2009, s. 31.

9  a. cHrzanowska: Notatka o współpracy kulturalnej między PRL a Jugosławią. AMSZ. 
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stycznych, pozostały w rękach partyjnej nomenklatury. W dziedzinie kultury Belgrad nie 
odgrywał monopolistycznej roli. Współpracę przejęły odpowiednie republikańskie insty-
tucje, organizacje i stowarzyszenia.

Badane 45 lat kontaktów kulturalnych podzieliłem na 5 okresów, w których punktami 
zwrotnymi były wydarzenia polityczne. Marian Kisiel, dokonując periodyzacji życia literac-
kiego w PRL, pisał:

Najważniejszymi punktami granicznymi w życiu literackim kraju są wydarzenia politycz-
ne. Zmiana polityki kulturalnej determinuje zmiany w literaturze, jej strategii i wzorców 
zachowaniowych. Wyróżnić można więc siedem cezur wewnętrznych: 1945, 1949, 1956, 
1968, 1976, 1981, 1990, które mają swoje względne odpowiedniki w zatwierdzanych na 
kolejnych zjazdach PZPR etapach obowiązującej polityki kulturalnej (wyjątek stanowi 
tutaj cezura ostatnia, której istnienie wyznaczył upadek rządów komunistycznych)10.

Punktami granicznymi w chorwacko-polskich kontaktach kulturalnych również są fakty 
polityczne, ale nie odnoszą się one tylko do sytuacji w Polsce. Większy wpływ na rozwój 
współpracy wywierała sytuacja społeczno-polityczna w Jugosławii. Dlatego sekwencja dat 
jest tylko częściowo zbieżna z periodyzacją Kisiela: 1944, 1948, 1956, 1963, 1974, 1989 (przyj-
muję jako początek rok 1944, gdyż od tej daty zaczynają się bibliografie i jest ona uważana 
za moment powstania Polski Ludowej, a kończę na roku 1989, gdyż od 1990 roku można 
mówić o początku nowego etapu w historii kontaktów chorwacko-polskich).

Emancypacja poszczególnych narodów najbardziej uwidoczniła się w ostatnim okresie 
związków kulturalnych (lata 1974–1989), w którym współwystępowały z jednej strony ju-
gosłowiańskość, z drugiej – kategorie narodowe, w tym chorwackość. Zderzenie dwóch 
systemów: polskiego (scentralizowanego) z jugosłowiańskim (zdecentralizowanym), w któ-
rym czynnik ludzki odgrywał większą rolę, rodziło wiele problemów natury organizacyjnej, 
zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. Pod koniec 
lat siedemdziesiątych i zwłaszcza w latach osiemdziesiątych polskie instytucje kulturalne 
traktujące Jugosławię jako atrakcyjnego partnera do współpracy wykazywały większą ak-
tywność. Chorwacja i w ogóle Jugosławia chętniej nawiązywały kontakty z krajami zachod-
nimi, gdyż były one o wiele bardziej atrakcyjne pod względem finansowym.

Od lat siedemdziesiątych, w zdecentralizowanej Jugosławii, z jednej strony coraz wię-
cej zaczęło zależeć od twórców i ich organizacji, a coraz mniej – od instytucji partyjnych 
i rządowych. Przedstawiciele partii, w chorwackim przypadku Stipe Šuvar, oskarżali wtedy 

10  M. kisieL: Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego. Mały przewodnik po współczesnej 
literaturze polskiej. Gliwice 1991, s. 23.
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pisarzy o sprywatyzowanie kontaktów literackich z określonymi krajami. Z drugiej strony 
kultura oraz wszystkie sfery życia społecznego były w tym czasie w obu krajach skrajnie 
upolitycznione. Stowarzyszenia twórców traktowano jak organizacje na poły polityczne, 
których działalność powinna pozostawać w zgodzie z interesami państwa, partii rządzą-
cej i panującej ideologii. W materiałach Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji, w protokole 
z posiedzenia sekretariatu z 24 stycznia 1976 roku, znalazł się zapis na temat finansowania 
współpracy zagranicznej, którą uznano za aktywność o wymiarze politycznym: 

Dyskutując o kwestii zabezpieczenia środków na kontakty z zagranicą, ustalono, że na-
leży starać się, by przez republikański socjalistyczny związek republikańskie wspólnoty 
kultury uczestniczyły w finansowaniu tej działalności, która nie jest turystycznym feno-
menem, lecz kwestią natury politycznej. Musimy również w tej materii mieć poparcie 
społeczeństwa.

Govoreći o obezbeđivanju sredstava za inostrane veze dogovoreno je da treba nasto-
jati preko republičkog socijalističkog saveza da republičke zajednice kulture učestvuju 
u financiranju ove delatnosti koja nije turistički fenomen, već političko pitanje. Treba 
i u ovom pitanju da imamo društvenu podršku11.

Jeśli chodzi o prezentowane treści, Jugosłowianie kładli nacisk na dwie kwestie. Pierwsza 
z nich to utrwalanie mitu walki narodowowyzwoleńczej (NOB), co nie było przypadkowe, 
gdyż większość jugosłowiańskiej elity politycznej wywodziła się z szeregów partyzantów 
(NOB zresztą, obok ideologii komunistycznej, stanowił najważniejsze spoiwo państwa). 
Druga to nastawienie na współczesność, kreowanie obrazu nowoczesnego państwa. W kre-
owaniu wizerunku współczesnej Jugosławii teoretycznie chodziło o popularyzowanie 
nowego ustroju i sukcesów socjalistycznego społeczeństwa. Wyjątkowo propagandowy 
charakter miały wystawy prezentujące sztukę użytkową oraz wystawy fotograficzne poka-
zujące współczesną Jugosławię. Z kolei obraz wyłaniający się z twórczości literackiej nie jest 
jednoznaczny. Trudno znaleźć wśród przełożonych utworów tekst krytyczny wobec nowej 
rzeczywistości. Jeśli już bohaterowie znajdują się w trudnym egzystencjalnie położeniu, to 
wina nigdy nie leży po stronie systemu społecznego, w którym żyją. Dramat Ivo Brešana 
Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna nie stanowi bezpośredniej krytyki systemu 
politycznego (choć był tak odczytywany i taka jego interpretacja stanowiła o popularności 
tekstu), nie podważa fundamentów nowego społeczeństwa. Jest natomiast krytyczny wo-
bec określonych postaw ludzkich. Swoistym lejtmotywem staje się w literaturach narodów 

11  [B.a.] Zapisnik. HDA, f. 1732.
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Jugosławii krytyka „obecnego etapu rozwoju socjalizmu”. Można też przytoczyć przykłady 
utworów, które budują pozytywny wizerunek współczesnej Jugosławii, a nie są w żadnym 
wypadku panegiryczne czy nachalne ideologicznie.

Na skali osiągnięć artystycznych literatura chorwacka nie plasowała się zbyt wysoko.  
O wielu opublikowanych książkach wypowiadano się krytycznie. Bardziej ceniono litera-
turę serbską, z którą wiązano jedynego noblistę pochodzącego z Jugosławii – Ivo Andricia. 
W literaturze chorwackiej dostrzegano raczej elementy naśladownictwa. Literaturę serbską 
uważano za oryginalniejszą, przede wszystkim za sprawą Danila Kiša (pisarza funkcjonu-
jącego również w drugim obiegu), Borislava Pekicia, Miodraga Bulatovicia i poety Vaska 
Popy. Dla Jana Wierzbickiego literatura chorwacka to literatura wyczerpania, lubująca się 
w grach, ironii, kwestionująca samą siebie – a więc oferująca treści sprzeczne z oficjalnym 
horyzontem oczekiwań w badanym okresie. Krytyka nie oszczędziła nawet najważniejszej 
postaci w kulturze chorwackiej XX wieku, klasyka literatury chorwackiej, najbardziej zna-
nego i najczęściej tłumaczonego w Polsce – Miroslava Krležy.

W procesie lokowania literatury chorwackiej w Polsce uczestniczyli przede wszystkim 
tłumacze i badacze publikujący swoje teksty w prasie literackiej oraz literacko- i kulturalno- 

-społecznej. To najważniejsze ogniwa pośredniczące. Decydujący głos miało środowisko 
warszawskie. Obraz literatury i kultury chorwackiej kreowali Danuta Cirlić-Straszyńska, Alija 
Dukanović, Grzegorz Łatuszyński (także nieoficjalnie jako dyplomata), Edward Madany, 
Zygmunt Stoberski, Jan Wierzbicki. Z pozostałych ośrodków nierówną rywalizację z War-
szawą podejmował Kraków, z największym powodzeniem w dziedzinie badań naukowych 
(najbardziej aktywną w całym kraju tego typu placówką była Komisja Słowianoznawcza 
PAN Oddział w Krakowie). Ze środowiska krakowskiego najbardziej wszechstronna postać 
to Julian Kornhauser, poeta, tłumacz, badacz literatury, krytyk literacki, krytyk przekładu, 
którego prace surowo oceniał zwłaszcza Jan Wierzbicki czy Grzegorz Łatuszyński. Wiele 
croaticów opublikował również Włodzimierz Kot, Maria Dąbrowska-Partyka.

Instytucjonalnie w przekazywaniu produktów kultury i kształtowaniu ich obrazu brały 
udział organy państwa zajmujące się współpracą kulturalną (odpowiednie wydziały komi-
tetów centralnych obu partii i administracja państwowa), związki twórcze (między innymi 
ZLP i ZLJ), środki masowego przekazu (przede wszystkim prasa), wydawnictwa. Wyjątkową 
rolę wśród osób zaangażowanych we współpracę kulturalną odgrywali tłumacze, często 
nazywani przyjaciółmi Jugosławii. W trakcie wizyt pisarzy starali się budować mosty, po-
średniczyć w kontaktach między literatami obu krajów nie zawsze znajdującymi wspólny 
język, nie zawsze się rozumiejącymi; dosłownie i w przenośni. Takie świadectwo o ich roli 
zapisał w raporcie z pobytu studyjnego w Polsce w listopadzie 1979 roku serbski pisarz 
Milenko Vučetić:
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[...] jeśli chodzi o  obecność naszych literatów w  tym kraju, możemy być zadowoleni; 
tłumaczy się wielu jugosłowiańskich pisarzy, ale w pierwszej kolejności dzięki kilku tłu-
maczom – prawdziwym przyjaciołom Jugosławii.

[...] što se prisutstva naših književnosti u  ovoj zemlji tiče, možemo da budemo zado-
voljni; prevode se mnogi jugoslovenski pisci, ali, u prvom redu zahvaljujući nekolicini 
prevodilaca – osvedočenih prijatelja Jugoslavije12.

W 1980 roku w warszawskim tygodniku „Kultura” ukazał się tekst mający formę wywiadu, 
jaki Danuta Cirlić-Straszyńska przeprowadziła z samą sobą. Mówiła w nim o pracy i roli 
tłumacza, recepcji literatury jugosłowiańskiej w Polsce. Wynika z niego, że tłumacze sami 
poszukiwali tekstów do przełożenia. Cirlić-Straszyńska określa ich pracę mianem anonimo-
wej, a źródłem satysfakcji jest dla niej 

ewentualne powodzenie książki, z  którą jakoś przecież jestem związana, zauważenie 
mojego autora wśród wielu innych. Znaczy to, że nie popsułam jego tekstu, że może mu 
nawet dorównałam, a to już bardzo dużo. Myślę naturalnie o dobrym autorze. Takich 
szukam. Być może nawet znalazłam paru…13. 

Na pewno nie było tak do 1956 roku. W tym okresie tłumaczy traktowano przedmiotowo. 
Decyzję o wyborze tekstów do przełożenia zatwierdzali politycy. Destalinizacja w Polsce 
i decentralizacja w Jugosławii spowodowały, że kontakty kulturalne i praca tłumaczy nie 
były już tak ściśle regulowane i reglamentowane. Polscy tłumacze i wydawcy nadal zasięgali 
opinii strony jugosłowiańskiej, ale nie spełniali jej  „życzeń”.  Punktem zwrotnym w kontak-
tach literackich wydaje się koniec lat pięćdziesiątych i polska ingerencja w wybór liryki, 
który przygotowali Jugosłowianie. Od tego momentu w dokumentach jugosłowiańskich 
zaczęto formułować postulaty zwiększenia wpływu na sposób prezentowania „naszej lite-
ratury”  za granicą. Do połowy lat sześćdziesiątych przekładano w Polsce teksty wymieniane 
w dokumentach ZLJ jako pozycje, które należałoby przetłumaczyć (Krleža, Marinković, 
Desnica). Tego typu wykazy zaniknęły w centralnym związku pisarzy w drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych, po zdecentralizowaniu sfery współpracy kulturalnej z zagranicą.

W całym omawianym okresie chorwacko-polskiej współpracy kulturalnej największe 
uznanie zdobyły: rzeźbiarstwo światowej sławy artysty Ivana Meštrovicia, którego prace 
przedstawiano przy różnych okazjach, często niemających bezpośredniego związku ze 

12  M. vučeTić [b.tyt.]. aJ, F. 498, Fas. 59.
13  d. cirLić-sTraszyńska: Wyzwanie. Rozmowa z sobą.  „Kultura” 1980, nr 48, s. 3.



sztuką, malarstwo naiwne, o wiele częściej prezentowane przez Jugosławię w krajach za-
chodnich, w Polsce słabo znane, sztuka Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo 
Brešana, powieść Vladana Desnicy Niespokojne wiosny, występy Ivo Pogorelicia na X Mię-
dzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Włodzimierz Kot w cytowanym na początku artykule o problemach recepcji literatury 
chorwackiej w Polsce pisał: 

Wiadomo, że wzrost lub spadek zainteresowań jakimś krajem i jego kulturą uzależniony 
jest w znacznej mierze od sytuacji politycznej, ale w większym jeszcze stopniu od orien-
tacji kulturowej receptora. Paralelność rozwojowa naszej kultury z  zachodnioeuropej-
skimi, a w szczególności jej orientacja romańska, podobnie jak wynikająca stąd i histo-
rycznie uzasadniona niepopularność słowianofilstwa w naszym kraju powodowały, że 
zainteresowania polskie literaturą chorwacką były sporadyczne, nieciągłe, zbyt słabe, by 
odegrać poważniejszą rolę jako aktywny czynnik w strukturze literackiej którejkolwiek 
epoki naszego piśmiennictwa. Trudno też nie wspomnieć o  chronicznym niedoinfor-
mowaniu polskiego społeczeństwa o specyfice kultury chorwackiej i najambitniejszych 
osiągnięciach artystycznych tego kraju14.

Okres PRL sprzyjał słowianofilskim nastrojom, rozwijaniu kontaktów kulturalnych Polski 
z innymi, pokrewnymi ideologicznie krajami słowiańskimi. Sytuacja geopolityczna i interesy 
ekonomiczne po 1990 roku bynajmniej nie były bodźcem do ich rozszerzania. W ostatnich 
latach zostały one w istotny sposób zredukowane. W połączeniu z tradycyjną polonocen-
tryczną15 i prozachodnią postawą elity intelektualnej polskiego społeczeństwa, zasadniczo 
niską oceną poziomu artystycznego literatury i kultury chorwackiej, co stanowi, według 
Kota, jedną z przyczyn słabego nimi zainteresowania16, trudno oczekiwać, że chorwacko-

-polska współpraca kulturalna ulegnie znaczącemu ożywieniu w najbliższej przyszłości.

14  w. koT: Problemy recepcji…, s. 331.
15  Joanna Rapacka we wstępie do polskiego numeru „Mostu” polonocentryzm nazywa grzechem 

pierworodnym polskich zainteresowań innymi kulturami. Jednocześnie wyraża przekonanie, że po 
II wojnie światowej perspektywa uległa zdecydowanej zmianie. Por. J. rapacka: Wstęp. „Most” 1991, 
nr 1/2, s. 5–8.

16  w. koT: Problemy recepcji…, s. 314.
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1958, 262 s. + 2 nlb., nakład 3 205 egz. [Proza].

1960

BoŽić M.: Ród Kurlanów / Kurlani gornji i donji. Tłum. autoryz. M. krukowska. Warszawa, Lu-
dowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960, 319 s. + 1 nlb., nakład 7 350 egz. [Proza].

desnica v.: Niespokojne wiosny / Proljeća Ivana Galeba. Tłum. z. sToBerski. Warszawa, Wy-
dawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960, 372 s. + 4 nlb., nakład 5 000 egz. [Proza].

krLeŽa M.: Na krawędzi rozumu / Na rubu pameti. Tłum. M. krukowska. Warszawa, Czytelnik, 
1960, 361 s. + 3 nlb., nakład 5 250 egz. [Proza].

Liryka jugosłowiańska. Wybór T. MLadenović, n. siMić, d. ŠeGa. Red. z. sToBerski. Wstęp 
J. iwaszkiewicz. Warszawa, Iskry, 1960, 355 s. + 5 nlb., nakład 3 000 + 250 egz. [Poezja].
cesarić d.: 
 Wiosna, która nie jest moja / Proljeće koje nije moje. Tłum. L. Lewin, s. 21.

Balada o Łazarzu / Balada o Lazaru. Tłum. a. kaMieńska, s. 24.
Pieśń umarłego poety / Pjesma mrtvog pjesnika. Tłum. a. kaMieńska, s. 22–23.

Franičević M.: Pożądanie / Žudnja. Tłum. M.a. wasiLewski, s. 54–55.
Franičević-pLočar J.:

Kto może zapomnieć / Tko može zaboraviti. Tłum. z. sToBerski, s. 57.
Statek w noc księżycową / ?. Tłum. s. poLLak, s. 56.

GoLoB z.: Irenie / ?. Tłum. M.a. wasiLewski, s. 64–65.
ivančan d.: Minionej miłości / Minuloj ljubavi. Tłum. z. sToBerski, s. 74–75. 
ivanišević d.: 

Otworzyć okno / ?. Tłum. J. iwaszkiewicz, s. 76.
Rozkwit uczucia / Cvjetanje strasti. Tłum. J. iwaszkiewicz, s. 77.

Juriša s.: Wiersz o mojej sąsiadce  / Pjesma o mojoj susjedi. Tłum. M.A. wasiLewski, s. 83.
kašTeLan J.: 

Chorzy na tyfus (1 i 4) / Tifusari (1 i 4), s. 87–88.
Krew i wiatr / Krv i bura, s. 84.
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Lament kamienia / Jadikovka kamena, s. 86.
Niezwyciężona forteca / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. a. Międzyrzecki, s. 85.

kovačić-Goran i.:
Czuwanie / Bdjenje, s. 97.
Jama (I i X) / Jama (I i X). Tłum. L. Lewin, s. 98–102.

kovačić v.: Miłość weszła do domu / Ljubav je ušla u kuću. Tłum. z. sToBerski, s. 103–104.
krkLec G.: 

Błoga idylla / Blažena idila. Tłum. i. oLszewska, s. 112–113.
Chopin w Nohant / Chopin u Nohantu. Tłum. i. oLszewska, s. 110–111.
Na Dunaju… / Dunavom… Tłum. w. słoBodnik, s. 109.

krMpoTić v.: Pieśń do taty / Za tatu. Tłum. z. sToBerski, s. 114.
Mađer M.s.: Ręce pachną rybami / Ruke mirišu ribama. Tłum. z. sToBerski, s. 129.
MaJer v.: Brzozy / ?. Tłum. w. słoBodnik, s. 130–131.
MiHaLić s.: Metamorfoza / Metamorfoza. Tłum. z. Bieńkowski, s. 155.
MiLićević n.: Pod ciężarem miłości / Pod teretom ljubavi. Tłum. z. sToBerski, s. 156.
nazor v.: Naprzód! / Titov naprijed. Tłum. H. kaLiTa, s. 176–179.
parun v.: 

Ballada oszukanych kwiatów / Balada prevarenog cvijeća. Tłum. w. szyMBorska, s. 185–
187.

Matka człowieka / Mati čovjekova. Tłum. M. Buczkówna, s. 184.
Śpiący młodzieniec / Usnuli mladić. Tłum. z. sToBerski, s. 188–189.

pavLović B.: 
Akt / Akt. Tłum. M. Buczkówna, s. 192.
Lekkie / Lagane. Tłum. M.a. wasiLewski, s. 190–191.

popović v.: Śmierć w pałacu / Smrt u dvorcu. Tłum. J. zaGórski, s. 207–210.
prica č.: In memoriam ojca / ?. Tłum. L. Lewin, s. 211.
pupačić J.: 

Morze / More. Tłum. z. Bieńkowski, s. 212.
Trzej moi bracia / Tri moja brata. Tłum. z. sToBerski, s. 213.

sLaMniG i.: Jedzie konno… / ?. Tłum. J. Lau, s. 240.
sLaviček M.: Nikt o nich nie będzie wiedział / I nitko ih neće znati. Tłum. a. Brosz, s. 241.
sTipčević a.: Chora dziewczynka / Bolesna djevojčica. Tłum. z. sToBerski, s. 242. 
šnaJder đ.: 

Ścieżkami Beskidu / ?
Niedaleko Oświęcimia / Nedaleko Oswiencima, s. 244.
Ostatnia rozmowa z Marią / Posljednji razgovor s Marijom, s. 245.
Dziewczyna z Beskidów wśród zwierząt / Beskidka među zvijerima. Tłum. z. sToBerski, 

s. 246–247.
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U źródeł Wisły / Na izvoru Visle. Tłum. z. sToBerski, s. 248–249. 
Otwarcie trudnych przestrzeni / Teško se otvaraju prostori. Tłum. J. iwaszkiewicz, s. 250.

šoLc o.: Krzyż w polu / Taj križ u polju. Tłum. z. sToBerski, s. 251.
šoLJan a.: Gdy przemykają się ryby / ?. Tłum. Z. sToBerski, s. 252.
šop n.: Złodziejskie łowy / Tatov lov. Tłum. a. Brosz, s. 252.
špoLJar k .: Karuzela / ?. Tłum. J. Lau, s. 255.
TadiJanović d.:

Muszelka / Školjka. Tłum. z. sToBerski, s. 258.
Orka mojego ojca / Oranje mog oca. Tłum. a. sTern, s. 258.
Pierścień / Prsten. Tłum. T. różewicz, s. 256–257.
Place Dauphine / Place Dauphine. Tłum. z. sToBerski, s. 258.

ToMičić z.: Bocianica / Roda. Tłum. s. FLukowski, s. 268–269.
uJević T.:

Cyprys / Čempres. Tłum. a. waT, s. 282–284.
Fisharmonia / Fisharmonika. Tłum. M. JasTrun, s. 280–281.
Krzyk w półmroku / Vrištanja u polumraku. Tłum. J. przyBoŚ, s. 285–287.

viTez G.: 
Epitafium / Epitaf. Tłum. z. sToBerski, s. 300.
Maleńkie opowiadanie o życiu / Mala priča o životu. Tłum. a. dukanović, s. 298.
Słuchając Szopena / Slušajući Chopina. Tłum. z. sToBerski, s. 299.

vrkLJan i.: Ballada o chłopcu / Balada o dječaku. Tłum. z. sToBerski, s. 313–314.
vučeTić š.: Szkice / Crtanke. Tłum. a. Brosz, s. 315–316.

1961

krLeŽa M .: „Świerszcz pod wodospadem” i inne opowiadania. Warszawa, PIW, 1961, 211 s.  
+ 4 nlb., nakład 8 000 + 253 egz. [Proza].
Barak V B. / Baraka Pet Be. Tłum. z. sToBerski, s. 53–79.
Bitwa pod Bystrzycą Leśną / Bitka kod Bistrice Lesne. Tłum. a. dukanović, s. 5–52.
Hodorlahomor Wielki / Hodorlahomor veliki. Tłum. i. oLszewska, s. 81–120. 
Śmierć Toma Bakrano / Smrt Tome Bakrana. Tłum. H. kaLiTa, s. 121–170.
Świerszcz pod wodospadem / Cvrčak pod vodospadom. Tłum. M. krukowska, s. 171–212.

1962

Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne. Wybór i wstęp a. dukanović. Warszawa, 
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962, 361 s. + 2 nlb., nakład 8 000. [Proza].
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desnica v.: Przed świtem / Pred zoru. Tłum. z. sToBerski, s. 273–284.
dončević i.: Zdarzenie w autobusie / Događaj u autobusu. Tłum. a. dukanović, s. 295–306.
kaLeB v.: I wół także płakał / I suze vola. Tłum. M. krukowska, s. 239–260.
krLeŽa M.: Sen o księżniczce / Domobran Jambrek. Tłum. a. dukanović, s. 11–43.
Marinković r.: Oko opatrzności / Oko božije. Tłum. M. krukowska, s. 315–336.
nazor v.: W starym zamku / U zamku Ostrošcu. Tłum. a. dukanović, s. 215–225.

1963

desnica v.: Zimowe letnisko / Zimsko ljetovanje. Tłum. M. krukowska. Warszawa, Wydawni-
ctwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963, 237 s. + 3 nlb., nakład 10 000 egz. [Proza].

MarTić a.: Piegasek / Pirgo. Tłum. M. krukowska. Ilustr. s. rozwadowski. Warszawa, Nasza 
Księgarnia, 1963, 88 s. + 4 nlb., 20 000 + 234 egz. [Proza dla dzieci].

1964

Antologia noweli jugosłowiańskiej. Wybór i wstęp B. ćirLić. Warszawa, Czytelnik, 1964, 509 s. 
+ 3 nlb., nakład  4 290 egz. [Proza].
BeGović M.: Dwa białe chleby / Dva bijela hljeba. Tłum. B. ćirLić, s. 243–284.
car v.e.: Staruszkowie / Starci. Tłum. z. sToBerski, s. 149–159.
desnica v.: Przed świtem / Pred zoru. Tłum. z. sToBerski, s. 596–606.
kaLeB v.: Gość / Gost. Tłum. M. krukowska, s. 500–508.
koLar s.: Swego ciała pan / Svoga tijela  gospodar. Tłum. H. kaLiTa, s. 334–355.
kovačić-Goran i.: Śmierć w butach z cholewami / Smrt u čizmama. Tłum. M. krukowska, 

s. 526–553.
kozarac J.: Tena / Tena. Tłum. H. kaLiTa, s. 110–145.
krLeŽa M.: Bitwa pod Bystrzycą Leśną / Bitka kod Bistrice Lesne. Tłum. a. dukanović, s. 413–

443.
Marinković r.: Popioły / Prah. Tłum. z. sToBerski, s. 554–577.
nazor v.: Woda / Voda. Tłum. M. krukowska, s. 211–242.
šiMunović d.: Tchórz / Kukavica. Tłum. z. sToBerski, s. 160–173.

kaLeB v.: Między dniem i nocą. Warszawa, Iskry, 1964, 246 s. + 2 nlb., nakład 10 000 + 280 
egz. [Proza].
Brama do miasta / Vrata od grada. Tłum. M. krukowska, s. 61–78.
Gość / Gost. Tłum. M. krukowska, s. 5–15.
I wół także płakał  / I suze vola. Tłum. M. krukowska, s. 218–247.
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Lustro / Ogledalo. Tłum. z. sToBerski, s. 198–205.
Między dniem i nocą / Između dana i noći. Tłum. M. krukowska, s. 79–92.
Na wsi / U selu. Tłum. H. kaLiTa, s. 34–60.
Noc / Noć. Tłum. H. kaLiTa, s. 155–175.
Odejście Pera / Odlazak Perušine. Tłum. H. kaLiTa, s. 176–197.
Po drodze / Usput. Tłum. M. krukowska, s. 16–33.
Śmiertelne dźwięki / Smrtni zvuci. Tłum. z. sToBerski, s. 93–110.
Triumfalna furtka / Trijumfalna vrata. Tłum. z. sToBerski, s. 111–117.
Triumfatorzy / Trijumfatori. Tłum. z. sToBerski, s. 206–217.
Żebrak / Prosjak. Tłum. M. krukowska, s. 118–154.

1966

kušan i.: Zagadkowy chłopiec / Zagonetni dječak. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. Ilustr. L. Ma-
ciąG. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1966, 259 s. + 1 nlb., nakład 30 000 + 277 egz. [Proza 
dla  młodzieży].

MaTošec M.: Kapitan Tornado / Kapetan Tornado. Tłum. H. kaLiTa. Ilustr. Z. LenGren. Warszawa, 
Nasza Księgarnia, 1966, 162 s. + 2 nlb., nakład 10 000 + 277 egz. [Proza dla  młodzieży].

1968

desnica v.: „Wiosna w Badrovacu” i inne opowiadania. Posłowie a. dukanović. Warszawa, 
Czytelnik, 1968, 247 s. + 4 nlb., nakład 5 280 egz. [Proza].
Duchy / ?. Tłum. M. krukowska, s. 113–153.
Florjanović / Florjanović. Tłum. z. sToBerski, s. 49–83. 
Formalista / Formalista. Tłum. z. sToBerski, s. 23–39.
Historia o mnichu z zieloną brodą / Priča o fratru sa zelenom bradom. Tłum. M. krukowska, 

s. 40–48.
Noc wigilijna / ?. Tłum. M. krukowska, s. 154–216.
Oko / Oko. Tłum. M. krukowska, s. 184–216.
Pana Pinki rozmowy z samym sobą / Solilokvij gospodina Pinka. Tłum. z. sToBerski, s. 217–

230.
Wiosna w Badrovacu / Proljeće u Badrovcu. Tłum. M. krukowska, s. 84–112.
Wizyta / Posjeta. Tłum. z. sToBerski, s. 5–22.

krLeŽa M.: Bankiet w Blitwie / Banket u Blitvi. T. 1 i 2. Tłum. M. krukowska. Warszawa, Czytel-
nik, 1968; T. 1 – 479 s. + 1 nlb., T. 2 – 515 s. + 1 nlb., nakład 10 280 egz. [Proza].



Bibliografia przekładów książek587

parun v.:
Obcy / Stranac 
Gasnący blask / Kasni sjaj 
Ostatnia pieśń / Posljednja pjesma
Powrót / Povratak. Tłum. J.B. roszkowski. W: Baird T.: Cztery pieśni na mezzosopran i orkie-

strę kameralną do wierszy Vesny Parun. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968, 
24 s., nakład 480 egz. [Poezja i zapis nutowy].

1969

Powrót. Opowiadania jugosłowiańskie. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, 1969, 249 s. + 3 nlb., nakład 7 000 + 310 egz. [Proza].
ivanišević d.: Leo, słońce wrześniowe i inni, czyli karty na stół / Leo, sunce u rujnu i drugi. 

Tłum. d. cirLić-sTraszyńska, s. 89–108.
novak s.: O tajemnicy chwalebnej rozmyślajmy dzisiaj / U trećem otajstvu slavnome raz-

mišljat ćemo. Tłum. a. dukanović, s. 235–244.
šoLJan a.: Plama / Crvena mrlja. Tłum. e. kwaŚniewska, s. 63–76.
špoLJar k .: Stajnia / Konjušnica. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska, s. 212–234.

1971

MarTić a.: Wiosna, mama i ja / Proljeće, mama i ja. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. Ilustr. L. Ja-
necka. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1971, 44 s. + 4 nlb., nakład 20 000 + 277 egz. [Proza 
dla dzieci].

novak s.: Mirra, kadzidło i złoto / Mirisi, zlato i tamjan. Tłum. D. cirLić-sTraszyńska. Warszawa, 
PIW, 1971, 235 s. + 5 nlb., nakład 20 000 + 290 egz. [Proza].

„Specjalni wysłannicy”. Opowiadania jugosłowiańskie. Wybór i posłowie a. dukanović. War-
szawa, PIW, 1971, 438 s. + 2 nlb., nakład 5 000 + 290 egz. [Proza].
novak s.: Badessa Madre Antonia / Badessa Madre Antonia. Tłum. a. dukanović, s. 7–13.
sLaMniG i.: Morderstwo nie do ustalenia / Neustanovljivo umorstvo. Tłum. D. cirLić-sTra-

szyńska, s. 365–369.
sTaHuLJak v.: Drzewa wędrują na zachód / Stabla putuju prema zapadu. Tłum. v. sToBer-

ska, s. 331–341.
šeGedin p.: Wesele Figara / Figarov pir. Tłum. M. krukowska, s. 99–118.
šoLJan a.: Specjalni wysłannicy / Specijalni izaslanici. Tłum. J. wierzBicki, s. 151–172.
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1972

MaŽuranić i.: Śmierć Smail-age Czengicia / Smrt Smail-age Čengijića. Tłum. a. BoGusławski. 
Oprac. J. MaGnuszewski. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, LII, 49 s. +  
2 nlb., nakład 2 300 + 200 egz. [Poezja].

šoLJan a.: Zdrajcy / Izdajice. Tłum. B. nowak. Warszawa, PIW, 1972, 235 s. + 5 nlb., nakład 
15 000 + 290 egz. [Proza].

vuLeTić a.: Dziewiąty cud na wschodzie / Deveto čudo na istoku. Tłum. G. łaTuszyński. War-
szawa, PIW, 1972, 357 s. + 3 nlb., nakład 10 000 + 290 egz. [Proza].

1973

šeGedin p.: Dzieci boże / Djeca božja. Tłum. i. oLszewska i J. wierzBicki. Warszawa, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 1973, 444 s. + 4 nlb., nakład 7 000 + 305 egz. [Proza].

špoLJar k .: Statek czeka do jutra / Brod čeka do sutra. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. Warszawa, 
Czytelnik, 1973, 150 s. + 2 nlb., nakład 10 290 egz. [Proza].

1976

BeLan B.: Kto zapuka do moich drzwi / Tko će pokucati na moja vrata. Tłum. M. peTryńska. 
Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1976, 210 s. + 2 nlb., nakład 40 000 + 294 egz. [Proza].

BrLić-MaŽuranić i.: O rybaku Palunku i o morskim królu / Ribar Palunko i njegova žena. Tłum. 
M. peTryńska. Ilustr. B. TrucHanowska. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976,  
29 s. + 3 nlb., nakład – opr. br. 50 000 + 200 egz; opr. tw. 10 000 + 150 egz. [Proza dla dzieci; 
opowiadanie ze zbioru ? / Priče iz davnine].

parun v.: „Zaproszenie do ciszy”. Wybór wierszy. Wstęp i tłumaczenie B. nowak. Łódź, Wy-
dawnictwo Łódzkie, 1976, 99 s. + 1 nlb., nakład 1 500 + 260 egz. [Poezja].
Adam i Ewa / Adam i Eva, s. 27.
Anioł / Anđeo, s. 63–64.
Ave M. / Ave M., s. 90.
Ballada oszukanych kwiatów / Balada prevarenog cvijeća, s. 19–20.
Budzenie trawy / Buđenje trava, s. 95.
Byłam chłopcem / Bila sam dječak, s. 14.
Chodząc w śpiewie / Hodati pjevajući, s. 86.
Czary / Čarolije, s. 92.
Człowiecza matka / Mati čovjekova, s. 21.
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Deszcz / Kiša, s. 15.
Do nieba / Put neba, s. 88.
Dom na drodze / Dom na cesti, s. 39.
Drugi brzeg / Druga obala, s. 68–69.
Drugi dzwon / Drugo zvono, s. 91.
Drzewo / Stablo, s. 40.
Dusza morza / Duša mora, s. 43–45.
Dziewictwo / Djevičanstvo, s. 25–26.
Etiudy marcowe / Martovske etide, s. 70–71.
Gra / Igra, s. 93–94.
Jeździec / Konjanik, s. 22–23.
Kołysanka / Uspavanka, s. 87.
Koral oddany morzu / Koral vraćen moru, s. 49–50.
Miłość / Ljubav, s. 18.
Most / Most, s. 52–53.
Nadchodzi wiosna z błękitnych przestrzeni / Proljeće dolazi iz modrog prostora, s. 77.
Najbiedniejsze rozumne stworzenie / Najbjedniji razumni stvor, s. 66–67.
Nigdy / Nikad, s. 60–61.
Noc jak winna latorośl / Noć kao vinova loza, s. 89.
Okna / Prozori, s. 16.
Oliwki / Masline, s. 24.
Otwarte drzwi / Otvorena vrata, s. 30–31.
Plaża / Žalo, s. 17.
Powrót do pnia czasu / Povratak stablu vremena, s. 51.
Przez ciebie / Zbog Tebe, s. 83. 
Psalmy bezpłodnej / Psalmi nerotkinje, s. 56–59.
Requiem dla drzew / Requiem za drvored, s. 73–76.
Rzeka i  morze / Rijeka i more, s. 33.
Sama z tymi kwiatami / Sama s ovim cijetovima, s. 84–85.
Schody / Stube, s. 72.
Sen / San, s. 13.
Stara jesień / Stara jesen, s. 54.
Szum skrzydeł i szum mowy / Šum krila, šum vode, s. 55.
Śmierć i echo kolorów / Smrt i jeka boja, s. 78–79.
Świadomość zależności / Spoznaja ovisnosti, s. 62.
Święto ślepoty / Blagdan sljepoće, s. 81–82.
Ty, której dłonie są bardzo niewinne / Ti koja imaš nevinije ruke, s.  34–36.
Upijmy dorożkarza, który wozi dni nasze / Opijmo kočijaša što vozi naše dane, s. 41–42.
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Uspokojenie / Smirenje, s. 32.
Uśpiony młodzieniec / Usnuli mladić, s. 28–29.
Wędrówki / Seobe, s. 48.
Wierna wydrom / Vidrama vjerna, s. 38.
Wobec morza i wobec śmierci tajemnic nie mam / Pred morem, kao pred smrću, tajne ne-

mam, s. 47.
Wszystkiemu winne nasze dzieciństwo / Za sve su kriva djetinjstva naša, s. 46.
Zaproszenie do ciszy / Poziv u tišinu, s. 37.
Ziarno wzruszenia / Zrnce ganuća, s. 65.
Żmija / Zmija, s. 80.

sLaMniG i.: Lepsza połowa odwagi / Bolja polovica hrabrosti. Tłum. a. dukanović. Warszawa, 
PIW, 1976, 152 s. + 4 nlb., nakład 10 000 + 290 egz. [Proza].

sLaviček M.: Komentarze do różnych sposobów istnienia. Wybór i wstęp M. GrzeŚczak. Tłum. 
J. saLaMon, B. sadowska, e. Lipska, J. zycH, T. kuBiak, D. cirLić, a. dukanović, J. wa-
czków, M. GrzeŚczak, B. nowak, M. sLaviček. Warszawa, PIW, 1976, 73 s. + 3 nlb., nakład 
1 000 + 290 egz. [Poezja].
Audycja literacka / Literarna emisija. Tłum. J. saLoMon, s. 10.
Co my robimy / Što mi radimo. Tłum. J. waczków, s. 48–49.
Co myśli grunt, stara ziemia pod ulicą / Šta misli teren, stara zemlja ispod ulice. Tłum. J. sa-

LoMon, s. 12.
Droga Polska / Draga Poljska. Tłum. a. dukanović, s. 36.
Imiona i to inne / Imena i ostalo. Tłum. D. cirLić, s. 28.
Jak wiele trzeba znieść / Što sve treba izdržati. Tłum. B. sadowska, s. 20.
Jedni umierają, drudzy ich żałują / Jedni umiru a drugi ih žale. Tłum. M. GrzeŚczak, s. 57.
Kilka wskazówek (przy zażywaniu życia) / Par uputa (pri upotrebljavanju života). Tłum.  

B. sadowska, s. 14.
Kolejny komentarz / Idući komentar. Tłum. D. cirLić, s. 30.
Ludzie mają / Ljudi imaju. Tłum. J. zycH, s. 46.
Małe stadium farsy (czyli „Czwarty wiersz ze zdaniami”) / Mala farsološka studija (ili „Četvrta 

pjesma s rečenicama”). Tłum. B. sadowska, s. 15.
Mały wiersz o miłości / Mala pjesma o ljubavi. Tłum. J. zycH, s. 59.
Mały wiersz o śmierci / Mala pjesma o smrti. Tłum. D. cirLić, s. 60.
Młodość skończona / Mladost je završena. Tłum. e. zycH, s. 24.
Mój pies i ja / Moj pas i ja. Tłum. D. cirLić, s. 27.
Na pustkowiu i bezdrożu / U zabiti i bespuću. Tłum. B. nowak, s. 39–40.
Nadejście / Nadilazak. Tłum. e. zycH, s. 25.
Nigdzie w świecie / Nigdje u svijetu. Tłum. B. nowak, s. 44.
Odszedł / Otišao je. Tłum. B. nowak, s. 41.
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O łowcy Moby Dicka / O hvataču Moby Dicka. Tłum. J. saLoMon, s. 11.
O  miłości i mojej miłości / O ljubavi i mojoj ljubavi. Tłum. J. zycH, s. 22–23.
On / On. Tłum. M. GrzeŚczak, s. 56.
Orkiestracja / Orkestracija. Tłum. J. waczków, s. 52–53.
O wierszu / O pjesmi. Tłum. B. nowak, s. 43.
Pewien ogromny mój sztandar / Neki moj golemi barjak. Tłum. B. sadowska, s. 19.
Planetarne konfrontacje / Konfrontacije. Tłum. B. sadowska, s. 18.
Popatrzmy, Barbaro / Pogledajmo, Barbara. Tłum. e. Lipska, s. 21.
Pora, żeby nareszcie nastał Człowiek / Vrijeme je da se događa napokon Čovjek. Tłum. J. wa-

czków, s. 54–55.
Poruszałem się po południowo-wschodnich przestrzeniach Europy / Pomicao sam se po ju-

goistočnim predjelima Evrope. Tłum. B. nowak, s. 37.
Posiadacze wierszy / Imaoci pjesma. Tłum. J. saLoMon, s. 9.
Przedmowa dodatkowa / Naknadni predgovor. Tłum. M. sLaviček, s. 66.
Rodzaj śmieszności / Vrsta smješnoće. Tłum. B. sadowska, s. 16.
Rzeka i ja jesteśmy w nieprzyjaźni / Rijeka i ja smo u neprijateljstvu. Tłum. B. sadowska, s. 17.
Spotkanie z Križaniciem (z tablicą pamiątkową ku Jego czci) w Warszawie / Susret s Križani-

ćem (sa spomen-pločom u njegovu čast) u Warszawi. Tłum. a. dukanović, s. 35.
Ten mały taniec w pustej ulicy / Ovaj mali ples praznom ulicom. Tłum. D. cirLić, s. 26.
To dobrze powiedziane / Dobro je rečeno. Tłum. J. waczków, s. 47.
To i tamte pozostałe pokolenia (Tysiącdziewięćsetpięciedziątegoczwartego) / Ova i ona 

druga pokoljenja (tisućudevetstotinapedesetčetvrte). Tłum. J. waczków, s. 50–51.
Tutaj / ?. Tłum. B. nowak, s. 38.
Twórca eliksiru / Tvorac eliksira. Tłum. B. nowak, s. 42.
Warszawa / Warszawa. Tłum. T. Kubiak, s. 31–32.
Wesele / Veselje. Tłum. J. zycH, s. 45.
Wiersz na kolumnę ogłoszeń / Pjesma za veliki oglasnik. Tłum. M. GrzeŚczak, s. 65.
Wiersz o cichych drzwiach / Pjesma o tihim vratima. Tłum. B. sadowska, s. 62.
Wiersz o przedmiotach / Pjesma o predmetima. Tłum. D. cirLić, s. 61.
Wiersz o słowie NIEGDYŚ / Pjesma o riječi NEKAD. Tłum. B. sadowska, s. 63.
Wiersz o słowie NIGDY / Pjesma o riječi NIKAD. Tłum. B. nowak, s. 64.
Wiersz o wielkiej grze / Pjesma o velikoj igri. Tłum. M. GrzeŚczak, s. 58.
Wyobraźnia (w głębi XX wieku n.e.) / Mašta (u dubini XX. stoljeća n.e.). Tłum. T. kuBiak, s. 33–34.
Zawsze ktoś / Uvijek netko. Tłum. B. sadowska, s. 13.
Zwykła pieśń czasu / Jednostavna pjesma vremena. Tłum. D. cirLić, s. 29.



Bibliografia przekładów książek592 593

1977

krLeŽa M.: Kilka słów o drobnomieszczańskim historyzmie w ogólności / Nekoliko riječi o malo-
građanskom historizmu uopće. Tłum. J. wierzBicki. W: We własnych oczach. XX-wieczny esej 
zachodnio- i południowosłowiański. Wybór H. Janaszek-ivaničková. Współpraca e. Madany 
(esej czechosłowacki), J. wierzBicki (esej jugosłowiański), T. dąBek-wiGrowa (esej buł-
garski). Warszawa, PIW, 1977, s. 241–268, nakład 2 000 + 250 egz. [Esej].

krLeŽa M.: Na krawędzi rozumu / Na rubu pameti. Tłum. M. krukowska. Wyd. 2. Warszawa, 
Czytelnik, 1977, 267 s. + 4 nlb., nakład 20 290 egz. [Proza].

1978

BoŽić M.: Colonnello / Colonello. Tłum. M. krukowska. Warszawa, Czytelnik, 1978, 139 s. + 4 
nlb., nakład 10 320 egz. [Proza].

krLeŽa M.: Tysiąc i jedna śmierć. Wybór i wstęp J. wierzBicki. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 
1978, 184 s. + 4 nlb., nakład 10 000 + 330 egz. [Proza].
In Extremis / In Extremis. Tłum. i. oLszewska, s. 15–55.
Ivan Križovec / Ivan Križovec. Tłum. M. Młynarska, s. 116–161. 
O miłości Marcela Fabera-Fabriczyego do panny Laury Warronigg / Ljubav Marcela Faber-Fa-

briczyja za gospođicu Lauru Warroniggovu. Tłum. J. wierzBicki, s. 56–87. 
O tym, jak doktor Gregor po raz pierwszy w życiu spotkał Diabła / Kako je doktor Gregor prvi 

put u životu sreo Nečastivoga. Tłum. M. Głowacka, s. 108–115. 
Tysiąc i jedna śmierć / Hiljadu i jedna smrt. Tłum. J. cHMieLewski, s. 178–185.
We mgle / U magli. Tłum. M. Głowacka, s. 88–92. 
Wesele wielkiego żupana Klanfara / Svadba velikog župana Klanfara. Tłum. i. kraszek-Mu-

szyńska, s. 93–107. 
Wiatry nad prowincjonalnym miastem / Vjetrovi nad provincijalnim gradom. Tłum. k. Bąk. 

s. 162–177. 
šenoa a.: Córka złotnika: powieść historyczna z wieku XVI / Zlatarevo zlato. Tłum. d. zdyBicka. 

Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978, 254 s. + 2 nlb., nakład 10 000 + 283 egz. [Proza].

1979

novak s.: Dziennik pozapokładowy. Trzy podróże / Izvanbrodski dnevnik. Tri putovanja. Tłum. 
D. cirLić-sTraszyńska. Warszawa, PIW, 1979, 122 s. + 2 nlb., nakład 20 000 + 315 egz. [Proza].
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1980

BoŽić M.: Bomba / Bomba. Wstęp i tłumaczenie M. krukowska. Łódź, Czytelnik, 1980, 205 s. 
+ 3 nlb., nakład 10 000 +  350 egz. [Proza].

MiHaLić s.: Sen w świetle. Wybór, wstęp i tłumaczenie J. kornHauser. Warszawa, PIW, 1980, 
63 s. + 1 nlb., nakład 1 000 + 315 egz. [Poezja].
Bardziej jadowity dzięki własnej truciźnie / Otrovniji svojim ljutim otrovom, s. 29.
Było tu wszystko i więcej już niczego nie było / Sve je bilo to i više ničeg nije bilo, s. 37.
Coraz częściej zdarza się nam / Sve nam se više događa, s. 50.
Człowiek, który podjął decyzję / Čovjek koji je odlučio, s. 30.
Dolina / ?, s. 20.
Etiuda / Étude, s. 21.
Guernica / Guernica, s. 24.
Hulanka pod gołym niebem / Pijanka pod otvorenim nebom, s. 28.
Jesień / Jesen, s. 15.
Jest i nie ma / Jest i nije, s. 40.
Jeździec / Konjanik, s. 59.
Kartka z albumu / List iz slikovnice, s. 57.
List miłosny / Ljubavno pismo, s. 16.
Los poety cudotwórcy / Sudbina pjesnika, čudotvorca, s. 22–23.
Metamorfoza / Metamorfoza, s. 14.
Mistrzu, zgaś świecę / Majstore, ugasi svijeću, s. 61.
Moje życie to tylko fotografia / Moj život je samo jedna slika, s. 27.
Musiałem wrócić / Morao sam se vratiti, s. 9.
Naszego rodu dawny znak / Našega roda davni znak, s. 17.
Nie ufaj / Ne nadaj se, s. 10.
Niewolnik wolności / Rob slobode, s. 26.
Nocny tramwaj / Noćni tramvaj, s. 60.
Ogień lipca wino pojednania / Vatra srpnja vino pomirenja, s. 52.
Ogród czarnych jabłoni / Vrt crnih jabuka, s. 42.
Ostatnia wieczerza / Posljednja večera, s. 18.
Pastorałka / Pastorala, s. 11.
Powstanie wiersza / Postanak pjesme, s. 44.
Próbuję zatrzymać czas / Kušam zaustaviti vrijeme, s. 48.
Ptaku kobieto kobieto / Ptico ženo ženo, s. 51.
Ranek w splickim porcie / Jutro u splitskoj luci, s. 47.
Rondo / Rondeau, s. 25.
Rzeczy martwego przyjaciela / Stvari mrtvog prijatelja, s. 56.
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Sen i mara / Tlapnja i snoviđenje, s. 38.
Śmierć liści / Smrt lišća, s. 33.
Ulice / Ulice, s. 49.
W przeciwnym razie wszystko byłoby bez sensu / Inače bi sve bilo besmisleno, s. 31.
W siwym zmierzchu / U blijedom sutonu, s. 45.
Wielki nokturn / Nokturno, s. 32.
Wiosna u drzwi / Proljeće na vratima, s. 54.
Wojna / Rat, s. 58.
Wygnańcza balada / Prognana balada, s. 12–13.
Wyruszam w drogę cofając się / Idem put svoj unatrag, s. 55.
Zabawa / Igra, s. 36.
Zadowolony twórca / Zadovoljni stvaralac, s. 53.
Zima bez zimy / Zima bez zime, s. 39.
Zwiedzanie lasu / Posjet šumi, s. 19.
Żeglarka…  / Brodarica…, s. 46.

1981

HorvaT J.: „Besa” – dziennik podróży / „Besa” – brodski dnevnik. Tłum. J. knaBe. Gdańsk, Wy-
dawnictwo Morskie, 1981, 478 s. + 6 nlb., nakład 19 750 + 250 egz. [Proza].

Marinković r.: Cyklop / Kiklop. T. 1 i 2. Wstęp i tłum. k. Bąk. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1981; 
T. 1 – 381 s. + 3 nlb., T. 2 – 252 s. + 4 nlb., nakład 20 000 + 350 egz. [Proza].

MarTić a.: Babcia Katarzyna / Baba Kata. Tłum. M. kordowicz. Ilustr. e. saLoMon. Warszawa, 
Nasza Księgarnia, 1981, 144 s. + 4 nlb., nakład 20 000 + 300 egz. [Proza dla dzieci].

MiLčec z.: My z Bukovaca / Zvižduk s Bukovca. Tłum. e. kwaŚniewska. Warszawa, Nasza Księ-
garnia, 1981, 117 s. + 3 nlb., nakład 20 000 + 300 egz. [Proza dla młodzieży].

šoLJan a.: Port / Luka. Tłum. M. krukowska . Warszawa, PIW, 1981, 189 s. + 3 nlb., nakład 
20 000 + 315 egz. [Proza].

1982

„Wewnętrzne morze”. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. Wybór, przedmowa i noty o au-
torach M. sLaviček. Red. J. kornHauser. Tłum. przedmowy i not o autorach B. Gnypowa. 
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982, 645 s. + 2 nlb., nakład 2 000 + 180 egz. [Poezja].
aLFirević F.: 

Cmentarz wojskowy / Vojničko groblje, s. 228–229.
Dni / Dani, s. 223.
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Ludzie, kobiety i miasta / Ljudi, žene, gradovi, s. 224.
Nieznajoma z północy / Neznanka sa Sjevera,  s. 225.
Pobożność / Pobožnost, s. 230–231. 
Smutek cyrku I, V / Tuga cirkusa I, V, s. 227.
Wspomnienie o jaszczurce / Spomen na guštericu, s. 222.
Zatoka Kotorska I i II / Boka I i II. Tłum. T. kuBiak i M. sLaviček, s. 226.

BaBić G.:
O godzinie 1.30 pewnego ranka na dalekich peryferiach Zagrzebia, usłyszane pod oknem 

obskurnego domu kilka dni przed śmiercią Ungarettiego /  U 1.30 jednoga jutra na 
dalekoj periferiji Zagreba, oslušnuto spod prozora siromašne kuće nekoliko dana prije 
smrti Ungarettija, s. 530.

Panie, które zwyciężyły XX wiek / Gospe koje su pobijedile Dvadeseto stoljeće, s. 531–532.
Ptak na prąd / ?, s. 533.
Wodowskaz / ?. Tłum. J. kornHauser, s. 528.

BaLoG z.: 
Gdyby mnie było czterech / ?, s. 476.
Gdybym był królem / Da sam kralj, s. 480.
Komu dać odznaczenie / ?, s. 481.
Konferencja / Konferencija, s. 477.
Partia szachów / Partija šaha, s. 478.
Tamten / Taj. Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 479.

BeGović M.: 
Liddy / Liddy, s. 22–25.
Nie znasz naszego słońca / Ti ne znaš naše sunce, s. 27.
Pigwa / Dunja, s. 28.
Przez mgłę szarawą / Kroz sivu maglu. Tłum. a. ryMkiewicz, s. 26.

Benešić J.:
Osijek / Osijek. Tłum. J. kornHauser, s. 169–173.

BiLopavLović T.: 
Defilada / Parada, s. 538.
Małżeństwo wypełniające ważne zadania / Bračni par na važnom zadatku, s. 536.
Tak przemija sława poety / Tako prolazi slava pjesnika. Tłum. B. siwierska, s. 537.

BošnJak B.: 
Kora IV / Kora IV, s. 561.
Kość / ?, s. 560.
Maska / Maske, s. 563. 
Wino korynckie / Korintsko vino. Tłum. B. nowak, s. 562.

cesarić d.: 
Cicho, cichutko zwierza się jesień / Tiho, o tiho govori mi jesen. Tłum. z. Bieńkowski, s. 203.
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Jesienny ranek / Jesenje jutro. Tłum. z. Bieńkowski, s. 204.
Kiedy będę trawą / Kad budem trava. Tłum. z. Bieńkowski, s. 205. 
Martwa przystań / Mrtva luka. Tłum. z. Bieńkowski, s. 194.
Obłok / Oblak. Tłum. z. Bieńkowski, s. 195.
Ptak oszalały / Poludjela ptica. Tłum. J. GizeLa, s. 197.
Sam na sam z ogniem / Sam sa vatrom. Tłum. J. GizeLa, s. 200.
Trębacz znad Sekwany / Trubač sa Seine. Tłum. z. Bieńkowski, s. 201–202.
Ukryty ból / Sakrivena bol. Tłum. z. Bieńkowski, s. 196.
W nowy rejestr / Na novu plovidbu. Tłum. J. GizeLa, s. 198.
Wieczorny wiersz / Večernja pjesma. Tłum. J. GizeLa, s. 199.

cviTan d.: 
Apó thaláttes / Apó thaláttes, s. 435–436.
Kamień / Kamen, s. 431.
Kamień niebu / Kamen nebu, s. 430.
Kamień ziemi / Kamen zemlji, s. 434.
Nad wykopaliskami / Nad iskopima. Tłum. T. ŚLiwiak, s. 432–433.

čudina M.: 
*** [Słońce nie jest tworem doskonałym] / *** [Sunce nije savršena stvar].
Wiersz / ?. Tłum. J. saLaMon, s. 438–439. 

dizdar M.:
Gorčin / Gorčin, s. 242–243.
Modra rzeka / Modra rijeka, s. 244. 
Zapis o czasie / Zapis o vremenu, s. 240.
Zapis o piątce / Zapis o petorici. Tłum. a. szyMańska, s. 241.

doMJanić d.:
Figurki / Figurice. Tłum. J.B. ożóG, s. 77–78. 

Franičević M.: 
Muły / Mazge. Tłum. B. nowak, s. 246.

Franičević-pLočar J.:
Każdy niesie w sobie to miejsce jak ranę / Svak ima jedan ranjavi obujam, s. 289.
Na zawsze morze / Tu je uvijek more, s. 288.
Płomień / ?, s. 290.
Zawsze pozostaje jeden niewypowiedziany wiersz / Uvijek jedna neiskazana pjesma ostaje. 

Tłum. a. szyMańska, s. 291.
GaLović F.:

Childe Harold / Childe Harold, s. 86.
Piękna Kasia / Lepa Kata. Tłum. w. słoBodnik, s. 87.
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Ganza M.: 
Ballada o podróży / Balada o putu, s. 502–503.
Czy wiesz którędy idziemy / Prepoznaješ li kuda idemo, s. 500.
Odwieczne ćwiczenie / Vježba ponavljanja, s. 504.
Pieśń ostatnia / Završna pjesma, s. 501.
W mroku kwitnienia / U mraku cvjetanje. Tłum. a. kaMieńska, s. 505.

GoLoB z.: 
Na ławce, która jest pościelą / Na klupi koja je postelja, s. 300.
Są tacy, którzy umierają kochając / Ima ih koji su umrli ljubeći se. Tłum. B. nowak ,  

s. 298–299.
GorJan z.: 

Teraz wiem, że to jest wyspa nimfy Kalipso, Ogigia / Sad znam da je ovo Kalipsin otok 
Ogigija; s. 166–167.

GoTovac v.: 
Oglądając widoki rodzinnych stron / Gledajući prizore zavičaja, s. 405.
Pierwszy wiersz dla mojego dziecka / ?, s. 402.
Rocznica matury / Godišnjica mature, s. 403.
Twoja twarz we mnie / Lice u meni. Tłum. a. włodek, s. 404.

HorvaTić d.:
Nagrobek / Stećak, s. 451.
Pewien król zrzekł się tronu / Jedan se kralj odrekao prestolja, s. 449.
Wiersz / Ta moja pjesma, s. 453.
Zapis / Zapis, s. 448
*** [Z pokolenia na pokolenie oblegamy to miasto] / *** [S koljena na koljeno opsjedamo 

ovaj grad], s. 452.
*** [Ze wszystkich stron nacierają wojska]  /  *** [Sa svih strana nailaze vojska],  s. 450. 

Tłum. J. kornHauser, s. 453.
ivančan d.: 

Bóg dzieciństwa / Bog djetinjstva, s. 418.
Dwa hai-kai / ?, s. 422.
Nie spotykajmy się w niedzielę / ?, s. 420–421.
Śniłaś mi się / Sanjao sam te. Tłum. M. parT yka-dąBrowska,  s. 419.

ivanišević d.:
Chorwacja / Hrvatska, s. 273. 
Ostatnia metamorfoza Tina Ujevicia / Posljednja Tinova metamorfoza, s. 271.
Panika w pejzażu / Panika u paysageu, s. 272.
Silvije Strahimir Kranjčević / Silvije Strahimir Kranjčević, s. 268–269.
Ta otchłań, którą jestem / Taj ponor koji jesam. Tłum. e. zycH, s. 270. 
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kašTeLan J.:
Jezioro w Zelengorze / Jezero u Zelengori, s. 285.
Jeździec / Konjanik, s. 277.
Koń bez jeźdźca / Konjić bez konjika, s. 283.
Krew i wiatr / Krv i bura, s. 278.
Lament kamienia / Jadikovka kamena, s. 286.
Przedwieczerz; kwiecień 1939 / Predvečerje u travnju 1939., s. 276.
Sen w kamieniu / San u kamenu, s. 284.
Tyfusowi / Tifusari. Tłum. a. kaMieńska, s. 279–282.

kovačić i.G.:
Jama I, X / Jama I, X. Tłum. L. Lewin, s. 235–238. 
Mój grób / Moj grob. Tłum. z. sToBerski, s. 234. 

krkLec G.: 
Brat / Brat, s. 149.
Dunajem… / Dunavom…, s. 150.
List / Pismo, s. 151.
Moje słowa / Moje riječi, s. 145.
Ojczyzna miłości / Zavičaj ljubavi, s. 144.
Poranne kroki / Jutarnji koraci, s. 146.
 Port / Luka, s. 147.
Srebrna droga / Srebrna cesta, s. 142–143.
Strach / Strah. Tłum. M. GrzeŚczak, s. 148.

Juriša s.:
Mój sąsiad to mały człowiek / Moj susjed je mali čovjek, s. 408.
Ojciec i ja w polu / Otac i ja u polju. Tłum. a. zaGaJewski, s. 409.

koroMan v.:
Dlaczego zanika umiejętność / Na čemu gine znanost, s. 445.
O / O, s. 442.
Wreszcie rano / Najzad jutro, s. 444.
Zazdrość pewnego czoła / Zavist jednog čela. Tłum. B. sadowska, s. 443.

krLeŽa M.: 
Dialog jerozolimski / Jeruzalemski dijalog, s. 123.
Lekarz u biedaków / Liječnik kod siromaha, s. 121.
Nasze Ja jest jak dom jakiś stary / Naše Ja je kao kuća stara, s. 122.
Noc na prowincji / Noć u provinciji, s. 124.
Pieśń staroświeckiej szafy / Pjesma starinskog ormara, s. 118–119.
Wspomnienie w nas / Uspomene u nas, s. 120.
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Z ballad Pietrka Kerempuha:
Baba płacze pod szubienicą / Baba cmizdri pod galgama, s. 134.
Khevenhiller / Khevenhiller, s. 138–139. 
Krowa na orzechu / Krava na orehu, s. 135.
Na mękach / Na mukah, s. 128–133.
Ni śród kwiatów nie masz sprawiedliwości / Ni med cvetijem ni pravice, s. 125–127.
Skrzyp, skrzyp / Stric-vujc. Tłum. a. dukanović, s. 136–137.

krMpoTić v.: 
Dla nienarodzonego / Djetetu u utrobi, s. 388.
Dla taty / Za tatu, s. 384.
Głos wody w rzece / Glas vode u rijeci,  s. 386.
Miłość / Ljubav, s. 385.
Umarli padają… / Umrli padaju… Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 387.

Mađer M.s.:
Cracovia / Cracovia, s. 375. 
Izba / Soba, s. 367.
Ludzkie oczy / Ljudske oči, s. 371–374.
Myślę o słońcu / Mislim na sunce,  s. 368.
Rozmowa rzeczy / Razgovor stvari,  s. 366–370.
Rzecz / Stvar. Tłum. B. sadowska, s. 366.

Mađer s.:
Lasy, rzeki i klacze mnie zniewoliły / Šume, rijeke i kobile mene su zarobile, s. 304. 
Łowca zapachów / Lovac mirisa, s. 302.
Sad / Voćnjak. Tłum. z. sToBerski, s. 303.

MaJer v.:
Chodzenie podczas ulewy / Hodanje kroz pljusak, s. 176–177.
Epitafium na nagrobek Villona / Epitaf na grob Villona, s. 178.
Mój ojciec i ja / Moj otac i ja, s. 180.
Pieśń dla topól 1939 / ?, s. 179.
Ranek poety / Jutro pjesnika, s. 182. 
Śpiewak i świat / Svirač i svijet. Tłum. J. saLaMon, s. 181.

ManoJLović s.:
 *** [Niechaj wino…] / ?, s. 519.
Powody nie są dość ważne / ?. Tłum. M. dąBrowska-parT yka,  s. 518.

MarTić n.: 
 *** [I to jest twoje przeznaczenie] / ?, s. 460.
 *** [Pędząc w nocy …] / *** [Hitajući iz noći…], s. 457.
Śpiewak / ?, s. 458.
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 *** [W smutnych dziejach mojego narodu] /  *** [U tužnoj povijesti moga naroda], s. 456.
W wiotkiej pętli ognia / U vitkoj omči vatre. Tłum. B. sadowska, s. 459.

MaToš a.G.: 
1909 / 1909., s. 63.
Dziewczynce zamiast zabawki / Djevojčici mjesto igračke, s. 62.
Gniazdo bez sokoła / Gnijezdo bez sokola, s. 66.
Jesienny wieczór / Jesenje veče, s. 64.
Notturno / Notturno, s. 67.
Przy świętym Królu / Pri Svetom Kralju. Tłum. S. poLLak, s. 65.
Zmora / Mòra. Tłum. J. kornHauser, s. 68–75. 

Marović-peTrasov T.:
Cmentarz na Glavičinach I / Groblje na Glavičinama I, s. 466. 
Dubrownik / Dubrovnik,  s. 465.
 Ludwig Wittgenstein (1889–1951) / Ludwig Wittgenstein (1889–1951),  s. 462.
Sprzeczka ze słowem / Svađa riječi, s. 463.
Świadkowie / Svjedoci. Tłum. a. włodek, s. 466.

MiFka LJ.: 
Prolog / ?. Tłum. B. nowak, s. 578.

MiHaLić s.:
Jesień / Jesen, s. 338.
List miłosny / Ljubavno pismo, s. 340.
Metamorfoza / Metamorfoza, s. 333.
Musiałem wrócić / Morao sam se vratiti, s. 337.
Naszego rodu dawny znak / Našega roda davni znak, s. 341.
Nie ufaj / Ne nadaj se, s. 334.
Ostatnia wieczerza / Posljednja večera, s. 342. 
Pastorałka / Pastorala, s. 332.
Ranek w splickim porcie / Jutro u splitskoj luci, s. 339.
Wygnana ballada / Prognana balada. Tłum. J. kornHauser, s. 335–336.

MiJović-kočan s.:
Ballada o jaskini Le Grand Roc / Balada o spilji Le Grand Roc,  s. 469.
Ja z dołu / Ja odozdo, s. 470–471.
 *** [odkąd istnieję wciąż szukałem wiersza] / *** [otkad postojim iskao sam pjesmu], s. 473.
Poeta chłopiec / Dječak pjesnik, s. 468.
 *** [w pęd] / *** [u trk]. Tłum. M. GrzeŚczak, s. 472.

MiLićević n.:
Elegia dla moich umarłych / Elegija za moje mrtve, s. 326–328.
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 1. Kwiatostan.
 3. Przywoływane. 
 4. Prośba.
 6. Histora. 
10. Nadzieja. 
12. Epilog.

Mowa i proch ziemski / Riječ i prah zemaljski, s. 329.
Pragnienie / Želja. Tłum. J. saLaMon, s. 330.

nazor v.:
Bóg w lesie / Bog u šumi. Tłum. L. Lewin, s. 34.
Dante II; III / Dante II; III. Tłum. L. Lewin, s. 35–36.
Łódka na rzece / Čamac na Kupi. Tłum. e. zycH, s. 41–42. 
Łódź Zvonimira / Zvonimirova lađa. Tłum. L. Lewin, s. 38–39.
Oliwka / Masilna. Tłum. e. zycH, s. 30–31.
Słoneczny śpiewak / Sunčev pjevač. Tłum. L. Lewin, s. 37.
Świerszcz / Cvrčak. Tłum. L. Lewin, s. 32–33.
Wewnętrzne morze / Nutarnje more. Tłum. L. Lewin, s. 40.

osTi J.: 
Ludożercy / Ljudožderi, s. 587.
Objęci lub jeszcze jedna krótka notatka o czerwonym pokoju na strychu / ?, s. 586.
Szafot / ?. Tłum. B. nowak, s. 588.

paLJeTak L.: 
Ballada o wiernej pani, o pasie cnoty i tak dalej / Balada o vjernoj gospi, o pojasu nevino-

sti i tako dalje, s. 542–543.
Sypialnia / ?, s. 540.
Wiosna w klasztorze / Proljeće u samostanu, s. 544.
Żółty pokój / Žuta soba. Tłum. s. Barańczak, s. 541.

parun v.:
Ballada oszukanych kwiatów / Balada prevarenog cvijeća, s. 312–313.
Chwila / Trenutak, s. 309.
Dom na drodze / Dom na cesti, s. 317. 
Gdyby można było wyjechać / Kad bi se moglo otputovati, s. 311.
Kamieniem jestem / Ja sam kamen, s. 310.
Rzeka Ivanja  / Ivanja rijeka,  s. 306–307.
Szum skrzydeł i wody / Šum krila, šum vode, s. 308.
Ty, której dłonie są bardziej niewinne / Ti koja imaš nevinije ruke, s. 315–316.
Uśpiony młodzieniec / Usnuli mladić. Tłum. B. nowak, s. 314.
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pavLović B.:
Jeleń w restauracji / Jelen u restoranu, s. 295.
Łobuz / ?. Tłum. J. kornHauser, s. 294.

peakić M.:
Istnieje też oczywiście ptak w oknie / Postoji još naravno ptica na prozoru, s. 570.
Nasi ojcowie / Naši su očevi, s. 568.
 *** [Nie jestem niczym z tego co mi się przydarza] / ?, s. 567.
Przerwij podróż / Prekini putovanje, s. 569.
Przez wasze ciała przechodzą / ?. Tłum. M. sLaviček, s. 566.

perković L.:
Jej warkocze / Njezine kose, s. 248.
Nasza pieśń / Naša pjesma. Tłum. s. poLLak, s. 249.

peTrak n.:
 *** [Jeśli ktoś mocniej zaśpiewa]  /  *** [Ako tko jače zapjeva], s. 508.
Południowa część Hvaru / Južna strana Hvara. Tłum. a. kaMieńska, s. 509.

poLić-kaMov J.: 
Finał / Finale, s. 57.
Hiob / Job, s. 55.
Mojżesz / Mojsije, s. 56.
P.S. / P.S., s. 58–59.
Preludium / Preludij. Tłum. J.B. ożóG, s. 54.

pupačić J.:
Jednak przeżyjesz swoje życie, przyjacielu! / Ipak ćeš preživjeti život, prijatelju, s. 362.
Morze / More, s. 360.
Pieśń / Pjesma, s. 363.  
Trzech moich braci / Tri moja brata. Tłum. J. saLaMon, s. 361.

reinHoFer v.:
Mój pokój / Moja soba, s. 576. 
Nie odważę się /  Ne usuđujem se, s. 575.
Sen / San, s. 572.
Sen nie zamyka mi oczu /  San mi ne pada na oči, s. 573.
Znaki / Znakovi. Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 574.

saBLJak T.:
Historical sense / ?, s. 381–382.
Trwoga / Tjeskoba. Tłum. a. zaGaJewski, s. 380.

saBoL Ž.:
Człowiek, który zniknął / Čovjek koji je nestao, s. 516.
Moi bliscy / ?, s. 514.
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O czym zaśpiewa… / ?, s. 512.
Zabierasz świecie / ?, s. 515.
XI [Zapomnieliśmy umówionego hasła] / ?. Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 513.

sever J.:
Anarhokor XI / Antarktik XI. Tłum. a. szyMańska, s. 549.
Anarhokor XVI / Antarktik XVI. Tłum. z. Bieńkowski, s. 550.
Migawka mżawki / Klišej kiše. Tłum. a. szyMańska, s. 547.
Rozprzestrzeniający się ogień / Prostrano sagorijevanje. Tłum. a. szyMańska, s. 548.
Sentymentalne wykonawstwo / Sentimentalno produciranje. Tłum. a. szyMańska, s. 546.

sLaMniG i.:
Chodzi o to, że mam zatrzymać konia / Radi se o tom, da zaustavim konja, s. 391.
Chorwaccy poeci / Hrvatski pjesnici, s. 397.
 Ewnageliści / Evenđelisti, s. 390.
Kolumb / Kolumbo, s. 399.
Limbus / Limb, s. 398.
Marynarz / Mornar, s. 394.
Monografia / O monografiji, s. 395.
Na chybcika zebrane towarzystwo / Na brzu ruku sklupljeno društvance, s. 392.
Sjesta w Naronie / Naronska siesta, s. 393.
Zostańcie w Krakowie / Ostanite u Krakowu. Tłum. s. Barańczak, s. 396.

sLaviček M.:
Drobny wierszyk o miłości / Mala pjesma o ljubavi, s. 351.
Ja i rzeka żyjemy w nieprzyjaźni / Rijeka i ja smo u neprijateljstvu, s. 345.
Ludzie mają / Ljudi imaju, s. 348.
O mierze / O mjeri, s. 353.
Radość / Veselje, s. 349.
Ta moja olbrzymia chorągiew / Neki  moj golemi barjak, s. 344.
Wiersz do rubryki ogłoszeń / Pjesma za veliki oglasnik, s. 346.
Wyobraźnia (w głębokości XX w. n.e.) / Mašta (u dubini XX stoljeća n.e.), s. 352.
Zadziwiająco białe drzwi / Čudesno bijela vrata, s. 347.
Żeby ktoś mógł zostać moim przyjacielem / Da mi netko bude drug. Tłum. J. kornHau-

ser, s. 350.
sTaMać a.:

Bo prowadziła ich wiara / ?, s. 496
I. Wspomnijmy sobie … / I. Spomenimo se…, s. 493.
Kiedy ciemna pieśń przechodzi / ?, s. 497.
Między naszymi cieniami / ?, s. 495.
Nie ku przeminionemu / ?, s. 494.
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Uxori carissimae / Uxori carissimae. Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 492.
sudeTa đ.:

Tęsknota i chory młodzieniec / Čežnje i bolestan mladić. Tłum. a. kaMieńska, s. 184.
šiMić a.B.:

Ciężkie powietrze / Teški zrak, s. 159.
Hercegowina / Hercegovina,  s. 157.
Matka / Mati, s. 154.
Miłość / Ljubav, s. 158.
Przestroga / Opomena, s. 155.
Puste niebo / Prazno nebo, s. 160.
Śmierć / Smrt, s. 164.
Śmierć i ja / Smrt i ja, s. 156.
Tren / Tužaljka, s. 162.
Wiersz o pewnym pagórku / Pjesma jednom brijegu, s. 163.
Ziemia / Zemlja. Tłum. J. kornHauser, s. 161.

šiMić s.:
Nieustanne cierpienie / Trajna trpnja. Tłum. z. sToBerski, s. 252.

škunca a.: 
Droga przez wyspę albo w czasie / ?, s. 555–556.
Październik w Novalji / Listopad u Novalji, s. 558.
Grudzień / Prosinac, s. 553.
Wrzesień / Rujan, s. 552.
Styczeń / Siječanj, s. 554.
Wiatr południa / ?. Tłum. w. Gałązka, s. 557.

šoLJan a.:
Ja, rzucający kamienie / Bacač kamena, s. 413–415.
Król / Kralj, s. 412.
Marynarz (próba interpretacji) / ?. Tłum. J. kornHauser, s. 416.

šop n.:
Dach / Krov, s. 191.
Gdzie zaprowadziłbym Jezusa / Kuda bih vodio Isusa, s. 189.
Jezus czyta gazetę / Isus čita novine, s. 190.
Młodzieniec czuwa przy martwym kogucie / Mladić bdije kraj mrtva pijetla, s. 187.
Monumentum perenne / Monumentum perenne, s. 188.
Parasol / Kišobran. Tłum. M. słoBodnik, s. 186. 

špoLJar k .:
Dzień egzekucji / Jutro pogubljenja, s. 358.
Nagroda ze złota / Nagrada od zlata. Tłum. B. siwierska, s. 356–367.
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TadiJanović d.:
Ballada o zarżniętych owcach / Balada o zaklanim ovcama, s. 209.
Blask księżyca / Mjesečina, s. 211.
Dzisiaj trzydziestego piątego / Danas trideset pete, s. 217–218.
Gdybym był nauczycielką / Da sam ja učiteljica, s. 215.
Gwiazda zaranna, pozłacany orzech / Jutarnja zvijezda, pozlaćen orah, s. 210.
Kobiety pod orzechem / Žene pod orahom, s. 212.
Lodowy wilk / Ledeni kurjak,  s. 216.
Majestat morza / Veličanstvo mora, s. 213.
Pierścień / Prsten, s. 220.
Senne lasy / Šume snivaju, s. 208.
Wieczór nad miastem / Večer nad gradom, s. 219.
Wysokie żółte zboża / Visoka žuta žita. Tłum. e. zycH, s. 214.

ToMičić z.:
Ziemia / Zemlja. Tłum. J. BaLucH, s. 378.

uJević T.:
Błogosławiony poranek / Blaženo jutro. Tłum. T. nowak, s. 104.
Braterstwo ludzi we wszechświecie / Pobratimstvo lica u svemiru. Tłum. L. Lewin, s. 98–101.
Czyn spętanych rąk / Čin sputanih ruku. Tłum. L. Lewin, s. 98–99.
Lament codzienny / Svakidašnja jadikovka. Tłum. T. nowak, s. 110–112.
Mieszkaniec Wszechświata / Vasionac. Tłum. T. nowak, s. 114.
Nasze rusałki / Naše vile. Tłum. L. Lewin, s. 106.
Niemoc / Slaboća. Tłum. L. Lewin, s. 94.
Notturno / Notturno. Tłum. T. nowak, s. 113. 
Oto ja, który te słowiańskie wiersze / Ja što evo bezumno ispisah slovjenske pjesme. Tłum. 

T. nowak, s. 102.
Przedłużony świat / Produženi svijet. Tłum. T. nowak, s. 103.
Szybka odpowiedź / Brzi odgovor. Tłum. L. Lewin, s. 91.
Te słowa czarne są od głębokości / Ove riječi su crne od dubine. Tłum. L. Lewin, s. 107.
Ulica widm / Ulica fantoma. Tłum. L. Lewin, s. 109.
W tym tłoku, w tym ścisku / U ovoj gužvi, u ovoj stisci. Tłum. T. nowak, s. 108.
Wysokie topole / Visoki jablani. Tłum. T. nowak, s. 92–93.
Wzruszające uwagi / Ganutljive opaske. Tłum. L. Lewin, s. 95.
Zajazd Sub Love Divo / Svratište Sub Iove Dio. Tłum. L. Lewin, s. 90.
Zatrzymane siły bytu / Zadržane sile bića. Tłum. T. nowak, s. 96–97.
Zielona gałąź i owoce smutku / Zelenu granu s tugom žuta voća. Tłum. T. nowak, s. 105.

vidrić v.:
Adieu / Adieu, s. 51.
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Dwa pejzaże I / Dva pejzaža, s. 44.
Niewolnicy / Roblje, s. 48.
Perun / Perun, s. 47.
Plakat / Plakat, s. 49.
Poranek / Jutro, s. 45.
Scherzo / Scherzo,  s. 50.
W obłokach / U oblacima. Tłum. a. ryMkiewicz, s. 46.

voJnović i.:
Na Mihalju / Na Mihalju. Tłum. a. kaMieńska, s. 116.

vučeTić š.:
Biała ognista śnieżyca / Bijela ognjena snježava,  s. 256–257.
Bogowie / Bogovi, s. 262–264.
Eurydyka / Euridika, s. 265.
Handlarz starzyzną / Staretinar, s. 259.
Pieśń Jasia Niedojdy / Martinova pjesma, s. 260–261.
Starej ulicy / Staroj ulici, s. 258.
Zryw drzew / Vrv voćaka. Tłum. J. kornHauser, s. 254–255.

vuLeTić a.:
Jakie kolory / Kakve sve boje, s. 427,
Matematyka / Matematika,  s. 424–425.
Szelest liści / Šuštanje lišća. Tłum. B. siwierska, s. 426.

wiesner LJ.:
Kupiec czarodziejskich świetlików / Kupac čarobnih krijesnica, s. 82–83.
Pieśń / ?, s. 81.
Poranek wiejski / Seosko jutro. Tłum. M. słoBodnik, s. 80.

zidić i.:
Balada / Ballada, s. 489.
Muzika / Muzyka, s. 486.
Na brzegu morza / Na obali mora, s. 485.
 Nowa ballada / Nova balada, s. 490.
Pieśń / Pjesma, s. 487.
Żegluga / Plovidba, s. 484.
Polowanie na jelenia / Lov na jelena. Tłum. B. siwierska, s. 488.
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1983

krLeŽa M.: Ballady Pietrka Kerempuha / Balade Petrice Kerempuha. Tłum., wstęp i objaśnie-
nia a. dukanović. Ilustr. a. czeczoT. Warszawa, PIW, 1983, 193 s. + 3 nlb., nakład 3 000 + 
315 egz. [Poezja].

saBoLović M.: Miedze, które dzielą / Razmeđa. Tłum. M. krukowska. Łódź, Wydawnictwo 
Łódzkie, 1983, 408 s. + 3 nlb., nakład 9 650 + 350 egz. [Proza].

špoLJar k .: Kłopoty z muzą / Neprilike s muzom. Wstęp d. cirLić-sTraszyńska. Tłum. d. cir-
Lić-sTraszyńska. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1983, 201 s. + 3 nlb., nakład 9 650 + 350 
egz. [Proza].

1984

krLeŽa M.: Dzienniki i eseje. Wybór, wstęp J. wierzBicki. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1984, 
575 s. + 4 nlb., nakład 9 650 + 350 egz. [Esej].
Barykada Maneta / Manetova barikada. Tłum. M. wierzBicka, s. 537–540. 
Chorwackie kłamstwo literackie / Hrvatska književna laž. Tłum. M. wierzBicka, s. 138–150.
Dawne dni / Davni dani [fragm.]. Tłum. M. wierzBicka, s. 93–127.
Dzieciństwo w Agramie [fragm.]. Tłum. J. wierzBicki , s. 19–92. [Tłumacz nawiązuje do 

pierwotnego tytułu – Dnevnik u Agramu; wydanie książkowe – Dnevnik u god. 1902–
1903].

Dzienniki / Dnevnici [fragm.]. Tłum. J. wierzBicki, s. 423–439. Tłum. J. Gos, s. 439–476.
Ekspresjonizm / Ekspresionizam [fragm.]. Tłum. J. wierzBicki, s. 511–519.
Endre Ady – liryk węgierski / Madžarski lirik Andrija Ady. Tłum. k. Bąk, s. 333–350.
Eppur si muove / Eppur si muove. Tłum. J. poMorska, s. 151–182.
Europa dzisiaj / Evropa danas. Tłum. J. kędzieLska, s. 400–422.
Klęska i upadek Frana Supila / Slom Frana Supila. Tłum. k. Bąk, s. 313–332.
Liryka Kranjčevicia / O Kranjčevićevoj lirici. Tłum. k. Bąk, s. 351–357.
Literatura dzisiaj / Književnost danas [fragm.]. Tłum. J. wierzBicki, s. 550–557.
Marcel Proust / Marcel Proust. Tłum. M. MiLLer, s. 259–297.
Matisse / Matisse. Tłum. M. wierzBicka, s. 541–549.
Moja liryka wojenna / Moja ratna lirika. Tłum. J. Gos, s. 128–137.
O Paracelsusie / O Paracelzu. Tłum. M. MiLLer, s. 520–528.
Poezja w antycznej medycynie grackiej / Poezija u starogrčkoj medicini. Tłum. M. MiLLer, 

s. 529–536.
Posłowie do dwóch dramatów [fragm.]. Tłum. J. wierzBicki, s. 477–510. [Tytuł nawiązuje 

do tytułu z czasopisma „Forum” (1962, nr 5, s. 663–715) Pogovor za dvije drame (o Are-
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teju i o Jurju Križaniću); później ten sam tekst jako posłowie ukazał się w książkowym 
wydaniu dramatu Aretej].

Przedmowa do „Motywów znad Drawy” Krsta Hegedušicia / Predgovor „Podravskim moti-
vima” Krste Hegedušića. Tłum. M. i J. wierzBiccy, s. 358–399.

Wariacje amsterdamskie / Amsterdamske varijacije. Tłum. J. cHMieLewski, s. 298–312. 
Wycieczka do Rosji: Nadejście wiosny / Izlet u Rusiju: Dolazak proljeća. Tłum. J. wierzBicki, 

s. 251–258.
Wycieczka do Rosji: O podróżowaniu. (Impresje z miast na północy) / Izlet u Rusiju: O puto-

vanju uopće. (Impresije iz sjevernih gradova). Tłum. k. Bąk, s. 183–199.
Wycieczka do Rosji: Powitanie Moskwy. O tajemniczości zapachów, barw i dźwięków / Izlet 

u Rusiju: Ulazak u Moskvu. (O tajnovitosti boja mirisa i zvukova). Tłum. J. wierzBicki , 
s. 212–236.

Wycieczka do Rosji: Teatralna Moskwa / Izlet u Rusiju: Kazališna Moskva. Tłum. J. wierz-
Bicki, s. 237–250.

Wycieczka do Rosji: W Dreźnie. (Mister Wu San Pej interesuje się problemem serbsko-chorwac-
kim) / Izlet u Rusiju: U Drezdenu. (Mister Vu San Pej, zanima se za srpsko-hrvatsko pitanje). 
Tłum. J. wierzBicki, s. 200–211.

1985

Benešić J. : Osiem lat w Warszawie. (Kronika) / Osam godina u Varšavi (kronika). Posłowie, 
wybór i biogramy H. kircHner. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. Warszawa, Czytelnik, 1985, 
578 s. + 2 nlb., nakład 20 320 egz. [Proza].

kekanović d.: Zagłada. Tłum. M. krukowska. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985, 162 s. 
+2 nlb., nakład 5 000 + 283 egz. [Proza. Wybór na podstawie: Večera na verandi; Ledena 
šuma i druge kratke priče].
Akordeonista / ?, s. 32–42.
Dziewczyna i wydra / ?, s. 5–12.
Gość / Gost, s. 50–54.
Zagłada / Guba, s. 55–98.
Kolacja na werandzie / Večera na verandi, s. 116–137.
Koniokrad / Konjokradica, s. 150–163.
Wapno i łzy / Kreč i suze, s. 18–22.
Lis  / Lisica, s. 99–115.
Miško Sarač i konie / ?, s. 13–17.
Szkoła hippiki / Škola lakih jahača, s. 23–31.
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Zielone oko / Zeleni prozor, s. 138–149.
Zgryzota Tomy Doljanskiego / Znoj Tome Doljanskog, s. 43–49.

šeGedin p.: Raport z prowincji / Izvještaj iz pokrajine. Tłum. B. nowak. Posłowie M. dąB rowska-
-parT yka. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985, 189 s. + 3 nlb., nakład 10 000 + 283 egz. 
[Proza].

1986

FurTinGer z.: Potrzebne mi twoje ciało / Trebam tvoje tijelo. Tłum. e. kwaŚniewska. Warszawa, 
Iskry, 1986, 47 s., nakład 99 750 + 250 egz. [Proza].

MarTić a.: Babcia Katarzyna / Baka Kata. Tłum. M. kordowicz. Ilustr. e. saLoMon. Wyd. 2. War-
szawa, Nasza Księgarnia, 1986, 124 s. + 4 nlb., nakład 40 000 + 300 egz. [Proza dla dzieci].

1987

FurTinGer z.: Rozprawa precedensowa / Proces, Plemenito porijeklo. Tłum. e. kwaŚniewska. 
Warszawa, Iskry, 1987, 44 s. + 4 nlb., nakład 49 750 + 250 egz. [Proza].

ivanac i .: Maturzyści / Maturanti. Tłum. M. osMóLska. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1987,  
157 s. + 3 nlb., nakład 20 000 + 250 egz. [Proza].

krLeŽa M.: Bankiet w Blitwie / Banket u Blitvi. Tłum. M. krukowska. Wyd. 2. Warszawa, Czytel-
nik, 1987, 594 s. + 2 nlb., nakład 20 320 egz. [Proza].

špoLJar k .: Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na modłę chorwacką / Vrijeme i paučina. 
Sentimentalni odgoj na hrvatski način. Posłowie i tłum. H. kircHner. Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 1987, 497 s. + 2 nlb., nakład 10 000 + 283 egz. [Proza].

1988

Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego / Antologija savremene jugoslovenske 
drame. T. 1 – 488 s. + 4 nlb., T.  2 – 507 s. + 5 nlb. Oprac. o. Lakićević. Wstęp o. Lakićević: 
Od Hamleta do Fausta. Tłum. k. Jóźwiak-draGović. Posłowie B. drozdowski. Łódź, Wy-
dawnictwo Łódzkie, 1988, nakład 1 650 + 350. [Dramat].
Brešan i.: Przedstawienie „Hamleta“ we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mr-

duša Donja. T. 1. Tłum. s. kaszyński, s. 37–111.
šnaJder s.: Chorwacki Faust / Hrvatski Faust. T. 2. Tłum. d.J. ćirLić, s. 379–489.
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Marinković r.: Wspólna kąpiel / Zajednička kupka. Tłum. B. Gnypowa. Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 1988, 187 s. + 4 nlb., nakład 10 000 + 283. [Proza].

1989

Dubrownicka poezja miłosna. Wybór i wstęp J. rapacka. Warszawa, PIW, 1989, 159 s. + 1 nlb., 
nakład 5 000 + 250 egz. [Poezja].
Bunić i.:

Ach, gdyby było mi dane… / Ah, da je meni… Tłum. z. Bieńkowski, s. 108–109.
Chwalę ową chwilę… / Blažen dan, hip i čas… Tłum. z. Bieńkowski, s. 105.
Gdy za służbę wierną… / Za vernu mu službu… Tłum. z. Bieńkowski, s. 127.
Jakąż bielą łabędzie… / Bio je vidjeti… Tłum. J. Ficowski, s. 117–118.
Już tobie wschodzić pora… / Iziđi veće van, o dzoro pribila… Tłum. J. Ficowski, s. 106.
Moich dni władczyni miła… / Slatka dušo mom životu… Tłum. J. Ficowski, s. 114–116.
Moja dziewka płocha… /  Mlađahna vil moja… Tłum. J. Ficowski, s. 125–126.
Moja miła… / Komu hoćeš ma ljubice… Tłum. a. szyMańska, s. 112–113.
O pełne obietnic miłych… / O prijelepe i primile…  Tłum. z. Bieńkowski, s. 119–121.
O wspaniałe, śnieżnobiałe… / O snježane prsi izbrane… Tłum. w. woroszyLski, s. 122–124.
Owóż jutrzenka biała… / Eto već, diklice, dzora je pribila… Tłum. J. Ficowski, s. 107.
Panna mych frasunków… / Razbludna mâ Vila Celina… Tłum. z. Bieńkowski, s. 111.
Ta młodziutka Rakle… / Mlađahna Rakle mâ… Tłum. z. Bieńkowski, s. 110.
Toast / Počasnica. Tłum. w. woroszyLski, s. 128.

criJević i.:
Miękkością puch przerównujesz… / Mollitie plumas… Tłum. z. kuBiak, s. 69–70.
Niechaj się radość szerzy… / Gaudia libertas… Tłum. z. kuBiak, s. 72.
Radujesz się, Hymeneju… / Qui rapere hanc… Tłum. z. kuBiak, s. 71.

drŽić đ.:
Co komu myśl zaprząta… / U čem se tko vidi… Tłum. M. szyMańska, s. 54–55.
Czasie poczciwy… / O’ vrime čestito… Tłum. a. MandaLian, s. 67–68.
Idę stąd, byle gdzie… / Grem si, grem… Tłum. a. MandaLian, s. 57–58.
Komu się piękniejsza… / Ka se je jur vila… Tłum. J. LiT winiuk, s. 59.
List dziewczyny do narzeczonego / List od divojke svom vireniku. Tłum. J. LiT winiuk, s. 63–

66.
Młodzieży nadobna… / Gizdave mladosti… [fragm.]. Tłum. J. LiT winiuk, s. 52–53.
Niech mi serdeczko… / Da bi mi srdašce… Tłum. J. LiT winiuk, s. 60.
Odchodzę, moja pani… / Odiljam se… Tłum. a. MandaLian, s. 61–62.
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Panna, co mną włada… / Vila ka mnom vlada… Tłum. z. Bieńkowski, s. 56.
Skarbiec łaski swej cały… / Milos svu napuno… Tłum. a. MandaLian, s. 50–51.

drŽić M.:
Jak miło na wzgórza… / Slatko ti’ e, bože moj… [fragm. dramatu Tirena, akt 1., sc. 2.]. 

Tłum. J. LiT winiuk, s. 74.
Piękny kwiat młodości… / Cvit liepe mladosti… Tłum. z. Bieńkowski, s. 73. 

đurđević i.: 
Lśniące na twe podobieństwo… / Ljubica suncu slična… Tłum. z. Bieńkowski, s. 131.
Południowy skwar z ogródków… / Svi ini spahu ljeti u podne… Tłum. a. MandaLian , 

s. 135–136.
Przygoda / Srećna prigoda. Tłum. z. Bieńkowski, s. 132–134.
Rozkosze miłosne / Ljuveno uživanje. Tłum. w. woroszyLski, s. 137–139.
Zgubione serce / Srce izgubljeno. Tłum. J. Ficowski, s. 129–130.

đurđević s.:
Gdy ni głos, ni wzdychanie… / ?. Tłum. a. MandaLian, s. 104.
Rozkosze miłosne / Ljuveno uživanje. Tłum. w. woroszyLski, s. 102–103.

GunduLić i.:
Gdy ni głos, ni wzdychanie… / Ako uzdah moć…[fragm. dramatu Dubravka, sc. 5., kwe-

stia Miljenka]. Tłum. a. MandaLian, s. 104.
GaLJuF M.F.:

Sama siedząc na brzegu odludnym… / Sola sedes tacito formosa in littore virgo… Tłum. 
z. kuBiak, s. 143.

HidŽa đ.:
Pieśń XL / Pjesan XL. Tłum. w. woroszyLski, s. 142.

kunić r.:
Czemu zawsze cieszą poetę sądy Lidy o jego wierszach / Cur dijudicante de car minibus 

suis Lyda poeta semper gaudeat. Tłum. z. kuBiak, s. 140.
Gdy Lida nawiedza sioło / Adveniente rus Lyda. Tłum. z. kuBiak, s. 141.

MaŽiBradić o.:
Co ci to chusteczko… / Mave koprenice… . Tłum. w. woroszyLski, s. 98.
Panna brzegiem szła o brzasku… / Jutros iduć pokraj mora… Tłum. a. MandaLian, s. 100–

101.
Rzecz niewielkiej wartości… / Malahnu ovu star… Tłum. a. MandaLian, s. 99.

MenčeTić š.:
Błogosławiona niech będzie godzina… / Blaženi čas i hip… Tłum. a. MandaLian, s. 34.
Boże największy w niebie… / Višnji Bog na nebi… Tłum. a. MandaLian, s. 32.
Jeden, bo miałem kwiat… / Gojil sam jedan cvit… Tłum. a. LiT winiuk, s. 44.



Jest taka istota latająca… / Jes narav letušta… Tłum. z. Bieńkowski, s. 35.
Jutrzenka dnia pragnęła… / Prvi pogled… Tłum. a. MandaLian, s. 33.
Kto złotem… / Tko zlatom… Tłum. J. LiT winiuk, s. 36.
Który czytasz te wiersze… / Koji čtiš sej pjesni… Tłum. a. MandaLian, s. 15.
Ma świat w biegu stanąć… / Makar svit da stane… Tłum. w. woroszyLski, s. 38.
Nareszcie radością … / ?. Tłum. J. LiT winiuk, s. 39–43.
Zaklinam dzieweczko… / Mlađahta diklice… Tłum. w. woroszyLski, s. 37.

naLJešković n.:
Gdym o tobie nocą… / Misleći jednu noć… Tłum. J. LiT winiuk, s. 75.
Jeńcy (pieśń karnawałowa) / Iz daleka sužnji gremo. Tłum. w. woroszyLski, s. 76–79.

MišeTić-BoBaLJević s.:
Cyganka / Jeđupka [fragm.]. Tłum. J. LiT winiuk, s. 83–85.
Kwiat na śniegu… / Na snijegu će cvijetje biti… Tłum. J. LiT winiuk, s. 81–82.

pucić k .:
Czemu me serce wciąż ranisz… / Quid mea formoso… Tłum. z. kuBiak, s. 45–46.
Pieśń o kruchości człowieczej i o przemianie miłości / Carmen de fragilitate Humana et 

mutatione amoris. Tłum. z. kuBiak, s. 47–49.
ranJina d.:

Dzisiaj, w święto umarłych…  / Sad gdi je mrtvi dan… Tłum. J. Fickowski, s. 89.
Miłuje Cię… / Ljubim te… Tłum. a. szyMańska, s. 88.
O gwiazdy przeczyste… / O zvizde ljuvene… Tłum. z. Bieńkowski, s. 90.
O słoneczne oko … / O višnji pozoru… Tłum. z. Bieńkowski, s. 91.
Śpiewanie w korowodzie / Pjesan od kola. Tłum. J. LiT winiuk, s. 87.
Tak piękna pasterkę… / Tač lijepa pastirka… Tłum. J. LiT winiuk, s. 86.

sasin-BraTosaLJić a.:
Wzejdź, zorzeńko jasna, z gór… / Búdi, svijetla zoro, búdi… Tłum. J. LiT winiuk, s. 80.

zLaTarić d.: 
Ból z powodu rozłąki / Boles na daleče svoje gospođe. Tłum. a. szyMańska, s. 95.
Choć innym świeci stronom… / U drugoj čim strani… Tłum. a. MandaLian, s. 96.
Noc, rywal dnia… / Nenavidos noći… Tłum. z. Bieńkowski, s. 94.
Oczy jej pięknem żyją… / Ljupke ti plamene… Tłum. a. MandaLian, s. 97.
Pochwała spokoju ducha / U hvalu pokoja i mirne pameti. Tłum. z. Bieńkowski, s. 92.
Tylekroć już roje… / Veće krat nemir moj… Tłum. z. Bieńkowski, s. 93.
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Bibliografia przekładów w czasopismach

1945 

ceT Tineo a.: Rozłąka z przyjacielem / ?. Tłum. z.J. keMpF. „Świetlica Krakowska” 1945, nr 14, 
s. 217. [Poezja].

1946

cesarec a.: Spotkanie z Passionarią / ?. [B.tłum.]. „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 199, s. 4. [Proza].
ceT Tineo a.: Noc / Noć. Tłum. A. Brosz. ŻS 1946, nr 9/11, s. 298–299. [Poezja].
dancević i. [właśc. dončević i.]: Budowniczy przyszłości / Graditelji budućnosti. Tłum. e. ŽiLić. 

„Głos Pracy” 1946, nr 16, s. 5. [Proza].
dancević I. [właśc. dončević i.]: Żelazny Nikola / Nikola Željezni. Tłum. e. ŽiLić. „Głos Pracy” 

1946, nr 10, s. 3. [Proza].
Franičević M.: Dziewczynie / Djevojci Čaplji. Tłum. A. Brosz. ŻS 1946, nr 6, s. 181–182. [Poezja].
krLeŽa M.: Chłopska dola / ?. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski. „Zdrój” 1946, nr 10, s. 4. [Poezja].
nazor v.: Rozmowa z martwymi / Razgovor s mrtvima. Tłum. L. Lewin. „Robotnik” 1946, nr 

74, s. 5. [Poezja].
nazor v. : Rozmowa z umarłymi / Razgovor s mrtvima. Tłum. s.k. papierkowski .  „Światło” 

1946, nr 4, s. 4. [Poezja].
nazor v.: Słowiańskie suplikacje / ?. Tłum. A. Brosz. „Odra” 1946, nr 16, s. 6. [Poezja].
nazor v.: Tito / Titov naprijed. Tłum. v. Frančić. ŻS 1946, nr 1, s. 21–23; także w: „Dziennik 

Ludowy” 1946, nr 76, s. 3. [Poezja].
nazor v. :  Z partyzantami 1943–1944 / S partizanima 1943–1944. Tłum. s.k. papierkowski . 

„Gazeta Lubelska” 1946, nr 69, s. 5. [Dziennik].
vidrić v.: Gonzaga / Gonzaga. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski.  „Zdrój”  1946, nr 10, s. 4. [Poe

zja].
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wiesner LJ.: Na jeziorze / Na jezeru. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski. „Zdrój” 1946, nr 10, s. 4. 
[Poezja].

wiesner LJ.: Poranek na wsi / Seosko jutro. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski. „Zdrój” 1946, nr 
10, s. 4. [Poezja].

1947

ceT Tineo a.: Ty i wiatr / Ti i vjetar. Tłum. s.k. papierkowski. „Zdrój” 1947, nr 1, s. 6. [Poezja].
cesarec a.: W katakumbie. Tłum. v. Frančić. „Głos Robotnika” 1947, nr 296, s. 4 także w:  „Na

przód” 1947, nr 296, s. 4. [Poezja].
donćević I. [właśc. dončević i.]: W pierwszych dniach / U prvim danima. Tłum. s.k. papier-

kowski. „Zdrój” 1947, nr 1, s. 6. [Proza].
Franičević M.: Dziewczynie / Djevojci Čaplji. Tłum. A. Brosz. „Młoda Rzeczpospolita”  1947, 

nr 3, s. 6. [Poezja].
Franičević M.: Kolumna / Kolone I. Tłum. A. Brosz. „Dziennik Literacki” 1947, nr 1 (351), s. 1; 

także w: „Głos Robotniczy” 1948, nr 73, s. 4. [Poezja].
kaLeB v.: Okno / ?. Tłum. w. BazieLicH.  „Odra”  1947, nr 45, s. 2–3. [Proza].
nazor v. : Do komendanta Momy / ?. Tłum. A. widera .  „Odra” 1947, nr 45, s. 1; także w:   

„Trybuna Robotnicza” 1964, nr 151, s. 3. [Poezja].
nazor v.: Drina / Drina. Tłum. s.k. papierkowski. „Zdrój” 1947, nr 1, s. 6. [Poezja].
nazor v.: Kocza / Koča. Tłum. A. widera. „Odra” 1947, nr 45, s. 1; także w: „Trybuna Robotni

cza” 1964, nr 151, s. 3. [Poezja].
nazor v.: Messer Lodovico / Messer Lodoviko. Tłum. A. widera. „Odra” 1947, nr 45, s. 1. [Poezja].
nazor v.: Młyn / Mlin. Tłum. s.k. papierkowski. „Zdrój” 1947, nr 1, s. 6. [Poezja].
nazor v.: *** [Na Durmitor patrzący Pirlitorze] / ?. Tłum. A. widera. „Odra” 1947, nr 45, s. 1. 

[Poezja].
nazor v.: Peko / Peko. Tłum. A. widera.  „Odra”  1947, nr 45, s. 1; także w:  „Trybuna Robotnicza” 

1964, nr 151, s. 3]. [Poezja].
nazor v. : Smok w bunkrze / Zmaj u bunkeru. Tłum. v. Frančić . ŻS 1947, nr 10, s. 340–341. 

[Poe zja].
nikoLić r.: Smutna dolina. Tłum. s.k. papierkowski. „Zdrój” 1947, nr 1, s. 6. [Poezja].
šenoa a.: Chłopskie powstanie / Seljačka buna. „Gazeta Lubelska” 1947, nr 77/79, s. [?]. [Proza].

1  Do 34. numeru wychodzi jako dodatek do „Dziennika Polskiego”. Od 35. numeru – jako samo
dzielny tytuł (numeracja od 1). „»Dziennik Literacki« ukazuje się po raz 35. jako stałe uzupełnienie 
»Dziennika Polskiego«, a równocześnie po raz pierwszy jako tygodnik rozpowszechniany w całej 
Polsce”.  „Dziennik Literacki” 1947, nr 1 , s. 1.
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voJnović i.: Intermezzo symfoniczne / Simfonički intermezzo. „Gazeta Lubelska” 1947, nr 61, 
s. 3, 6. [Dramat].

1948

dončević i.: Żelazny Mikołaj / Nikola Željezni. Tłum. A. Brosz. „Dziennik Literacki” 1948, nr 1, 
s. 6. [Proza].

dončević i. : Żelazny Mikołaj / Nikola Željezni. Tłum. A. Markiewicz . „Trybuna Robotnicza” 
1948, nr 86, s. 7. [Proza].

dukić A.: Aforyzmy. Tłum. w. BazieLicH.  „Odra” 1948, nr 1/2, s. 6.
dukić A.: Aforyzmy. Tłum. w. BazieLicH.  „Odra” 1948, nr 16, s. 2.
Franičević M.: Kolumna / Kolone I. Tłum. A. Brosz. „Głos Robotniczy” 1948, nr 73, s. 4. [Poezja].
kovačić i.G.: Cena życia / Cijena života. Tłum. w. BazieLicH. „Odra” 1948, nr 31, s. 2–3. [Proza].
krLeŽa M.: Odsyłają nas do Azji / Upućuju nas u Aziju. Tłum. w. BazieLicH.  „Odrodzenie”  1948, 

nr 17, s. 2. [Esej].
Lovrak M.: Dzieci Wielkiej Wsi / Djeca Velikog sela. „Świat” 1948, nr 28, s. 3. [Proza dla dzieci].
nazor v.: Z notatnika partyzanta / ?. [B.tłum.]. „Polska Zbrojna” 1948, nr 38, s. 4–5. [Proza].

1949

sTrossMayer J.J.: Przemówienie watykańskie. „Odra” 1949, nr 41, s. 2–3. 

1952

šop n.: Wezwanie do drogiego Jezusa / Poziv dragom Isusu. Tłum. M.a. wasiLewski. „Dziś 
i Jutro” 1952, nr 23, s. 3. [Poezja].

1955

BeGović M.: Pigwa / Dunja. Tłum. M.a. wasiLewski. „Dziś i Jutro” 1955, nr 16, s. 3. [Poezja].
dončević i.: List do matki / Pismo majci u Zagorje. Tłum. H. kaLiTa-cirLić. „Za Wolność i Lud” 

1955, nr 10, s. 20–21. [Proza].
kašTeLan J.: Maszty / Jarboli. Tłum. A. dukanović. „Nowa Kultura” 1955, nr 49, s. 8. [Poezja].
kranJčević s.s.: Jestem / Ja sam. Tłum. M.a. wasiLewski. „Dziś i Jutro” 1955, nr 16, s. 3. [Poezja].
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šna Jder đ. : Niedaleko Oświęcimia / Nedaleko Oswiencima. Tłum. z. sToBerski . „Sztandar 
Młodych” 1955, nr 253, s. 3. [Poezja].

sznaJder dż. [šna Jder đ.]: U źródeł Wisły / Na izvoru Visle. Tłum. z. sToBerski. „Po Prostu” 
1955, nr 40, s. 2. [Poezja].

TadiJanović d.: Kobiety pod orzechem / Žene pod orahom. Tłum. M.a. wasiLewski. „Dziś i Ju
tro” 1955, nr 16, s. 3. [Poezja].

1956

ceT Tineo a.: Dalmatyńska akwarela / ?. Tłum. A. Brosz. „Echo Tygodnia” 1956, nr 45, s. 1. [Po
ezja].

ceT Tineo a.: Słoneczny anakreontyk / Sunčeva anakreontika. Tłum. A. Brosz.  „Echo Tygodnia” 
1956, nr 45, s. 1. [Poezja].

ceT Tineo a.: Wszędzie / ?. Tłum. A. Brosz. „Echo Tygodnia” 1956, nr 45, s. 1. [Poezja].
desnica v.: Przed świtem / Pred zoru. Tłum. z. sToBerski. „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 43,  

s. 9; sprostowanie – 1956, nr 44, s. 7. [Proza].
dončević i.: Dwaj towarzysze / Dva druga. Tłum. H. kaLiTa. „Za Wolność i Lud” 1956, nr 11/12, 

s. 20–21. [Proza].
dukić A.: Poglądy / Pogledi. Tłum. w. BazieLicH. „Panorama. Powieść. Nowela. Rozrywki” [do

datek do „Panoramy. Śląskiego Tygodnika Ilustrowanego”] 1956, nr 40, s. 1. [Aforyzmy].
kašTeLan J.: Niezwyciężona forteca / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. a. Międzyrzecki. „Hory

zonty” 1956, nr 11, s. 6; także w: „Nowa Kultura” 1956, nr 48, s. 3.  [Poezja].
kovačević A.: Żółte pantofle / ?. Tłum. F. swarzyca. „Echo Tygodnia” 1956, nr 13, s. 1. [Proza].
kovačić i.G.: Jama / Jama. Tłum. L. Lewin. „Nowa Kultura” 1956, nr 27, s. 1. [Poezja].
krLeŽa M.: Noc na prowincji / Noć u provinciji. Tłum. M.a. wasiLewski.  „Nowa Kultura” 1956, 

nr 27, s. 1. [Poezja].
siMić n.: Na tamtym brzegu / Druga obala. Tłum. M. krukowska. „Przegląd Kulturalny” 1956, 

nr 50, s. 6. [Proza].
siMić n.: Sen o buncie / Braća i kumiri [fragm. powieści]. Tłum. M. krukowska.  „Nowa Kultura” 

1956, nr 48, s. 5. [Proza].
šnaJder đ.: Dziewczyna z Beskidów wśród zwierząt / Beskidka među zvijerima. Tłum. z. sTo-

Berski. „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 48, s. 5; także w:   „Świat i Ludzie”  [dodatek do  „Gazety 
Białostockiej”] 1956, nr 44, s. 1. [Poezja].

viTez G. : Epitafium na grób żołnierza, który padł w godzinie zawieszenia broni / Epitaf voj-
niku koji je pao u času potpisivanja primirja. Tłum. z. sToBerski. „Po Prostu” 1956, nr 1, s. 4. 
[Poezja].

viTez G.: Słuchając Szopena / ?. Tłum. z. sToBerski. „Po Prostu” 1956, nr 1, s. 4. [Poezja].



Bibliografia przekładów w czasopismach621

1957

čudina M.: Ludzkie serca nie mogą już więcej nikogo rozczarować prócz chyba pierwszej wio-
sennej żaby / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Kierunki” 1957, nr 27, s. 9; sprostowanie – 1957, 
nr 29, s. 11. [Poezja].

čudina M.: Na świecie / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Ziemia i Morze” 1957, nr 21, s. 5. [Poezja].
čudina M.: Nie ma mocy / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Ziemia i Morze”  1957, nr 21, s. 5. [Poezja].
dončević i.: Nikola Żelazny / Nikola Željezni. Tłum. z. sToBerski . „Żołnierz Wolności” 1957, 

nr 3, s. 2. [Proza].
Franičević M.: Nasza dolina / Naša uvala. Tłum. A. Brosz. żL 1957, nr 15, s. 7. [Poezja].
Franičević-pLočar J.: Kto może zapomnieć / Tko može zaboraviti. Tłum. z. sToBerski. „Żołnierz 

Polski” 1957, nr 19, s. 7. [Poezja].
kašTeLan J. : Niezwyciężona forteca / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. a. Międzyrzecki . 

„Żołnierz Wolności” 1957, nr 283, s. 4. [Poezja].
kašTeLan J.: Salut et fraternité / Salut et fraternité. Tłum. z. sToBerski. „Orka” 1957, nr 26, s. 2. 

[Poezja].
kovačević A.: Żółte pantofelki / ?. Tłum. F. swarzyca [J. BoJar]. „Iskry” 1957, nr 5, s. 2. [Proza].
kovačić i.G.: Cena życia / Cijena života. Tłum. w. BazieLicH. „Panorama. Powieść. Nowela. 

Rozrywki” [dodatek do „Panoramy. Śląskiego Tygodnika Ilustrowanego”] 1957, nr 11, s. 1. 
[Proza].

krLeŽa M.: Powrót Filipa Latinowicza / Povratak Filipa Latinovicza. Tłum. z. sToBerski. „Nowa 
Kultura” 1957, nr 48, s. 4–5. [Proza].

krMpoTić v.: 
Oślep / ?, s. 9.
Zagubiony pies / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Kierunki” 1957, nr 27, s. 9; sprostowanie – 1957, 

nr 29, s. 11. [Poezja].
MaLeković v.: 

Kobieta po kawiarni / ?, s. 5. 
Pejzaż z trzema grochodrzewami / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Ziemia i Morze” 1957, nr 21, 

s. 5. [Poezja].
nazor v.: Woda / Voda. Tłum. w. BazieLicH. T 1957, nr 7, s. 75–98. [Proza].
parun v.: Ludzka matka / Mati čovjekova. Spolszczył J. Baranowicz. „Przemiany” 1957, nr 17, 

s. 6. [Poezja].
pavLović B.: Rybacy w hali rybnej / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Kierunki” 1957, nr 27, s. 9. [Po

ezja].
pavLović B.: 

Płaczą ryby / Plaču ribe.
Towarzystwo przyjaciół ryb / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Po Prostu” 1957, nr 18, s. 6. [Poezja].
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šnaJder đ.: Ostatnia rozmowa z Marią / Posljednji razgovor s Marijom. Tłum. z. sToBerski. 
„Żołnierz Polski” 1957, nr 19, s. 7.

ToMLJenović A.: 
Most pominiętych / ?. 
Powrót czasu / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Ziemia i Morze” 1957, nr 21, s. 5. [Poezja].

1958

BoŽić M. : Kobieta-Młodzieniec-Podlotek / ?. [Fragm. powieści ? / Neisplakani]. Tłum.  
e. MożeJko. „Zebra” 1958, nr 2, s. 10. [Proza].

dončević i.: Opowieść o ojcu / Priča o ocu. Tłum. a. dukanović. „Panorama. Powieść. Nowela. 
Rozrywki” [dodatek do „Panoramy. Śląskiego Tygodnika Ilustrowanego”] 26.01.1958, s. 1–2. 
[Proza].

Marinković r. : Świerszcze i i bębny / Cvrčci i bubnjevi. Tłum. M. krukowska . T  1958, nr 6, 
s. 31–53. [Proza].

parun v. : 
Od dawien dawna / Od davnine.
Oliwki, dzika róża i chmury / Masline, šipak, oblaci.
Szałas / ?. Tłum. J. zycH. „Zebra” 1958, nr 3, s. 6. [Poezja].

siMić n.: Za wirem Uszuszura / Iza Ušušurova vira. Tłum. M. krukowska. „Orka” 1958, nr 3, 
s. 4–5, 8. [Proza].

TarTaGLia G.: 
Dziecko wieloryba / ?. Tłum. H. BecHLer.
Kruk / ?. Tłum. H. BecHLer.
Papuga / ?. Tłum. H. BecHLer. 
Słoń / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Płomyk” 1958, nr 7, s. 208–209. [Poezja dla dzieci].

1959

Franičević-pLočar J.: Statek w noc księżycową / ?. Tłum. s. poLLak. „Odra” 1959, nr 11, s. 6. 
[Poezja].

GaLoGaŽa s.: 
Od rana do rana / ?, s. 73–74.
Zabawy / ?, s. 73.
Za stołem / ?. Tłum. z. sToBerski. T 1959, nr 1, s. 72. [Poezja].

kašTeLan J. : Chorzy na tyfus / Tifusari. Tłum. a. Międzyrzecki . „Nowa Kultura” 1959, nr 22, 
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s. 12. [Poezja].
parun v.: Śpiący młodzieniec / Usnuli mladić. Tłum. z. sToBerski. T 1959, nr 1, s. 71–72. [Poezja].
šop n.: Modlitwy / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Życie Katolickie w Kraju i Świecie” 1959, nr 14, 

s. 1–2. [Poezja].
špoLJar k.: Karuzela / ?. Tłum. J. Lau. „Argumenty” 1959, nr 16, s. 7. [Poezja].
uJević T.: Krzyk w półmroku / Vrištanja u polumraku. Tłum. J. przyBoŚ. „Wiatraki” [dodatek 

literacki do „Faktów i Myśli”] 1959, nr 8, s. 1. [Poezja].

1960

desnica v.: O zakonniku z zieloną brodą / Priča o fratru sa zelenom bradom. Tłum. w. Twar-
dzik. „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 46, s. 5. [Proza].

GoTovac v.: Strach / ?. Tłum. a. pioTrowski. „Życie i Myśl” 1960, nr 3/4, s. 88. [Poezja].
Jurčić s.: *** [Wybacz…] / ?. Tłum. J. Groo, a. Janković. „Dziennik Polski” 1960, nr 283, s. 5. 

[Poezja].
kaLeB v.: Lustro / Ogledalo. Tłum. z. sToBerski. „Orka” 1960, nr 39, s. 4. [Proza].
kaLeB v.: Triumfalna furtka / Trijumfalna vrata. Tłum. z. sToBerski. „Trybuna Robotnicza”   1960, 

nr 198, s. 6. [Proza].
kašTeLan J.: Spotkania / Susreti. Tłum. a. pioTrowski. „Życie i Myśl” 1960, nr 3/4, s. 88. [Poezja].
krMpoTić v.: 

Moje bezdenne jezioro / Bezdano moje jezero, s. 89. 
Niebo gwiaździste / ?. Tłum. a. pioTrowski. „Życie i Myśl” 1960, nr 3/4, s. 89–90. [Poezja].

Marinković r.: Ręce / Ruke. Tłum. J. Groo, a. Janković. „Gazeta Krakowska” 1960, nr 288, 
s. 7. [Proza].

parun v.: Ballada oszukanych kwiatów / Balada prevarenog cvijeća. Tłum. w. szyMBorska. 
żL 1960, nr 43, s. 6. [Poezja].

pupačić J.: Po śmierci / Poslije smrti. Tłum. a. pioTrowski. „Życie i Myśl”  1960, nr 3/4, s. 90–91. 
[Poezja].

šiMić a.B.: 
Elegia / ?.
Poeci / Pjesnici.
Przestroga / Opomena.
Śmierć i ja / Smrt i ja. Tłum. A. dukanović. „Nowa Kultura” 1960, nr 23, s. 7. [Poezja].

TadiJanović d.: 
Ballada o zabitych owcach / Balada o zaklanim ovcama.
Ranek / Jutro. Tłum. M. Głowacz. „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 46, s. 5. [Poezja].

TadiJanović d. : Klasztor / Samostan. Tłum. J. Groo, a. Janković . „Dziennik Polski” 1960,  
nr 283, s. 5. [Poezja].
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1961

krLeŽa M.: Śmierć w hotelu / Smrt bludnice Marije. Tłum. z. sToBerski, M. znaTowicz-szcze-
pańska . Ilustr. M. Tarska . „Panorama. Śląski Tygodnik Ilustrowany” 1961, nr 15, s. 14–15. 
[Proza].

parun v.: Daleki ptak / Daleka nepoznata ptica. Tłum. J. Groo, a. Janković.  „Dziennik Polski” 
1961, nr 281, s. 1. [Poezja].

1962

MaTković M.: Herakles / Heraklo. Tłum. z. sToBerski. D 1962, nr 1, s. 17–51. [Dramat].

1963

car e.v.: Staruszkowie / Starci. Tłum. z. sToBerski.  „Poglądy” 1963, nr 10, s. 9–11. [Proza].
parun v.: Matka człowiecza / Mati čovjekova. Tłum. J. zycH. żL 1963, nr 48, s. 4. [Poezja].
parun v.: Skrzyżowanie / Raskršće. Tłum. A. Janković. „Dziennik Polski” 1963, nr 285, s. 4. [Po

ezja].
šoLJan a.: Zdrajcy / Izdajice. Tłum. A. dukanović. T 1963, nr 6, s. 107–109. [Proza].
TadiJanović d.: 

Jesienny list / Jesensko pismo.
 Posępna schodzi noc / Preteška silazi noć. Tłum. M. czuMa i w. Twardzik. żL 1963, nr 37, 

s. 1. [Poezja].

1964

desnica v.: Kolorowe pudełeczko / ?. Tłum. k. kaszyńska. „Odgłosy” 1964, nr 1, s. 1, 6. [Proza].
kaLeB v.: Lustro / Ogledalo. Tłum. z. sToBerski. „Poglądy” 1964, nr 15,  s. 9–10. [Proza].
kašTeLan J.: Puste przestrzenie / Pusti prostori. Tłum. z. sToBerski. żL 1964, nr 26, s. 6. [Poezja].
Marinković r.: Ręce / Ruke. Tłum. J. Groo. żL 1964, nr 26, s. 5. [Proza].
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nazor v.: 
Sylwetki partyzantów / ?.
Do komendanta Momy / ?.
Kocza / Koča.
Peko / Peko. Tłum. a. widera. „Trybuna Robotnicza” 1964, nr 151, s. 3; także w:   „Odra” 1947, 

nr 45, s. 1 [Poezja].
parun v.: Pewnego popołudnia / Onog popodneva trava. Tłum. a. Janković.  „Dziennik Polski” 

1964, nr 152, s. 5. [Poezja].
parun v.: Pieśń wieczorna / Večernja pjesma. Tłum. z. sToBerski. „Poglądy” 1964, nr 24, s. 8. 

[Poezja].
parun v.: Przywidzenia / Priviđenje. Tłum. s. kaszyński. „Odgłosy” 1964, nr 1, s. 7. [Poezja].
TadiJanović d.: Moja dusza to obłok jesieni / Moja je duša oblak jesenji. Tłum J. Groo, a. Jan-

ković. „Dziennik Polski” 1964, nr 284, s. 3. [Poezja].
TadiJanović d.: Pieśń o człowieku i słońcu / Pjesma o čovjeku i suncu. Tłum J. Groo, a. Jan-

ković. żL 1964, nr 48, s. 5. [Poezja].
TadiJanović d.: Wiersze o psie na cmentarnej bramie i o innych / Stihovi o psu na grobljanskim 

vratima i o drugome. Tłum. J. Groo, a. Janković. żL 1964, nr 26, s. 6. [Poezja].

1965

BoŽić M.: Spacer / ?. Tłum. M. krukowska. „Wiatraki” [dodatek literacki do „Faktów i Myśli”] 
1965, nr 20, s. 2. [Proza].

GorJan z.: 
Ckliwym zapachem natchniona dal / Nadahnut slatkogorkim mirisom dalina.
Gdyby ryby mogły się śmiać / Kad bi se ribe mogle smijati.
O rękach rybackich / O ribarskim rukama. Tłum. H. kaLiTa. „Głos Wybrzeża” 1965, nr 61, s. 4. 

[Poezja].
kašTeLan J.: Tramwaj pragnień i przyzwyczajeń / Tramvaj želja i navika. Tłum. M. krukowska. 

„Wiatraki” [dodatek literacki do „Faktów i Myśli”] 1965, nr 20, s. 1. [Poezja].
krLeŽa M.: Noc na prowincji / Noć u provinciji. Tłum. A. Brosz. „Wiatraki” [dodatek literacki 

do „Faktów i Myśli”] 1965, nr 5, s. 3. [Poezja].
kušan i.:

Operacja Barbarossa / Operacija Barbarossa.
Zagadkowy chłopak / Zagonetni dječak. Tłum. d. cirLić. „Płomyk” 1965, nr 23, s. 722–724. 

[Proza dla młodzieży].
MiHaLić s.: Burza nadchodzi / Približavanje oluje. Tłum. M. krukowska. „Wiatraki” [dodatek 

literacki do „Faktów i Myśli”] 1965, nr 5, s. 2. [Poezja].
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parun v.: Matka człowieka / Mati čovjekova. Tłum. M. krukowska. „Wiatraki” [dodatek lite
racki do „Faktów i Myśli”] 1965, nr 20, s. 1. [Poezja].

pavičić J. : Nienapisane opowiadanie / ?. Tłum. d. cirLić .  „Płomyk”  1965, nr 8, s. 230–231. 
[Proza dla młodzieży].

pavLeTić v.: W pewnej chwili / ?. Tłum. M. krukowska.  „Wiatraki”  [dodatek literacki do „Fak
tów i Myśli”] 1965, nr 20, s. 1. [Poezja].

pupačić J.: Bądź moją nocą / Budi moja noć. Tłum. M. krukowska.  „Wiatraki”  [dodatek lite
racki do „Faktów i Myśli”] 1965, nr 5, s. 3. [Poezja].

pupačić J.: Pustynia / Pustinja. Tłum. M. krukowska.  „Wiatraki”  [dodatek literacki do „Faktów 
i Myśli”] 1965, nr 20, s. 1. [Poezja].

szoLJan a. [ŠoLJan a.]: Żona dorosłego mężczyzny / ?. Tłum. d. cirLić. „Zwierciadło” 1965, nr 
8, s. 5, 15. [Proza, z tomu Specjalni wysłannicy / Specijalni izaslanici].

šnaJder đ.: U źródeł Wisły / Na izvoru Visle. Tłum. z. sToBerski.  „Wieści”  1965, nr 48, s. 3. [Po
ezja].

1966

čerkez v.: Nie pal mostów za sobą / Ne ruši sve mostove. Tłum. w. rusTecki .  „Argumenty” 
1966, nr 49, s. 5.  [Poezja].

dizdar M.: Żeby potem zapomnieć, że zapominają / Da onda zaborave da zaboravljaju. Tłum. 
A. dukanović. p 1966, nr 8, s. 87. [Poezja].

GorJan z.: 
Gdy jestem smutny / ?.
Ja nie chcę / ?.
Kocham topole / Volim jablanove. Tłum. z. sToBerski. „Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 34,  

s. 6. [Poezja].
krkLec G.: Całodzienne biadolenie / ?. Tłum. w. rusTecki. „Argumenty” 1966, nr 49, s. 5. [Poe

zja].
Mađer M.:

Izba / ?.
Rozmowa z rzeczami / ?. Tłum. A. Brosz. żL 1966, nr 48, s. 4. [Poezja].

Marinković r.: Ręce / Ruke. Tłum. J. Groo, a. Janković. „Poglądy” 1966, nr 12, s. 9–10. [Proza].
MarTić a.: Najsłodsze winogrona / Najslađe grožđe. Tłum. M. krukowska. „Płomyczek” 1966, 

nr 17, s. 482–483. [Proza dla dzieci].
MarTić a.: Wiosna, mama i ja / Proljeće, mama i ja. Tłum. M. krukowska. „Płomyczek” 1966, 

nr 5, s. 118–119. [Proza dla dzieci].
MiHaLić s.: Powrót zesłańca / Prognan se vratio. Tłum. w. rusTecki. „Argumenty” 1966, nr 49, 

s. 5. [Poezja].
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predić v.: Schody, których nie pragnęliśmy / ?. Tłum. i. oLszewska. „Wiatraki” [dodatek lite
racki do „Faktów i Myśli”] 1966, nr 20, s. 3. [Poezja].

sTaHuLJak v. : Z pamiętnika parasola / ?. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska . „Zwierciadło” 1966,  
nr 4, s. 9–10. [Proza].

TadiJanović d.: 
Gwiazda zaranna / Jutarnja zvijezda.
Wysokie żółte zboża / Visoka žuta žita. Tłum. e. zycH. „Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 45,  

s. 4. [Poezja].

1967

cviTan v.: W oczach cudzoziemca / ?. „Płomyk” 1967, nr 21, s. 617. [Proza].
čerkez v.: Nie pal mostów za sobą / Ne ruši sve mostove. Tłum. w. rusTecki. „Argumenty” 1967, 

nr 35, s. 4. [Poezja].
čerkez v.: Więzienie bólu ubiegłej nocy / ?. Tłum. w. rusTecki. „Argumenty” 1967, nr 50, s. 5. 

[Poezja].
desnica v.: Wizyta / Posjeta. Tłum. z. sToBerski. „Poglądy” 1967, nr 1, s. 9–10. [Proza].
MiHaLić s.: Uroczystość pełna oczekiwań / Svečanost puna iščekivanja. Tłum. w. rusTecki . 

„Argumenty” 1967, nr 35, s. 4. [Poezja].
preLoG n.: O człowieku, który innym pożyczał swą głowę / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Szpilki” 

1967, nr 48, s. 11. [Proza].
siMec v.: Eksperymentalne gimnazjum / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Szpilki” 1967, nr 48, s. 10. 

[Proza].
TadiJanović d.: Wracam do domu… / Vraćam se kući možda malo napit. Tłum. M. czuMa, 

w. Twardzik. żL 1967, nr 48, s. 9. [Poezja].

1968

čuBranović a.: Niepokój / Nepokoj. Tłum. M. adaMczyk. „Nurt” 1968, nr 8, s. 15. [Poezja].
drvar z.: Turyści nad morzem w objęciach gospodarzy / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Słowo 

Powszechne” 1968, nr 188, s. 6. [Proza].
drŽić dŽ.: Zaklęcie / Zavjet. Tłum. M. adaMczyk. „Nurt” 1968, nr 8, s. 15. [Poezja].
Horkić d.: Kanapki według rozkładu / ?. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. „Płomyczek” 1968, nr 

8, s. 221. [Proza dla dzieci].
krkLec G.: Zima w Maruszewcu / Zima u Maruševcu. Tłum. d. ćirLić. „Płomyczek” 1968, nr 5, 

s. 137. [Poezja dla dzieci].
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MarTić a.: Baba Kata. Spotkanie na polance / ?. Tłum. M. krukowska. „Płomyczek” 1968, nr 5, 
s. 134–136; 150–151. [Proza dla dzieci].

MenčeTić š.: Twoje włosy / Tvoja kosa. Tłum. M. adaMczyk. „Nurt” 1968, nr 8, s. 15. [Poezja].
MiLiczewic [MiLićević] n.: Zawsze / Uvijek. Tłum. B. nowak. „Współczesność” 1968, nr 5, s. 7. 

[Poezja].
naLJešković n.: Zawaliły się na mnie… / Pale su vrh mene… Tłum. M. adaMczyk.  „Nurt” 1968, 

nr 8, s. 15. [Poezja].
parun v.: Dlaczego dym jest wszędobylski / ?. Tłum. J. kiersT. „Płomyczek” 1968, nr 5, s. 133. 

[Poezja dla dzieci].
ranJina d.: Tak uroczą pasterkę… / Tač lijepa pastirka… Tłum. M. adaMczyk.  „Nurt” 1968, 

nr 8, s. 15. [Poezja].
TadiJanović d.: Długo w noc, w zimową białą noc / Dugo u noć, u zimsku bijelu noć. Tłum. 

e. zycH. „Współczesność” 1968, nr 5, s. 7. [Poezja].
TruMić M.: Zabawy / ?. Tłum. w. rusTecki. „Argumenty” 1968, nr 3, s. 6. [Proza].
viTez G.: Barwy potoku / Kakve je boje potok. Tłum. T. poLanowski. „Płomyczek” 1968, nr 5, 

s. 132. [Poezja dla dzieci].
zLaTarić d. : Ledwo ma młodość rozkwitać poczęła… / U prvi cvijet moje mladosti… Tłum. 

M. adaMczyk. „Nurt” 1968, nr 8, s. 15. [Poezja].

1969

BoBaLJević s.: Pierwej kwiaty poznajduję w śniegu… / ?. Tłum. M. adaMczyk. „Zwierciadło” 
1969, nr 11, s. 4. [Poezja].

Horkić d.: Gwiazdy tryskają spod kół… (Opowiadanie starego maszynisty) / ?. Tłum. d. cirLić. 
„Płomyk” 1969, nr 8, s. 248. [Proza dla młodzieży].

krkLec G.: Wspomnienie Boga / ?. Tłum. s.k. papierkowski. „Więź” 1969, nr 10, s. 65. [Poezja].
MarTić a.: Najsłodsze winogrona / Najslađe grožđe. Tłum. M. krukowska. „Płomyczek” 1969, 

nr 16, s. 478–479. [Proza dla dzieci].
parun v.: Powrót do pnia czasu / Povratak stablu vremena. Tłum. B. nowak. „Odgłosy” 1969, 

nr 30, s. 6. [Poezja].
špoLJar k.: Stajnia / Konjušnica. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. T 1969, nr 8, s. 39–50. [Proza].
TarTaGLia G.: Wieś w śnieżną niedzielę / ?. Tłum. s.k. papierkowski. „Więź” 1969, nr 10, s. 67. 

[Poezja].
uJević T.: Zegary w mieście / Satovi po gradu. Tłum. s.k. papierkowski. „Więź” 1969, nr 10, 

s. 66. [Poezja].
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1970

BLaŽević n.: Chcę mieć kota / Htjela bih mačku. Tłum. M. peTryńska. „Kobieta i Życie” 1970, 
nr 35, s. 5. [Proza].

čoLak s.: Nasz park / ?. Tłum. M. peTryńska. „Kobieta i Życie” 1970, nr 3, s. 4. [Proza].
dizdar M.: Słoneczny Chrystus / Sunčani Hristos. Tłum. M.a. wasiLewski. „Przewodnik Kato

licki” 1970, nr 13, s. 110. [Poezja].
MarTić a.: Kukułka / ?. Tłum. M. krukowska. „Płomyczek” 1970, nr 5, s. 133–134. [Proza dla 

dzieci].
MarTić a.: Przygoda / ?. Tłum. B. nowak. „Płomyczek” 1970, nr 16, s. 494–495. [Proza dla 

dzieci].
MarTić a.: Szum morza / ?. Tłum. B. nowak. „Płomyczek” 1970, nr 12, s. 357–358. [Proza dla 

dzieci].
sLaviček M.: 

Na pustkowiu i bezdrożu / U zabiti i bespuću. 
Wiersz o słowie nigdy / Pjesma o riječi nikad. Tłum. B. nowak. „Tygodnik Kulturalny” 1970, 

nr 48, s. 8. [Poezja].

1971

BaLoG z.:
Gdzie co śpi / ?.
Jeśli obłoki to baranki / Ako su oblaci ovce.
Kiedy mały byłem / Kad sam mali bio. Tłum. e. zycH. „Płomyczek” 1971, nr 23, s. 697. [Poe

zja dla dzieci].
desnica v.: Kolorowe pudełko / ?. Tłum. M. dąBrowska-parT yka.  „Kontrasty Odrzańskie” 1971, 

s. 48–51. [Proza].
dizdar M.: 

Noc / Noć.
Śmierć / Smrt. Tłum. B. nowak.  „Współczesność” 1971, nr 23, s. 6. [Poezja].

Franičević-pLočar J.: Kiedy umiera człowiek / Kad umire čovjek. Tłum. e. płaczek. p 1971, nr 1, 
s. 76–77. [Poezja].

GoLoB z.: Atlas anatomiczny / Anatomski atlas. Tłum. e. płaczek. p 1971, nr 1, s. 74–75. [Poezja].
GoTovac v.: Samotny Orfeusz / Usamljeni Orfej. Tłum. B. nowak. żL 1971, nr 48, s. 3. [Poezja]. 
kašTeLan J.: Twierdza, która się nie poddaje / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. e. płaczek. 

p 1971, nr 1, s. 76. [Poezja].
Mađer s.: Łowca zapachów / Lovac mirisa. Tłum. e. płaczek. p 1971, nr 1, s. 77. [Poezja].
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MiHaLić s.: Ostatnia awantura / ?. Tłum. T. ŚLiwiak. żL 1971, nr 48, s. 3. [Poezja].
novak s.: Badessa madre Antonina / Badessa madre Antonina. Tłum. A. dukanović. T 1971, 

nr 4, s. 23–27. [Proza].
novak s.: Mirra, kadzidło i złoto / Mirisi, zlato, tamjan. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. LnaŚ 1971, 

nr 5, s. 19–34. [Proza].
parun v.: 

Zbuntowane sztychy / Pobunjeni bakrorezi:
Błękit / Modrine, s. 83.
Budzenie traw / Buđenje trava, s. 80.
Czary / Čarolija, s. 81.
Droga nieba / Put neba, s. 79–80. 
Dzieci na czarnych podwórkach / Djeca u crnim dvorištima, s. 82.
Między szkieletami / Među kosturima, s. 80–81.
Noc jak krzew winogron / Noć kao vinova loza, s. 79.
Rosa i inne barwy / Rose i druge boje, s. 83.
Srebrny koń / Srebrni konj. Tłum. e. płaczek. p 1971, nr 1, s. 81–82. [Poezja].

sLaMniG i. : Naprędce zebrana kompania mała / Na brzu ruku skupljeno društvance. Tłum. 
B. nowak. żL 1971, nr 48, s. 3. [Poezja].

sLaviček M.: 
Co jeszcze trzeba znieść / ?.
Konteksty / Konteksti.
Odszedł był / Otišao je.
O wierszu / O pjesmi.
Stalagmit / Stalagmit.
Śpiew ze mnie / ?.
Wiersz dla Barbary, w istocie dla Baśki / ?.
Wiersz o cichych drzwiach / Pjesma o tihim vratima.
Wiersz o słowie zawsze / Pjesma o riječi zauvijek. Tłum. B. sadowska.  „Współczesność”  1971, 

nr 7, s. 9. [Poezja].
sLaviček M.:

Dobrze to powiedziane / Dobro je to rečeno.
Odszedł / Otišao je.
O pieśni / O pjesmi.
Ta Tana / Ta Tana.
Twórcy eliksiru / Tvorac eliksira.
Wiersz o cichych drzwiach / Pjesma o tihim vratima. Tłum. B. nowak. „Barwy” 1971, nr 2, 

s. 8. [Poezja].
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sLaviček M.: 
Gdzieś tam i tutaj / Ondje negdje i ovdje.
O nieznających szczęścia / ?.
Tu / Ovdje.
Wesele / Veselje. Tłum. J. zycH. żL 1971, nr 33, s. 6. [Poezja].

sLaviček M.:
Intymna wzmianka o latarniach / ?, s. 36.
Jeszcześmy raz długo rozmawiali ja i rzeka / I još smo jednom dugo razgovarali ja i rijeka, s. 35.
Pewien ogromny mój sztandar / Neki moj golemi barjak, s. 35.
Rzeka i ja jesteśmy w nieprzyjaźni / Rijeka i ja smo u neprijateljstvu, s. 35.
Trzy wiersze ze zdaniami / Tri pjesme s rečenicama:

Drugi / Druga, s. 37.
Pierwszy / Prva, s. 36–37.
Trzeci / Treća. Tłum. B. sadowska. Rysował k. Gunaris. „Odra” 1971, nr 9, s. 38. [Poezja].

sLaviček M.: 
Jakiś nadtytuł / Neki nadnaslov.
Oni: ludzie / Oni: ljudi.
Ten pokój / Ova soba.
Znów / Ponovo. Tłum. e. płaczek. „Fakty i Myśli” 1971, nr 5, s. 7; sprostowanie wiersza Jakiś 

nadtytuł – 1971, nr 7, s. 7. [Poezja].
sLaviček M.: 

Jeszcze raz / Još jednom.
Mała rozmowa z czytelnikiem / Mali razgovor s čitaocem.
Pieśń Number 1 / ?.
Wyśpiewaj tę pieśń / Ispjevaj tu pjesmu. Tłum. B. sadowska. „Fakty i Myśli” 1971, nr 16, s. 6; 

sprostowanie autora dotyczące wiersza Jeszcze raz – 1971, nr 18, s. 4. [Poezja].
sLaviček M.: 

Ludzie maja / Ljudi imaju.
Mała pieśń o miłości / Mala pjesma o ljubavi.
Owa biała muzyka / Ova bijela svirka.
Wieczór / Veče. Tłum. J. zycH. żL 1971, nr 3, s. 9. [Poezja].

 sLaviček M.: Mała pieśń o miłości / Mala pjesma o ljubavi. Tłum. J. zycH. „Zwierciadło” 1971, 
nr 9, s. 7. [Poezja].

sLaviček M.: Wesołość / Veselje. Tłum. e. płaczek. p 1971, nr 1, s. 75. [Poezja].
šoLJan a.: Kapitanowie nieba / Kapetani neba. Tłum. e. płaczek. p 1971, nr 1, s. 78. [Poezja].
vuLeTić a.: Dziewiąty cud na wschodzie / Deveto čudo na istoku. [Fragm. powieści]. Tłum.  

G. łaTuszyński. ŻL 1971, nr 51, s. 8–9. [Proza].
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1972

BuLJan M.: Rozmowa / ?. Tłum. B. nowak. „Tygodnik Kulturalny” 1972, nr 48, s. 7. [Proza].
cviTan d.: Gra się zaczęła / Počela je igra. Tłum. i. oLszewska. LnaŚ 1972, nr 8, s. 97–98; spro

stowanie tekstu – 1972, nr 11, s. 206. [Poezja].
dizdar M.: 

Modlitwa / Molitva.
Modra rzeka / Modra rijeka. Tłum. B. nowak. LnaŚ 1972, nr 6, s. 69–70. [Poezja].

kovačević A.: Żółte pantofelki / ?. Tłum. F. swarzyca [J. BoJar]. „Przyjaciółka” 1972, nr 43, s. 4. 
[Proza].

krkLec G.: Rozstanie / Rastanak. Tłum. s.k. papierkowski. W: Gos J.: Literatura narodów Ju-
gosławii na łamach chełmskiej „Kameny” (1933–1939). „Prace Polonistyczne” 1972. Seria 28, 
s. 67. [Poezja].

krMpoTić v.: 
Głos wody w rzece / Glas vode u rijeci, s. 96.
Z moich ran / Od moji si rana. Tłum. i. oLszewska. LnaŚ 1972, nr 8, s. 96–97. [Poezja].

kušan i.: Morderca oczekuje snu / ?. Tłum. d. zdyBicka.  „Przekrój” 1972, nr 1425, s. 15–16. [Proza].
kušan i.: W ogrodzie zoologicznym / U zoološkom vrtu. Tłum. d. zdyBicka.  „Przekrój” 1972, 

nr 1437, s. 15–16. [Proza].
MiHaLić s.:

Metamorfoza / Metamorfoza. Tłum. B. nowak.
Nie miej nadziei / Ne nadaj se. Tłum. e. płaczek. LnaŚ 1972, nr 6, s. 78–79. [Poezja].

nazor v.: Soror Dolorosa / Soror dolorosa. Tłum. s.k. papierkowski. W: Gos J.: Literatura na-
rodów Jugosławii na łamach chełmskiej „Kameny” (1933–1939). „Prace Polonistyczne” 1972. 
Seria 28, s. 68. [Poezja].

sLaviček M.: Czas, żeby wreszcie przytrafił się człowiek / Vrijeme je da se događa napokon čo-
vjek. Tłum. B. sadowska.  „Trybuna Ludu” 1972, nr 294, s. 6. [Poezja].

sLaviček M.:
Dom w jakimś kiełku / ?. Tłum. B. nowak.
Pieśń do działu ogłoszeń / ?. Tłum. B. nowak.
Poruszałem się po południowo-wschodnich obszarach Europy (po tym obszarze świata) 

/ Pomicao sam se po jugoistočnim predjelima Evrope (po tom predjelu svijeta). Tłum. 
B. nowak. 

Ten mały taniec w pustej ulicy / Ovaj mali ples praznom ulicom. Tłum. B. nowak. [Sprostowa
nie tekstu – 1972, nr 40, s. 11].

Zawsze ktoś / Uvijek netko. Tłum. B. sadowska.  „Tygodnik Kulturalny” 1972, nr 39, s. 7. [Po
ezja].
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sLaviček M.:
Pewien ogromny mój sztandar / Neki moj golemi barjak, s. 80.
Rzeka i ja jesteśmy w nieprzyjaźni / Rijeka i ja smo u neprijateljstvu, s. 81.
Wiersz o słowie „gwiazdy” / Pjesma o riječi „zvijezde”. Tłum. B. sadowska. LnaŚ 1972, nr 6, 

s. 81. [Poezja].
šoLJan a.: Miotacz kamieni / Bacač kamena. Tłum. i. oLszewska. LnaŚ 1972, nr 8, s. 94–96. 

[Poezja].
vuLeTić a.: Dziewiąty cud na wschodzie / Deveto čudo na istoku. [Fragm. powieści]. Tłum. 

G. łaTuszyński. „Fakty i Myśli” 1972, nr 8, s. 6. [Proza].
vuLeTić a.: Dziewiąty cud na wschodzie / Deveto čudo na istoku. [Fragm. powieści]. Tłum. 

G. łaTuszyński. „Kobieta i Życie” 1972, nr 22, s. 4, 15. [Proza].
vuLeTić a.: Dziewiąty cud na wschodzie / Deveto čudo na istoku. [Fragm. powieści]. Tłum. 

G. łaTuszyński. „Zwierciadło” 1972, nr 18, s. 7, 10. [Proza].

1973

Fišer e.: 
Słowo o ogrodzie róż najbardziej śmiertnych / ?.
Wrzesień / ?. Tłum. B. nowak. „Regiony” 1973, nr 3, s. 62. [Poezja].

HorvaTić d.: Ty, który mówiłeś o żegludze / Ti koji si zborio o plovidbi. Tłum. B. nowak. „Regio
 ny” 1973, nr 3, s. 62. [Poezja].

kušan i.: Mój przyjaciel Pet / Moj prijatelj Pet. Tłum. d. zdyBicka. LnaŚ 1973, nr 1, s. 132–165. 
[Proza].

Ma JeTić a. : Prywatka w Magdenlandzie / Žur u Magdenlandu. Tłum. B. nowak . „Regiony” 
1973, nr 3, s. 64–70. [Proza].

parun v.: Dom na ulicy / Dom na cesti. Tłum. J.B. ożóG. „Opole” 1973, nr 3, s. 18. [Poezja].
raos i. : Partia preferansa / Partija preferansa. Tłum. d. zdyBicka . „Przekrój” 1973, nr 1486, 

s. 15–16. [Proza].
raos i.: Pójdziesz precz, Ward! / Napolje, Ward. Tłum. d. zdyBicka. „Przekrój” 1973, nr 1462, 

s. 15–16. [Proza].
sLaviček M.: Wiersz o pewnym tapczanie / Pjesma jednom kauču. Tłum. J. saLoMon. „Gazeta 

Krakowska” 1973, nr 290, s. 4. [Poezja].
sLaviček M.: 

Co myśli grunt, stara ziemia pod ulicą / Šta misli teren, stara zemlja ispod ulice, s. 8.
Stwórca eliksiru / Tvorac eliksira. Tłum. J. saLoMon.  „Student” 1973, nr 18, s. 9. [Poezja].
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sLaviček M.: 
Bezkresne rodziny / Beskrajne obitelji.
Co myśli grunt, stara ziemia pod ulicą / Šta misli teren, stara zemlja ispod ulice. 
O łowcy Moby Dicka / O hvataču Moby Dicka.
Wiersz dla przyjaciela / Pjesma prijatelju. Tłum. J. saLoMon. „Tygodnik Powszechny” 1973, 

nr 40, s. 6. [Poezja].
sLaviček M.:

Cudowne białe drzwi / Čudesno bijela vrata. Tłum. J. saLoMon.
Druga pieśń z sentencjami / Druga pjesma s rečenicama. Tłum. J. saLoMon.
Mała pieśń o miłości / Mala pjesma o ljubavi. Tłum. J. saLoMon. 
Widok (jeden z najlepszych) / Vidik (jedan od najboljih). Tłum. d. zdyBicka. żL 1973, nr 50, 

s. 6. [Poezja].
sTaMać a.: Magistrale / Magistrale. Tłum. B. nowak.  „Regiony” 1973, nr 3, s. 63. [Poezja]. 
TadiJanović d.: 

Trzy drzewa / Tri stabla.
Związany ziemią / ?.
Żółty ptak / Žuta ptica. Tłum. e. zycH.  „Wiadomości” 1973, nr 12, s. 13. [Poezja].

1974

MiHaLić s.: 
Gra / Igra.
Powódź / Poplava. Tłum. B. nowak.  „Tygodnik Kulturalny” 1974, nr 48, s. 8. [Poezja].

sLaviček M.: 
Czas jest niewiadomy / Vrijeme je nepoznato. Tłum. B. sadowska.
Kilka wskazówek (odnośnie do zażywania życia) / Par uputa (pri upotrebljavanju života). 

Tłum. B. sadowska.
O nieznających szczęścia / ?. Tłum. J. zycH. „Tygodnik Kulturalny” 1974, nr 9, s. 8. [Poezja].

šoLJan a.: Kapitan, który nigdy nie pływał / Kapetan koji nije nikada plovio. Tłum. d. zdyBicka. 
„Przekrój” 1974, nr 1532, s. 15. [Proza].

1975

Brešan i.: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša 
Donja. Tłum. s. kaszyński. D 1975, nr 1, s. 66–97. [Dramat].
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dizdar M.: 
Kolo / Kolo, s. 17.
Modra rzeka / Modra rijeka, s. 15.
Zapis o źródle / Zapis o izvoru. Tłum. A. dukanović. p 1975, nr 2, s. 15. [Poezja].

Franičević-pLočar J.: 
Kiedy umiera człowiek / Kad umire čovjek. Tłum. H. Gaworski. 
Pieśń o koniach / Pjesma o konjima. Tłum. a. szyMańska. p 1975, nr 2, s. 21. [Poezja].

ivanišević d.: Pieśń skończonego człowieka / Pjesma dokončalog čovjeka. Tłum. e. zycH. p 1975, 
nr 2, s. 24–25. [Poezja].

ivanišević d.: ? / Previše nas. LnaŚ 1975, nr 6, s. 375. [Poezja].
ivanišević d.: Zbyt wielu nas / Previše nas. Tłum. M. kordowicz. LnaŚ 1975, nr 10, s. 380. [Poe

zja].
kašTeLan J.: 

Kołysanka noży / Uspavanka noževa. Tłum. s. GrocHowiak, s. 26. 
Sen o kamieniu / San u kamenu. Tłum. e. zycH, s. 26.
Strach i ptaki / Strah i ptice. Tłum. A. dukanović, s. 27.
Twierdza, która się nie poddaje / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. A. dukanović. p 1975, 

nr 2, s. 27. [Poezja].
krkLec G.: 

Ballada / Balada. Tłum. e. zycH, s. 36.
Dunajem… / Dunavom… Tłum. B. drozdowski. p 1975, nr 2, s. 37. [Poezja].

krLeŽa M.: Dzieciństwo w Agramie / Djetinjstvo u Agramu. Tłum. J. wierzBicki. LnaŚ 1975, nr 6, 
s. 62–73. [Dziennik].

krLeŽa M.:
Jesienna pieśń / Jesenja pjesma, s. 38.
Noc na prowincji / Noć u provinciji, s. 38.
Śnieg / Snijeg. Tłum. A. dukanović. p 1975, nr 2, s. 37. [Poezja].

krLeŽa M.: Marcel Proust / Marcel Proust. Tłum. M. MiLLer. LnaŚ 1975, nr 6, s. 52–61. [Esej].
krLeŽa M.: O Leninie / O Lenjinu. Tłum. J. wierzBicki. LnaŚ 1975, nr 11, s. 198–205. [Esej].
krLeŽa M.: Tysiąc i jedna śmierć / Hiljadu i jedna smrt. Tłum. J. cHMieLewski. „Odgłosy” 1975, 

nr 34, s. 4. [Proza].
krMpoTić v.: Do nienarodzonego / Djetetu u utrobi. Tłum. a. szyMańska. p 1975, nr 2, s. 40. 

[Poezja].
MiHaLić s.:

Dolina / ?. Tłum. J. kornHauser, s. 90.
Etiuda / Étude. Tłum. J. kornHauser, s. 89.
Moje życie to tylko ten obraz / Moj život je samo jedna slika. Tłum. B. nowak i J.B. ożóG, 

s. 88–89.
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Na ogół nie pragnę / ?. Tłum. B. nowak i J.B. ożóG, s. 86.
Pijaństwo pod otwartym niebem / Pijanka pod otvorenim nebom. Tłum. B. nowak i J.B. 

ożóG, s. 88.
Zwiedzanie lasu / ?. Tłum. J. kornHauser. LnaŚ 1975, nr 6, s. 91. [Poezja].

MiHaLić s.: 
Jeszcze trochę bądźmy / Još malo neka smo. Tłum. a. dukanović, s. 48.
Ostatnia przygoda / ?. Tłum. a. dukanović, s. 47–48.
Podróże / Putovanja. Tłum. e. zycH, s. 47–48.
Powrót / ?. Tłum. a. szyMańska. p 1975, nr 2, s. 47. [Poezja].

parun v.:
Codzienna miłość / Svakidašnja ljubav. Tłum. M. dąBrowska-parT yka,  s. 106.
Dom na drodze / Dom na cesti. Tłum. e. płaczek, s. 108.
Drzewo / Stablo. Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 105.
Modlitwa / Molitva. Tłum. J. kornHauser, s. 102–103.
Ostatni wiersz / Posljednja pjesma. Tłum. M. dąBrowska-parT yka, s. 105–106.
Powrót pnia czasu / Povratak stablu vremena. Tłum. e. płaczek,  s. 107.
Samotność / Osamljenost. Tłum. J. kornHauser, s. 102.
Trawa rozfalowana / Trava ustalasana. Tłum. J. kornHauser. LnaŚ 1975, nr 6, s. 103. [Poezja].

parun v. : Drzewo / Stablo. Tłum. M. dąBrowska-parT yka . „Zwierciadło” 1975, nr 42, s. 24. 
[Poezja].

sever J.:
Bitwa / Bitka.
Wielkie samopalenie / Prostrano sagorijevanje. Tłum. d. drozdowski. p 1975, nr 2, s. 62. 

[Poezja].
sLaMniG i.: Wciąż myślę o tym, jak dosiąść tego konia / ?. Tłum. a. szyMańska. p 1975, nr 2, 

s. 63. [Poezja].
sLaviček M.: 

Czuwający / Bdijač, s. 110.
Jestem wiosło i latarnia morska / Ja sam veslo i svjetionik, s. 110–111.
Ktoś zatrzymał się na drodze / Jedan je zastao na cesti, s. 109.
Po prostu: Bożena Novak / Jednostavno Božena Novak. Tłum. J. kornHauser . LnaŚ 1975, 

nr 6, s. 112. [Poezja]. 
sLaviček M.: 

Ludzie mają / Ljudi imaju. Tłum. J. zycH, s. 63–64.
Opowieść o pasie wokół Ziemi / Priča o pojasu Zemlje. Tłum. T. kuBiak, s. 64.
Wyobraźnia (w głębi XX wieku n.e.) / Mašta (u dubini XX stoljeća n.e.). Tłum. T. kuBiak. p 1975, 

nr 2, s. 64. [Poezja].
sLaviček M.: Wiersz o przedmiotach / Pjesma o predmetima. Tłum. d.J. ćirLić.  „Tygodnik Kul

turalny” 1975, nr 48, s. 7. [Poezja].
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sLaviček M.: Zwykła pieśń czasu / Jednostavna pjesma vremena. Tłum. d. cirLić.  „Wiadomości” 
1975, nr 44, s. 13. [Poezja].

suško M.: Komedia / ?. Tłum. T. Mocarski. p 1975, nr 2, s. 69. [Poezja].
šiMić a.B.: Poeci / Pjesnici. Tłum. A. dukanović. p 1975, nr 2, s. 2. [Poezja].
škunca a.: To miłość / ?. Tłum. a. szyMańska. p 1975, nr 2, s. 67. [Poezja].
vučeTić š.:

Słońce / Za suncem, s. 72–73. 
Zjawienie / ?. Tłum. z. Bieńkowski. p 1975, nr 2, s. 72. [Poezja].

vuLeTić a.: 
I tak do dnia dzisiejszego / Tako i dan-danas. Tłum. G. łaTuszyński, s. 75.
Wszyscy ci, którzy czekają i szukają / Svi oni koji očekuju i traže. Tłum. G. łaTuszyński, s. 74.
Ziemia / Zemlja. Tłum. T. Mocarski. p 1975, nr 2, s. 75. [Poezja].

1976

BaBić G.: Słowo o zbiegu / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 100. [Poezja].
BeLan B.: Kto zapuka do moich drzwi / Tko će pokucati na moja vrata. [Fragm. powieści]. Tłum. 

M. peTryńska. „Odgłosy” [dodatek świąteczny] 1976, nr 16, s. 4–6. [Proza].
BiLopavLović T.: *** [Czemu służy ta masa trofeów] / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, 

nr 3, s. 96–97. [Poezja].
FiaMenGo J.: *** [To morze spajające mnie z innym jakimś morzem] / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy 

Wyraz” 1976, nr 3, s. 102. [Poezja].
GoLdsTein a.: Podanie o włóczędze Jonaszu / ?.  Tłum. M. peTryńska. „Nowy Wyraz” 1976, 

nr 3, s. 104–109. [Proza; z tomu Pamfilos, czyli opowieści człowieka, który ma dużo czasu / 
Pamfilos ili pripovijesti dokonjaka].

GorJan z. : Nie próbujcie tego więcej ze mną, nie dawajcie mi nowej możliwości / ?. Tłum. 
z. sToBerski. LnaŚ 1976, nr 10, s. 357. [Poezja].

HorvaTić d.: *** [Teraz znam swoją drogę,  wstecz i w przód ] / ?. Tłum. B. nowak.  „Nowy Wyraz” 
1976, nr 3, s. 94. [Poezja].

ivanišević d.: Fragmenty wymyślonej rozmowy z Brechtem / ?. Tłum. B. nowak.  „Scena” 1976, 
nr 5, s. 52–53. [Dramat].

kekanović d.: Śmierć / ?. Tłum. e. GeT Ter.  „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 113. [Proza].
kordić i.: Żadnej gwiazdy nie ma / Nikakve zvijezde nema. Tłum. B. nowak.  „Nowy Wyraz” 

1976, nr 3, s. 101. [Poezja].
krkLec G.: 

Dunajem… / Dunavom…
Ojczyzna miłości / Zavičaj ljubavi.
Strach / Strah. Tłum. M. GrzeŚczak.  „Tygodnik Kulturalny” 1976, nr 37, s. 3. [Poezja].



Bibliografia przekładów w czasopismach638 639

krLeŽa M.: 1942–1943 / 1942–1943. Tłum. J. wierzBicki. „Regiony” 1976, nr 2, s. 124–140. [Ze 
wstępem tłumacza, s. 123; Dzieciństwo w Agramie, s. 124–131; Zapiski z roku 1942, s. 131–134; 
Zapiski z roku 1943, s. 134–138; Posłowie do „Areteusza”, s. 138–140].

Maković z.: Nieobecność nieba / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 102–103. [Po
ezja].

ManoJLović s.: Obstąpią nas silne, zwinne bestie / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, 
nr 3, s. 103. [Poezja].

osTi J.: Czysta kartka albo zaczynasz zapominać dzieciństwo / ?. Tłum. J. kornHauser.  „Nowy 
Wyraz” 1976, nr 3, s. 58.

parun v.: 
Budzenie trawy / Buđenje trava.
Czary /Čarolija.
Nigdy / Nikad.
Schody / Stube. Tłum. B. nowak. „Tygodnik Kulturalny” 1976, nr 48, s. 7. [Poezja].

roGić-neHaJev i.: Piramida II / Piramida II. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 99. 
[Poezja].

saBoL Ž.: Nie zjawiają się szybkie okręty / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 97. 
[Poezja].

sLaviček M.: 
Przedmowa dodatkowa / Naknadni predgovor. Tłum. M. sLaviček.
Ten mały taniec w pustej ulicy / Ovaj mali ples praznom ulicom. Tłum. d. cirLić.
Warszawa / Warszawa. Tłum. T. kuBiak. „Literatura” 1976, nr 30, s. 10. [Poezja].

sLaviček M.: To dobrze powiedziane / Dobro je to rečeno. Tłum. J. waczków. „Zwierciadło” 
1976, nr 14, s. 24. [Poezja].

sTaMać A.: Jak wrasta świat / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 95. [Poezja].
suško M.: Przyszłe lata / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 98. [Poezja].
TranquiLLinus andronicus daLMaTa [list b.tyt.]. W: List „O przeznaczeniu” Andronika Trankwil-

lusa Dalmaty. Oprac. L. Gładyszewski. „Studia Gnesnensia” 1976, T. 2, s. 289–293. [List].
TriBuson G.: Kule / ?. Tłum. e. GeT Ter. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 110–112. [Proza].
vidović v.:

Zamknięty krąg / ?.
Ziemio / Zemljo. Tłum. e. zycH. „Wiadomości” 1976, nr 28, s. 13. [Poezja].

vLadović B.: Zżęty / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 100. [Poezja].
vućičević s.: Rzecz o Adamie / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 99. [Poezja].
zidić i.: Mieszkaniec / ?. Tłum. B. nowak. „Nowy Wyraz” 1976, nr 3, s. 95–96. [Poezja].
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1977

aLFirević F.: 
Ludzie, kobiety, miasta / Ljudi, žene, gradovi.
Nieznajoma z północy / Neznanka sa Sjevera.
Zatoka Kotorska: I i II / Boka I i II. Tłum. T. kuBiak i M. sLaviček. „Literatura” 1977, nr 27, s. 3. 

[Poezja].
BaBić G.: 

Panie, które zwyciężyły XX wiek / Gospe koje su pobijedile Dvadeseto stoljeće.
Ptak na prąd / ?.
Wodowskaz / ?. Tłum. J. kornHauser. żL 1977, nr 43, s. 9. [Poezja].

dizdar M.: Modra rzeka / Modra rijeka. Tłum. i. sawicka, a. TcHórzewski. p 1977, nr 7, s. 7. 
[Poezja].

krkLec G.: 
Brat / Brat.
Dunaj… / Dunavom…
List / Pismo.
Port / Luka.
„Ty sam wiesz o tym…” / ? . Tłum. M. GrzeŚczak . „Tygodnik Kulturalny” 1977, nr 48, s. 9. 

[Poezja].
krLeŽa M.: Przedmowa do „Motywów znad Drawy” Krste Hegedušicia / Predgovor „Podravskim  

motivima” Krste Hegedušića. Tłum. M. Głowacka. LnaŚ 1977, nr 2, s. 350–363. [Esej].
MiHaLić s.: Testament Orfeusza / Orfejeva oporuka. Tłum. B. nowak. „Scena” 1977, nr 1, s. 38–

46. [Dramat].
parun v.: Gra / ?. Tłum. B. nowak.  „Zwierciadło” 1977, nr 13, s. 21. [Poezja].
sLaviček M.: Popatrzymy, Barbaro / Pogledajmo, Barbara. Tłum. e. Lipska.  „Zwierciadło” 1977, 

nr 25, s. 21. [Poezja].
šoLJan a.: Model w butelce / ?. Tłum. d. zdyBicka.  „Przekrój” 1977, nr 1656, s. 16–17. [Proza].

1978

BaBić G.: 
Co by musiał komunizm / Što bi morao komunizam, s. 249–250.
O godzinie 1.30 pewnego ranka na dalekich peryferiach Zagrzebia, usłyszane z okna obskur-

nego domu kilka dni przed śmiercią Ungarettiego / U 1.30 jednoga jutra na dalekoj periferiji 
Zagreba, oslušnuto ispod prozora siromašne kuće nekoliko dana prije smrti Ungarettija. 
Tłum. J. kornHauser. LnaŚ 1978, nr 8, s. 250–251. [Poezja].
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MaLić z.:
Czytamy pijany wiersz Kochanowskiego / Čitamo pjanu pjesmu Kochanowskog. Tłum. 

J. wierzBicki, s. 236.
Do tego wiersza wejdź bez skrępowania / U tu pjesmu treba ući bez sustezanja. Tłum. 

M. Głowacka, s. 242–243.
Głupio pytam dlaczego? / Glupo pitam zašto. Tłum. J. wierzBicki, s. 239.
Ile razy się cofnąłeś / koliko si se puta ustuknuo. Tłum. J. wierzBicki, s. 241.
Jeszcze nie wiadomo kto kogo powiesi / još se ne zna ko će koga objesiti. Opracowała J. ra-

packa, s. 238–239.
Mickiewicz, Mickiewicz / mickiewicz mickiewicz. Tłum. J. wierzBicki, s. 242.
Nowy żakiet i buciki Róży / ružin novi kaput i cipele. Opracowała J. rapacka, s. 237–238.
Szara złuda Polska / siva tlapnja poljska. Tłum. J. wierzBicki, s. 236–237.
Wczoraj na ulicy Masaryka spotkałem Czicikowa / sreo sam jučer u masarykovoj čičikova. 

Tłum. M. Głowacka. LnaŚ 1978, nr 8, s. 240–241. [Poezja].
parun v.: Kiedy nie było księżyca / Kad nije bilo mjeseca. Tłum. d. zdyBicka. żL 1978, nr 48, 

s. 11. [Poezja].
sLaviček M. : Druga pieśń z sentencjami / Druga pjesma s rečenicama. Tłum. J. saLoMon . 

żL 1978, nr 48, s. 11. [Poezja].

1979

Benešić J.: Osiem lat w Warszawie / Osam godina u Varšavi. [Fragm. dziennika]. Tłum. d. cir-
Lić-sTraszyńska. D 1979, nr 8, s. 113–126. [Proza].

Gardaš a.: Dziwny zając / ?. Tłum. H. kaLiTa. „Świerszczyk” 1979, nr 16, s. 246–247. [Proza 
dla dzieci].

iveLJić n.: Wyspa z żaglem / Otok s jedrom. Tłum. H. kaLiTa. „Świerszczyk” 1979, nr 16, s. 242. 
[Proza dla dzieci].

kašTeLan J.: Dzikie oko / Divlje oko. Tłum. J. poMorska.  „Nowy Wyraz” 1979, nr 6, s. 128. [Po
ezja].

kovač M.: Umówiony znak / Ruganje s dušom. [Fragm. powieści]. Tłum. M. peTryńska. LnaŚ 
1979, nr 10, s. 252–261. [Proza].

krLeŽa M.:
Cisza o zmierzchu / Bonaca u predvečerje, s. 48.
Portowa tawerna / Krčma u luci. Tłum. a. kaMieńska. „Punkt” 1979, nr 6, s. 48–49. [Poezja].

krLeŽa M.: O teatrze. Tłum. J. wierzBicki. D 1979, nr 8, s. 104–112. [Wybór z następujących 
tekstów: Dnevnik 1914–1922;  „Otac” od Augusta Strinberga; Smrt Anatola France’a; Tri  bečka 
pisma; Kazališna Moskva; George Bernard Show; Banket u Blitvi; Moj obračun s njima; Ne-
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koliko riječi o Heinrichu Kleistu; U spomen Karla Krausa; „Hamlet” iz Vesalove anatomije; 
O našem dramskom repertoaru; U spomen Branka Gavele].

MiHaLić s.: 
Kartka z książki dla dzieci / ?.
Rozstanie z sobą / Rastanak sa sobom. Tłum. M. Głowacka.  „Fakty” 1979, nr 47, s. 6. [Poezja].

pupačić J.: Morze / More. Tłum. a. kaMieńska.  „Punkt” 1979, nr 6, s. 50. [Poezja].
rorić i.v.: Brzozy wybierają się na włóczęgę / ?. Tłum. T. kuBiak.  „Świerszczyk” 1979, nr 16, 

s. 246. [Poezja dla dzieci].
sLaviček M.: 

Dziesięć powtórnych zasad / Deset ponovnih pravila.
Miara / O mjeri.
O pytaniu sprzedawcy wódki / O pitanju prodavača wódke.
Zadziwiająco białe drzwi / Čudesno bijela vrata.
Żeby ktoś mógł zostać moim przyjacielem / Da mi netko bude drug. Tłum. J. kornHauser. 

„Literatura” 1979, nr 46, s. 7. [Poezja].
sLaviček M.:

Morza / Mora, s. 50.
Oceany / Okeani. Tłum. a. kaMieńska. „Punkt” 1979, nr 6, s. 51–52. [Poezja].

uJević T.: 
Burza na Braczu / Bura na Braču, s. 46–47.
Gruda na ziemi / Gruda zemlje, s. 45.
Oliwka i figowiec na brzegu morza / Maslina i smokva uz morsku obalu. Tłum. a. ka-

Mieńska. „Punkt” 1979, nr 6, s. 45–46. [Poezja].

1980

Benešić J.: Kocham, uwielbiam, nienawidzę. (Fragmenty dziennika warszawskiego) / ?. Tłum. 
DCS. „Polityka” 1980, nr 7, s. 10. [Dziennik].

Benešić J.: Mój przyjaciel Czesław / ?. [Fragm. dziennika]. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. LnaŚ 
1980, nr 9, s. 292–309; także w: „Polityka” 1980, nr 7, s. 10. [Proza].

Brešan i.: Uroczysty bankiet w przedsiębiorstwie pogrzebowym / Svečana večera u pogrebnom 
poduzeću. Tłum. s. kaszyński. D 1980, nr 4, s. 34–72. [Dramat].

cesarić d.: Glosy ze szkicu „O Antunie Branku Šimiciu” / O A.B. Šimiću. Tłum. M. wierzBicka. 
LnaŚ 1980, nr 9, s. 127. [Esej].

dovJak-MaTković B.: Latarnia morska / ?. Tłum. H. kaLiTa.  „Świerszczyk” 1980, nr 30/31, s. 415. 
[Proza dla dzieci].

dovJak-MaTković B.: Niecierpliwa gumka / ?. Tłum. H. kaLiTa. „Świerszczyk” 1980, nr 38/39, 
s. 508. [Proza dla dzieci].
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GoTovac v.: Bogurodzica / Bogorodica. Tłum. J. waczków. LnaŚ 1980, nr 12, s. 7. [Poezja].
krLeŽa M.:

Baba beczy pod szubienicą / Baba cmizdri pod galgama, s. 111.
Pieśń jesieni / Jesenja pjesma, s. 109.
Wiersz o zmarłej miłości / Pjesma o mrtvoj ljubavi, s. 110.
Zmierzch / Predvečerje. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski. LnaŚ 1980, nr 9, s. 109–110. [Poezja].

krLeŽa M.: Ekspresjonizm / Ekspresionizam. Tłum. J. wierzBicki. LnaŚ 1980, nr 9, s. 112–119. 
[Esej].

MaLić z.: Między życiem a światem. Wprowadzenie do lektury prozy polskiej XX wieku / ?. Tłum. 
M. wierzBicka. LnaŚ 1980, nr 9, s. 268–287. [Esej].

parun v.:
Dziecko zobaczyło śmierć / Dijete je ugledalo smrt.
Zachwyt / Ushit. Tłum. e. zycH. „Kultura Dolnośląska” 1980, nr 1, s. 24. [Poezja].

peakić M.: 
Nasi ojcowie / ?.
 *** [Nie jestem niczym z tego co mi się przydarza] / ?.
Przerwij podróż / Prekini putovanje.
Przez wasze ciała przechodzą / ?. Tłum. M. sLaviček. „Tygodnik Kulturalny” 1980, nr 30, s. 9. 

[Poezja].
sLaviček M.: 

Alkohol(e) / Alkohol(i).
Koniecznie / Svakako.
Ponownie piszę do swojego ciała / Ponovno pišem svome tijelu.
Ten język / Taj jezik. Tłum. M. GrzeŚczak.  „Literatura” 1980, nr 42, s. 7. [Poezja].

sLaviček M.:
Sonet podwójny / Udvostručeni sonet, s. 140–141.
Wydanie specjalne / ?. Tłum. J. waczków. LnaŚ 1980, nr 9, s. 139–140. [Poezja].

šiMić a.B.:
Ciało i my / Tijelo i mi. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski, s. 122.
Hercegowina / Hercegovina. Tłum. M. wierzBicka, s. 125.
Miłość / Ljubav. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski, s. 122.
Modlitwa o przemianę / Molitva za preobraženje. Tłum. M. wierzBicka, s. 124–125.
Ostrzeżenie / Opomena. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski, s. 120.
Podniosły wieczór / Uzvišeno veče. Tłum. M. wierzBicka, s. 125.  
Południe i chory / Podne i bolesnik. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski, s. 121.
Taniec / Ples. Tłum. J. wierzBicki, s. 126.
Zazdrość / Ljubomora. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski. LnaŚ 1980, nr 9, s. 120–121. [Poezja].

TadiJanović d.: Chciałbym zatrzymać / Htio bih da zaustavim. Tłum. e. zycH. „Kultura Dol
nośląska” 1980, nr 1, s. 24. [Poezja].
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vidović v.: Kradzież słowa / Krađa riječi. Tłum. e. zycH. „Kultura Dolnośląska” 1980, nr 1, s. 25. 
[Poezja].

1981

BiLopavLović T.: Fortepian / ?. Tłum. H. kaLiTa. „Świerszczyk” 1981, nr 24/25, s. 295. [Poezja 
dla dzieci].

kekanović d.: Wapno i łzy / ?. Tłum. J. poMorska. „Kobieta i Życie” 1981, nr 21, s. 8. [Proza].
MiHaLić s.: Metamorfoza / Metamorfoza. Tłum. G. łaTuszyński. W: łaTuszyński G.: Uwolnić 

się od cudzych słów. NK 1981, nr 19, s. 22. [Poezja].
MiHaLić s.: Metamorfoza / Metamorfoza. Tłum. J. kornHauser. W: łaTuszyński G.: Uwolnić 

się od cudzych słów. NK 1981, nr 19, s. 22. [Poezja].
rorić i.v.: Wszędzie liście, wszędzie złoto / ?. Tłum. T. ŚLiwiak. „Świerszczyk” 1981, nr 43/44, 

s. 529. [Poezja dla dzieci].
sLaviček M.: 

Na przykład / Na primjer.
Przeprowadzka barw / O seljenju boja.
Traktat o ptakach / Traktat o pticama.
Wielkie odkrycia / Veliki pronalasci. Tłum. J. poMorska.  „Tygodnik Kulturalny” 1981, nr 30, 

s. 9. [Poezja].
sLaviček M.:

W sierpniu / ?.
Znów o przedmiotach / Ponovo o predmetima. Tłum. J. poMorska.  „Nowy Wyraz” 1981, nr 3, 

s. 112. [Poezja].
šop i.: Parapsychologia / ?. Tłum. B.P. [piąTkowski B.]  „Karuzela” 1981, nr 2, s. 15. [Proza].

1982

BiLopavLović T.: Dwoje / Dvoje. Tłum. a. kLin. „Kobieta i Życie” 1982, nr 28, s. 8, 23. [Proza].
cesarić d.: Martwy port / Mrtva luka. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1982, nr 25, s. 8. [Poezja].
cviTan d.: 

Kamień ziemi / Kamen zemlje.
Nad wykopaliskami / Nad iskopinama. Tłum. T. ŚLiwiak. żL 1982, nr 18, s. 9. [Poezja].

dovJak-MaTković B. : Swawolna fala / ?. Tłum. H. kaLiTa . „Świerszczyk” 1982, nr 27, s. 342. 
[Proza dla dzieci].

FaLouT Ž.: O humorze, etyce i obrazach / ?. Tłum. cH. arwaniTidis. „Odra” 1982, nr 1/8, s. 85–87. 
[Esej].
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Franičević M.: Żagiel / Jarbol. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1982, nr 25, s. 8. [Poezja].
Franičević-pLočar J.: To morze / Ovo more. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1982, nr 25, s. 8. [Poezja].
Horkić d.: Kanapki według rozkładu / ?. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. „Płomyczek” 1982, nr 12, 

s. 356. [Proza dla dzieci].
ivančan d.: W ogrodzie mego przyjaciela / U vrtu moga prijatelja. Tłum. e. zycH.  „Kultura 

Dolnośląska” 1982, nr 3/4, s. 51. [Poezja].
JeLičić n.: Sieci / Mreže. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1982, nr 25, s. 8. [Poezja].
krLeŽa M.: Dzienniki:  7 V 1943, 11 VI 1943 / ?. Tłum. J. Gos.  „Odgłosy” 1982, nr 35, s. 7. [Dziennik].
parun v.: Nie pytaj więcej / Ne pitaj više. Tłum. e. zycH. „Kultura Dolnośląska” 1982, nr 3/4, 

s. 50. [Poezja].
parun v.: Port / Luka. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1982, nr 25, s. 9. [Poezja].
parun v.: Światło wiersza. Tłum. e. zycH. „Nowiny Jeleniogórskie” 1982, nr 3, s. 7. [Poezja].
pavLičić p.: Dobry duch Zagrzebia / Dobri duh Zagreba. Tłum. H. cHMieLeńska.  „Oficyna” [do

datek do „Dziennika Polskiego”] 1982, nr 8, s. 2–3. [Proza].
rorić i.v.: Błękitny wiatr / Plavi vjetar. Tłum. T. cHudy. „Płomyczek” 1982, nr 11, s. 324. [Poe

zja dla dzieci].
sLaviček M.: 

O dzieciach świata / ?.
Ponownie piszę do swojego ciała / Ponovno pišem svome tijelu.
Terror (najżywotniejszy feniks tysiącleci) / Teror (najživlji feniks naših milenija). Tłum. 

M. GrzeŚczak. ŻL 1982, nr 18, s. 6. [Poezja].
sLaviček M.: Ponownie piszę do swojego ciała / Ponovno pišem svome tijelu. Tłum. M.C.  „Barwy” 

1983, nr 6, s. 1. [Poezja].
sLaviček M.: Skromna kantata / Skromna kantata. Tłum. e. zycH. „Kultura Dolnośląska” 1982, 

nr 3/4, s. 50. [Poezja].
TadiJanović d.: Księżyc na morzu / Mjesečina na moru. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1982, nr 25, s. 9. 

[Poezja].
TadiJanović d.: Pada śnieg / Pada snijeg. Tłum. e. zycH. „Kultura Dolnośląska” 1982, nr 3/4, 

s. 52. [Poezja]
vidović v.: Morze jest częścią mnie / More je dio mene. Tłum. e. zycH.  „Fakty” 1982, nr 25, s. 9. 

[Poezja].

1983

araLica i.: Ciężko koło władzy / Psi u trgovištu. [Fragm. powieści]. „Oficyna” [dodatek do 
„Dziennika Polskiego”] 1983, nr 16, s. 3. [Proza].
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BaBić G.: 
Bóg istnieje i stworzył ich… / ?, s. 78.
Dziecięcy grób / ?, s. 74.
Krzyż i gwiazda / ?, s. 75.
Nevenka, która odchodzi / ?, s. 77.
Z dziećmi trzeba rozmawiać, jąkając się / ?. Tłum. M. dąBrowska-parT yka. LnaŚ 1983, nr 5, 

s. 76. [Poezja].
BarBieri v. : Epitafium cesarskiego smakosza / Epitaf carskoga gurmana. Tłum. e. BaBuLa 

i J. sławińska. LnaŚ 1983, nr 5, s. 105–117. [Proza].
čuić S.: Dziennik według nowego kalendarza / Dnevnik po novome kalendaru. Tłum. e. Ba-

BuLa. LnaŚ 1983, nr 5, s. 79–104. [Proza].
draGoJević d.:

Kurz / ?.
Spotkanie w Trieście / ?. Tłum. J. Maroń. żL 1983, nr 21, s. 1. [Poezja].

GoTovac v.: Raport strażaka z Pompei / Raport stražara iz Pompeja. Tłum. w. rusTecki.  „Barwy” 
1983, nr 11, s. 9. [Poezja].

ivanišević d.: 
Ars poetica III (na powitanie) / Ars poetica III. (kao pozdrav), s. 174.
Biografia pierwsza / Biografija prva, s. 175.
Hörderlin / Höderlin, s. 172.
Ostatnia metamorfoza Tina / Posljednja Tinova metamorfoza, s. 173.
Ostatnia wieczerza / Posljednja večera. Tłum. M. dąBrowska-parT yka. LnaŚ 1983, nr 5, s. 

171. [Poezja].
JeLačić-BuŽiMski d.: Opowiadanie bez głosu, czyli przedstawienie głuchoniemych dzieci na 

podwórku / Priča bez zvuka ili igra gluhe djece u dvorištu. Tłum. M. wierzBicka i J. wierz-
Bicki. LnaŚ 1983, nr 5, s. 141–152. [Proza].

kvesić p.: Spadanie kotów. Tłum. J. Maroń. LnaŚ 1983, nr 5, s. 153–161. [Proza].
Maković z.:

 *** [Ktoś trzyma] / *** [netko drži fotografiju u ruci], s. 166.
Sztuka historyczna / Povijesno iskustvo, s. 165.
Tropy / Tragovi, s. 162–163.
Wahadło / Njihalo. Tłum. J. kornHauser. LnaŚ 1983, nr 5, s. 164. [Poezja].

pavLičić p.: Ciotka Agata / ?. [Fragm. powieści ? / Kraj mandata]. Tłum. J. sławińska. LnaŚ 
1983, nr 5, s. 118–140. [Proza].

rorić i.v.: Brzozy wybierają się na włóczęgę / ?. Tłum. z. kuBiak. „Świerszczyk” 1983, nr 33/34, 
s. 398. [Poezja dla dzieci].

sLaviček M.: 
Faceci w kaszkietach, ich córki i synowie / Tipovi u kačketima i njihove kćeri i sinovi.
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O kim nikt pojęcia nie ma / O kome nitko pojma nema.
Plik jakichś starych tygodników w nieznanym miejscu / Svežanj neki stari valjda tjednika na 

nepoznatom mjestu.
Posiadacze wierszy / Imaoci pjesma.
Radość / Veselje.
Wiersz zbyt poważny / Preozbiljna pjesma.
Załóżmy, że tak jest / Uzmimo da je tako. Tłum. J. poMorska. „Tu i Teraz” 1983, nr 28, s. 7. 

[Poezja].
sLaviček M.: 

Jesteś Goliat / Ti si golijat. Tłum. J. waczków, s. 85.
Nieudane kraje (i jakieś tam inne) / Nesposobne zemlje (i one neke druge). Tłum. J. poMor-

ska, s. 83.
Pewne wzajemności / Neke uzajamnosti. Tłum. J. poMorska, s. 84.
Prawdziwe, potrzebne spory / Pravi, dobri sukobi. Tłum. J. poMorska, s. 83.
Przygnębiające południe lata / Tjeskobno podne ljeta. Tłum. J. poMorska, s. 84.
Wiersz (o) mózgu / Pjesma (o) mozgu. Tłum. J. waczków. T 1983, nr 12, s. 85. [Poezja].

sLaviček M.: 
Ponownie fragment o tzw. funkcji wiersza / Ponovno fragment o tzv. funkciji pjesme.
Wiersz o jeleniu / ?. Tłum. M. osMóLska. „Barwy” 1983, nr 6, s. 8. [Poezja].

sLaviček M.: Tutaj / ?. Tłum. B. nowak. „Gazeta Poznańska” 1983, nr 81, s. 3. [Poezja].
šiMić a.B.: Miłość / Ljubav. Tłum. J. kornHauser. „Zwierciadło” 1983, nr 3, s. 11. [Poezja].
šop n.: Sen osłów / ?. Tłum. M.a. wasiLewski.  „Kierunki” 1983, nr 52, s. 3. [Poezja].
TriBuson G.: Spisek kartografów / Zavjera kartografa. Tłum. J. Maroń. ŻL 1983, nr 22, s. 8–9. 

[Proza].

1984

Benešić J.: Osiem lat w Warszawie. List z Warszawy. [Fragm. dziennika]. Tłum. d. cirLić-sTra-
szyńska. „Życie Warszawy” 1984, nr 125, s. 9. [Dziennik].

dizdar M.: Drzewo / Stablo. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9. [Poezja].
kašTeLan J.: Kołysanka czasu / Uspavanka vremena. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9. 

[Poezja].
krMpoTić v.: Małe słówko / Mala riječ. Tłum. e. zycH.  „Fakty” 1984, nr 33, s. 9. [Poezja].
MiHaLić s.: Burza nadchodzi / Približavanje oluje. Tłum. M. krukowska. „Barwy” 1984, nr 3, 

s. 8. [Poezja].
parun v.: Nie pytaj więcej / Ne pitaj više. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9; także w:  „Kul

tura Dolnośląska” 1982, nr 3/4, s. 50. [Poezja].
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parun v.: Matka człowieka / Mati čovjekova. Tłum. M. krukowska. „Barwy” 1984, nr 3, s. 8. 
[Poezja].

pavLeTić v.: W pewnej chwili / ?. Tłum. M. krukowska.  „Barwy” 1984, nr 3, s. 8. [Poezja].
pavLović B.: 

Nieba Zagrzebia / Neba Zagreba.
O wpół do trzeciej na placu / ?.
Snob / Snob. 
Staruszka… / ?. Tłum. M.a. wasiLewski. „Szpilki” 1984, nr 35, s. 8–9. [Poezja].

pupačić J.:
Bądź  moją nocą / Budi moja noć.
Morze / More. 
Pustynia / Pustinja. Tłum. M. krukowska.  „Barwy” 1984, nr 3, s. 8. [Poezja].

rorić i.v.: Miejmy w sobie słońce. Tłum. H. kaLiTa.  „Miś” 1984, nr 9, s. 9. [Poezja dla dzieci].
sLaviček M.:

Eksperymentalny opis pomarańczy / Eksperimentalni opis naranče.
Wiersz o silnym synu świata / Pjesma o snažnom sinu svijeta. Tłum. J. poMorska. „Miesięcz

nik Literacki” 1984, nr 5, s. 36. [Poezja].
sLaviček M.:

O dzieciach świata / ?.
Praniegdyś / Pranekad. Tłum. M. GrzeŚczak. „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 17/18, s. 5. 

[Poezja].
sLaviček M.: 

Uwagi z epoki / Primjedba iz epohe.
Zadziwająco białe drzwi / Čudesno bijela vrata.
Znaki czasu / Znakovi vremena. Tłum. J. waczków.  „Fakty” 1984, nr 7, s. 9. [Poezja].

šoLJan a.: Między wieżowcami / Među neboderima. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9. 
[Poezja].

šop n.: Śmierć mojej babki / Smrt moje bake. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9. [Poezja].
TadiJanović d.: Gdy mnie już nie będzie / Kad mene više ne bude. Tłum. e. zycH.  „Fakty” 1984, 

nr 33, s. 9. [Poezja].
vidović v.: Nie leć ptaku / Ne leti ptico. Tłum. e. zycH. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9. [Poezja].

1985

ivanišević d.: Ars poetica III / Ars poetica III. Tłum. M. dąBrowska-parT yka.  „Sztandar Młodych” 
1985, nr 38, s. 9. [Poezja].

sLaviček M.: Co my robimy / Šta mi radimo. Tłum. J. waczków. „Argumenty” 1985, nr 40, s. 9. 
[Poezja].
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sLaviček M.: Pewne wzajemności. Tłum. J. poMorska. „Gazeta Poznańska” 1985, nr 266, s. 8. 
[Poezja].

sLaviček M.: Ponowny szkic / Ponovna skica. [B.tłum.].  „Kultura” 1985, nr 25, s. 1. [Poezja].

1986

draGoJević d.:
Fala / Val, s. 152.
Jesień / Jesen, s. 153.
Niekiedy / Ponekad, s. 151–152.
Pod parasolem / Pod kišobranom, s. 151.
Prawdziwi kochankowie / Pravi ljubavnici, s. 150.
Przypis o węzłach / Fusnota s uzlovima.  Tłum. e. zycH. LnaŚ 1986, nr 1, s. 153–154. [Poezja].

Marović-peTrasov T.: 
Postfaust / Postfaust.
Śmierć Ajschylosa / Eshilova smrt. Tłum. s. kaszyński. „Odgłosy” 1986, nr 48, s. 8. [Poezja].

MaTković M.: Ślady na ścieżce / Stope na stazi. [Fragm. dziennika]. Tłum. B. nowak. LnaŚ 1986, 
nr 1, s. 164–192. [Dziennik].

MiHaLić s.:
Banita / ?.
Ostatnia wieczerza / Posljednja večera. 
Podróże / Putovanja. Tłum. G. łaTuszyński.  „Fakty” 1986, nr 28, s. 9. [Poezja].

MiHaLić s.: 
Aria z towarzyszeniem lutnii / Arija uz lutnju, s. 3.
Kamień od krzyku pękający / Kamen vriskom raspucan, s. 3.
Nadszedł już, nadszedł czas / ?, s. 3.
Obudziły mnie w nocy kroki / U  noći me probude koraci, s. 2.
Okno szaleństwa / Prozor ludila, s. 2.
Pieśń skazanego na śmierć / Pjesma osuđenika na smrt, s. 2.
Ta skóra prześladowanej zwierzyny / Ta koža progonjene divljači, s. 3.
Tylko jeszcze w rzeczach / ?. Tłum. G. łaTuszyński. „Literatura” 1986, nr 10, s. 2–3. [Poezja].

MiHaLić s.: 
Nie łudź się / Ne nadaj se.
Okruch nadziei / Odlomak nade. Tłum. G. łaTuszyński. „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 8, 

s. 34. [Poezja].
MiLićević n.: Błękitna elegia / Modra elegija. Tłum. ł. danieLewska.  „Gazeta Poznańska” 1986, 

nr 79, s. 11. [Poezja].
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sLaMniG i.: 
Lasy lśnią zielone… / U podne su šume blještavo zelene…, s. 155.
Miejsce w antologii / Mjesto u antologiji, s. 157.
Późny powrót do domu / Kasno vraćanje kući, s. 156.
Zabili go cegłami / Ubili su ga ciglama. Tłum. e. zycH. LnaŚ 1986, nr 1, s. 156. [Poezja].

sLaviček M.: 
Dopóki jedni wymyślają pisarzy / Dok jedni izmišljaju pisce.
Na przykład / Na primjer.
Pieśń Aramejczyka / Pjesma Aramejca.
Planuję, myję zęby, śnię / Planiram, perem zube, sanjam.
Przypuśćmy, że jest tak / Uzmimo da je tako.
Ten język / Taj jezik.
Znowu piszę o moim ciele / Ponovno pišem svome tijelu. Tłum. ł. danieLewska. ŻL 1986, 

nr 15, s. 3. [Poezja].
šop i.: Parapsychologia / ?. Tłum. LM [L. MaJewski]. „Wieczór” 1986, nr 153, s. 9. [Proza].
TadiJanović d.: 

Gdy mnie już nie będzie / Kad mene više ne bude, s. 159–160.
Pada śnieg / Pada snijeg, s. 161.
Tobie na urodziny / Tebi za rođendan, s. 160.
Wieczór w rodzinnych stronach / Večer u mom zavičaju. Tłum. e. zycH . LnaŚ 1986, nr 1, 

s. 159. [Poezja].
vuLeTić a.: 

Jeden kierunek drogi / Pravac puta i života.
Nie oszukujmy się / Ne varajmo se.
Ziemia – jedyna matka / ?. Tłum. G. łaTuszyński.  „Fakty” 1986, nr 28, s. 9. [Poezja].

piHač B.: Bumerang. Zwykła rzecz / ?. Tłum. J. cHMieLowski. „Fantastyka” 1986, nr 3, s. 16–22. 
[Proza].

1987

Bunić-vučič i.: Toast / Počasnica. Tłum. w. woroszyLski.  „Zwierciadło” 1987, nr 36, s. 11. [Po
ezja].

doMJanić d.:  Słońce (fragmenty) / Sunce. Tłum. B. duda , J. kłudziak .  „Jasna Góra” 1987 , 
nr 2, s. 32. [Poezja].

GudeLJ p.: Chłostały gwiazdy ziemię / ?. Tłum. k. Maronde. p 1987, nr 3, s. 66. [Poezja].
novak s.: Autobiografia / ?. Tłum. e. zycH.  „Polska Miedź” 1987, nr 11, s. 10. [Poezja].
parun v.: Sen / San. Tłum. e. zycH. „Polska Miedź” 1987, nr 11, s. 10. [Poezja].
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rorić i.v.: Chłopiec i wiatr / ?. Tłum. B. Lewandowska. „Świerszczyk” 1987, nr 26, s. 4. [Poezja 
dla dzieci].

sLaviček M.: Wiersz dla Barbary, w istocie dla Baśki / ?. Tłum. B. sadowska. „Zwierciadło” 1987, 
nr 49, s. 7. [Poezja].

šoLJan a.: Ankieta / ?. Tłum. M. osMóLska. ŻL 1987, nr 48, s. 9. [Proza].
vuLeTić a.: Dzień zatrzymania… / Dan hapšenja Vile Vukas. [Fragm. powieści]. Tłum. M. i G. 

łaTuszyńscy. „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 7/8, s. 51–61. [Proza].
vuLeTić a.: 
Mnie pustynię dajcie / Meni pustinju dajte, s. 50.
Wilcza noc / Vučja noć, s. 49.
Życie, ta radość / Život, to veselje. Tłum. G. łaTuszyński. „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 7/8, 

s. 49–50. [Poezja].

1988

anoniM: Bracia moi… / ?. Tłum. a. MandaLian. LnaŚ 1988, nr 10, s. 325. [Poezja].
Bunić-vučić i.: 

Chwalę ową chwilę… / Blažen dan, hip i čas…  Tłum. z. Bieńkowski, s. 335. 
Jakąż bielą łabędzie… / Bio je vidjeti… Tłum. J. Ficowski, s. 336.
Moja dziewka płocha… / Mlađahna vil moja… Tłum. J. Ficowski. LnaŚ 1988, nr 10, s. 337. 

[Poezja].
criJević i. [cervinus aeLius LaMpridius]: Radujesz się, Hymeneju… / Qui rapere hanc… Tłum. 

z. kuBiak. LnaŚ 1988, nr 10, s. 328. [Poezja].
drŽić dŽ.: Panna co mną włada… / Vila ka mnom vlada… Tłum. z. Bieńkowski. LnaŚ 1988, 

nr 10, s. 327. [Poezja].
đurđević s.: Rozkosze miłosne / Ljuveno uživanje. Tłum. w. woroszyLski. LnaŚ 1988, nr 10, 

s. 333–334. [Poezja].
HidŽa dJ. [GeorGius HiGGia]:

Łono twoje białe… / ?.
Pieśń XL / ?. Tłum. w. woroszyLski. LnaŚ 1988, nr 10, s. 338. [Poezja].

MenčeTić š.: Błogosławiona niech będzie godzina… / Blaženi čas i hip… Tłum. a. MandaLian. 
LnaŚ 1988, nr 10, s. 326. [Poezja].

MišeTić-BoBaLJević s. [„GłucHy”]: Kwiat na śniegu… / Na snijegu će cvijetje biti… Tłum. J. Li-
T winiuk. LnaŚ 1988, nr 10, s. 329–330. [Poezja].

parun v.: 
Byłam chłopcem z procą, byłam ptakiem / Bila sam dječak s praćkom, bila sam ptica.
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Do Pana Edgara Poe / Gospodinu Edgaru Pou. Tłum. ł. danieLewska. „Nurt” 1988, nr 3, s. 26. 
[Poezja].

parun v.: 
Byłam chłopcem z procą, byłam ptakiem / Bila sam dječak s praćkom, bila sam ptica, s. 73–74.
Mój dom / Moj dom, s. 72.
Słoneczny długi dzień / Sunčev dugi dan. Tłum. J. Maroń. „Pismo LiterackoArtystyczne” 

1988, nr 10, s. 72–73. [Poezja].
parun v.: Dzięki Ci, Boże / Hvala Ti, Bože. Tłum. ł. danieLewska. „Słowo Powszechne” 1988, 

nr 30, s. 6. [Poezja].
parun v.: 

Martwe obłoki / Mrtvi oblaci.
Okna / Prozori.
Późny blask / Kasni sjaj.
Równowaga / Ravnoteža.
Strach / Strah. Tłum. ł. danieLewska. „Nurt” 1988, nr 11, s. 23. [Poezja].

parun v.: 
Numer jedenaście / Broj jedaneast.
Przypowieść / ?. 
Szkielet / Kostur. Tłum. ł. danieLewska. żL 1988, nr 20, s. 30. [Poezja].

ranJina d.: Dzisiaj, w święto umarłych… / Sad gdi je mrtvi Dan… Tłum. J. Ficowski. LnaŚ 
1988, nr 10, s. 331. [Poezja].

šop n.: Jezus z wizytą u nas / Isus u posjeti kod nas. Tłum. M.a. wasiLewski. „Katolik” 1988, 
nr 50, s. 6. [Poezja].

zLaTarić d.: Oczy jej pięknem żyją… / Ljupke ti plamene… Tłum. a. MandaLian. LnaŚ 1988, 
nr 10, s. 332. [Poezja].

1989

MiHaLić s.: 
Ach, tak nieskazitelnie czerwona suknia / Ah tako nepokolebljivo crvena haljina.
Chleb na stole / Kruh na stolu.
Dla mnie gotuje się inną powagę / Meni se sprema drugi glas.
Złudzenia i widzenia senne / Tlapnja i snoviđenje. Tłum. G. łaTuszyński. żL 1989, nr 27, s. 8. 

[Poezja].



parun v.: 
Odmowa posłuszeństwa / ?.
I Pustkowie / ?. 
II Ciemnica / ?. Tłum. a. waLczak. „Kultura” 1989, nr 37, s. 5. [Poezja].

parun v.:
Numer jedenaście / Broj jedanaest, s. 10.
Pożegnanie / Oproštaj, s. 1.
Szkielet / Kostur. Tłum. a. waLczak. „Kultura” 1989, nr 15, s. 10. [Poezja].

parun v.: Ścięcie tysiąca kwiatów na Placu Niebiańskiego Spokoju / ?. Tłum. ł. danieLewska. 
„Nurt” 1989, nr 11, s. 29. [Poezja].

sLaviček M.:
Dlaczego nie znam swojej władzy? / Zašto ne poznajem vladu?. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska, 

s. 349–350.
Dyktatura w sposób operetkowy / Diktatura na operetni način. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska, 

s. 352.
Wiersz o mojej Natan / Pjesma o mojoj Natan. Tłum. J. waczków. LnaŚ 1989, nr 4, s. 351. 

[Poezja].
sLaviček M.: „Mowa jest również o moim losie” / ?.  Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. LnaŚ 1989,  

nr 4, s. 353–355. [Fragmenty wystąpienia wygłoszonego na zebraniu Sekcji Kultury i Sztuki 
RK SSRNH].

sLaviček M.: 
Dwuwiersz o nadziei / Dvostih o nadi.
Mała ballada o wróblu / Mala balada o vrapcu.
Przypomnienie z epoki / Primjedba iz epohe.
 xxx [Naturalnie, że zmierzamy ku katastrofie] / *** [Kompleksni i šarmirajući putovi prema 

katastrofi]. Tłum. ł. danieLewska. ŻL 1989, nr 38, s. 5. [Poezja].
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1945 

Ogólne:
BaTowski H.: Stosunki polsko-jugosłowiańskie.  „Dziennik Polski” 1945, nr 61, s. 2. [Krótko dzieje 

wzajemnych stosunków].

Szczegółowe:
nazor v. – poGonowski J.: Książka o parytzantach Tita. „Odrodzenie” 1945, nr 54, s. 6. [Rec. 

książki S partizanima V. Nazora].

1946

Ogólne:
Anbr.: Literatura jugosłowiańska w walce. „Odra” 1946, nr 16, s. 6. [Udział pisarzy jugosłowiań

skich w ruchu oporu, literatura w okresie walki narodowyzwoleńczej].
BazieLicH w.: Nieco o literaturze w „niezależnej” Chorwacji. ŻL 1946, nr 5/6, s. 26–27. [Prze

redagowana wersja tekstu z ŻS (1946, nr 7/8); m.in. działalność wydawnicza, N. Andrić, 
J. Benešić, M. Budak, F. Ilešić (Słoweniec, profesor Uniwersytetu Zagrzebskiego), V. Nazor; 
projekt Encyklopedii chorwackiej ].

BazieLicH w.: O literaturze w „niezależnej” Chorwacji. ŻS 1946, nr 7/8, s. 203–208. [Przereda
gowana wersja tekstu z ŻL (1946, nr 5/6)].

Groniecka J.: Jugosławia. „Teatr” 1946, nr 4, s. 73–74. [Życie teatralne w Jugosławii; brak in
formacji nt. Chorwacji].

Frančić v.: Jugosłowiańskie czasopisma literackie.  „Dziennik Polski” 1946, nr 127, s. 11. [Przede 
wszystkim Serbia; krótko o M. Krležy i zagrzebskiej „Republice”].

Frančić v.: Serbowie i Chorwaci.  „Dziennik Polski” 1946, nr 78, s. 3. [Na podstawie wykładu 
V. Nazora wygłoszonego na Uniwersytecie Kolarca w Belgradzie].
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hb [BaTowski H.]: Wznowienie działalności Macierzy Serbskiej i Macierzy Chorwackiej. ŻS 1946, 
nr 3, s. 87.

JeLčić r.: Kosmopolityzm słowiański. ŻS 1946, nr 3, s. 93–94. [Za: „Slavenski svijet”; ogólnie 
Słowianie – synteza dwóch kontynentów; Wschodu i Zachodu].

MiLewski T.: Skarby poezji jugosłowiańskiej.  „Dziennik Polski”  1946, nr 74, s. 5. [W skrócie 
dzieje literatury m.in. chorwackiej, I. Gundulić, I. Mažuranić, renesans, romantyzm].

MoLé w.: Podstawy historyczne kultury Jugosławii. „Wiedza i Życie” 1946, nr 8, s. 659–671; 1946, 
nr 11, s. 778–784. [Dalmacja; I. Gundulić, M. Marulić].

Najważniejsze wiadomości o Słowiańszczyźnie współczesnej.  ŻS 1946, nr 3, s. 80–81. [Różnice 
językowe między Chorwatami a Serbami].

ŽiLicz e.: Za swobodę życia. (Z życia Zagrzebia pod niemiecką okupacją). „Głos Pracy”  1946,  
nr 4, s. 3. [Stylizowana na autentyczną opowieść o śmierci partyzanta schwytanego przez 
agenta NDH].

Szczegółowe:
Benešić J. – Frančić v.: Julije Benešić – wierny przyjaciel Polski. „Dziennik Polski” 1946, nr 114, 

s. 5.
MaŽuranić i. – [B.a.] Wieczory wielkich pisarzy słowiańskich.  „Ilustrowany Kurier Polski”  1946, 

nr 336, s. 5. [Nt. prelekcji Z. Kaweckiej].
MaŽuranić i. – Frančić v.: Pieśń o iliryjskiej Sparcie. „Dziennik Polski” 1946, nr 328, s. 4. [Nt. 

Śmierci Smail-age Čengicia].
MaŽuranić i. – MeiseL w.: Iwan  Mažuranić – poeta chorwacki. Na marginesie „czwartku lite-

rackiego”.  „Głos Wielkopolski” 1946, nr 340, s. 4. [Odczyt Z. Kaweckiej].
nazor v. – [B.a.] V wieczór słowiański w Krakowie. „Dziennik Polski” 1946, nr 63, s. 3. [O wie

czorze literackim poświęconym V. Nazorowi, zorganizowanym przez Komitet Słowiański 
oraz Towarzystwo Słowiańskie w Krakowie].

nazor v. – BazieLicH w.: Vladimir Nazor (w 70-lecie urodzin, 50-lecie twórczości literackiej). 
„Odra” 1946, nr 29, s. 6–7.

1947

Ogólne:
BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska.  „Odra”  1947, nr 21, s. 4. [Międzysłowiańska współpraca 

teatralna – streszczenie artykułu G. Harta z gazety „Narodni list”].
BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1947, nr 22, s. 5. [Amatorskie teatry wiejskie 

i robotnicze, lista nagrodzonych literatów, artystów teatralnych i plastyków, upowszech
nianie książki].



Bibliografia tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej659

BazieLicH w. : Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1947, nr 30, s. 3. [Poprawa statusu material
nego literatów przez stworzenie państwowego instytutu dla ochrony praw autorskich  
i wprowadzenie ogólnych stawek honorariów literackich; wydatki na kulturę, film Sla-
vica, słownik J. Benešicia].

BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1947, nr 42, s. 4. [Ruch wydawniczy i czytelni
czy w Jugosławii].

BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1947, nr 45, s. 2–3. [M.in. teatr, śmierć aktora 
P. Milanova, balet w Teatrze Narodowym w Zagrzebiu, Z. Kunc].

BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odrodzenie” 1947, nr 16, s. 7. [Pierwszy kongres lite
ratów w Blegradzie, ruch wydawniczy, wystawa malarstwa i rzeźby XIX i XX wieku w Bel
gradzie, polonica].

BazieLicH w. : Literatura Jugosławii. „Odra” 1947, nr 45, s. 1. [Krótki zarys historii literatury 
chorwackiej, serbskiej i słoweńskiej].

BazieLicH w.: Teatr jugosłowiański. „Listy z Teatru” 1947, nr 12, s. 6–8. [Prezentacja według 
republik, najwięcej o Chorwacji].

BazieLicH w.: Z jugosłowiańskich rocznic i jubileuszy literackich 1946 r. ŻS 1947, nr 3, s. 94–97. 
[M.in. J. Benešić, A. Cesarec, B. Lovrić, I. Mažuranić, V. Nazor].

BiLski s.  : Muzyka narodów słowiańskich. Jugosławia. „Radio i Świat” 1947, nr 45, s. 9.  [M.in.  
V. Lisinski, I. Zajc; fot. Radiowego Chóru Jugosłowiańskiego z Zagrzebia].

ćirLić B.: Kronika zagraniczna. Nowy sezon w teatrach jugosłowiańskich.  „Listy z Teatru”  1947, 
nr 16, s. 22–23. [Teatry narodowe w Belgradzie i Zagrzebiu].

Frančić v.: Stulecie serbsko-chorwackiego języka literackiego. ŻS 1947, nr 12, s. 433–436.
Frančić v.: Współczesna literatura jugosłowiańska. „Dziennik Literacki” [dodatek do „Dzien

nika Polskiego”] 1947, nr 1, s. 3. [Sytuacja w literaturze w czasie wojny i po wojnie, V.E. Car, 
A. Cesarec, I. GoranKovačić, M. Krleža, V. Nazor].

Gruszecka J. : Biblioteka Uniwersytecka w Zagrzebiu. „Przegląd Biblioteczny” 1947, nr 3/4, 
s. 219–220.

JakovLJević s.: Tradycje kulturalne Jugosławii.   „Głos Ludu”  1947, nr 330, s. 5. [Ogólnie: historia, 
literatura, odrodzenie narodowe, poezja ludowa].

JasTrzęBiec-kozłowski c.: Nowy tom „Biblioteki jugosłowiańskiej”.  „Nowa Literatura”  1947,  
nr 13, s. 5. [O nowym wydaniu Jugosłowiańskiej epiki ludowej].

kaLiTa H.: Kosztuniak – nowe miasto filmowe. „Świat i Polska” 1947, nr 50, s. 6. [Jugosłowiań
ska produkcja filmowa].

łoza e.: Ci, którzy życiem zaświadczyli walce.  „Głos Ludu”  1947, nr  330, s. 5. [Literaci polegli 
w walce z faszyzmem, m.in. A. Cesarec, O. Prica, I. GoranKovačić].

nowina w. : Literatura walczącego narodu. „Dziennik Ludowy” 1947, nr 299, s. 5. [Przede 
wszystkim Serbia, I. Gundulić].
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oŚcień z.:  Kronika kulturalna. Współczesna literatura jugosłowiańska.  „Dziennik Łódzki”  1947, 
nr 314, s. 5. [Na podstawie w. BazieLicH: Literatura Jugosławii. „Odra” 1947, nr 45, s. 1].

papierkowski s.k.: Twórczość literacka narodów południowosłowiańskich: Serbów, Chorwatów, 
Słoweńców i Bułgarów. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego, 1947, T. 38, 134 s. + 2 nlb. [Na podstawie wykładu wygłoszonego 31 marca 1946 r. 
w Lublinie, zorganizowanego przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego; synteza i prezentacja dorobku piśmiennictwa Serbów, Chorwatów, Sło
weńców i Bułgarów; od początku rozwoju piśmiennictwa, Cyryla i Metodego do okresu 
międzywojennego; poezja ludowa przedstawiona jako tradycja serbska; z literatury chor
wackiej przede wszystkim literatura starsza; o XIX i XX wieku znacznie mniej].

Sz.: Z pieśnią ku wolności. Literatura jugosłowiańska w czasie wojny i pokoju.  „Gazeta Zachod
nia” 1947, nr 84, s. 4. [Artykuł w dodatku niedzielnym „Gazecie LiterackoNaukowej”].

zoGowicz r.: Współczesna literatura jugosłowiańska. „Głos Ludu” 1947, nr 225, s. 5; „Kuźnica” 
1947, nr 43, s. 1–2; „Polska Zbrojna” 1947, nr 272, s. 5.

zoGowicz r.: Zadanie literatury jugosłowiańskiej. „Głos Ludu” 1947, nr 162, s. 5. [Fragm. prze
mówienia o zadaniach literatury i zadaniach pisarzy wygłoszonego na zjeździe pisarzy 
w Belgradzie].

Szczegółowe:
Benešić J. – BazieLicH w.: Julije Benešić. „Odra” 1947, nr 3, s. 4–5.
Benešić J. – BazieLicH w.: W sprawach Benešicia. „Odra” 1947, nr 30, s. 3.
Benešić J. – JasTrzęBiec-kozłowski c. : Chorwacki przyjaciel Polski. „Warszawa” 1947, nr 6, 

s. 5–6.
cesarec a. – [B.a.] August Cesarec – bojownik do ostatniego tchu. „Głos Robotnika” 1947, nr 

296, s. 4 [fot.];  „Naprzód” 1947, nr 296, s. 4.
krLeŽa M. – nałkowska z.: O Mirosławie Krležy.  „Kuźnica”  1947, nr 43, s. 1.
nazor v. – Frančić v.: Poeta słońca i mocy narodowej.  „Dziennik Literacki”  1947, nr 8, s. 3.
pavLek-Miškina M. – BazieLicH w.: Michovil Pavlek-Miszkina, chorwacki chłop-literat.  „Wieś” 

1947, nr 44, s. 6–7.
pavLek-Miškina M. – cHMura p.: Postscriptum. „Wieś” 1947, nr 44, s. 6. [Literatura chłopska 

z przykładami polskimi].

1948

Ogólne:
A.Ż.L.: Sztuka jugosłowiańska w Muzeum Narodowym. „Odrodzenie” 1948, nr 17, s. 2. [Rec., 

reprodukcja rzeźby Królewicz Marko A. Augustinčicia].
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[B.a.] Czego chcą pisarze jugosłowiańscy. „Odrodzenie” 1948, nr 5, s. 5. [2. walne zebranie Za
rządu Związku Literatur Jugosłowiańskich; w podpunktach o postanowieniach].

[B.a.] Wymiana kulturalna polsko-jugosłowiańska. „Dziennik Literacki” 1948, nr 12, s. 6.
BaTowski H.: Z dziejów ruchu wyzwoleńczego w Jugosławii. „Świat i Polska” 1948, nr 13, s. 6. 

[Historia utworzenia drugiej Jugosławii].
BazieLicH w.: Jugosławia. „Odrodzenie” 1948, nr 28, s. 5. [M.in. zbiór opowiadań Brygada 

V. Kaleba i Dzieci boże P. Šegedina].
BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1948, nr 3, s. 4. [Popularyzacja czytelnictwa, 

działalności wydawniczej].
BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1948, nr 8, s. 4. [Kolportaż książki, posiedzenie 

zarządu Związku Stowarzyszeń Literatów Jugosławii, S. Vuković oraz jego poszukiwania 
i badania groty Vindija niedaleko Zagrzebia].

BazieLicH w.: Kronika jugosłowiańska. „Odra” 1948, nr 19, s. 4. [Walne zgromadzenie Stowa
rzyszenia Pisarzy Chorwacji].

BazieLicH w.: Obecne stosunki literackie w Jugosławii. ŻS 1948, nr 3/4, s. 105–110. [Twórczość 
literatów partyzantów, sytuacja po wojnie, ruch wydawniczy, sytuacja materialna pisarzy].

BieLska-Tworowska L.: Wystawa sztuki narodów Jugosławii. „Nowiny Literackie” 1948, nr 16, 
s. 3. [M.in. I. Meštrović, V. Radauš, A. Augustinčić, V. Karas].

BLuMówna H.: Sztuka narodów Jugosławii. „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 20, s. 12. [Rec. 
wystawy Jugosłowiańska sztuka współczesna. Malarstwo – rzeźba].

ec.: Nagrody i wydarzenia literackie. Jugosławia. „Odrodzenie” 1948, nr 18, s. 5. [Krótko o na
grodach w dziedzinie literatury, teatru, sztuk plastycznych; m.in. J. Horvat, V. Bakić].

MoLé w.: Sztuka bratniej Jugosławii. „Żołnierz Polski” 1948, nr 12, s. 15–16. [Rec. wystawy Ju-
gosłowiańska sztuka współczesna. Malarstwo – rzeźba].

MoLé w.: Trochę komentarza do wystawy sztuki narodów Jugosławii XIX i XX w. w Warszawie 
i Krakowie. T 1948, nr 6, s. 112–117. [M.in. J. Račić, I. Meštrović, K. Hegedušić].

saMoT yHowa n.: O wystawie sztuki jugosłowiańskiej. „Wiedza i Życie” 1948, nr 4, s. 387–395. 
[Rec. wystawy Jugosłowiańska sztuka współczesna. Malarstwo – rzeźba].

wasiLewski M.a.: Ostatnie dni „Nezavisnej Hrvatskiej Državy”. „Świat i Polska” 1948, nr 19, s. 6.
winkLer k.: Malarstwo i rzeźba Jugosławii.  „Dziennik Literacki”  1948, nr 19, s. 3. [Rec. wystawy 

Jugosłowiańska sztuka współczesna. Malarstwo – rzeźba].
ważyk a.: W kraju sześciu republik. „Kuźnica” 1948, nr 4, s. 1–4. [Reportaż z Jugosławii].

Szczegółowe:
Benešić J. – BazieLicH w.: J. Benešić doktorem honorowym UJ. „Odra” 1948, nr 27, s. 3.
Benešić J. – Frančić v.: Prof. Julije Benešić doktorem honorowym UJ. „Dziennik Polski” 1948, 

nr 159, s. 6.
Benešić J. – Frančić v.: Prof. Julije Benešić w Polsce. „Dziennik Polski” 1948, nr 157, s. 6.
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Benešić J. – kawecka z.: Prof. Julije Benešić w Polsce.  „Głos Wielkopolski”.   „Świat”  [ilustro
wany dodatek tygodniowy] 1948, nr 25, s. 3.

Benešić J. – powidzki T.: Orędownik, jakich mało. „Ilustrowany Kurier Polski”.  „Kultura i Sztuka” 
[dodatek tygodniowy] 1948, nr 174, s. 5.

Benešić J. – Prof. Julije Benešić doktorem honorowym UJ. „Odrodzenie” 1948, nr 31, s. 8.
Lovrak M. – [B.a.] Co czytać. „Głos Wielkopolski”.   „Świat”  [ilustrowany dodatek tygodniowy] 

1948, nr 28, s. 3. [Rec. Dzieci Wielkiej Wsi].
reLJković M.a. – reycHMan J.: Kochanowski a Relković. „Odrodzenie” 1948, nr 6, s. 5. [Przed

stawienie broszury – w. sTeckeL: Wpływ Kochanowskiego na Relkovicia. Budapest, Insty
tut Polski, 1943].

1949

Ogólne:
A.O.: Odrodzenie katolicyzmu w literaturze (Kroacja). „Słowo Powszechne” 1949, nr 204, s. 3. 

[M.in. V. Deželić, D. Domjanić, B. Horvat, S. Jukić, V. Nazor, M. Pavelić, I. Poljak, M. Soljačić, 
Đ. Sudeta].

GraBowski T.s.: Jugosłowiańska epika ludowa po polsku. PS 1949, T. 1, s. 172–180. [Rec. Jugo-
słowiańskiej epiki ludowowej. Tłum. c. JasTrzęBiec-kozłowski. Wybór, wstęp, objaśnienia 
M. JakóBiec. Wrocław, Ossolineum, 1948].

Szczegółowe:
Bošković r. – karwowski a.: Rudżer Józef Boszkowicz, uczony i patriota dubrownicki. „Prze

gląd Powszechny” 1949, nr 12, s. 363–375.
sTrossMayer J.J. – J.M.s.: Wystąpienie Strossmayera. „Tygodnik Powszechny” 1949, nr 49, s. 8. 

[Polemika z publikacją – J.J. sTrossMayer: Przemówienie watykańskie.  „Odra” 1949, nr 41, 
s. 2–3; sugestia, że cytowane fragmenty to falsyfikat].

1950

Ogólne:
BazieLicH w.: Historia z kroniki Trogiru.  „Odra”  1949, nr 32, s. 3. [Konflikt w kościele trogirskim 

w XIV wieku].
dukanović a.: „Literatura” i literatura dzisiejszej Jugosławii.   „Gazeta Krakowska”.   „Echo Ty

godnia” [dodatek tygodniowy] 1950, nr 20, s. 3.
kaLinin a.: Faszyzacja literatury i sztuki w Jugosławii. „Trybuna Ludu” 1950, nr 230, s. 6;  „Wol

ność” 1950, nr 206, s. 3. [Za:  „Sovetskoe iskusstvo”].
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1951

Ogólne:
LeHr-spławiński T.: Zagadnienie Chorwatów nadwiślańskich. PS 1951, T. 2, s. 17–32. [Etnoge

neza Chorwatów].

1952

Ogólne:
kaLiTa H.: Titowcy i literatura. ŻS 1952, nr 11, s. 21–23. [Amerykanizacja życia kulturalnego, 

prześladowania pisarzy].
wiLczek M.: Titowska poezja.  „Sztandar Młodych”  1953, nr 126, s. 4. [Negatywnie o literaturze 

z przekładami fragmentów wierszy].

1953

Szczegółowe:
voJnović i. – szwarcenBerG c.k.: Zmierzch Dubrownika.  „Tygodnik Powszechny”  1953, nr 31, 

s. 6. [Nt. Trylogii dubrownickiej].

1955

Ogólne:
old.: Literatura Jugosławii. ŻL 1955, nr 32, s. 11. [Za: J. Gawriłow z „Literaturnoj gazety”; po

szczególne literatury, kilka zdań o M. Krležy i M. Matkoviciu].

Szczegółowe:
GunduLić i. – zieMny a.: Narodowa epopeja jugosłowiańska. „Świat i Życie” 1955, nr 42, s. 2. 

[Nt. Osmana].
MaTković M. – Brandys M.: W teatrze. Notaki jugosłowiańskie (2). „Dziennik Polski” 1955, nr 

154, s. 3. [Relacja z pobytu w Belgradzie; sztuka Na kraju puta M. Matkovicia wystawiona 
przez Jugoslovensko dramsko pozorište].
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1956

Ogólne:
MaLiniak a.: Niech decyduje talent i piękno. „Przyjaźń” 1956, nr 47, s. 7. [Relacja z rozmowy 

z T. Maldenoviciem, B. Novakoviciem i N. Simiciem].
siMić n.: Nowe drogi literatury jugosłowiańskiej. Tłum. M. krukowska. „Nowa Kultura” 1956, 

nr 51, s. 3, 7. [Reprodukcja rzeźby Wspomnienie I. Meštrovicia;  jugosłowiańska odmiana soc
realizmu, czyli „Estrada”; czasopisma; spór awnagardystów z realistami, proza, M. Krleža].

BaTowski H.: Przyjaciele Słowianie. Warszawa, Czytelnik, 1956. [W rozdziale Słowiańska Wio-
sna Ludów podrozdział Pucić i Tomasseo (s. 120–128); m.in o ich kontaktach z A. Mickie
wiczem oraz o A. TorkwacieBrliciu].

ćirLić B.: Czy przeciw otwartym oknom. (Na marginesie życia literackiego w Jugosławii). T 1956, 
nr 2, s. 200–202. [Surrealizm, ruch przeciwko realizmowi po 1948 r.; spór realistów z „mo
dernistami”, M. Krleža, otwarcie się na wpływy Zachodu].

kaLiTa H. : Wśród pisarzy jugosłowiańskich. „Radio i Świat” 1956, nr 48, s. 3. [Literatura po 
II wojnie światowej, podział na starsze i młodsze pokolenie, M. Krleža, R. Marinković, 
M. Matković; M. Držić w związku z emisją w Programie I Polskiego Radia słuchowiska 
S. Perovicia Ziarnko piasku].

novaković B.: Krytyka literacka we współczesnej literaturze jugosłowiańskiej. „Przegląd Kul
turalny” 1956, nr 50, s. 2.

paLavesTra p.: Płodne lata jugosłowiańskiej literatury. (Korespondencja własna z Belgradu). 
Tłum. Z.S. [z. sToBerski]. „Po Prostu” 1956, nr 7, s. 4. [Ogólnie, bez podziału na literatury 
narodowe, sytuacja po wojnie].

radwoLina i.: Życie literackie w Jugosławii. „Nowe Czasy” 1956, nr 23, s. 21–24. [Czasopisma, 
krytyka literacka, podział na realistów i „modernistów”; m.in. A. Barac, J. Horvat, V. Kaleb, 
V. Nazor, T. Ujević].

Szczegółowe:
GunduLić i. – zaLewski r.: Pieśń o zwycięzcy spod Chocimia. „Widnokręgi” 1956, nr 2, s. 63–66. 

[Dubrownik, Gundulić, Osman, renesans].
pucić M. – HaMM J.: Adam Mickiewicz i Medo Pucić. W: Adam Mickiewicz. 1855–1955. Między-

narodowa sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk, 17–24.04.1956. Red. k. wyka, J. rużyło-
-pawłowska. Wrocław, Ossolineum, 1958, s. 350–362.
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1957

Ogólne:
[B.a.] Jugosłowiańska delegacja kulturalna przybyła do Polski. „Trybuna Ludu” 1957, nr 289, 

s. 1. [Krótka inform.].
[B.a.] Polsko-jugosłowiańska współpraca kulturalna i naukowa.  „Trybuna Ludu” 1957, nr 247, 

s. 4.
[B.a.] Projekt ustawy o prawie autorskim w Jugosławii. „Prawo i Życie” 1957, nr 12, s. 3.
[B.a.] Rządowa delegacja kulturalna Jugosławii u wicepremiera Jaroszewicza. „Trybuna Ludu” 

1957, nr 292, s. 2. [Krótka inform.].
B.C.: Toczy się walka na łamach pism literackich. „Express Wieczorny” 1957, nr 219, s. 3. 
BeyLin k. i krzepkowski M.: Współczesna literatura jugosłowiańska. „Express Wieczorny”  1957, 

nr 219, s. 2. [„Express Jugosłowiański”; dodatek wydany na okoliczność wizyty polskiej 
delegacji w Belgradzie; krótko, literatura z lat 1945–1950].

Ega: Polsko-jugosłowiańska wymiana kulturalna w 1957 roku.  „ Trybuna Ludu” 1957, nr 203, s. 3. 
[Plany realizacji umowy kulturalnej między Polską i Jugosławią na rok 1957].

kreFT B.: O współczesnej literaturze jugosłowiańskiej. „Kronika” 1957, nr 6, s. 5, 8; 1957, nr 7, s. 4. 
[Kreft, słoweński pisarz, eseista i dramatopisarz, przebywający w Łodzi na zaproszenie 
Teatru Powszechnego; prezentacja sytuacji w prozie, poezji i dramacie, tło polityczne, kry
tyka socrealizmu; m.in. V. Parun, T. Ujević, D. Cesarić, J. Kulundžić, D. Tadijanović, M. Mat
ković, R. Marinković].

kuczewska J.: Polskie spotkania. „Trybuna Ludu” 1957, nr 234, s. 6. [Relacja z wizyty w Jugo
sławii, wymiana kulturalna].

M.A.W. [wasiLewski M.a.]: Młoda poezja Jugosławii. „Ziemia i Morze” 1957, nr 21, s. 5. [Bez 
poezji macedońskiej i słoweńskiej].

okniński z.: Z przeszłości kulturalnych stosunków polsko-jugosłowiańskich. „Za i Przeciw” 1957, 
nr 25, s. 1, 6; 1957, nr 26, s. 5.

sToBerski z.: Parę słów o rozwoju literatury jugosłowiańskiej. T 1957, nr 1, s. 157–159. [Dyspro
porcja w przekładach, decentralizacja i profesjonalizacja ZLJ, czasopisma literackie, po
lemiki, temat wojny w literaturze, drogie książki].

sToBerski z.: Zdobycze kulturalne Jugosławii. „Dziennik Ludowy” 1957, nr 206, s. 4. [Folklor, 
I. Meštrović, K. Hegedušić, teatr, literatura].

TreuGuT T s.: Nad Dunajem. 3. „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 27, s. 6–7. [Relacja z festiwalu 
Sterijno pozorje; m.in. M. Božić, D. Ivanišević, R. Marinković].

zaLewski r.: O literaturze narodów Jugosławii słów kilka. „Widnokręgi” 1957, nr 3, s. 111–117. [Li
teratura w czasie wojny i po wojnie; m.in. J. Benešić, M. Božić, I.GoranKovačić, M. Krleža, 
R. Marinković, V. Nazor].
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zh: Noty. Współczesna plastyka jugosłowiańska. T 1957, nr 7, s. 162. [Rec. wystawy Jugosło-
wiańska sztuka współczesna. Malarstwo – rzeźba].

Z.S. [sToBerski z.]: Odgłosy wizyty delegacji jugosłowiańskich pisarzy w Polsce. T 1957, nr 2, 
s. 173–174. [Artykuł T. Mladenovicia w tygodniku „Književnost” – Cała Polska na nogach, 
napisany po wizycie delegacji pisarzy jugosłowiańskich w Polsce].

Szczegółowe:
Benešić J. – [B.a.] Depesza pisarzy polskich. „Trybuna Ludu” 1957, nr 353, s. 3. [Krótka inform. 

o wysłaniu depeszy ZLP do ZLJ w związku ze śmiercią J.B].
Benešić J. – [B.a.] J. Benešić otrzymał nagrodę polskiego Penklubu za tłumaczenia. „Trybuna 

Ludu” 1957, nr 238, s. 4. [Krótka inform.].
Benešić J. –  [B.a.] Pisarz serbski Julije Benesic laureatem tegorocznej nagrody literackiej 

Penclubu. „Express Wieczorny” 1957, nr 213, s. 3; sprostowanie – [B.a.] Chorwat, a nie Serb. 
„Express Wieczorny” 1957, nr 214, s. 2.

Benešić J. – [B.a.] Zapomnieli o laureacie. „Życie Warszawy” 1957, nr 210, s. 2. [Nagroda Pen 
Clubu].

Benešić J. – BaTowski H.: Wokół nagrody prof. Beneszicia. „Życie Warszawy” 1957, nr 216, s. 4. 
[Sprostowanie do inform. Zapomnieli o laureacie. „Życie Warszawy” 1957, nr 210, s. 2].

Benešić J. – BazieLicH w.: Laureat polskiego Penclubu Julije Beneszić. „Przemiany” 1957, nr 
40, s. 8.

Benešić J. – BazieLicH w.: Laureat polskiego Penclubu Julije Beneszić. T 1957, nr 12, s. 183–184.
Benešić J. – Frančić v.: Przyjaciel wypróbowany. „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 51, s. 5 i 8.
Benešić J. – szydłowski r.: Ambasador kultury polskiej w Jugosławii. „Trybuna Ludu” 1957, 

nr 304, s. 4.
krkLec G. – Literatura polska w Jugosławii. „Trybuna Ludu” 1957, nr 280, s. 6. [Wywiad prze

prowadził R.S. (r. szydłowski)].
krkLec G. – (r): Jugosłowiański pisarz i uczony w Polsce. „Trybuna Ludu” 1957, nr 274, s. 6. 

[Krótka inform.].
krLeŽa M. – sToBerski z.: M. Krleža. „Nowa Kultura” 1957, nr 48, s. 4. [Notatka do przekładu, 

fragm. Powrotu Filipa Latinovicza].
pavLović B. – Rozmowa z chorwackim poetą.  „Orka”  1957, nr 17, s. 6. [Wywiad przeprowa

dził J.B. ożóG].
zeMLJar s. – MaJewski s.: Sanja Zemljar, najmłodsza poetka Jugosławii.   „Dziewiąta Fala”  1957, 

nr 31, s. 1–2. [Fot.].
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1958

Ogólne:
[B.a.] Wymiana kulturalna Polska – Jugosławia. „Trybuna Ludu” 1958, nr 152, s. 2. [Krótka in

form.; wyjazd T. Różewicza do Jugosławii i wizyty artystów z Jugosławii w Polsce].
BazieLicHówna B.: Uprawa roli i narzędzia rolnicze u Serbów i Chorwatów. PS 1957 [1958], T. 7, 

s. 8198. [Z 17 ilustracjami].
koprowski J.: Rozmowy z Jugosłowianami. „Dziennik Łódzki” 1958, nr 72, s. 3. [Relacja z roz

mów z członkami Serbskiego Teatru Narodowego w Nowym Sadzie, przebywającymi 
w Polsce na występach gościnnych; wrażenia z pobytu w Polsce].

naMysłowski w.: Ślady Słowian pozostałych z czasów panowania Awarów w dawnych krajach 
chorwackich. PS 1957 [1958], T. 7, s. 131–135.

orłowski w.: Festiwal teatralny w Nowym Sadzie. „Teatr” 1958, nr 13, s. 17–18. [Relacja z festi
walu Sterijno pozorje; festiwal poświęcony I. Vojnoviciowi, także o Bazarze snów i Hera-
klesie M. Matkovicia].

sToBerski z.: Z życia literackiego Jugosławii. T 1958, nr 2, s. 191–193. [Nowości wydawnicze, 
m.in. V. Kaleb, V. Parun; przekłady literatury polskiej w Jugosławii].

Živković d.: Jugosłowiańska nauka o literaturze od 1945 r. Tłum. s. kaszyński. „Zagadnienia 
Rodzajów Literackich” 1959, T. 2, z. 1, s. 97–128. [Nt. przekładów; a także: m.in. R. Supek, 
V. Sutlić, P. Šegedin, M. Tkalčić; zagrzebska stylistyka, P. Guberin, M. Feller, I. Frangeš, 
Z. Škreb; problemy wersyfikacji, M. Franičević, Š. Vučetić; krytyka literacka, M. Krleža].

Szczegółowe:
Benešić J. – [B.a.] Notatki. Julije Beneszicz. ŻL 1958, nr 1, s. 11. [Nekrolog].
Benešić J. – dankowicz a.: Wielki przyjaciel literatury polskiej (po śmierci jugosłowiańskiego 

polonisty J. Beneszicia). „Polonistyka” 1958, nr 2, s. 70–71.
Benešić J. – zBucka n.: Juliusz Beneszić. „Przegląd Humanistyczny” 1958, nr 3, s. 97–99.
desnica v. – dukanović a.: „Niespokojne wiosny Ivana Galeba”. T 1958, nr 5, s. 158–161.
drŽić M. – [B.a.] Prasa jugosłowiańska o wystawieniu sztuki Držicia w Polsce. „Teatr” 1958, nr 

24, s. 23. [Nt. artykułu M. Foteza w „Vjesniku u srijedu”].
drŽić M. – JędrzeJewicz J.: Słowiańska komedia renesansowa w Teatrze Zagłębia.  „Teatr”  1958, 

nr. 14, s. 6. [Rec.; 2 fot.].
drŽić M. – poLanica s.: Amory signora Marino.  „Słowo Powszechne”  1958, nr 121, s. 6. [Krótka 

rec. słuchowiska Teatru Polskiego Radia].
drŽić M. – proszkowski L.: Do zobaczenia Melpomeno!. „Gwarek” 1958, nr 23, s. 3. [Relacja 

z występu gościnnego Teatru Zagłębia (wystawiającego Rzymską kurtyzanę) w Domu 
Kultury Kolejorz w Tarnowskich Górach].
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drŽić M. – sToBerski z.: Marin Držić w Polskim Radiu. „Radio i Telewizja” 1958, nr 19, s. 20. 
[Życie i twórczość M. Držicia w związku z emisją słuchowiska Zaloty signora Marino w Pro
gramie II Polskiego Radia].

drŽić M. – surówka B.: „Rzymska kurtyzana”. „Dziennik Zachodni” 1958, nr 64, s. 4. 
drŽić M. – „Teatr i Film” 1958, nr 8, s. 2. [Fot. z przedstawienia w Teatrze Zagłębia w So

snowcu].
drŽić M. – zaGórski J. : Tragedie aktorek. „Kurier Polski” 1958, nr 147, s. 4. [Oszczędności 

w kulturze, zwalnianie aktorek z teatrów i przy tej okazji krótko i pozytywnie o Dundo 
Maroje (spektakl w objeździe)].

GorJan z. – Rozmowa ze Zlatko Gorjanem. „Orka” 1958, nr 37, s. 2. [Wywiad przeprowadził 
B. BarToszewicz; rozwój literatury jugosłowiańskiej, czasopisma; plany twórcze Gorjana; 
polskojugosłowiańskie kontakty literackie].

GunduLić i. – poGonowski J.: Kompozycja, styl „Osmana” Ivana F. Gundulicia.  „Sprawozdanie 
Towarzystwa Naukowego KUL” 1958, nr 7, s. 171.

krLeŽa M. – kowaLska a. [b.tyt.]. „Kierunki” 1958, nr 47, s. 5. [Rec. Powrotu…].
krLeŽa M. – (l) [LoveLL J.]: Wśród książek. Dziwna powieść Krležy. ŻL, 1958, nr 38, s. 10. [Rec. 

Powrotu Filipa Latinovicza].
krLeŽa M. – łaTuszyńska J.: Wielki pisarz słowiańskiego południa. NK 1958, nr 20, s. 1229–1230. 

[Rec. Powrotu Filipa Latinovicza; fot. autora].
krLeŽa M. – pięTak s.: Książka Mirosława Krležy. „Orka” 1958, nr 48, s. 5. [Rec. Powrotu Filipa 

Latinovicza].
krLeŽa M. – żeroMski a.: Nareszczie coś z literatury jugosłowiańskiej. „Głos Pracy” 1959, nr 219, 

s. 3. [Rec. Powrotu Filipa Latinovicza]
MareTić M. – MaGiera J.: †Tomislav Maretić.  „Ruch Słowiański”  1958, nr 2, s. 39–40. [Nekro

log].
Marinković r. –  ruszczyc M. : Ze współczesnej literatury jugosłowiańskiej. „Tygodnik Za

chodni” 1958, nr 48, s. 6. [Rec.  „Karnawału”…].
panonius J. – csorBa T.: Janus Panonius. „Meander” 1958, nr 10, s. 388–395. [Przedstawiony 

jako Węgier].
voJnović i. – Recenzje i informacje nt. występów w Polsce Serbskiego Teatru Narodowego 

z Nowego Sadu; w repertuarze Maskarada na poddaszu I. Vojnovicia:
[B.a.] O autorze „Maskarady na poddaszu”. „Echo Krakowa” 1958, nr 72, s. 5.
GraBowska a.: Trzeci i ostatni wieczór z Serbami. „Głos Robotniczy” 1958, nr 70, s. 3
Grodzicki a.: Teatr naszych przyjaciół. „Życie Warszawy” 1958, nr 76, s. 4.
orLicz M.: „Maskarada na poddaszu”. „Dziennik Łódzki” 1958, nr 70, s. 2. 
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1959

[B.a.] Rozmaitości. „Nowa Kultura” 1959, nr 43, s. 16. [Informacja o nagrodach Związku Pisa
rzy Chorwackich za rok 1959].

naTanson w.: List z Nowego Sadu. Korespondencja własna. „Trybuna Robotnicza” 1959, nr 176, 
s. 7. [Relacja ze Sterijino pozorje; m.in. Rzymska kurtyzana M. Držicia].

šauLa đ.: Krewniacy, którzy się nie znają. Tłum. M.a. wasiLewski. „Kierunki” 1959, nr 3, s. 12. 
[Artykuł napisany dla „Kierunków”; m.in. Šibenik, wojna, zniszczenia, festiwal dziecięcy, 
Warszawa].

Szczegółowe:
Benešić J. – dąBrowski B.: Julije Beneszić o repertuar polski w zagrzebskim Teatrze Narodo-

wym. PS 1958 [1959], T. 8, s. 141–142.
Benešić J. – Frančić v.: Bibliografia przekładów Julija Beneszicia z literatury polskiej. PS 1958 

[1959], T. 8, s. 181–188.
Benešić J. – Frančić v.: O pracach gramatycznych i słownikarskich J. Benešicia. PS 1958 [1959], 

T. 8, s. 133–139.
Benešić J. – GraBowski T.s.: Twórczość literacka i przekładowa Julije Beneszicia. PS 1958 [1959], 

T. 8, s. 109–131.
drŽić M. – Jordan F.: „Rzymska kurtyzana” Drżicia w Teatrze Polskim.  „Kurier Szczeciński” 

1959, nr 8, s. 6. [Rec. realizacji Teatru Polskiego w Szczecinie].
drŽić M. – Morawska H.: „Rzymska kurtyzana”  Drżicia w Teatrze Polskim.  „Głos Szczeciński” 

1959, nr 6, s. 3. [Zapowiedź premiery, krótko o Držiciu i sztuce].
drŽić M. – Messer e.: „Rzymska kurtyzana”.  „Głos Szczeciński”  1959, nr 12, s. 5. [Rec. realizacji 

Teatru Polskiego w Szczecinie].
drŽić M. – prorok L.: Farsa bajecznie kolorowa. „Odra” 1959, nr 8, s. 3. [Rec. Dunda Marojego 

w realizacji Teatru Polskiego w Szczecinie].
drŽić M. [B.a. i tyt.]  „Teatr” 1959, nr 4, s. 27. [2 fot. Dunda Marojego w realizacji Teatru Pol

skiego w Szczecinie].
drŽić M. – Recenzje i informacje nt. występów Jugosłowiańskiego Teatru Dramatycznego; 

w repertuarze m.in. Dundo Maroje M. Držicia:
cHarnicki J.: Jugosłowiański Teatr Dramatyczny na polskich scenach.   „Kultura i Życie” 1959, 

nr 19, s. 1.
eBerHardT k.: Szkoła aktorskiej zabawy. „Ekran” 1959, nr 22, s. 10.
Greń z.: Szekspir z Belgradu i Dalmacja z Szekspira. ŻL 1959, nr 21, s. 3.
karczewska-Markiewicz z.: Spotkanie z teatrem jugosłowiańskim. „Dundo Maroje” i „Król 

Lir”. „Życie Warszawy” 1959, nr 114, s. 8.
keLera J.: Teatr z Belgradu („Dundo Maroje”). „Odra” 1959, nr 23, s. 7 i 11.
naTanson w.: Goście jugosłowiańscy. „Teatr” 1959, nr 12, s. 12–13.
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szydłowski r.: Dubrownicka komedia na warszawskiej scenie. „Trybuna Ludu” 1959, nr 129, 
s. 4.

TreuGuT T s.: Jugoslavensko dramsko pozorište. „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 21, s. 10–11.
GunduLić i. – zieMny a.: Polska i Polacy w jugosłowiańskim eposie narodowym. „Świat” 1959, 

nr 28, s. 21.
krLeŽa M. – [B.a.] „Bank Glembay Ltd.” Mirosława Krležy. D 1959, nr 11, s. 181–184. [Krótkie 

streszczenie realizacji Teatru Nowego z Łodzi; wklejka, strony nienumerowane; 8 fot.].
krLeŽa M. – kaszyński s.: Skąd my to wszystko znamy?. „Odgłosy” 1959, nr 39, s. 7. [Rec. re

alizacji Teatru Nowego z Łodzi; fot. W. Mazurkiewicz grającej Baronową Castelli].
krLeŽa M. – orłowski w.: „Bank Glembay Ltd.” . „Głos Robotniczy” 1959, nr 250, s. 3. [Rec. re

alizacji Teatru Nowego z Łodzi].
krLeŽa M. – panasewicz J.: [?] „Ekspress Ilustrowany” 1959, nr 231, s. 4. [Rec. Banku… w reali

zacji Teatru Nowego z Łodzi].
krLeŽa M. – TiMoFieJew G.: Jeszcze raz mieszczaństwo. „Głos Pracy” 1959, nr 224, s. 4. [Rec. 

Banku… w realizacji Teatru Nowego z Łodzi].
krLeŽa M. – zaGórski J.: Nie ma pewniaków. „Kurier Polski” 1959, nr 228, s. 4. [Rec. Banku… 

w realizacji Teatru Nowego z Łodzi; fot.].
krLeŽa M. – [B.a.] Życie teatralne w kraju. „Teatr” 1959, nr 22, s. 2. [Nt. Banku… w realizacji 

Teatru Nowego z Łodzi; 3 fot.].
roksandić d. – GoLiński L.: „Ostrożnie z małżeństwem” na scenie objazdowej. „Trybuna Ludu” 

1959, nr 332, s. 4. [Rec. realizacji Warszawskiego Teatru Objazdowego PPIE].
roksandić d. – orłowski w.: „Ostrożnie z małżeństwem”.  „Głos Robotniczy”  1959, nr 169, s. 3. 

[Rec. realizacji Teatru Powszechnego w Łodzi].

1960

Ogólne:
(e.m.) [e. Madany]: Współczesny dramat jugosłowiański. „Orka” 1960, nr 32, s. 2. [Relacja ze 

Sterijino pozorje, m.in. Svilene papuče M. Božicia].
Frančić v.: Reforma pisowni i ujednolicenie serbsko-chorwackiego języka literackiego.  „Po

radnik Językowy” 1960, nr 7, s. 302–321.
kraGen w.: Nad brzegami Jadranu. ŻL 1960, nr 2, s. 6. [M.in. Dubrownik; fot. Stradunu].
zaTryBówna a.: Trogir – miasto podobne do snu. ŻL 1960, nr 23, s. 4. [Fot. Wykopaliska w Sa-

lonie].

Szczegółowe:
BeGo M. – [B.a.] Z zagranicy. ŻL 1960, nr 41, s. 11. [Nekrolog].
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BoŽić M. – MożeJko e.: Chłopska epopeja dalmatyńska.  „Życie i Myśl” 1960, nr  9/10, s. 172–
174. [Rec. Rodu Kurlanów].

BoŽić M. – sadkowski w.: Co kraj, to obyczaj. NK 1960, nr 11, s. 659–660. [Rec. Rodu Kurlanów].
BoŽić M. – TreuGuT T s.: Mirko Božić, poeta realizmu. „Przegląd Kulturalny” 1960, nr 27, s. 4. 

[Rec. Rodu Kurlanów].
desnica v. – Bereza H.: Najlepszy ze światów. T 1960, nr 12, s. 139–142. [Rec. Niespokojnych 

wiosen].
desnica v. – Madany e.: Niespokojne wiosny. NK 1960, nr 13, s. 784–786. [Rec.].
desnica v. – pięTak s.: Niespokojne wiosny.  „Tygodnik Kulturalny Orka” 1960, nr 33, s. 5. [Rec.].
desnica v. – wróBLewska T.:  „Niespokojne wiosny”.  „Nowa Kultura”  1960, nr 36, s. 2. [Rec.].
drŽić M. – FLaszen L. [b.tyt.].  „Echo Krakowa” 1960, nr 71, s. 3. [Nt. Dunda Marojego w reali

zacji Teatru Ludowego w Nowej Hucie].
drŽić M. – JędrzeJczyk o.: Nowohucka i jugosłowiańska komedia dell’arte.  „Teatr”  1960, nr 8, 

s. 22. [Rec. Dunda Marojego w realizacji Teatru Ludowego w Nowej Hucie; fot.].
drŽić M. – kudLiński T.: Plaut z Dubrownika. „Dziennik Polski” 1960, nr 71, s. 3. [Rec. Dunda 

Marojego w realizacji Teatru Ludowego w Nowej Hucie].
GeorGiJević [đurđević] B. – BasaJ M.: Bohemizmy w polskich przekładach B. Georgevichiusa. 

„Poradnik Językowy” 1960, z. 4, s. 166–187.
MaTković M. – Rozmowa z jugosłowiańskim pisarzem. „Odgłosy” 1960, nr 48, s. 8. [Wywiad 

przeprowadził s. kaszyński; fot. Matkovicia].
roksandić d. – ami [soLiński B.]: Teatralne zapiski.  „Nadodrze”  1960, nr 4, s. 12. [M.in. Ostroż-

nie z małżenstwem].
roksandić d. – Jankowski L.: Debiut i… „Warmia i Mazury” 1960, nr 11, s. 23. [Rec. Ostrożnie 

z małżeństwem w realizacji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie].
roksandić d. – Mirecki J. [?].   „Nowiny Rzeszowskie” 1960, nr 263, s. 4. [Rec. Ostrożnie z mał-

żeństwem w realizacji Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie].
roksandić d. – piwińska M.: Sztuka uwodzenia. „Teatr” 1960, nr 24, s. 10–11. [M.in. Ostrożnie 

z małżeństwem w realizacji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie].
roksandić d. – prorok L. [?].   „Głos Olsztyński”  1960, nr 252, s. 10. [Rec. Ostrożnie z małżeń-

stwem w realizacji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie].
šiMić a.B. – dukanović a.: A.B. Šimić. „Nowa Kultura” 1960, nr 23, s. 7. [Krótka notatka].
vLačić M. – urBan w.  [?].  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”. R. 5. Red. J. TazBir . War

szawa, PAN, Instytut Historii. PWN, 1960, s. 262–265. [Rec. książki M. Mirkovicia: Matija 
Vlačić. Beograd 1957].
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1961

Buczkówna M.: Liryka jugosłowiańska. „Nowa Kultura” 1961, nr 9, s. 7. [Rec.].
Madany e.: Współczesna liryka jugosłowiańska. NK 1961, nr 9, s. 537–538. [Rec.]
niedzieLa z.: Liryka jugosłowiańska. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 47, s. 5. [Rec.].
przyBoŚ J.: Liryka jugosłowiańska. „Przegląd Kulturalny” 1961, nr 18, s. 5. [Rec.].
T.M.: O filmie jugosłowiańskim. ŻL 1961, nr 4, s. 10. [M.in. Dziewiąty krąg F. Štiglica].

Szczegółowe:
čedoMiL J. – poGonowski J. [?]. PS 1961, T. 11, s. 216–217. [Rec. książki S. Graciottiego, wło

skiego slawisty, La critica di Jakša Čedomil (Milano 1959)].
dJaLski šandor k. –  BoBrownicka M. : Nieznane listy Ksavera Šandora Djalskiego do Bro-

nisława Grabowskiego. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czer
wiec 1961)” [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1961, T. 5, z. 1, s. 137–
138. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa 
26.04.1961].

drŽić M. – żMiJ d.: Zapiski z festiwali. D 1961, nr 9, s. 167–169. [Dubrownickie Igrzyska Letnie, 
m.in. M. Držić, I. Gundulić, J. SterijaPopović].

krLeŽa M. – Madany e.: Opowiadania Miroslava Krležy. NK 1961, nr 10, s. 611–612. [Rec. zbioru 
„Świerszcz pod wodospadem”…].

krLeŽa M. – Madany e.: „Na krawędzi rozumu”. NK 1961, nr 4, s. 219–221. [Rec.].
krLeŽa M. – Madany e.: „Świerszcz pod wodospadem”. „Orka” 1961, nr 10, s. 7. [Rec. powieści 

Na krawędzi rozumu i zbioru opowiadań „Świerszcz pod wodospadem”…].
krLeŽa M. – MożeJko e.: Pisarze współcześni. Mirosław Krleža. NK 1961, nr 10, s. 641. [Z cyklu 

Pisarze współcześni; fot.].
roksandić d. – Marszałek k . [?].  „Panorama Północy” 1961, nr 7, s. 15. [Rec. Ostrożnie z mał-

żeństwem  w realizacji Teatru im. Aleksandra Węgierki w Białystoku].
roksandić d. – sieMiaT ycka k . [?].  „Gazeta Białostocka” 1961, nr 24, s. 3. [Rec. Ostrożnie z mał-

żeństwem w realizacji Teatru im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku].
šenoa a. – koT w.: Korespondencja Augusta Šenoi z Polakami.  „Slavia Occidentalis” 1961, 

T. 21, s. 161–183. [Listy od W.L. Anczyca, J. Chociszewskiego, A. Gillera, B. Grabowskiego, 
P. Konarzewskiej, J. Szczepaniaka].
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1962

Ogólne:
[B.a.] Nowa kultura za granicą. O zaangażowaniu. W Jugosławii. „Nowa Kultura” 1962, nr 27, 

s. 12. [Dyskusja toczona w Jugosławii nt. zaangażowania współczesnej literatury; zrefe
rowano głównie artykuł Z. Gluščevicia z „Književnih novina”].

GadoMski r.: Cocktail wielonarodowy i kultura. ŻL 1962, nr 48, s. 4, 5. [Różnice między po
szczególnymi narodami].

kaLiTa H.: Krytyka? – Tak, ale rzetelna.  „Nowa Kultura”  1963, nr 8, s. 6. [Kality polemika z Wierz
bickim, krytykującym w PS przekłady zawarte w antologii Liryka jugosłowiańska].

koT w.: Literatura jugosłowiańska. RL 1957 [1962], s. 404–407. [M.in. V. Kaleb].
koT w.: Literatura jugosłowiańska. RL 1961 [1962], s. 363–366. [Rec. m.in. zbioru „Świerszcz 

pod wodospadem” i inne opowiadania M. Krležy].
Madany e.: 18 opowiadań jugosłowiańskich. NK 1962, nr 18, s. 1128–1131. [Rec. zbioru Bar „Ti-

tanic”; fot. M. Krležy i I. Andricia].
pavLeTić v.: Współczesna dramaturgia jugosłowiańska. Tłum. z. sToBerski. D 1962, nr 6, s. 134–

140. [M.in. M. Božić, P. Budak, G. Gamulin, F. Hadžić, D. Ivanišević, S. Kolar, M. Krleža, R. Ma
rinković, M. Matković, D. Roksandić, D. Smole].

sławski F: Najdawniejszy język Dubrownika.  „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych 
(styczeń–czerwiec 1962)”  [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1962, T. 6, 
z. 1, s. 156–159. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowiano
znawstwa w dniu 14.03.1962].

Teatr i dramaturgia w Jugosławii. „Nowa Kultura” 1962, nr 7, s. 12. [Rozmowa z. sToBerskieGo 
z p. BrozeM oraz i. FoGiM; ogólnie o twórczości, tematyce, festiwalach (Dubrovnik, Split, 
teatr dziecięcy w Sarajewie i Nowy Sad jako najważniejszy), polityce repertuarowej; bez 
konkretów narodowych; zasady finansowania teatrów, jeden krótki akapit o tekstach, 
wymieniony m.in. Areteusz M. Krležy i Gloria R. Marinkovicia].

wierzBicki J.: Pierwsza polska antologia liryki jugosłowiańskiej. PS 1962, T. 12, s. 213–221. [Rec. 
antologii Liryka jugosłowiańska].

Szczegółowe:
andronicus TranquiLLinus parTHenius – BoLz B.: Literacka spuścizna Andronika (niewydane 

dotąd rękopisy). „Meander” 1962, nr 7/8, s. 378–392. [Zamieszczone w języku łacińskim wraz 
z przekładem filologicznym na język polski następujące utwory: Panegiryk na cześć Pry-
masa Jana Łaskiego, hymn – Ad Virginem,  Memoriał o znaczeniu poezji,  krótki list łaciński].

đaLski k.š. – BoBrownicka M. : Nieznane listy Ksavera Šandora Djalskiego do Bronisława 
Grabowskiego. PS 1962, T. 12, s. 223–227.

GunduLić i. –  Živančević M. : „Historia państwa otomańskiego” jako źródło uzupełnienia 
„Osmana” Gundulicia.  „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czer
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wiec 1962)” [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1962, T. 6, z. 1, s. 159–
160. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w 
dniu 14.03.1962].

GunduLić i. – Živančević M.: Z badań nad uzupełnieniem „Osmana” Gundulicia przez Ivana 
Mažuranicia. PS 1962, T. 12, s. 157–177.

krLeŽa M. – MożeJko e.: Słownik autorów współczesnych. Powroty Mirosława Krležy. ŻL 1962, 
nr 48, s. 4. [Nt. całej twórczości; fot.].

MaTković M. – [B.a.] Człowiek i mit. „Teatr” 1962, nr 10, s. 25. [Rec. Heraklesa w realizacji Te
atru w Koszalinie; fot.].

MaTković M. – kaszyńska k. [b.tyt.]. D 1962, nr 7, s. 158. [List].
MaTković M. – kaszyński s. / sToBerski z. [b.tyt.]. D 1962, nr 3, s. 142–144. [List S. Kaszyń

skiego w sprawie publikacji przekładu sztuki Herakles M. Matkovicia; odpowiedź redakcji 
i Z. Stoberskiego].

MaTković M. – ŚLipińska J. [?].  „Głos Koszaliński” 1962, nr 59, s. 3–4. [Rec. Heraklesa w reali
zacji Teatru w Koszalinie].

MaTković M. – Za mało się znamy. „Nowa Kultura” 1962, nr 47, s. 4. [Wywiad przeprowadził 
z. sToBerski; polski teatr, kontakty kulturalne].

MaTković M. – zinowiec M.: Koszalińscy goście. „Głos Szczeciński” 1962, nr 55, s. 5. [Rec. m.in. 
Heraklesa w realizacji Teatru w Koszalinie]. 

1963

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1963, nr 5, s. 94. [M.in. R. Marinković]; T 1963, nr 7, s. 94–95. 

[M.in. M. Krleža, I. Meštrović, P. Šegedin, K. Špoljar]; T 1963, nr 8, s. 90–91. [M.in. A.G. Matoš]; 
T 1963, nr 10, s. 96–97. [M.in. I. Dončević]; T 1963, nr 12, s. 93–94. [M.in. M. Krleža].

[B.a.] W Bostonie o Jugosławii. ŻL 1963, nr 4, s. 14. [M.in. Dalmacja; Studio Filmów Rysunko
wych w Zagrzebiu; D. Koloman, M. Krleža, M. Matković].

(D.C.) [cirLić d.]: Nowa kultura za granicą. Talent i kultura. Bilans roku literackiego w Jugosławii. 
„Nowa Kultura” 1963, nr 6, s. 8. [Na podstawie „Književnih novina”, 5 krytyków z różnych 
republik o sytuacji w literaturze w 1962 r., literatura chorwacka – V. Pavletić].

FoTez M. – Prapremiera w Teatrze Zagłębia. Rozmowa z dr. Marko Fotezem. „Trybuna Robot
nicza” 1963, nr 295, s. 5. [Wywiad przeprowadziła M. podoLska; nt. polskiej prapremiery 
w Teatrze Zagłębia, reżyserowanej przez M. Foteza sztuki Długie życie Velimira Oswalda 
V. Lukicia].

koT w.: Dramat jugosłowiański w Polsce do roku 1939. Część I. Okres do r. 1914. „Sprawozda
nia z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1963)”  [Kraków, Polska Akademia 
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Nauk. Oddział w Krakowie] 1963, T. 7, z. 1, s. 189–191. [Streszczenie referatu wygłoszonego 
na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa 17.04.1963; m.in. J.E. Tomić, I. Vojnović].

koT w. : Dramat jugosłowiański w Polsce do roku 1939. Część II. Okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1963)” 
[Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1963, T. 7, z. 1, s. 191–194. [Stresz
czenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa 8.05.1963; m.in. 
J. Kosor, I. Vojnović, M. Ogrizović, M. Krleža].

koT w.: Dramat serbski i chorwacki na scenach polskich do roku 1914. PS 1963, T. 13, s. 164–183. 
[M.in. J.E. Tomić, I. Vojnović].

MaciąG w.: Jugosławia 1963. ŻL 1963, nr 26, s. 5. [Reportaż z podróży].
vuJičić p.: Dwadzieścia lat literatury jugosłowiańskiej. Tłum. J. zycH. ŻL 1963, nr 48, s. 1–2.
Živančević M.: Literatura jugosłowiańska w Polsce po drugiej wojnie światowej. PS 1963, T. 13, 

s. 184–197.

Szczegółowe:
car-eMin v. –  Car Emin Viktor 1870–1963. „Nowa Kultura” 1963, nr 19, s. 8. [Nekrolog].
drŽić M. – FornaLczyk F.: Zabawa w teatr. „Głos Wielkopolski” 1963, nr 97, s. 3. [Rec. z wy

stępów amatorskiego Teatru Pionierów z Zagrzebia, wystawiającego w Poznaniu dwu
częściowe widowisko komediowe na podstawie komedii M. Držicia (1. część widowiska – 
Dubrownicka noc, 2. część widowiska – Żarty ze Stanca)].

drŽić M. – sT yks M.a. [MaŚLiński J.]: Przegląd prasy. ŻL 1963, nr 37, s. 2. [Specjalny zeszyt 
„Ruchu Literackiego” wydany na zjazd slawistów w Sofii; w jednym akapicie o przedsta
wieniu Dunda Marojego w Nowej Hucie].

desnica v. – Madany e.: „Zimowe letnisko”. NK 1963, nr 10, s. 517–518. [Rec.].
desnica v. – pioTrowski a.: Sezon w piekle.  „Kierunki” 1963, nr 16, s. 7. [Rec. Zimowego let-

niska].
krLeŽa M. –  [B.a.] Rozmaitości. Jubileusz Miroslava Krležy. „Nowa Kultura” 1963, nr 19, s. 8. 

[Krótka notatka o obchodach jubileuszu 70lecia urodzin i 50lecia twórczości].
krLeŽa M. –  [B.a.] Z bliska i z daleka. Laureaci nagrody Nazora. „Kultura” 1963, nr 8, s. 2. [Na

groda im. V. Nazora za całokształt twórczości].
krLeŽa M. –  T.K. [LoveLL J., pseud. Tomasz Klon]: Krleža i Križanec. ŻL 1963, nr 28, s. 10. [Rec. 

spektaklu Ballady Petricy Kerempuha; fot. z przedstawienia w następnym numerze – ŻL 
1963, nr 29, s. 11].

MaTković M. – [B.a.] Nasi goście.  „Polska” 1963, nr 2, s. 48. [Krótka inform. o pobycie w Polsce 
w związku z wystawieniem sztuki Herakles w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie].

raBadan v. – BeyLin k.: Śmiech sprzed 400 lat. „Express Wieczorny” 1963, nr 277, s. 6. [Rec. 
Raju na ziemi czyli żony niemej w realizacji Teatru Rozmaitości w Warszawie].

raBadan v. – Grodzicki a.: Staroświeckość rekonstruowana. „Życie Warszawy” 1963, nr 278, 
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s. 4 [tak podaje PBL]; jest w: nr 279, s. 6. [Rec. Raju na ziemi czyli żony niemej w realizacji 
Teatru Rozmaitości w Warszawie].

raBadan v. – Jaszcz. [szczepański J.a.]: Starofarsa podrobiona. „Trybuna Ludu” 1963, nr 322, 
s. 6. [Rec. Raju na ziemi czyli żony niemej w realizacji Teatru Rozmaitości w Warszawie].

raBadan v. – poLanica s. [Bury s.e.] [?] „Słowo Powszechne” 1963, nr 282, s. 3. [Rec. Raju 
na ziemi czyli żony niemej].

raBadan v. – (P.H.) [przewoska H.]: Hobby uczonego Chorwata. „Stolica” 1963, nr 51/52, s. 9. 
[Rec. Raju na ziemi czyli żony niemej w realizacji Teatru Rozmaitości w Warszawie]. 

šeGedin p. – [B.a.] Notatki. Petar Šegedin. ŻL 1963, nr 29, s. 10. [Za: „Les Nouvelles Littéraires”; 
P. Šegedin (nazwisko z błędem, Segadin) w związku z ukazaniem się we Francji przekładu 
powieści Dzieci Boga].

šoLJan a. – dukanović a.: Zdrajcy-niezdrajcy. T 1963, nr 6, s. 107–109. [Rec.].

1964

Ogólne: 
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1964, nr 11, s. 154–156. [M.in. M. Krleža, A. Stipčević];

T 1964, nr 12, s. 149–151. [M.in. I. Mažuranić].
[B.a.] Pisarze jugosłowiańscy w Polsce: A. Isaković, M. Oljača, Đ. Šnajder.  „Trybuna Ludu” 1965, 

nr 125, s. 4;  „Życie Warszawy” 1965, nr 113, s. 4.
dJokić r.: Rozwój i osobliwości powojennej poezji jugosłowiańskiej. „Sprawozdania z Posie

dzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1964)”  [Kraków, Polska Akademia Nauk. Od
dział w Krakowie] 1964, T. 8, z. 1, s. 124–126. [Streszczenie referatu wygłoszonego na po
siedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 22.04.1964].

FLaker a.: Notatki o współczesnej literaturze chorwackiej. ŻL 1964, nr 48, s. 4. [Różnice mię
dzy literaturą serbską a chorwacką, życie kulturalne, czasopisma, poezja, proza i dramat 
chorwacki, M. Krleža].

GoLdBerGowa k.: Kilka słów o wydawcach jugosłowiańskich. ŻL 1964, nr 26, s. 6.
irzyk z.: Od Ljubišy do Bulatovicia. „Kierunki” 1964, nr 44, s. 8. [Ogólnie nt. wcześniejszych 

przekładów].
Janković a.: Festiwal w Dubrowniku. ŻL 1964, nr 30, s. 10. [Relacja z Dubrownickich Igrzysk 

Letnich].
Janković a.: O jugosłowiańskiej literaturze. ŻL 1964, nr 26, s. 6. [W wielkim skrócie historia 

literatury od średniowiecza do współczesności].
J.k. [koprowski J.]: Prezentacja pisarzy Jugosławii. „Odgłosy” 1964, nr 39, s. 7. [Krótka inform. 

o Antologii noweli jugosłowiańskiej ].
koT w.: Dramat jugosłowiański na scenach polskich w 20-leciu międzywojennym. PS 1964, 

T. 14, s. 142–176. [M.in. J. Benešić, J. Kosor, M. Krleža, J. Kulundžić, M. Ogrizović, I. Vojnović].
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koT w.: Literatura jugosłowiańska. RL 1958–1960 [1964], s. 489. [Rec. m.in. Liryki jugosłowiań-
skiej].

koT w.: Literatura jugosłowiańska. RL 1962 [1964],  s. 361. [Rec. m.in. zbioru opowiadań Bar 
„Titanic”…].

Madany e.: Antologia noweli jugosłowiańskiej. NK 1964, nr 19, s. 885–887. [Rec.].
TerLecki o.: Nowela jugosłowiańska. ŻL 1964, nr 48, s. 4. [Rec. Antologii…].
uLewicz T.: Związki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowo-zachodnią 

w dobie humanizmu i renesansu. Kilka uwag i propozycji. „Ruch Literacki” 1963, z. 4, s. 163–
181. [Dominuje polska perspektywa, o Chorwatach, których coś łączyło z Polską].

Szczegółowe:
drŽić M. – Wywiad z reżyserem. „Gazeta Poznańska” 1964, nr 132, s. 3. [Wywiad z B. GoM-

BačeM, przebywającym wówczas w Polsce na stypendium, reżyserem Dunda Marojego 
w Teatrze Nowym w Poznaniu].

krLeŽa M. –  [B.a.] Z zagranicy. ŻL  1964, nr 26, s. 15. [Notatka o wręczeniu nagrody].
krLeŽa M. –  [B.a.] Z zagranicy. ŻL 1964, nr 31, s. 11. [O wydaniu tomu tekstów krytycznych 

poświęconych Krležy pod redakcją M. Matkovicia].
krLeŽa M. –  B.B. [BarToszewicz B.]: Miroslav Krleža. Sprawa Bakrana. „Radio i Telewizja” 1964, 

nr 26, s. 17. [Opis spektaklu Teatru Telewizji].
krLeŽa M. –  łaTuszyńska J.: Polonica w twórczości Miroslava Krležy (w siedemdziesięciolecie 

urodzin pisarza). PS 1964, T. 14, s. 123–141.
krLeŽa M. –  szarecki s.: Oni wybrali ideę. „Ekran” 1964, nr 27, s. 14. [Rec. spektaklu Teatru 

Telewizji Sprawa Bakrana].
kaLeB v. –  TreGer e. [?]. „Trybuna Mazowiecka” 1964, nr 302, s. 4. [Rec. Między dniem i nocą].
MaŽuranić i. – koT w.: Polskie przekłady poematu Ivana Mažuranicia „Śmierć Smail-agi Čen-

gicia”. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1964)”  [Kra
ków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1964, T. 8, z. 1, s. 137–140. [Streszczenie 
referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 10.06.1964].

sTrozzi T. – GzeLLa L.: „Gra i rzeczywistość”.   „Kurier Lubelski” 1964, nr 124, s. 3. [Rec. realizacji 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie].

sTrozzi T. – K i W: Kronika teatralna. „Kultura” 1964, nr 17, s. 9. [Rec. Zabójstwa na scenie w re
alizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy].

sTrozzi T. – szyMkiewicz J. [?].  „Gazeta Pomorska” 1964, nr 86, s. 5. [Rec. Zabójstwa na scenie  
w realizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy].
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1965

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1965, nr 2, s. 152–154. [M.in. D. Cvitan o poezji chorwackiej]; 

T 1965, nr 6, s. 147–149. [M.in. P. Šegedin]; T 1965, nr 11, s. 146–148. [M.in. V. Zuppa o nowszej 
poezji chorwackiej]; T 1965, nr 12, s. 144–146. [M.in. A. Cesarec, P. Šegedin]. 

[ćosić d.]: Rzeczywistość i sny. „Fakty i Myśli”.   „Wiatraki” [dodatek literacki] 1966, nr 5, s. 1, 4. 
[Wywiad przeprowadził T. drewnowski; nt. rozwoju współczesnej literatury jugosłowiań
s kiej, przede wszystkim o podziale na realistów i „modernistów”].

Frasik J.a.: Jugosławia. „Wieści” 1965, nr 48, s. 3. [Współczesna poezja].
Lukić s.: Epoka jako punkt krytyczny. Tłum. M. krukowska. „Fakty i Myśli”.  „Wiatraki” [doda

tek literacki] 1965, nr 5, s. 1, 4.
Lukić s.: Średni lot. Tłum. M. krukowska. „Fakty i Myśli”.  „Wiatraki” [dodatek literacki] 1965, 

nr 20, s. 3–4. [Kinematografia].
sToBerski z.:  Festiwal teatralny w Nowym Sadzie. D 1965, nr 26, s. 10. [M.in. Zamieć  P. Budaka].
wyka k.: Seminarium w Dubrowniku. ŻL 1965, nr 41, s. 1, 7. [Międzynarodowe seminarium 

nt. Uniwersytet dzisiaj (Univerzitet danas); fot. Dubrownika].

Szczegółowe:
ivšić s. – TopoLińska z. [?] . „Rocznik Slawistyczny” 1965, T. 24, cz. 1, s. 171–174. [Rec. książki 

Zbornik u čast Stjepana Ivšicia].
kaLeB v. – Madany e.: „Między dniem i nocą”. NK 1965, nr 6, s. 265–268. [Rec.].
Marinković r. –  Groo J. : Dramaturgia Ranka Marinkovicia. „Sprawozdania z Posiedzeń 

Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1965)” [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział 
w Krakowie] 1966, T. 9, z. 1, s. 138–141. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedze
niu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 2.06.1965; przedstawienie dwóch dramatów: Al-
batros i Glorija].

MaŽuranić i. – koT w.: Polskie przekłady poematu Ivana Mažuranicia. „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1966, nr 112, s. 193–204.

MaŽuranić i. – sTadnikiewicz J.: Studium o artyzmie Ivana Mažuranicia. PS 1965, T. 15, s. 223–
227. [Przedstawienie rozprawy i. FranGeša Mažuranićeva umjetnost opublikowanej w cza
sopiśmie „Forum”].

MaŽuranić i. – wierzBicki J.: Nowa monografia o Ivanie Mažuraniciu. PS 1965, T. 15, s. 217–222. 
[Rec. książki M. Živančević: Ivan Mažuranić. Zagreb 1963].

šenoa a. – Živančević M.: August Šenoa a Słowiańszczyzna. PS 1965, T. 15, s. 159–198.
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1966

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1966, nr 8, s. 151. [M.in. R. Marinković]; T 1966, nr 9, s. 144. 

[M.in. T. Slavica].
[B.a.] Koncepcje i wydarzenia jugosłowiańskie. Działalność Michajło Michajłowa. ŻL 1966, nr 34, 

s. 11. [Sprawa Mihajla Mihajlova, dysydenta jugosłowiańskiego].
[B.a.] Kronika. Co słychać w Jugosławii. D 1966, nr 6, s. 125–126. [Sztuka M. Matkovicia Raniony 

ptak, wystawiona przez HNK w Zagrzebiu, oraz sztuka S. Tomislava Odkupiony dramat, 
wystawiona przez HNK w Splicie].

czoJanovicz v. [čoLanović v.]: Nowa fala literatury jugosłowiańskiej. ŻL 1966, nr 50, s. 11. 
[M.in. A. Šoljan].

čoLanović v.: Powojenna powieść jugosłowiańska. Tłum. J. łaTuszyńska. „Fakty i Myśli”.  „Wia
traki” [dodatek literacki] 1966, nr 20, s. 4. [Na podstawie sympozjum poświęconego po
wojennej powieści w Jugosławii (Belgrad, 15–17.10.1965); m.in. M. Krleža, V. Desnica].

dzierżawska u. : 130. rocznica chorwackiego odrodzenia narodowego. „Przegląd Humani
styczny” 1966, nr 6, s. 172–173. [Opracowane na podstawie czasopisma „Telegram”].

dzierżawska u.: Stulecie Jugosłowiańskiej Akademii Umiejętności i Sztuki. „Przegląd Huma
nistyczny” 1966, nr 6, s. 170–172. [Opracowane na podstawie artykułu dr. I. Ilicia, zamiesz
czonego w czasopiśmie „Telegram”].

HećiMović B.: La dramaturgie yougoslave d’après guerre.  „Le Thèâtre en Pologne” 1966, nr 4/5, 
s. 93–96.

koT w.: Literatura jugosłowiańska. RL 1964 [1966], s. 395–399 [Rec. m.in. Antologii noweli ju-
gosłowiańskiej oraz Między dniem i nocą V. Kaleba].

LoveLL J.: Podróż po Jugosławii. ŻL 1966, nr 52, s. 1, 13, 14. [Reportaż].
łaTuszyńska J. : Siedemnastowieczny Dubrownik w oczach cudzoziemców. PS 1966, T. 16, 

s. 116–153. [Republika Dubrownicka, sytuacja polityczna i wynikająca z niej twórczość 
literacka].

sTadnikiewicz J.: Przegląd zawartości  czasopisma  „Umjetnost rijeci” („Sztuka Słowa”) 1957–
1963. „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 1, s. 338–345.

sToBerski z.: Dramaturgia i teatr jugosłowiański na scenach polskich po 1945 roku. „Fakty i My
śli”.  „Wiatraki” [dodatek literacki] 1966, nr 20, s. 4. [Wyliczenie dotychczas wystawionych 
sztuk z elementami ich recepcji].

Szczegółowe:
kriŽanić J. – Frančić M.: Juraj Križanić a Polska. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauko

wych (styczeń–czerwiec 1966)” [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 
1967, T. 10, z. 1, s. 101–103. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji 
Słowianoznawstwa w dniu 9.02.1966].
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kušan i. – skroBiszewska H. [b.tyt.]. NK 1966, nr 24, s. 1488–1489. [Rec. Zagadkowego chłopca].
MaruLić M. – MaGnuszewski J.: Od Nabuchodonozora do Smail-agi Czengicia. (Z rozważań 

nad epiką Marka Marulicia i Ivana Mažuranicia). PS 1966, T. 16, s. 3–25.
MaŽuranić i. – MaGnuszewski J.: Od Nabuchodonozora do Smail-agi Czengicia. (Z rozważań 

nad epiką Marka Marulicia i Ivana Mažuranicia). PS 1966, T. 16, s. 3–25.
nazor v. – sTadnikiewicz J.: Programowa twórczość epiczna Nazora w chorwackiej krytyce 

literackiej. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1966)”  [Kra
ków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1967, T. 10, z. 1, s. 105–107. [Streszczenie 
referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 9.02.1966].

raBadan v. – [B.a.] Pokrótce. „Teatr” 1966, nr 3, s. 17. [Notatka o przybyciu Rabadana do Gru
dziądza na prapremierę sztuki Burza ognia].

roksandić d. – kuszTeLski B.: Bałtycki Teatr Dramatyczny. „Nurt” 1966, nr 12, s. 51. [Rec. Ange-
liny w realizacji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie].

roksandić d. – powęska s. [?]. „Żołnierz Polski Ludowej” 1966, nr 125, s. 2. [Not.].

1967

Ogólne:
ad [dukanović a.] : Jugosławia. T 1967, nr 7, s. 144–145. [M.in. M. MatićHalle, M. Slaviček];  

T 1967, nr 12, s. 146–147. [M.in. M. Držić].
łaTuszyńska J.: Literatura w Jugosławii.   „Polityka” 1967, nr 1, s. 10. [M.in. V. Desnica, M. Krleža, 

R. Marinković, P. Šegedin].
nazor a.: Praca nad „Słownikiem języka cerkiewnosłowiańskiego” redakcji chorwackiej w In-

stytucie Starosłowiańskim im. Svetozara Ritiga w Zagrzebiu. „Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1967)”  [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział 
w Krakowie] 1968, T. 11, z. 1, s. 176–179. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posie
dzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniach 3–5.04.1967, poświęconego historycznym 
słownikom słowiańskim (międzynarodowe sympozjum leksykograficzne)].

sToBerski z.: Kartka z Dubrownika. ŻL 1967, nr 44, s. 3. [Dubrownickie Igrzyska Letnie; m.in. 
M. Držić; fot. „Grižula” Držicia w Dubrowniku].

Szczegółowe:
drŽić M. – HausBrandT a.: Pjesnik – Marin Držić. „Kultura i Ty” 1967, nr 12, s. 43–48. [Życie 

i twórczość M. Držicia w relacji uczestnika sympozjum Marin Držić w świetle renesanso-
wego komediopisarstwa (Dubrownik)].

Hek Torović p. – waGner z.: Charakterystyka języka Petra Hektorovicia. „Sprawozdania z Po
siedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1967)” [Kraków, Polska Akademia Nauk] 
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1968, T. 11, z. 1, s. 236–238. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji 
Słowianoznawstwa w dniu 23.06.1967].

krLeŽa M. – [B.a. i tyt.]. ŻL 1967, nr 7, s. 15. [Informacja o wręczeniu nagrody Njegoša za 
powieść Zastave].

MaŽuranić i. –  wrocławski k.: Mažuraniciowski numer „Kola”. PS 1967, T. 17, s. 247–248. [Omó
wienie numeru czasopisma poświęconego zorganizowanej przez Macierz Chorwacką 
sesji naukowej na temat życia i twórczości I. Mažuranicia].

vrančić M./vraniTius M. –  cy Towsk a M : Twórczość poetycka Michała Vrančiča. „Eos” 
1967/1968, z. 1, s. 171–179. [Łacińska twórczość Vrančicia z okresu jego pobytu w Krakowie].

1968

Ogólne:
Ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1968, nr 9, s. 147. [M.in. V. Parun]; T 1968, nr 10, s. 150–151. 

[M.in. I. GoranKovačić]; T 1968, nr 11, s. 150. [M.in. M. Krleža].
adaMczyk M.: Nieznani poeci starego Dubrownika. „Nurt” 1968, nr 8, s. 14. [Komentarz do 

przełożonych wierszy S. Bobaljevicia, A. Čubranovicia, Dž. Držicia, Š. Menčeticia, N. Na
lješkovicia, D. Ranjiny, D. Zlataricia].

dukanović a.: Kronika miesiąca. Jugosławia. P 1968, nr 1, s. 93–95. [Współczesna poezja  – na 
podstawie artykułu P. Palavestry z „Savremenika”].

Jackiewicz a.: Jugosłowiańskie etiudy. ŻL 1967, nr 51, s. 5. [Rec. 2 filmów: Poniedziałek albo 
wtorek V. Mimicy i Rondo Z. Berkovicia; fot. z Ronda ŻL 1968, nr 5, s. 14].

koT w. : Chorwackie dyskusje o naturalizmie.   „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauko
wych (styczeń–czerwiec 1968)”  [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 
1969, T. 12, z. 1, s. 137–140. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji 
Słowianoznawstwa w dniu 8.05.1968; m.in. G. Galac, E. Kumičić, J. Pasarić, V. Lunaček].

koT w.: Chorwacki spór o Zolę. PS 1969, T. 18, s. 18–39. [Polemika nt. naturalizmu].
koT w.: Recepcja „Potęgi ciemnoty” Lwa Tołstoja w dramaturgii chorwackiej. „Zeszyty Nau

kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1968, nr 14, s. 273–291. 
[M.in. S. Tucić, F. Hrčić, F. Galović, A. Miličinović].

sTadnikiewicz J.: Z nowszej problematyki badań nad historią literatury chorwackiej. PS 1968, 
T. 18, s. 294–305. [Rec. książek: a. FLaker, z. škreB: Stilovi i razdoblja. Zagreb 1964; Pano-
rama hrvatske književnosti XX stoljeća. Zagreb 1966 [grupa autorów]; I. FranGeš: Studije 
i eseji. Zagreb 1967].

wierzBicki J. : Literatura jugosłowiańska. RL 1966 [1968], s. 546. [Rec. m.in. Zagadkowego 
chłopca I. Kušana oraz Kapitana Tornada M. Matošca].

wierzBicki J.: Romantyzm chorwacki a literatura polska. W: Z polskich studiów slawistycznych. 
Seria 3: Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze, 1968. Cz. 2: Nauka o li-
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teraturze. Red. Z. LiBera. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 21–32. 
[Tezy maszynopisu pracy nt. chorwackopolskich stosunków kulturalnych].

Szczegółowe:
desnica v. – dukanović a.: Pozorny regionalizm i fuga pozorna. T 1968, nr 8, s. 82–93.
drŽić M. – sToBerski z.: Międzynarodowe sympozjum poświęcone Marinowi Držiciowi (z oka-

zji 400-lecia jego śmierci). „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 3, s. 184–187. [Sympozjum  
w Dubrowniku (6–12.08.1967) nt. Marin Držić w świetle renesansowej komediografii].

ĐaLski k.š. – Živančević M.: Współpraca K.Š. Djalskiego z prasą polską. PS 1968, T. 18, s. 217–
224.

kriŽanić J. – eekMan T.: Juraj Križanić o Polsce. W: Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga 
poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Bokszczanin, s.  FryBes, e. Jankowski. 
Warszawa, PIW, 1968, s. 177–198.

krLeŽa M. – Biedka e.: Rekolekcje wschodnioeuropejskie. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 10, 
s. 131–132. [Rec. Bankietu w Blitwie].

Marković F. – suBoTin s.: Franjo Marković a literatura polska. (Zarys problematyki). Tłum. 
z. TopoLińska. W: Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzy-
żanowskiemu. Red. M. Bokszczanin, s. FryBes, e. Jankowski. Warszawa, PIW, 1968, s. 484–
495.

vuLeTić a. – kornHauser J.: Zmagania z mitem. ŻL 1968, nr 6, s. 14–15. [Rec. m.in. Dziewią-
tego cudu na wschodzie A. Vuleticia].

1969

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1969, nr 1, s. 142–144. [M.in. K. Špoljar, J. Laušić, B. Donat, 

I. Frangeš, M. Dizdar]; T 1969, nr 10, s. 146–147. [M.in. M. Krleža].
[B.a.] Nurty chorwackiej krytyki literackiej. ŻL 1969, nr 38, s. 15. [T. Ladan i V. Pavletić, czasopi

smo „Telegram”, zagrzebska szkoła stylistyczna i jej przedstawiciele: I. Frangeš, A. Flaker, 
S. Petrović, K. Pranjić, I. Slamnig, Z. Škreb].

Barac a.: Literatura narodów Jugosławii / Jugoslovenska književnost. Tłum. M. krukowska. 
Słowo wstępne J. MaGnuszewski. Wrocław, Ossolineum, 1969, 373 s. + 2 nlb.

cirLić-sTraszyńska d. : Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. Nagrody Macierzy Chor-
wackiej. P 1969, nr 10, s. 101–102. [Nagroda dla D. Dragojevicia za tom wierszy Nevrijeme 
i drugo; uzsadnienie jury i opinia T. Maroevicia].

cirLić-sTraszyńska d.: Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. Poezja w „Poljach”. P 1969,  
nr 11, s. 100–101. [127. numer czasopisma „Polja” ze specjalną kolumną wierszy opracowaną 
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przez P. Zubaca – Pantologya Croatyca; utwory: D. Horvaticia, Z. Majdaka, M.S. Mađera, 
V. Parun, I. Slamniga, Z. Tomičicia i innych].

cirLić-sTraszyńska d.: Scylle i charybdy współczesnej literatury.  „Polityka” 1969, nr 31, s. 7. 
[Rec. książki Savremena jugoslovenska literatura 1945–1965 S. Lukicia].

koT w.: Chorwacki dramat naturalistyczny. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1969, 129 s. + 3 nlb. [M.in. F. Hrčić, F. Galović, A. Miličinović, S. Tucić, I. Vojnović].

peTryńska M.: Sveta Lukić, „Savremena jugoslavenska literatura 1945–1965. Rasprava o knji-
ževnom životu i književnim merilama kod nas”. Beograd 1968, Prosveta, ss. 299. PS 1969, 
T. 19, s. 174–179. [Rec.].

Szczegółowe:
BoBaLJević s. – [Zesp. red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1969, nr 11, s. 4. [Komentarz 

do wiersza Pierwej kwiaty poznajduję w śniegu…].
deMeTer d. – MaGnuszewski J.: Od „Grobnickiego Pola” Demetera do Mažuraniciowej „Śmierci 

Smail-agi Czengicia”. PS 1969, T. 19, s. 55–74.
desnica v. – JasTrzęBski J.: Poeta przebrany. „Odra” 1969, nr 7/8, s. 115–116. [Rec. „Wiosny 

w Badrovacu”…].
drŽić M. – [B.a.] Na scenach. „Teatr”, nr 20, s. 27. [2 fot. z przedstawienia Rzymska kurtyzana 

w realizacji Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze].
GunduLić i. – rapacka J.: Kilka uwag o dziejach Gunduliciowego „Osmana”. PS 1969, T. 19, 

s. 43–54.
FaLouT Ž. – cirLić-sTraszyńska d.: Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. Debiut mło-

dego poety chorwackiego. P 1969, nr 8, s. 97–99. [O pierwszym tomiku wierszy Ž. Falouta 
pt. Izgon; zreferowany artykuł P. Proticia z „Književnosti”].

kriŽanić J. – [B.a.] Kronika dnia. Posiedzenie ku czci Juraja Križanicia. „Trybuna Ludu” 1969, 
nr 51, s. 4. [Krótka inform.].

kriŽanić J. – Frančić M.: Dzieje badań nad życiem i twórczością Juraja Križanicia. PS 1969, 
T. 19, s. 3–25.

kriŽanić J. – Frančić M.: Juraj Križanić – życie i dzieło.  „Sprawozdania z Prac Naukowych 
Wydziału Nauk Społecznych”  [Wrocław, Ossolineum. Wydział Społeczny PAN] 1969, nr 1, 
s. 1–13.

kriŽanić J. – łużny r.: Autorzy polscy XVI i XVII wieku w kręgu lektury Juraja Križanicia. „Spra
wozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych”  [Wrocław, Ossolineum. Wy
dział Społeczny PAN] 1969, nr 1, s. 20–24.

kriŽanić J. – wierzBicki J.: Miroslav Krleža – Juraj Križanić. PS 1969, T. 19, s. 27–42.
kriŽanić J. – wierzBicki J.: Miroslav Krleža o J.K. „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału 

Nauk Społecznych” [Wrocław, Ossolineum. Wydział Społeczny PAN] 1969, nr 1, s. 24–28.
kriŽanić J. – zwoLiński p.: Juraj Križanić a język polski. „Sprawozdania z Prac Naukowych 
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Wydziału Nauk Społecznych” [Wrocław, Ossolineum. Wydział Społeczny PAN] 1969, nr 1, 
s. 14–20. 

krLeŽa M. – Madany e.: Ponura kronika blitwańska. NK 1969, nr 2, s. 121–122. [Rec. Bankietu 
w Blitwie].

krLeŽa M. – MiLewski J.: Wielki mechanizm: człowiek.  „Kierunki”  1969, nr 11, s. 12. [Rec. Sprawy 
Bakrana].

krLeŽa M. – wierzBicki J.: Miroslav Krleža – Juraj Križanić. PS 1969, T. 19, s. 27–42.
nazor v. – sTadnikiewicz-kerep J.: Liryka Vladimira Nazora. Przemiany warsztatu poetyckiego. 

Wrocław, Ossolineum, 1969, 86 s. + 1 nlb.
TranquiLLinus a.p. – cy Towska M.: Andronicus Tranquillinus Dalmata – klient dworu Łaskich 

i Jana Zapolyi. W: Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych. 
Komitet red. I. csapLáros [et al.]. Red. wersji pol. J. reycHMan przy współudziale I. csa-
pLárosa i A. sieroszewskieGo. Wrocław, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1969, s. 95–106.

1970

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1970, nr 2, s. 144–145. [M.in. V. Desnica]; T 1970, nr 6, s. 140–

142. [M.in. M. Krleža].
dukanović a.: Przemiany literatury jugosłowiańskiej. (Parę uwag orientacyjnych). T 1970, nr 

11, s. 83–97.
dukanović a.: W stronę rzeczywistości. NK 1970, nr 19, s. 1153–1157. [Esej; m.in. powieść Mirra, 

kadzidło i złoto S. Novaka i Zbrodni opodal Krapiny I. Dončevicia].
eusTacHiewicz L.: Z dziejów dramatu chorwackiego. D 1970, nr 8, s. 109–112. [Rec. książki Chor-

wacki dramat naturalistyczny W. Kota].
GraBowski T.s.: Rola kobiet w zbliżeniu i współpracy chorwacko-polskiej. (Na podstawie włas-

nych wspomnień oraz dr Zdenki Marković). „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych 
(styczeń–czerwiec 1969)”  [Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1970, T. 13, 
z. 1, s. 113–115. [M.in. Z. Marković].

kornHauser J.: Literatura serbsko-chorwacka po 1945 r. „Poglądy” 1970, nr 22, s. 17–19. [Przede 
wszystkim proza; M. Krleža; fot. M.K. i I.A.].

łaTuszyński G.: Opowiadania jugosłowiańskie. „Tygodnik Kulturalny”, nr 12, s. 4. [Rec. anto
logii „Powrót”…].

Madany e.: Cztery literatury. NK 1970, nr 19, s. 1157–1158.  [Rec. książki Literatura narodów 
Jugosławii A. Baraca].

Madany e.: Literatura narodów Jugosławii. (O wezyrach tureckich, partyzantach i samotnym 
drzewie w wiosce czarnogórskiej). „Nasz Klub”. „Książki dla Ciebie” [dodatek] 1970, nr 6, 
s. 3–7. [M.in. R. Marinković].
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[Mićunović v.]: O równouprawnienie narodowych kultur. „Tygodnik Kulturalny” 1970, nr 48, 
s. 3. [Wywiad z przewodniczącym Związkowej Rady Oświaty i Kultury SFRJ przeprowadził 
s. adaMczyk; ogólnie polityka kulturalna, instytucje ją koordynujące].

pawłowicz s.: Przeciwko zapominaniu. ŻL 1970, nr 9, s. 12. [Rec. antologii „Powrót”…].
ud [u. dzierżawska]: Nowości dramaturgii jugosłowiańskiej. D 1970, nr 5, s. 146–147. [M.in. 

sztuka Generał i jego błazen M. Matkovicia, wystawiona w HNK w Zagrzebiu; streszczenie 
recenzji B. Hećimovicia].

ud [u. dzierżawska]: O czym pisze jugosłowiańska „Scena”. D 1971, nr 4, s. 162–168. [M.in. de
centralizacja w kulturze, czasopismo „Prolog”].

wierzBicki J. : Literatury jugosłowiańskie; literatura chorwacka. RL 1968 [1970], s. 437–440. 
[M.in. V. Desnica, M. Krleža].

wierzBicki J. : Opowiadania jugosłowiańskie. NK 1970, nr 19, s. 1162–1163. [Rec. antologii „Po-
wrót”…].

wierzBicki J.: Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w XIX wieku. Wrocław, Osso
lineum, 1970, 167 s. + 1 nlb.

wysińska e.: Novi Sad – dramat, teatr, krytyka. D 1970, nr 5, s. 102–108. [Relacja ze Sterijino po
zorje, z I Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT)].

Szczegółowe:
Benešić J. – [B.a.] Laureaci polskiego Pen Clubu. Julije Benešić. NK 1970, nr 17, s. 1079; NK 1970, 

nr 19, s. 1216.
desnica v. – łaTuszyński G.: Trzecie zetknięcie. NK 1970, nr 19, s. 1164. [Rec. „Wiosny w Badrova - 

cu”…].
drŽić M. – [B.a.] I Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Krajów Socjalistycznych. Nagrody i wy-

różnienia. „Dziennik Zachodni” 1971, nr 268, s. 2. 
drŽić M. – surówka B.: Z katowickiego festiwalu. „Dundo Maroje” M. Držicia. „Dziennik Za

chodni” 1971, nr 270, s. 3.
FranGeš i. – kaMiński J.: Ivo Frangeš, „Studije i eseji”. Izdavačko knjižarsko poduzeće Naprijed, 

Zagreb 1967, ss. 357. PS 1970, T. 20, s. 294. [Rec.].
HekTorović p. – waGner z.: Ze studiów nad językiem Petra Hektorovicia. Wrocław–Warszawa–

Kraków, Ossolineum, 1970, 120 s.
krLeŽa M. – żurek J.: Prezentujemy: Mirosław Krleža: „Homo cylindriacus”. „Kultura” 1970, nr 

10, s. 3. [Przedstawienie twórczości prozatorskiej, m.in. Na krawędzi rozumu i Bankiet w 
Blitwie].

krLeŽa M. – sadkowski w. [?]. „Nasz Klub”.  „Książki dla Ciebie” [dodatek] 1970, nr 6, s. 9–10. 
[Fot.].

krLeŽa M. – Recenzje i informacje nt. występów w Warszawie i Olsztynie Chorwackiego 
Teatru Dramatycznego im. Branka Gavelli; w repertuarze Kraljevo M. Krležy i Cierpienia 
pana Mockinpotta P. Weissa:
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[B.a.] Pokrótce. „Teatr” 1970, nr 24, s. 25. [Not. o występie w Warszawie i Olsztynie].
[B.a. i tyt.] „Życie Warszawy” 1970, nr 289, s. 4. [Not. o przyjęciu kierownictwa Chorwac

kiego Teatru Dramatycznego im. Branka Gavelli przez L. Motykę].
(k) [b.tyt.]. „Życie Warszawy” 1970, nr 287, s. 4. [Not. o występie w Warszawie].
Grodzicki a.: Kunszt gości z Zagrzebia. „Życie Warszawy” 1970, nr 290, s. 6.
seGieT J. [?].  „Gazeta Olsztyńska” 1970, nr 212, s. 3.
szydłowski r.: Taniec życia i śmierci. „Trybuna Ludu” 1970, nr 336, s. 6.
szydłowski r.: Współczesny moralitet. „Trybuna Ludu” 1970, nr 337, s. 6.
zaGórski J.:  Misterium chorwackie.  „Kurier Polski” 1970, nr 287, s. 3;  „Słowo Powszechne” 

1970, nr 289, s. 5.

1971

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1971, nr 2, s. 137–139. [M.in. P. Hektorović, M. MatićHalle, 

M. Slaviček]; T 1971, nr 7, s. 137–139. [M.in. M. Krleža, M. Franičević, P. Šegedin]; T 1971, nr 9, 
s. 132–134. [M.in. I. Crijević, P. Šegedin].

[B.a.] Pokrótce.  „Teatr” 1971,  nr 14, s. 26. [Not. nt. występu w Łodzi Teatru Lalek z Zadaru].
CirLić-sTraszyńska d.: Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. Pierwsza seria biblioteki „Pi-

tanja”. P 1971, nr 5, s. 99–100. [Za B. Lukšiciem o D. Kolibašu, G. Babiciu, T. Bilopavloviciu, 
B. Bošnjaku, S. Manojlović, I. RogiciuNehajevie].

Dramaturgia krajów socjalistycznych w przekładach (1945–1971). Jugosławia. Oprac. J. MaTu-
Lewicz. „Nowości Teatralne” 1971, nr 2, s. 59–68.

GuMowski M.: Wieża. „Tygodnik Kulturalny” 1971, nr 38, s. 4; „Kultura” 1971, nr 26, s. 9. [Rec. 
„Specjalnych wysłanników”…].

kaMiński J.: Biblioteka jugosłowiańska. „Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiań    
s k ich” [Warszawa, Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk] 1971, r. 4, s. 49–50. 
[Streszczenie referatu wygłoszonego w dniu 9.03.1970; Biblioteka Jugosłowiańska; re
cepcja sztuk M. Krležy i I. Vojnovicia w okresie międzywojennym].

L.E. [eLek Trowicz L.]: Między misją a powołaniem. ŻL 1971, nr 34, s. 14. [Współczesna proza 
i poezja chorwacka].

Madany e.: Polska recepcja literatury jugosłowiańskiej o tematyce wojny i partyzantki. „Biule
tyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich”  [Warszawa, Zakład Słowianoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk] 1971, r. 4, s. 47–49. [Streszczenie referatu wygłoszonego w dniu 
23.02.1970; porównanie polskiej i jugosłowiańskiej literatury o tematyce wojennej].

papierkowski s.k .: Początki piśmiennictwa Słowian południowych. „Biuletyn Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego (A–D)” 1969/1970 [1971], nr 9/10, s. 21–30. [Zalążki cyrylome
todejskie, wspólnota bułgarskomacedońska, wspólnota serbskochorwackosłoweńska].
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płaczek e.: Od tłumacza. P 1971, nr 1, s. 90. [Prezentacja współczesnej poezji chorwackiej 
jako dodatek do bloku tłumaczeń wierszy].

seMiL M.: Festiwal w Novim Sadzie. D 1971, nr 9, s. 160–164. [M.in. Kraljevo M. Krležy, Generał 
i błazen M. Matkovicia, Prawie nic A.G. Matoša].

wierzBicki J.: Historia literatury powszechnej. RL 1969 [1971], s. 345–346. [Rec. książek: Chor-
wacki dramat naturalistyczny W. Kota i Liryka Nazora J. StadnikiewiczKerep].

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1969 [1971], s. 488–494. [M.in. rec. zbioru opowiadań 
jugosłowiańskich „Powrót”…].

Szczegółowe:
Benešić J. – korzeniowski s.: Julije Benešić. LnaŚ 1971, nr 2, s. 160–162.
dedić a. – skrzypek s.: Arsen Dedić. „Śpiewam ludziom nieznanym”.  „Myśl Społeczna” 1971, 

nr 33, s. 6.
ivanišević d. – cirLić-sTraszyńska d.: Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. Drago Iva-

nišević laureatem nagrody im.  I.G. Kovačicia. P 1971, nr 2, s. 99.
krLeŽa M. – BołTuć i.: Luty, czyli w pełni zimowego sezonu. Miroslav Krleža, „Bank Glembay”. 

„Scena” 1971, nr 2, s. 45. [Zapowiedź emisji spektaklu Teatru Telewizji Bank Glembay, pre
zentacja Krležy i utworu].

krLeŽa M. – eBerHardT k.: W luksusowym maglu. „Ekran” 1971, nr 6, s. 23. [Rec. spektaklu 
Teatru Telewizji].

krLeŽa M. – russocka J.: Miroslav Krleža w Polsce. „Biuletyn Historyków Literatur Zachod
niosłowiańskich” [Warszawa, Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk] 1971, 
r. 4, s. 57–58. [Streszczenie referatu wygłoszonego w dniu 18.05.1970].

Mađer M.s., Mađer s.  – cirLić-sTraszyńska d.: Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. 
Dwaj Madjerowie. P 1970, nr 7, s. 101.

nazor v. – Bąk k.: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: „Liryka Vladimira Nazora. (Przemiany warsz-
tatu poetyckiego)”.  Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1969, 86 s. PS 1971, T. 21, s. 395–396. [Rec.].

parun v. – cirLić-sTraszyńska d.: Kronika miesiąca. Za granicą. Jugosławia. Jeszcze o poezji 
kobiet – Vesna Parun. P 1971, nr 4, s. 102. [Omówienie jugosłowiańskich recenzji ostat
niego tomiku Ukleti dažd].

sLaviček M. – [B.a.] Kronika dnia. Chorwacki poeta w siedzibie Związku Literatów Polskich. 
„Trybuna Ludu” 1971, nr 43, s. 4. [Krótka inform.].

sLaviček M. – Chorwacki poeta – Milivoj Slaviczek z wizytą w „Życiu”. „Życie Warszawy” 1971, 
nr 197, s. 5. [Wywiad przeprowadziła M. kosińska].

sLaviček M. – Janowicz L.: Chorwacki przyjaciel polskiej poezji. „Kurier Polski” 1971, nr 57, s. 4. 
[M.in. nt. przygotowywanej przez Slavička antologii liryki polskiej; fot.]. 

sLaviček M. – m.m. [Misiorny M.]: Milivoj Slaviček. „Litery” 1971, nr 8, s. 37. [Krótka inform. 
o wizycie w Gdańsku; fot. M.S.]. 
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sLaviček M. – wierzBicki J.: Milivoj Slaviček. „Odra” 1971, nr 9, s. 34. [Wstęp do B. Sadowskiej 
tłumaczeń wierszy M.S.].

sLavicek M. – [Zesp. red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1971, nr 9, s. 7. [Komentarz do 
wiersza Mała pieśń o miłości].

1972

Ogólne:
ad [a. dukanović]: Jugosławia. T 1972, nr 11 s. 144–145. [M.in. M. Krleža]; T 1972, nr 9, s. 139. 

[M.in. V. Parun]; T 1972, nr 12, s. 138–139.
[B.a.] Polsko-jugosłowiańska współpraca kulturalna. „Życie Warszawy”, nr 143, s. 5 [tak po

daje PBL]; jest w: nr 145, s. 9. [Współpraca w zakresie literatury, teatru, plastyki i muzyki].
BoBrownicka M.: Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich 

epoki modernizmu. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4: Prace na VII Międzynaro-
dowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973. Cz. 2: Nauka o literaturze. Komitet red. M. Ja-
nion [et al.]. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 101–115. [Literatura 
chorwacka, s. 110–112].

Dcs [cirLić-sTraszyńska d.]: V Zagrzebskie Rozmowy Literackie. LnaŚ 1972, nr 2, s. 185–186.
durković-Jakšić LJ.: Vojćeh Cibuljski i Jugosloveni. W: Polsko-jugosłowiańskie stosunki literac-

kie. Red. J. ŚLiziński. Wrocław, Ossolineum, s. 89–107. [Lj. Gaj i inni].
Gos J.: Literatura narodów Jugosławii na łamach chełmskiej „Kameny” (1933–1939). „Prace 

Polonistyczne” 1972, seria 28, s. 61–73. [M.in. G. Krklec, J. Kulundžić, V. Nazor].
Jaroszewicz-kLeindiensT B.: Bronisław Grabowski o literaturach jugosłowiańskich. W: Polsko-

jugosłowiańskie stosunki literackie. Red. J. ŚLiziński. Wrocław, Ossolineum, s. 133–145. [M.in. 
A. Šenoa, F. Marković, J.E. Tomić].

kaMiński J.: „Biblioteka jugosłowiańska”. W: Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie. Red. 
J. ŚLiziński. Wrocław, Ossolineum, 1972, s. 215–222.
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posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 8.12.1971; problemy periodyzacji, kwe
stie terminologiczne]

MaGnuszewski J.: Problem modernizmu w literaturach Słowian zachodnich i południowych. W: 
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drŽić M. – wróBLewski a.: Mała encyklopedia wielkiego dramatu. Drzić Marian.  „Scena” 1972, 

nr 8, s. 30.
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GunduLić i. – HaMM J.: Kochanowski kod Južnih Slavena. W: Polsko-jugosłowiańskie stosunki 

literackie. Red. J. ŚLiziński. Wrocław, Ossolineum, 1972, s. 27–38.
GunduLić i. – MerriGi B.: La Polonia vista da Gundulić. W: Polsko-jugosłowiańskie stosunki 

literackie. Red. J. ŚLiziński. Wrocław, Ossolineum, 1972, s. 39–52.
GunduLić i. – papierkowski s.: Ivan Gundulić. „Ruch Słowiański” (przedruk z „Ruchu Słowiań

skiego” 1933); ideM : Z badań nad językiem i literaturą. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie,  
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jów chorwacko-polskich stosunków literackich w XIX wieku”. Wrocław, Ossolineum, 1970].

dzierżyc B.: Ekspresionizam i hrvatska književnost. Posebno izdanje časopisa. „Kritika”. Sv. 3. 
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raturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Red. M. BoBrownicka. Wrocław–War
szawa–Kraków–Gdańsk, Ossolineum, 1973, s. 87–106.
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F. aLFirević, s. 7–8 (W.K.); a. Barac, s. 18–19 (J.W.); J. Baraković, s. 19–20 (J.R.); M. BeGović, 
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rzebskie Rozmowy Literackie, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na domu Benešicia, na
groda dla tłumaczy jego imienia].
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GJaLski k.š.  – Živančević M.: Ksaver Šandor Gjalski i literatura polska. Tłum. M. JakóBiec-seM-
kowowa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s. 105–115.

krLeŽa M. – dzierżyc B.: Kompozycja symfonii „Pan” Miroslava Krležy. W: Slawistyczne studia 
literaturoznawcze poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. J. ŚLi-
ziński. Kraków, Ossolineum, 1973, s. 249–256.

krLeŽa M. – kircHner H.: Nałkowska i Krleža. LnaŚ 1973, nr 1, s. 270–284.
krLeŽa M. – wierzBicki J.: W kręgu źródeł i znaczeń motywu Golgoty w twórczości Mirosława 

Krležy. W: Studia Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone 
VII Międzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie. Red. J. MaGnuszewski, H. orze-
cHowska. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 1973, s. 159–178. [Z fragm. wierszy].

krLeŽa M. – zdyBicka d.: Wczesna twórczość dramatyczna Miroslawa Krležy i jej moderni-
styczne piętno. W: Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Red. 
M. BoBrownicka. Kraków, Ossolineum, 1973, s. 137–149.

krLeŽa M. – zdyBicka d. : Wczesna twórczość dramatyczna M. Krležy i jej modernistyczne 
piętna. „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1972)” [War
szawa–Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1973, T. 16, z. 1, s. 105–107.

panonius J. – ŚLąski J.: Janus Panonius (I) 1434–1472 (w pięćsetną rocznicę śmierci). „Przegląd 
Humanistyczny” 1973, nr 1, s. 93–108.

panonius J. – ŚLąski J.: Janus Panonius (II) 1434–1472 (w pięćsetną rocznicę śmierci). „Przegląd 
Humanistyczny” 1973, nr 2, s. 131–151.

poLić-kaMov J. – Bąk k.: Wybrane zagadnienia z nowelistyki Janka Kamova. PS 1973, T. 23, 
s. 327–324.

sLaviček M. – Milivoj Slaviček. „Gazeta Krakowska” 1973, nr 290, s. 4. [Wywiad przeprowa
dził s. ciepły;  fot.]

sLaviček M. – [?]. „Życie Warszawy” 1973, nr 233, s. 236. [Wywiad przeprowadził J. piasecki].
sTaMać a. – ćirLić-sTraszyńska d.: Kronika. Za granicą. Jugosławia. Ante Stamać – albo jedna 

z dróg nowej poezji chorwackiej. P 1973, nr 6, s. 105–106.
šoLJan a. – [B.a.]  „Zdrajcy”  i  bohaterowie. „Trybuna Ludu” 1973, nr 83, s. 7. [Rec. Zdrajców].
šoLJan a. – Baranowska a.: Poszukiwanie barbarzyńcy. NK 1973, nr 5, s. 26–27. [Rec. Zdrajców].
šoLJan a. – kornHauser J.: Tysiąc dróg. „Odra” 1973, nr 6, s. 103–104. [Rec. Zdrajców].
šoLJan a. – nowakowska M.: Małe recenzje. LnaŚ 1973, nr 6, s. 376. [Rec. Zdrajców].
špoLJar k. – Bereza H.: Ostrożność. „Tygodnik Kulturalny” 1973, nr 42, s. 4. [Rec. Statek czeka 

do jutra].
špoLJar k. – nawrocki w.: Czas i nic poza nim. NK 1973, nr 13, s. 19. [Rec. Statek czeka do jutra].
špoLJar k. – nieMczuk J.: Zbrodniarz i wdowa. „Kultura” 1973, nr 17, s. 9. [Rec. Statek czeka 

do jutra].
špoLJar k. – nowakowska M.: Małe recenzje. LnaŚ 1973, nr 6, s. 375. [Rec. Statek czeka do jutra].
špoLJar k. – Tarska a.: Studium klęski. „Trybuna Ludu” 1973, nr 146, s. 6. [Rec. Statek czeka 

do jutra].



Bibliografia tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej695

špoLJar k. – Tarska a.: Ta stara sztuka. „Literatura” 1973, nr 14, s. 6. [Rec. Statek czeka do jutra].

1974

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1974, nr 1, s. 146–148. [M.in. renesansowa literatura na Hva

rze]; T 1974, nr 3, s. 142–144. [M.in. M. Krleža, M. Matković]; T 1974, nr 4, s. 141–143. [M.in. 
D. Tadijanović]; T 1974, nr 5, s. 146–148. [M.in. M. Krleža]; T 1974, nr 7, s. 157–159. [M.in. 
A. Šoljan]; T 1974, nr 9, s. 145–147. [M.in. P. Matvejević]; T 1974, nr 10, s. 143–144. [M.in.  
M. Franičević]; T 1974, nr 11, s. 139–141. [M.in. nowsza poezja chorwacka].

Dcs [cirLić-sTraszyńska d.]: Bogatszy niż kiedykolwiek. LnaŚ 1974, nr 7, s. 324–325. [Relacja  
z opublikowanej w „Vjesniku u srijedu” rozmowy z V. MaLeskiM, pisarzem i ambasadorem 
Jugosławii w Polsce].

HausBrandT a.: Dubrownicka trylogia Marijana Matkovicia. ŻL 1974, nr 37, s. 6 i 15. [Dubrow
nickie Igrzyska Letnie; M. Držić, M. Krleža, M. Matković].

reycHMan J.: „Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie”. Tom studiów pod redakcją J. Śliziń-
skiego, Ossolineum, Wrocław 1972, ss. 332. PS 1974, T. 24, s. 257–258. [Rec.].

suBoTin s.: Jan Wierzbicki, „Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX”, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, ss. 167. PS 1974, T. 24, 
s. 250–253. [Rec.].

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1972 [1974], s. 481–486. [M.in. I. Mažuranić, A. Šoljan].

Szczegółowe:
BeGović M. – kornHauser J.: „Knjiga Boccadoro” Milana Begovicia w kontekście symbolizmu. 

„Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (lipiec–grudzień 1973)” [Warszawa–Kra
ków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1974, T. 17, z. 2, s. 414–415.

GaLović F. – sTadnikiewicz-kerep J.: Z rozważań nad kajkawską poezją Moderny Chorwac-
kiej. Liryka F. Galovicia. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czer
wiec 1973)” [Warszawa–Kraków, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1974, T. 17, 
z. 1, s. 109–111.

GunduLić i. – Mężyński k.: Mit Zamku Królewskiego u Serbów. „Stolica” 1974, nr 50/51, s. 12. 
[Opis Zamku Królewskiego w Osmanie].

kriŽanić J. – Frančić M.: Juraj Križanić, ideolog absolutyzmu. Kraków, Wydawnictwo Na
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974, 133 s.

krLeŽa M. – FranGeš i.: Wybrane zagadnienia z twórczości Mirosława Krležy. „Biuletyn Histo
ryków Literatur Zachodniosłowiańskich”. [Warszawa, Zakład Słowianoznawstwa Polskiej 
Akademii Nauk] 1974, r. 7, s. 65–66. [Streszczenie referatu wygłoszonego w dniu 16.11.1973].
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krLeŽa M. – wysińska e.: XIX Festiwal Sterijino pozorje. D 1974, nr 8, s. 151–154. [Nt. Podróży 
do raju].

Marković z. – saLoMon J.: Nike z Lokrum (w 90-lecie prof. Zdenki Marković). LnaŚ 1974, nr 2, 
s. 347–355.

MarTić a. – piórkowska z.: Order uśmiechu dla jugosłowiańskiej pisarki. „Słowo Powszechne” 
1974, nr 70, s. 5.

preradović p. – dzierżyc B.: O Petru Preradoviciu danas. Posebno izdanje „Kritika”, svezak 7, 
Zagreb 1970, s. 142. PS 1974, T. 24, s. 257–258. [Rec.].

sLaviček M. – Jego Immanencja Milivoj Slaviček. LnaŚ 1974, nr 7, s. 314–323. [Wywiad prze
prowadził M. GrzeŚczak].

šeGedin p. – Baranowska a.: Codzienność opętania. „Kultura” 1974, nr 15, s. 9. [Rec. Dzieci 
bożych].

šeGedin p. – Madany e.: Opętani samotnością. NK 1974, nr 13, s. 29–30. [Rec. Dzieci bożych].
šeGedin p. – TerMer J.: Zderzenie światów. „Trybuna Ludu” 1974, nr 125, s. 8. [Rec. m.in. Dzieci 

bożych].

1975

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1975, nr 1, s. 145–147. [M.in. M. Peić, M. Krleža]; T 1975, nr 4, 

s. 134–136. [M.in. M. Krleža, I. Slamnig, A. Šoljan, S. Mihalić]; T 1975, nr 6, s. 146–148. [M.in. 
P. Matvejević, Z. Črnja]; T 1975, nr 8, s. 138–140. [M.in. proza chorwacka]; T 1975, nr 11, 
s. 139–140. [M.in. A.G. Matoš]; 1975, nr 12, s. 143–145. [M.in. współczesna poezja chorwacka].

donaT B.: Notatki o nowej poezji chorwackiej. Tłum. H. kaLiTa. P 1975, nr 2, s. 82–86.
dukanović a.: O poezji jugosłowiańskiej. P 1975, nr 2, s. 3–10.
dzierżyc-sypniewska B.: Literatura serbskochorwacka w polskiej prasie międzywojennej – krót-

kie formy narracyjne.   „Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich”.  [Warszawa, 
Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk] 1974, r. 7, s. 62–63. [Streszczenie refe
ratu wygłoszonego w dniu 17.09.1973; m.in. o K.Š. Đalskim].

dzierżyc B.: Opinie polskiej prasy międzywojennej o poezji jugosłowiańskiej. „Biuletyn Histo
ryków Literatur Zachodniosłowiańskich”. [Warszawa, Zakład Słowianoznawstwa Polskiej 
Akademii Nauk] 1974, r. 7, s. 55–56. [Streszczenie referatu wygłoszonego w dniu 16.04.1973].

kwieciński J.: Spotkanie z egzotyką. „Głos Robotniczy” 24.02.1975. [Rec. spektaklu P. Mioča 
Piękna Mara w realizacji Teatru Lalek Pinokio w Łodzi].

Lewicki F.: Kongres pisarzy jugosłowiańskich. „Trybuna Ludu” 1975, nr 234, s. 7. [Relacja z kon
gresu, który odbył się w Belgradzie, kwestia upowszechniania książki, rola literatury 
w rozwoju społecznym wg ZKJ].
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sLaviček M.: Więzi dawne i nowe. „Tygodnik Kulturalny” 1975, nr 39, s. 3. [Wypowiedź z okazji 
Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej w Warszawie, o własnej poezji 
i o kontaktach polskochorwackich].

Szczegółowe:
Brešan i. – AMI [soLiński B.]. „Hamlet we wsi Głucha Dolna”. „Nadodrze” 1975, nr 23, s. 9. [Rec. 

realizacji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze].
Brešan i. – dęBek J.J.: Wino, taniec, śpiew i sprawy zasadnicze. „Gazeta Lubuska” 1975, nr 

231, s. 4. [Rec. realizacji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze].
Brešan i. – M.W. [M. wiT TeLs]: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. „Gazeta Lu

buska” 1975, nr 224, s. 4. [Zapowiedź prapremiery w Gminnym Ośrodku Kultury w Bożo
nowie koło Żagania].

Brešan i. – sinko G.: Sztuki Shakespeare’a w roli tematów. D 1975, nr 1, s. 98–105.
Brešan i. – Prapremiera w zielonogórskim teatrze: „Przedstawienie »Hamleta« we wsi Głucha 

Dolna”.   „Ilustrowany Kurier Polski”   1975, nr 250. [Rec. realizacji Lubuskiego Teatru im. Le
ona Kruczkowskiego w Zielonej Górze].

GunduLić i. – rapacka J.: „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego. Wrocław, 
Ossolineum, 1975, 179 s. + 1 nlb. 

HadŽić F. – wysińska e.: Jubileusz w Nowym Sadzie. D 1975, nr 6, s. 163–164. [M.in. Hitler  
u partyzantów].

krkLec G. – Kultura zrośnięta z życiem społecznym. „Kurier Polski” 1975, nr 232, s. 4. [Wywiad 
przeprowadził a. ra Jewski ; sytuacja w literaturze, materiał opublikowany w związku 
z trwającym w Belgradzie Zjazdem ZLJ (2.11–4.11.1975); fot.].

krLeŽa M. – LenarT J.: Na marginesie książki o Krležy. LnaŚ 1975, nr 6, s. 344–347. [Rec. książki 
Miroslav Krleža J. Wierzbickiego].

krLeŽa M. – Madany e.: Spory Krležy ze światem. NK 1975, nr 21, s. 52–54. [Rec. książki Miroslav 
Krleža J. Wierzbickiego].

krLeŽa M. – wierzBicki J.: Miroslava Krležy świat ideologii. LnaŚ 1975, nr 6, s. 74–85.
krLeŽa M. – wierzBicki J.: Miroslav Krleža. Wiedza Powszechna. Warszawa 1975, 303 s. + 1 nlb.
krLeŽa M. – wierzBicki J.: Przeciwko „ideologii śmierci”. „Odgłosy” 1975, nr 34, s. 4. [Ogólnie 

o twórczości M. Krležy, jako uzupełnienie do opublikowanego na tej samej stronie prze
kładu opowiadania Tysiąc i jedna śmierć].

Marković z. –  dcs [cirLić-sTraszyńska d.]: Zdenka Marković 1884–1974. LnaŚ 1975, nr 3, 
s. 380. [Nekrolog].

parun v. – kornHauser J.: Vesna Parun, poezja spontaniczna. LnaŚ 1975, nr 6, s. 92–101.
parun v. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1975, nr 42, s. 24. [Komentarz 

do wiersza Drzewo].
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sLaMniG i. – wierzBicki J.: Romans „przegranego” playboya. LnaŚ 1975, nr 6, s. 320–322. [Rec. 
Lepszej połowy odwagi].

sLaviček M. – [B.a.] Z literatury. „Poglądy” 1975, nr 6, s. 9. [Notatka o wizycie M. Slavička 
w Miejskiej Bibliotece w Chorzowie].

sLaviček M. – kornHauser J.: Komentarze Slavička. LnaŚ 1975, nr 6, s. 323–326. [Rec. książki 
Naslov što ga nikad neću zaboraviti].

sLaviček M. – Milivoj Slaviczek: „Myślę w waszym języku”. „Wiadomości” 1975, nr 44, s. 13. [Wy
wiad przeprowadził s. srokowski].

1976

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1976, nr 4, s. 135–138. [M.in. D. Cesarić]; T 1976, nr 5, s. 147–

149. [M.in. iliryzm]; T 1976, nr 6, s. 133–135. [M.in. A. Barac, I. Mandić]; T 1976, nr 8, s. 142–144. 
[M.in. D. Tadijanović]; T 1976, nr 9, s. 148–151. [M.in. chorwacka teoria literatury]; T 1976, nr 
12, s. 147–148. [M.in. I. Supek].

[B.a.] Z prasy zagranicznej. Proza i poezja Jugosławii. „Trybuna Ludu” 1976, nr 12, s. 7. [Bardzo 
ogólnie, bez nazwisk, o szczególnym rozwoju poezji, dominacji noweli w prozie – na 
podstawie artykułu P. Proticia z czasopisma „Meždunarodna politika”].

dąBrowska-parT yka M.: Jan Wierzbicki, „Miroslav Krleža“, seria Profile, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1975, ss. 303. PS 1976 [1977], T. 26, s. 251–255. [Rec.].

kornHauser J.: M. Begović, V. Vidrić, A.G. Matoš jako przedstawiciele chorwackiej poezji mo-
dernistycznej. „Biuletyn Slawistyczny” 1976, nr 1, s. 136–138. [Tezy rozprawy doktorskiej].

kwieciński J.: Lalkowy świat wyobraźni. „Głos Robotniczy” 21.05.1976. [Rec. z występów w Ło
dzi Teatru Lalek z Zadaru, Baśń o carze Sałtanie].

Mężyński k.. Czy „nigdzie”, czy „w Polsce”. „Przegląd Humanistyczny” 1976, nr 12, s. 94–102. [Rec. 
książki J. Rapackiej „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego].

sTankowicz a.: Joanna Rapacka, „»Osman« Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego”, 
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, ss. 180. PS 1976 [1977], T. 26, s. 249–251. [Rec.].

Szczegółowe:
BeGović M.: – kornHauser J.: Droga od symbolizmu do ekspresjonizmu w poezji Milana Be-

govicia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 
1976, nr 35, s. 131–150.

Brešan i. – HenkeL B.: Hamlet we wsi Głucha Dolna.  „Sztandar Młodych”  1976, nr 54, s. 5. [Rec. 
realizacji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze].
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desnica v. – dąBrowska-parT yka M.: Problematyka czasu i narracji w „Niespokojnych wio-
snach” Vladana Desnicy. W: Slavica 1968–1974. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1976 
[Prace Studenckich Kół Naukowych], s. 66–75.

GorJan z. – sToBerski z.: Gorjan Z. 1901–1976. LnaŚ 1976, nr 10, s. 345–356. [Nekrolog].
krLeŽa M. – dcs [cirLić-sTraszyńska d.] : Austriacka nagroda – Miroslavowi  Krležy. LnaŚ 

1976, nr 4, s. 343.
krLeŽa M. – sokołowski J.: Festiwal w Katowicach. D 1976, nr 1, s. 167–170. [M.in. nt. Rodziny 

Glembayów w realizacji Teatru Śląskiego].
krLeŽa M. –  wierzBicki J.: Z dzienników lat wojny. „Regiony” 1976, nr 2, s. 123. [Wstęp do 

przekładu fragmentów Dzienników].
Lasić s. – czarnecka J.: Gdzieś musi istnieć zbrodnia, czyli totalizowana totalność. „Kultura” 

1976, nr 45, s. 5. [Rec. Poetyki powieści kryminalnej].
Lasić s.  – szyMBorska w.: Lektury nadobowiązkowe. ŻL 1976, nr 48, s. 12. [Rec. Poetyki po-

wieści kryminalnej].
sLaviček M. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1976, nr 14, s. 24. [Komentarz 

do wiersza To dobrze powiedziane].
TranquiLLinus andronicus daLMaTa – List „O przeznaczeniu” Andronika Trankwillusa Dalmaty. 

Oprac. L. Gładyszewski. „Studia Gnesnensia” 1976, T. 2, s. 281–295.

1977

Ogólne:
ad [dukanović a.] : Jugosławia. T 1977, nr 1, s. 153–155. [M.in. M. Krleža, D. Tadijanović]; T 

1977, nr 2, s. 151–153. [M.in. dyskusja nt. „literatury trywialnej”]; T 1977, nr 3, s. 151–153. [M.in. 
J.E. Tomić]; T 1977, nr 5, s. 150–152. [M.in. D. Tadijanović; Dubrovnik]; T 1977, nr 7, s. 154–156. 
[M.in. A.B. Šimić]; T 1977, nr 8, s. 144–146. [M.in. A. Vuletić]; T 1977, nr 11, s. 147–148. [M.in. 
iliryzm; V. Babukić].

durković-Jakšić LJ.: Z dziejów stosunków jugosłowiańsko-polskich 1772–1840 / Jugosloven-
sko-poljska saradnja 1772–1840. Tłum. H. kaLiTa. Wstęp i redakcja L. BayzLow. Novi Sad–
Wrocław, Matica srpska, Ossolineum, 1977. [Rozdziały: Podróż Ruđera Josipa Boškovicia 
do Polski i jego związki z Polakami (s. 18–20), Ljudevit Gaj w Polsce (s. 220–227), „Osman” 
Gundulicia w Polsce (s. 148–151); także m.in. F. Ilešić, A. Sorkočević, S. Vraz].

GordzieJewski a.: Literaturoznawcza tematyka zachodnio- i południowosłowiańska w czaso-
pismach polskich dedykowanych VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. PS 1975 
[1976], T. 25, s. 217–219. [Przegląd].

Jaroszewicz-kLeindiensT B.: „Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Nauka o literaturze”. 
Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973, Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa 1972, ss. 273. PS 1975 [1976], T. 25, s. 214–216. [Rec.].
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koLBuszewski J.: „Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Prace 
krakowskiego ośrodka slawistycznego poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Sla-
wistów w Warszawie w r. 1973”. Wrocław 1973, ss. 216. PS 1975 [1976], T. 25, s. 207–209. [Rec.].

kornHauser J.: Jugosłowiański ekspresionizm. „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 6, s. 75–80. [Eks
presjonizm chorwacki, serbski i słoweński, w przypadku chorwackiego odwołanie do 
N. Ivanišina i jego pracy Fenomen ekspresionizma u hrvatskoj lirici, także do V. Žmegača 
O poetici ekspresionističke faze u hrvatskoj književnosti; spośród autorów – do Krležy, Šimi
cia, Donadiniego].

kornHauser J.: Kosmos w poezji chorwackich i serbskich ekspresjonistów. PS 1977, T. 27, s. 99–
109.

kornHauser J.: Źródła chorwackiego nadrealizmu. T 1977, nr 8, s. 160–162. [M.in. D. Ivaniše
vić, R. Ivšić].

oLcHa a. : Jugosłowiańska współpraca kulturalna z zagranicą. „Tygodnik Kulturalny” 1977, 
nr 48, s. 9. [Fragm. rozdziału z książki o życiu kulturalnym w Jugosławii, przygotowywa
nej dla Wydawnictwa Łódzkiego].

pęGierska-pioTrowska r.: „Studia Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Poświęcone VII Międzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie”. Pod redakcją na-
ukową Józefa Magnuszewskiego i Hanny Orzechowskiej. Wydawnictwo UW, Warszawa 1973, 
ss. 292. PS 1975 [1976], T. 25, s. 212–213. [Rec.].

rapacka J. : Pisarze wczesnego renesansu chorwackiego wobec tradycji europejskiego śre-
dniowiecza. (Tezy). „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 5, s. 127–130. [Literatura głagolicka, 
literatura dalmatyńskodubrownicka; Dž. Držić, M. Marulić, Š. Menčetić, M. Vetranović].

rapacka J.: Rzeczpospolita Dubrownicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1977, 277 s. + 2 nlb.
sLaviček M.: Cudowny początek. NK 1977, nr 12, s. 27–28. [Rec. Poezji wybranych F. Prešerena].
sTankowicz a.: Joanna Rapacka, „»Osman« Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego”, 

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, ss. 180. PS 1976 [1977], T. 26, s. 249–251. [Rec. książki J. Ra
packiej „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego].

szydłowski r.: Obraz współczesnego świata. „Teatr” 1977, nr 19, s. 18–20. [Dramaturgia zagra
niczna, Przedstawienie „Hamleta”…; fot.].

szyManowski p.: Jugosłowiański przegląd. D 1977, nr 8, s. 150–153. [Relacja ze Sterijino pozorje 
1977; notatka o sztuce Dundo Maroje M. Držcia i Čaruga I. Kušana].

wierzBicki J.: Dyskusje literackie jugosłowiańskiej lewicy (1933–1934). LnaŚ 1977, nr 2, s. 340–
349. [M.in. A. Cesarec, K. Hegedušić, M. Krleža; ekspresjonizm, neorealizm, awangarda, 
literatura socjalna].

Szczegółowe:
BeLan B. – Janaszek-ivaničková H.: Kto zapuka do moich drzwi. NK 1977, nr 12, s. 28–29. [Rec.].
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Brešan i. – B.: Teatr na Woli zaprasza. „Kurier Polski” 1977, nr 128, s. 6. [Zapowiedź premiery].
Brešan i. – Fik M.: Wzniosłe czy banalne?. „Polityka” 1977, nr 33, s. 7. [Rec.].
Brešan i. – F.Z.K. [Groński r.M.]: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana 

(Teatr na Woli). „Szpilki” 1977, nr 31, s. 17. [Rec. realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i. – GłoGowski k.: Anatomia kliki. „Kierunki” 1977, nr 29, s. 10. [Rec. Przedstawienia… 

w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i. – JakuBowska J.: Dziwny świat Głuchej Dolnej. „Żołnierz Wolności” 1977, nr 155, s. 5. 

[Rec. Przedstawienia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i. – kłossowicz J.: Najdziwniejszy Hamlet.  „Literatura”  1977, nr 26, s. 13. [Rec. Przed-

stawienia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i. – krzeMień T.: Ballada o Szekspirze, co trafił pod strzechy. „Kultura” 1977, nr 28, s. 5. 

[Rec. Przedstawienia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i.  –  kydryński L . [b.tyt.]. „Przekrój” 1977, nr 1683, s.  9. [M.in. Przedstawienie…  

w Teatrze na Woli; przedruk z „Kuriera Warszawskiego” 1977, nr 6].
Brešan i. – Misiorny M.: Wiejski „Hamlet”. „Trybuna Ludu” 1977, nr 142, s. 8. [Rec. Przedsta-

wienia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i. – naTanson w.: Tragizm i powszedniość. „Życie Warszawy” 1977, nr 153, s. 5. [Rec. 

Przedstawienia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].
Brešan i. – Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. Opracował T. soBoLewski. „Film” 

1977, nr 40, s. 10–11. [Tekst trzyczęściowy: Ivo Brešan o swojej sztuce, Kazimierz Kutz o przed-
stawieniu i Widz o tym, co zobaczył; fot. z programu].

Brešan i. – zaGórski J.: Bomba na Woli.  „Kurier Polski”  1977, nr 138, s. 4. [Rec. Przedstawie-
nia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].

Brešan i. – żurowski a.: Łomnicki i Szekspirowski „produkcyjniak”.  „Teatr”  1977, nr 20, s. 5–6. 
[Rec. Przedstawienia… w realizacji Teatru na Woli w Warszawie].

FoTez M. – adaMski J.: Gospodin Marko Fotez. „Dziennik Polski” 1977, nr 11, s. 11. [Nekrolog].
FoTez M. – [B.a.] Polonica. „Teatr” 1977, nr 5, s. 25. [Nekrolog].
GeorGiJević k. – koT w.: Krešmir Georgijević (1907–1975). PS 1976 [1977], T. 26, s. 201–202. 

[Nekrolog].
krLeŽa M. – dukanović a.: Krleža jako poeta. T 1977, nr 12, s. 86–104.
krLeŽa M. – MóL [raJska i.]: Na krawędzi rozumu. „Wiadomości” 1977, nr 30, s. 15. [Rec. Na 

krawędzi rozumu].
krLeŽa M. – woźniak M.: Opowieść o ludzkiej głupocie. „Czas” 1977, nr 35, s. 21. [Krótka rec. 

Na krawędzi rozumu].
Lasić s. – Goreniowa a.: Recepta na „kryminał”. „Kontrasty” 1977, nr 5, s. 46–47. [Rec. Poetyki 

powieści kryminalnej].
Lasić s. – GraJewski w.: Pułapka. „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 7, s. 131–132. [Rec. Poetyki 

powieści kryminalnej].
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Lasić s. – kwiaTek w.p.: Wśród struktur narracji kryminalnej. NK 1977, nr 4, s. 22–23. [Rec. Po-
etyki powieści kryminalnej].

Lasić s. – szpakowska M.: Pięć grzechów Stanko Lasicia. T 1977, nr 1, s. 133–136. [Rec. Poetyki 
powieści kryminalnej].

Lasić s.  – wierzBicki J.: Ambicje twórcy systemu. LnaŚ 1977, nr 8, s. 347–351. [Rec. Poetyki 
powieści kryminalnej].

MaToš a.G. – Świżewska e.: Warsztat krytyczny A.G. Matoša. PS 1977, T. 27, s. 111–126.
novak s. – wierzBicki J.: Dziennik pozaokrętowy. LnaŚ 1977, nr 8, s. 352–355. [Rec. Dziennika 

pozapokładowego].
parun v. – doLecki z.: Trzy poetyckie światy. Liryka, morze i miłość.  „Słowo Powszechne”  1977, 

nr 112, s. 4. [Rec. m.in. Zaproszenia do ciszy].
parun v. – Janaszek-ivaničková H.: Nowa seria. NK 1977, nr 12, s. 28–29. [Rec. Zaproszenia 

do ciszy].
parun v. –  soLdenHoF T.: Poezja Vesny Parun.  „Odgłosy” 1977, nr 21, s. 5. [Rec. m.in. Zapro-

szenia do ciszy].
parun v. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej.  „Zwierciadło” 1977, nr 13, s. 21. [Komentarz 

do wiersza Gra].
sLaMniG i. – Madany e.: Tragizm i ironia. NK 1977, nr 10, s. 16–17. [Rec. Lepszej połowy odwagi 

i powieści serbskiego pisarza D. Klaicia Brzeg bez słońca].
sLaMniG i. – waLc J.: Małe recenzje. LnaŚ 1977, nr 5, s. 347. [Rec. Lepszej połowy odwagi].
sLaviček M. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1977, nr 25, s. 21. [Komentarz 

do wiersza Popatrzmy, Barbaro].
sLaviček M. – [?]. „Nowa Wieś” 1977, nr 20, s. 8–9. [Wywiad przeprowadził a. nawrocki; fot.].
sLaviček M. – Madany e.: Komentarze poetyckie Milivoja Slavička. NK, nr 12, s. 25–26. [Rec.; 

fot.].
sLaviček M. – MikołeJko z.: Moralitety Milivoja Slavicka. „Nowy Wyraz” 1977, nr 5, s. 107–109. 

[Rec. Komentarzy do różnych sposobów istnienia].
sLaviček M. – soMMer p.: Przypisek do komentarzy Slavička. LnaŚ  1977, nr 5, s. 366–371. [Rec. 

Komentarzy do różnych sposobów istnienia].
sLaviček M. – TerMer J. [?] „Trybuna Ludu” 1977, nr 16, s. 8. [Rec. Komentarzy do różnych spo-

sobów istnienia].
sLaviček M. – (tur) [Turkiewicz r.]: Poetyckie nowości. „Gazeta Południowa” 1977, nr 2, s. 3. 

[Rec. Komentarzy do różnych sposobów istnienia].
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1978

Ogólne:
cHołodowski w.: Zaścianek jak Europa. NK 1978, nr 7, s. 3–6. [Współczesna proza jugosło

wiańska, przytoczone słowa M. Krležy z eseju Kilka słów o drobnomieszczańskim history-
zmie w ogólności].

cirLić-sTraszyńska d. [?].  „Panorama” 1978, nr 50, s. 14–15.  [Wywiad przeprowadziła e. Świ-
żewska; o przekładach na język polski, pracy tłumacza; fot.].

Głowacka M.: „Književna smotra”. LnaŚ 1978, nr 10, s. 342–344. [Prezentacja zagrzebskiego 
pisma].

karpiński M.: Z „Nastasją Filipową” w Dubrowniku. „Literatura” 1978, nr 35, s. 11. [Korespon
dencja z Dubrownickich Igrzysk Letnich; udział Teatru Starego z Krakowa w festiwalu 
z przedstawieniem Nastasja Filipowa według Idioty Dostojewskiego. Por. szyBisT M. [?].  

„Echo Krakowa”, nr 182, s. 2; 1978, nr 183, s. 2].
kornHauser J.: Od mitu do konkretu. Szkice o modernizmie i awangardzie w poezji chorwackiej. 

Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978, 195 s. + 4 nlb. [W 2. części książki odniesienia do 
poezji serbskiej w podrozdziałach: Kosmos w poezji serbskich i chorwackich ekspresjoni-
stów; Dadaistyczna poezja zenitystów w kręgu serbskiej awangardy].

Madany e.: Jugosławia literacka. „Polonistyka” 1978, nr 2, s. 89–97. [Literatura po II wojnie 
światowej; ujęcia, w których odrębnie przedstawia się poszczególne literatury narodowe, 
zaznaczająca się tendencja do traktowania ich jako całości; m.in. o lewicy literackiej; V. De
snica, J. Horvat, V. Kaleb, M. Krleža, S. Novak, V. Parun, I. Slamnig, P. Šegedin].

Madany e. : Próba porównania literatury zachodniosłowiańskiej i południowosłowiańskiej 
o II wojnie światowej. W: Literaturoznawstwo. Folklorystyka. problematyka historyczna. Se
ria 5: Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu 1978. Warszawa, PWN, 
1978, s. 75–83. [M.in. J. Barković, V. Kaleb, J. FraničevićPločar].

poMorska J.: Ubiegłoroczne nagrody literackie w Jugosławii. „Nowy Wyraz” 1979, nr 6, s. 127–
128. [M.in. D. Kekanović, J. Kaštelan, Z. Majdak, J. Zamoda, Z. Balog, M. Matković].

wysińska e.: Dubrownik: plener i przestrzeń. D 1978, nr 12, s. 146–149. [O samym festiwalu; 
B. Gavella, M. Fotez, G. Paro; M. Krleža – Areteusz, Krzysztof Kolumb].

Szczegółowe:
BeLan B. – rusowicz r.: Chyba nikt… „Konkrety” 1978, nr 32, s. 6. [Rec. Kto zapuka do moich 

drzwi].
Benešić J. – koT w.: Julije Benešić. „Ruch Literacki” 1978, z. 4/5, s. 255–261.
Brešan i. – BaJdor J.: Hamlet Brešana.  „Trybuna Ludu”  1978, nr 186, s. 8. [Rec. Przedstawienia 

„Hamleta”… w realizacji Teatru Powszechnego w Łodzi].
Brešan i. – FiedosieJew J.M.: W Głuchej Dolnej przegrywa Horacy. „Express Ilustrowany” 1978, 

nr 146, s. 3. [Rec. realizacji Teatru Powszechnego w Łodzi].
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Brešan i. – paprocka a.: „Hamlet” w Głuchej Dolnej. „Dziennik Bałtycki”, 1978, nr 244, s. 3. [Rec. 
realizacji Teatru Wybrzeża w Gdańsku].

Brešan i. – raFałowski T.: Hamlet z Głuchej Dolnej. „Głos Wybrzeża” 1978, nr 217. [Rec. reali
zacji Teatru Wybrzeża w Gdańsku].

Brešan i. – zawisTowski w.: Szekspir i Brešan. „Głos Wybrzeża” 1978, nr 204. [Rec. Przedsta-
wienia… w realizacji Teatru Wybrzeża w Gdańsku].

BrLić-MaŽuranić i.: – Recenzje i informacje nt. występów w Łodzi Teatru Ognjen Prica z Osi
jeku; w repertuarze Las Stribora I. BrlićMažuranić:
kwieciński J.: W smudze światła. Po wizycie lalkarzy z Jugosławii. „Głos Robotniczy” 1978, 

nr 116, s. 5. [Fot.].
Kronika. Oprac. i. keLLner. „Teatr” 1978, nr 13, s. 25. [Inform. o występach].

FLaker a. – Beker M.: Aleksandar Flaker, Stilske formacije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 
1976. Tłum. s.  kaszyński. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1978, T. 21, z. 2, s. 86–90. 
[Rec.].

FLaker a. – wierzBicki J.: Aleksandar Flaker, „Proza u trapericama. Prilog izgradnji modela 
prozne formacije na gradji suvremenih književnosti srednjo- i istočnoevropske regije”, Zagreb 
1976, ss. 278.  PS 1978, T. 28, s. 231–235. [Rec.].

krLeŽa M. – Świżewska e.: Czas i przestrzeń narracyjna we wczesnej nowelistyce Miroslava  
Krležy. PS 1978, T. 28, s. 115–132.

MaLić z. – wierzBicki J.: O poezji, Zdravku Maliciu, apostole Pawle oraz nowych bucikach 
i żakiecie Róży. LnaŚ 1978, nr 8, s. 244–248. [Rec. książki U drugom nekom gradu Z. Malicia].

MaruLić M. – rapacka J.: „Poklad i korizma” Marka Marulicia. PS 1978, T. 28, s. 79–90.
reLJković a.M. – widenor-MaGGs B.: Reljković’s „Satyr” and the Georgic tradition: Didactic 

poetry in 18th century Croatia. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1978, T. 21, z. 2, s. 57–71. 
[Streszczenie w języku polskim: „Satyr” Reljkovicia a tradycja bukoliczna. Poezja dydak-
tyczna XVIII-wiecznej Chorwacji. Tłum. G. pLaTer, s. 71].

sLaviček M. – Książka nie może być tylko towarem…  „Kurier Polski” 1978, nr 188, s. 5. [Wywiad 
przeprowadziła e. zieLińska]

1979

Ogólne:
ad [dukanović A.]: Jugosławia. T 1979, nr 5, s. 148–150. [W całości poświęcony M. Krležy  

w związku z 85. rocznicą urodzin]; T 1979, nr 6, s. 146–148. [M.in. J. Sever]; T 1979, nr 8, 
s. 148–150. [M.in. J. Generalić]. 

ak [kaMieńska A.]: Czterech poetów serbsko-chorwackich i ich wiersze o morzu. „Punkt” 1979, 
nr 6, s. 53. [M. Krleža, J. Pupačić, M. Slaviček, T. Ujević].
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djc [ćirLić d.J.]: Oblicza teatru. D 1979, nr 8, s. 159–161. [M.in. Legenda M. Krležy i Śmierciopis 
J. PoliciaKamova].

HrisTić J.: Jugosłowiański teatr absurdu. Tłum. p. szyManowski. D 1979, nr 8, s. 92–96. [M.in. 
Dlaczego płaczesz tato? I. Ivanaca, Spotkania V. Kljakovicia].

paro G. : Dubrovnik i przestrzeń sceniczna. Tłum. e. kwaŚniewska. D 1979, nr 8, s. 99–100. 
[M. Držić, M. Fotez, B. Gavella, M. Krleža, K. Spaić, I. Vojnović].

pašić F.: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii. Tłum. a. woJda. D 1979, nr 8, s. 83–91. [M.in. 
M. Držić, M. Matković, I. Vojnović].

djc [ćirLić d.J.]: Wszędzie dzieci, wszystko dla dzieci. D 1979, nr 11, s. 168–169. [Sprawozdanie 
z 19. Jugosłowiańskiego Festiwalu Dzieci w Szybeniku].

podHorecki L.: Jugosławia. Zarys dziejów. Warszawa, KIW, 1979. [M.in. dzieje poszczególnych 
narodów od czasów najdawniejszych].

ŚLiziński J.: Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy. Warszawa, Wydawnictwo Minister
stwa Obrony Narodowej, 1979. [M.in. I. Gundulić, J. Križanić].

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1976 [1979], s. 512–517. [M.in. S. Lasić, V. Parun, I. Slamnig, 
M. Slaviček].

wyskieL w.: Szkice o poezji chorwackiej. ŻL 1979, nr 2, s. 12. [Rec. książki J. Kornhausera Od 
mitu do konkretu].

Szczegółowe:
Benešić J. – ciriLić-sTraszyńska d.: Benešić – za i przed kurtyną. D 1979, nr 8, s. 127–130.
BeGović M. – zdyBicka d.: Myśl teatralna Milana Begovicia. W: Literatury słowiańskie w okre-

sie awangardowego przełomu. Red. z. niedzieLa. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 
Ossolineum, 1979, s. 93–100. 

BeGović M. – zdyBicka d.: Problematyka aktorska w myśli teatralnej Milana Begovicia. W: 
Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku. Red. M. BoBrownicka. Wrocław–War
szawa–Kraków–Gdańsk, Ossolineum, 1979, s. 175–193.

BoŽić M. – Jacyna a.: „Colonello”. „Kierunki” 1979, nr 5, s. 10. [Rec.].
Brešan i. – koLendo J.J.: Hamlet we wsi Głucha Dolna. „Warmia i Mazury” 1979, nr 1, s. 25. 

[Rec. realizacji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie].
cesarec a. – wierzBicki J.: Jugosłowiańska awangarda literacka 1917–1924 wobec rewolucji 

październikowej. W: Literatury i języki krajów socjalistycznych. Warszawa, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 233–242.

krLeŽa M. – Krleža w Telewizji.   „Ekran”,  nr 48, s. 2. [Wywiad z L. woJciecHowskiM, tłumaczem 
W agonii, przeprowadziła w. czapińska].

krLeŽa M. – paLucH k.ł.: Na wirażu.   „Miesięcznik Literacki”  1979, nr 9, s. 129–130. [Rec. zbioru 
opowiadań Tysiąc i jedna śmierć].
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krLeŽa M. – Recenzje i informacje nt. występów Teatru Narodowego z Zenicy (Narodno 
pozorište); w repertuarze Legenda M. Krležy:
BąBoL J. „Dziennik Popularny” 1979, nr 131, s. 6.
Kronika. Oprac. i. keLLner. „Teatr” 1979, nr 16, s. 24. [Występy w Bydgoszczy i Gdańsku].
panasewicz J. : Dramat w bezkresnej bieli. „Głos Robotniczy” 1979, nr 126, s. 3. [Występ  

w Łodzi].
krLeŽa M. –  sycHowska-kavedŽiJa J. : Przemiany warsztatu dramaturgicznego Miroslava 

Krležy. W: Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku. Red. M. BoBrownicka . Wro
cław–Warszawa–Karków–Gdańsk, Ossolineum, 1979, s. 89–98.

krLeŽa M. – wierzBicki J.: Jugosłowiańska awangarda literacka 1917–1924 wobec rewolucji 
październikowej. W: Literatury i języki krajów socjalistycznych. Red. a. BarToszewicz. War
szawa, Wydawnictwa Uniwersyetu Warszawskiego, 1979, s. 233–242.

Marković F. –  MaGnuszewski J. : Echa bizantyskiej parodii w poemacie Franja Markovicia 
„Dom i svijet”. W:  „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej”. T. 4. Red. a. BarToszewicz. 
Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 87–93.

MaruLić M. – rapacka J.: O rodzimych wzorcach poetyckich Marka Marulicia, czyli o problemie 
tzw. začinjavców. W:  „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej”. T. 4. Red. a. BarToszewicz. 
Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 123–129.

sLaviček M. – Oglądam, komentuję, rozszyfrowuję świat… Podwójny jubileusz Milivoja Sla-
viczka. „Kurier Polski” 1979, nr 221, s. 4. [Wywiad przeprowadziła e. zieLińska; fot.].

sLaviček M. – Pierwsza pięćdziesiątka Slaviczka. „Literatura” 1979, nr 46, s. 7. [Wywiad prze
prowadził M. sprusiński].

sLaviček M. – TerMer J.: Milivoj Slaviček  – przyjaciel polskiej literatury. „Trybuna Ludu” 1979, 
nr 251, s. 6.

šenoa a. – Hryniewicz M.: Urok starych romansów. NK 1979, nr 4, s. 14–15. [Rec. Córki złotnika].
uJević T. – Moroń J.M.: Wczesna proza poetycka Tina Ujevicia. (Analiza zawartości światopo-

glądowej). W: Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu. Red. z. niedzieLa. 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Ossolineum, 1979, s. 81–92.

1980

Ogólne:
cirLić-sTraszyńska d.: Wyzwanie. Rozmowa z sobą. „Kultura” 1980, nr 48, s. 3 i 6. [Ogólnie 

o przekładach, recepcji literatury, pracy tłumacza].
kornHauser J. : Współczesna poezja jugosłowiańska (1941–1970). Wrocław–Kraków, Ossoli

neum. PAN. Oddział w Krakowie, 1980, 39 s. + 1 nlb.
koT w.: Antun Barac: „Geschichte der jugoslavischen…” .   Wiesbaden 1977. PS 1980 [1981],  

T. 30, s. 212–214. [Rec.].
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koT w.: „Povijest hrvatske književnosti”. Knjiga 2: „Srednjovjekovna književnost”. Napisao Edu-
ard Hercigonja, Liber – Mladost, Zagreb 1975, ss. 484. Knjiga 3: „Od renesanse do prosvjeti-
teljstva”. Napisali Marin Franičević, Franjo Švelec, Rafo Bogišić, Liber – Mladost, Zagreb 1974, 
ss. 398 + 2 nlb. Knjiga 4: „Ilirizam. Realizam”. Napisali Milorad Živančević, Ivo Frangeš, Liber 

– Mladost, Zagreb 1975, ss. 502 + 2 nlb. PS 1979 [1980], T. 29, s. 209–213. [Rec.].
koT w.: Thomas Eekman, „Thirty Years of Yugoslav Literature (1945–1975)”, Michigan Slavic 

Publications, Ann Arbor 1978, ss. 328. PS 1980 [1981], T. 30, s. 215–218. [Rec.].
poMorska J.: Działalność edytorska w Jugosławii. „Nowy Wyraz” 1980, nr 6, s. 122–123. [Stresz

czenie artykułu D. Gavarcia z czasopisma „Književna reč”].
poMorska J.: Jugosłowiańska panorama. „Nowy Wyraz” 1980, nr 7/8, s. 167–168. [M.in. seria 

wydawnicza Istria w Ciągu Stuleci].
poMorska J.: Młoda chorwacka proza. „Nowy Wyraz” 1980, nr 3, s. 137–138. [Na podstawie 

jednego z numerów „Republiki”, w którym opublikowano antologię młodej prozy chor
wackiej wraz z przedmową B. Maleša; przede wszystkim proza fantastyczna; Ž. Barbijeri, 
M. Carić, S. Čuić, D. JelačićBužimski, B. Jovanović, D. Kekanović, P. Kvesić, P. Pavličić, S. To
maš, G. Tribuson, D. Ugrešić].

roManow a.: Próby edycji nacjonalistycznej (ustaszowskiej) prasy chorwackiej w Wolnym Mie-
ście Gdańsku. „Rocznik Gdański” [Gdańskie Towarszystwo Naukowe. Wydział Nauk Spo
łecznych i Humanistycznych] 1980, T. 40, z. 1–2. [W gdańskiej drukarni A.W. Kafemanna 
ukazało się 6 numerów „Nezavisna Hrvatska Država” i 3 numery „Croatiapress”].

wierzBicki J. : Ekspresjonizm w Jugosławii. LnaŚ 1980, nr 9, s.  128–137. [M.in. M. Krleža, 
A.B. Šimić]. 

Współczesne malarstwo naiwne Jugosłowian. LnaŚ 1980, nr 9, s. 96–97. [Krótka informacja 
i reprodukcje na nienumerowanych stronach; M. Kovačić, I. Generalić, J. Generalić, I. Ra
buzin, I. Lacković].

Živanović đ.: Krótkie rozważania z dziejów polsko-jugosłowiańskich stosunków literackich. 
LnaŚ 1980, nr 9, s. 338–349. [Przede wszystkim kontakty serbskopolskie; krótko T. Bu
dislavić, M. Marulić, I. Gundulić, P. Kanavelović, P. Bogašinović, I. Đurđević].

Szczegółowe:
Brešan i. – [B.a.] Teatr. ŻL 1980, nr 44, s. 14. [Zapowiedź premiery sztuki Śmierć przewodni-

czącego komitetu domowego I. Brešana w Teatrze Dramatycznym w Elblągu].
Brešan i. – [B.a.] W repertuarze. „Teatr” 1980, nr 24, s. 26. [O Śmierci przewodniczącego komi-

tetu domowego w realizacji Teatru Dramatycznego w Elblągu].
Brešan i. – [B.a.] W repertuarze. „Teatr” 1980, nr 26, s. 26. [Śmierć przewodniczącego komitetu 

domowego w Teatrze Dramatycznym w Elblągu].
Brešan i. – B. LuBosz: Róg obfitości. „Opole” 1980, nr 1. [Rec. Przedstawienia „Hamleta” we 

wsi Głucha Dolna].
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Brešan i. – Czy dramat jest sztuką?. D 1980, nr 11, s. 164–166. [Wywiad przeprowadził T.M. 
BiLosinić; przedruk z czasopisma „Oko”; fragm. rozmowy pt. Kto jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci kamieniem; podała do druku DJC].

Brešan i. – kaTarasiński J.: Breszan i Gelman. „Odgłosy” 1980, nr 22, s. 8. [Rec. Uroczystego 
bankietu w zakładzie pogrzebowym w realizacji Teatru Nowego w Łodzi].

Brešan i. – paprocka a.: Justin nie działa już sam. „Dziennik Bałtycki” 1980, nr 253, s. 3. [Rec. 
prapremiery Śmierci przewodniczącego komitetu domowego w realizacji Teatru w Elblągu; 
fot.].

drŽić M. – [B.a.] Premiery. „Scena” 1980, nr 11, s. 40. [Rzymska kurtyzana w realizacji Teatru 
im. W. Horzycy w Toruniu].

drŽić M. – [B.a.] Teatr. ŻL 1980, nr 45, s. 18. [Rzymska kurtyzana w realizacji Teatru im. W. Ho
rzycy w Toruniu].

FLaker a. – Świżewska e.:  Aleksandar Flaker, „Stilske formacije”, Zagreb 1976, ss. 360. PS 1979 
[1980], T. 29, s. 217–218. [Rec.].

Gašparović d. –  sycHowska-kavedŽiJa J.: Darko Gašparović, „Dramatica Krležiana”, Biblio-
teka Prolog, knjiga 3, Zagreb 1977, ss. 207 + ilustr. 16. PS 1980 [1981], T. 30, s. 219–221. [Rec.].

HadŽić F. – Recenzje i informacje nt. występów w Warszawie Teatru Satyrycznego Jazavac; 
w repertuarze Człowiek na stanowisku F. Hadžicia i Chrzściny M. Kerstnera: 
cHynowski p.: Żony swoich mężów. „Życie Warszawy” 1980, nr 237, s. 8. 
(ES) [szczawiński J.]: Satyrycy z Zagrzebia. „Słowo Powszechne” 1980, nr 225, s. 4.
Kronika. Oprac. i. keLLner. „Teatr” 1980, nr 23, s. 25. [Inform. o występach w warszawskim 

Teatrze Kawdrat].
Teatr z Zagrzebia na scenie „Kwadratu”. „Życie Warszawy” 1980, nr 232/233, s. 7. [Inform. 

o wstępach].
zaGórski J.: Tak to bywa. „Kurier Polski” 1980, nr 226, s. 4. [Krótka rec.].

krLeŽa M. – [B.a.] Premiery. „Scena” 1981, nr 1, s. 41. [Inform. o Areteuszu w realizacji Teatru 
Polskiego w Szczecinie; fot.].

krLeŽa M. – [B.a.] Teatr. ŻL 1980, nr 48, s. 18. [Areteusz w realizacji Teatru Polskiego w Szcze
cinie; fot.].

krLeŽa M. – Frycz J.: „Areteusz”, czyli powtórka z losu. „Kurier Szczeciński” 1980, nr 238, s. 4–5. 
[Rec. realizacji Teatru Polskiego w Szczecinie].

krLeŽa M. – kraJewska a.: Obok życia, obok sztuki. „Czas” 1980, nr 52, s. 21. [Życie teatralne 
w Szczecinie i przedstawienie Areteusz].

krLeŽa M. – [?]. Polska prapremiera „Areteusza” M. Krležy. „Głos Szczeciński” 1980, nr 235, s. 1. 
[O przedstawieniu w Teatrze Polskim w Szczecinie].

krLeŽa M. – Przed premierą „Areteusza” w Teatrze Polskim. „Głos Szczeciński” 1980, nr 234, s. 3. 
[Rozmowa J. wiLanowskieJ z reżyserem A. Jelaską, scenografką B. Jankowską i autorem 
opracowania muzycznego J. Sobieskim].



Bibliografia tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej709

krLeŽa M. – Świżewska e.: Czas i przestrzeń narracyjna we wczesnej nowelistyce Miroslava  
Krležy. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–czerwiec 1978)” [Wro
cław, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1980, T. 22, z. 1, s. 120–121. [Streszczenie 
referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 17.05.1978].

MaLić z. – wierzBicka M.: Zdravka Malicia pasja czytania. LnaŚ 1980, nr 9, s. 288–291.
MaToš a.G. – wierzBicka M.: Role kulturowe Antuna Gustava Matoša. PS 1980 [1981], T. 30, 

s. 67–87.
novak s. – aw: Książki !!! Książki. LnaŚ 1980, nr 2, s. 392. [Krótka inform. o Dzienniku poza-

pokładowym].
novak s. – kędzieLska J.: Nie ma Eldorada. NK 1980, nr 8, s. 73–74. [Rec. Dziennika pozapo-

kładowego].
novak s. – piaszczyński p.: „Dziennik pozapokładowy”. „Kultura” 1980, nr 3, s. 5. [Rec.].
novak s. – żórawski k.: Inwalidzi Slobodana Novaka. LnaŚ 1980, nr 10, s. 312–316. [Rec. Dzien-

nika pozapokładowego].
parun v. – kornHauser J.: Słowa klucze w poezji Vesny Parun (próba interpretacji). PS 1979 

[1980], T. 29, s. 149–160.
poLić-kaMov J. – wysińska e.: Nowy Sad – spojrzenia w przeszłość. D 1980, nr 7, s. 159–161.  

[M.in. Orgie monacha].
šiceL M. – Głowacka M.: „Povijest hrvatske književnosti”, knjiga 5: „Književnost moderne”. Na-

pisao Miroslav Šicel, Zagreb 1978, ss. 374. PS 1979 [1980], T. 29, s. 214–216. [Rec.].
šiMić a.B. – cesarić d.: Głosy ze szkicu o Branku Šimiciu. Tłum. M. wierzBicka. LnaŚ 1980, 

nr 9, s. 127. 
voJnović i. – dąBrowska-parT yka M.: Motywacje prawdziwości opowiadania jako wyznacznik 

ewolucji artystycznej. Proza Ivo Vojnovicia.  „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych 
(styczeń–czerwiec 1980)” [Wrocław, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1982, 
T. 24, z. 1, s. 90. [Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Słowiano
znawstwa w dniu 25.03.1980, poświęconym twórczości I. Vojnovicia].

1981

Ogólne:
sTadnikiewicz-kerep J. : Przybyszewski w Chorwacji. Zagadnienia wybrane. W: Słowianie 

w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Ma-
dany . Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1981, s. 303–331. [Chor
waccy pisarze o Przybyszewskim, recepcja jego twórczości, przekład Złotego runa, wpływ 
na chorwackich pisarzy].
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szpakowska M.: XXVI Festiwal Sterijino pozorje. D 1981, nr 9, s. 151–152. [M.in. Antygona, kró-
lowa Teb T. PetrasovaMarovicia].

ŚLiziński J.: Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. [Krótki roz
dział Kościuszko w piśmiennictwie narodów południowosłowiańskich; m.in. S. Vraz, I. Trn
ski, A. Palmović]

TorBarina T.: Borsucze zęby. [B.tłum.]. „Kurier Polski” 1981, nr 238, s. 4. [O działalności Teatru 
Satyrycznego Borsuk w Zagrzebiu, artykuł z „Vjesnika”].

Szczegółowe:
BoŽić M. –  łaTuszyński G. : A nogi rżą jak źrebak. NK 1981, nr 6, s. 83–84. [Rec. powieści 

Bomba].
BoŽić M. – aw: Książki !!! Książki. LnaŚ 1981, nr 4, s. 381. [Krótka inform. o  powieści Bomba].
Brešan i. – [B.a.] W repertuarze. „Teatr” 1981, nr 23/24, s. 26. [O Przedstawieniu „Hamleta” we 

wsi Głucha Dolna w realizacji Teatru Bagatela im. Tadeusza BoyaŻeleńskiego w Krakowie].
Brešan i. – Premiery. „Scena” 1981, nr 1, s. 41. [O Śmierci przewodniczącego…  w realizacji Te

atru Dramatycznego w Elblągu; fot.].
dJaLski k.š. – šiceL M.: „Pod starymi dachami” K.Š. Djalskiego. Tłum. d. kowaneTz i L. wiL-

czewska. W: Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. 
T. 1. Red. M. dąBrowska-parT yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, 
s. 198–212.

GunduLić i. – ivanišin n.: „Osman” Djiva Gundulicia. Tłum. J. sycHowska. W: Interpretacja li-
teracka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. T. 1. Red. M. dąBrowska-par-
T yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, s. 184–186.

HorvaT J. – czyż J. : Książka tygodnia. „Dziennik Bałtycki” 1981, nr 185, s. 4. [Rec. „Besy” – 
dziennika podróży].

kranJčević s.s. – škreB z.: Próba interpretacji wiersza Kranjčevicia „Naš čovo”. Tłum. J. kor-
nHauser. W: Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. 
T. 1. Red. M. dąBrowska-parT yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, 
s. 149–158.

krLeŽa M. – BrzosTowiecka M.: W „agonii”. „Ekran” 1981, nr 27, s. 10–11. [Rec. spektaklu Te
atru Telewizji].

krLeŽa M. – enGeLsFeLd M.: Znaczenie i implikacje słowa „podłoga” (podłoże, podstawa, grunt) 
w powieści Miroslava Krležy „Powrót Filipa Latinowicza”. Tłum. a. kLin i B. zieMBLa. W: In-
terpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. T. 1. Red. M. dą-
Browska-parT yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, s. 256–269.

krLeŽa M. – (stg.) [GrzeLecki S.]: Wstrząsy i przemijania. „Życie Warszawy” 1981, nr 145, s. 7. 
[Rec. W agonii w realizacji Teatru Telewizji].
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krLeŽa M. – HaLBerszTaT p.: Miroslav Krleža „W agonii”.  „Kultura” 1981, nr 27, s. 13. [Rec. spek
taklu Teatru Telewizji].

krLeŽa M. – juk [kornHauser J.]: Beztroska.  „Pismo” 1981, nr 7, s. 136. [Odnosi się do Grzelec
kiego recenzji W agonii z „Życia Warszawy”].

krLeŽa M. – kuLczyński J.: Przed premierą Teatru TV mówi Józef Kulczyński, reżyser spektak lu 
„W agonii”. Zanotowała G. LenarT. „Antena” 1981, nr 17, s. 26. [Rec. spektaklu Teatru Tele
wizji].

krLeŽa M. – MaLić z.: Marionetki. Próba rekonstrukcji komentarza odautorskiego w „Bankie-
cie w Blitwie”. Tłum. M. dąBrowska-parT yka. W: Interpretacja literacka na terenie zachod-
niej i południowej Słowiańszczyzny. T. 1. Red. M. dąBrowska-parT yka. Kraków, Nakładem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, s. 244–254.

kuMičić e. – Lasić s.: Powieść z czasów Šenoi (1863–1881). Tłum. J. sławińska. W: Interpreta-
cja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. T. 1. Red. M. dąBrowska-

-parT yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, s. 214–241.
MaToš a.G. – FranGeš i.: Antun Gustav Matoš: „Jesienny wieczór”. Tłum. M. dąBrowska-par-

T yka. W: Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. T. 1. Red. 
M. dąBrowska-parT yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, s. 160–
182.

MiHaLić s.  – łaTuszyński G.: Uwolnić się od cudzych słów. NK 1981, nr 19, s. 21–23. [Rec. to
miku Sen w świetle].

šenoa a. – Lasić s.: Powieść z czasów Šenoi (1863–1881). Tłum. J. sławińska. W: Interpretacja 
literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny.  T. 1. Red. M. dąBrowska-par-
T yka. Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981, s. 214–241.

1982

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1982, nr 2, s. 143–145. [M.in. A. Cesarec]; T 1982, nr 6, s. 150–

152. [O wydrukowaniu Dialektycznego Antybarbarusa M. Krležy w czasopiśmie „Književ
nost” i dyskusji na ten temat]; T 1982, nr 7, s. 146–148. [M.in. dalszy ciąg dyskusji nad 
M. Krležy Dialektycznym Antybarbarusem].

ćirLić J.d.: Dwugłos z Nowego Sadu. D 1982, nr 5, s. 167–168. [M. Krleža, Bankiet w Blitwie].
kosTaszuk k.: Szybenik ’82. „Słowo Powszechne” 1982, nr 122, s. 4. [Sprawozdanie z Festiwalu 

Dziecięcego w Szybeniku].
košuTić-Brozović n.: Przybyszewski i chorwacka moderna. Tłum. k. šaLaMun-Biedrzycka. W: 

Słowianie w świetle antynorm Stanisława Przybyszewskiego. Red. H. Janaszek-ivaničková 
i e. Madany. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1981, s. 275–301.
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Madany e.: Jugosłowiański bóg Mars. Proza narodów Jugosławii w czasie wojny wyzwoleń-
czej. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1982. [J. Barković, A. Cesarec, V. Desnica, J. Franičević

Pločar (osobny podrozdział, s. 277–284), V. Kaleb (osobny podrozdział, s. 118–127), S. Kolar, 
I. GoranKovačić, J. Horvat (osobny podrozdział, s. 311–319), M. Krleža, S. Novak, V. Nazor, 
(osobny podrozdział, s. 337–344), I. Slaming, P. Šegedin, K. Špoljar (osobny podrozdział, 
s. 344–352), A. Stipčević]. Rec. MAG. [GarBoLińska M.]: Proza narodów Jugosławii. „Głos 
Robotniczy” 1982, nr 192, s. 4.

rapacka J.: Chorwackie paradoksy. Uwagi o rodzimych uwarunkowaniach utopii ilirskiej. W: 
„Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej”. T. 12. Red. a. BarToszewicz. Warszawa, Wydaw
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982, s. 127–133.

wasiLewski M.a.: Dziennikarze i literaci. „Kierunki” 1982, nr 32, s. 1 i 9. [Omówienie artyku
łów: N. Lončarevicia – z „Informatora”, wewnętrznego pisma Radia i Telewizji Sarajewo; 
Kosovo, dziennikarstwo, polityka redakcyjna; D. Stankovicia z „NIN” – o recepcji litera
tury jugosłowiańskiej w świecie; Lj. Jocicia – o porozumieniach między wydawnictwami 
w kwestii przekładów; V. Stefanovicia – o niechęci pisarzy do wydawnictw i wydawaniu 
książek własnym sumptem].

wierzBicka M.: Stanisław Przybyszewski i Antun Gustav Matoš. Modele postaw artystycznych. 
W: Słowianie w świetle antynorm Stanisława Przybyszewskiego. Red. H. Janaszek-ivaničková 
i e. Madany. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1981, s. 333–339.

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1978 [1982], s. 485–491. [M.in. A. Šenoa].
wysińska e.: Dwugłos z Nowego Sadu. D 1982, nr 5, s. 163–164. [Relacja z festiwalu Sterijno 

pozorje; m.in. Dundo Maroje M. Držicia, Golgota M. Krležy].

Szczegółowe:
Benešić J. – cirLić-sTraszyńska d.: Ślad na ścieżce i inne tropy. LnaŚ 1982, nr 10, s. 347–349. 

[Właściwie list do M. Matkovicia o J. Benešiciu].
drŽić M. – rapacka J.: Między tekstem a biografią. Na marginesie nowego wydania dzieł ze-

branych Marina Držicia. PS 1981 [1982], T. 31, s. 186–194. [Rec.].
krLeŽa M. – koprowski J.: Wspomnienie o Miroslawie Krležy. „Życie Warszawy” 1982, nr 1, 

s. 6. [Na okoliczność śmierci, wspomnienie spotkania w Zagrzebiu w Instytucie Leksy
kograficznym].

Lasić s. – Marynowicz s.: Przepis na „kryminał”.  „Dziennik Polski”  1982, nr  195.  „Oficyna”  [do
datek] 1982, nr 8, s. 2. [Przedstawienie koncepcji S. Lasicia na podstawie książki Poetyka 
powieści kryminalnej].

MiLčec z. – (tem) [Maciszewska T.] [?].  „Świat Młodych”  1982, nr 95, s. 5. [Rec. m.in. My 
z Bukovaca].

MiLčec z. – zaLeska e.: Komu, komu…?. NK 1982, nr 2, s. 44. [Rec. m.in. My z Bukovaca].
voJnović i. – MicHaLska H.: Sesja poświęcona Vojnoviciowi. PS 1981 [1982], T. 31, s. 231–233. 

[Sprawozdanie z sesji zorganizowanej przez Krakowski Oddział PAN].
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1983

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1983, nr 2, s. 147. [M.in. malarstwo naiwne i jugosłowiańska 

kinematografia]; T 1983, nr 3, s. 154–156. [M.in. M. Matković, M. Krleža]; T 1983, nr 4, s. 148–
150. [M.in. S. Mihalić]; T 1983, nr 8, s. 145–147. [M.in. M. Krleža, A.G. Matoš].

AW: Książki !!! Książki. LnaŚ 1983, nr 3, s. 366. [Krótka inform. o antologii Wewnętrzne morze].
BoBrownicka M.: Przełom modernistyczny w dramaturgii słowiańskiej. W: Z polskich studiów 

slawistycznych. Seria 6: Prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie, 1983. Cz. 
2: Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Problematyka historyczna. Kom. red. M. BasaJ et al. 
Warszawa, PWN, 1983, s. 25–33. [M.in. I. Vojnović].

ćirLić d.J.: W Nowym Sadzie: teatr i polityka. „Dialog” 1983, nr 10, s. 165–167. [Relacja ze Ste
rijino pozorje; m.in. Chorwacki Faust S. Šnajdera, Sokol ga nije volio F. Šovagovicia].

kaziMierczyk B.: Sterijino pozorje 1983. Rewelacje i skandale. „Tu i Teraz” 1983, nr 32, s. 12, 15. 
[Chorwacki Faust S. Šnajdera, Sokol ga nije volio F. Šovagovicia, skandal dotyczy Golub-
njačy J. Radulovicia]. 

kornHauser J.: Kategoria nowości na przykładzie chorwackiej literatury lat 70-tych. LnaŚ 1983, 
nr 5, s. 56–73. [„Borgesowcy”, G. Babić, OFF poezja].

kornHauser J.: Wspólny język. Katowice, Śląsk, 1983, 271 s. + 1 nlb. [Rozdziały: Mit w chorwac-
kiej poezji modernistycznej (M. Begović, D. Domjanić, V. Nazor, V. Vidrić) s. 5–18; „Związne” 
sonety Vojnovicia, s. 19–29; Organizacja przestrzeni w dramacie poetyckim „Krzysztof Ko-
lumb” Miroslava Krležy, s. 42–52; Źródła chorwackiego nadrealizmu (D. Ivanišević, R. Ivšić), 
s. 53–60; Słowa klucze w poezji Vesny Parun (próba interpretacji), s. 83–98; Dziennik mówiony 
(o ironii w poezji Milivoja Slavička), s. 132–148; Kategoria nowości na przykładzie chorwackiej 
literatury lat 70–tych, (G. Babić, proza „borgesowców”; OFF poezja) s. 244–265]. Rec.: Bąk 
k.: Kornhauser i południowi Słowianie. „Przegląd Tygodniowy” 1983, nr 31, s. 14; Juda  c.: 
Odkrywanie „Wspólnego języka”. ŻL 1983, nr 36, s. 10.

kuncewicz p.: Co dobrego może narodzić się w Betlejem. NK 1983, nr 12, s. 86–87. [Rec. We-
wnętrznego morza i antologii młodej poezji serbskiej Tragarze zdań].

Madany e.: „Braterstwo i jedność” w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach 
Jugosławii. W: W cudzych oczach. Z problematyki świadomości narodowej we współcze-
snych literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich. Wrocław, Ossolineum, 1983. [M.in. 
M. Krleža, K. Špoljar].

MaGnuszewski J.: Twórczość Jana Kochanowskiego na tle poezji słowiańskiej XVI wieku.  „Prze
gląd Humanistyczny” 1983, nr 5, s. 1–26. [M.in. renesans dalmatyński i dubrownicki].

preTnar T.: O sztuce translatorskiej Frana Miklošiča i Stanka Vraza. (Na materiale ich przekła-
dów z literatury polskiej). „Rocznik Slawistyczny” 1983, cz. 1, s. 55–67.

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1979 [1983], s. 568–575. [M.in. S. Novak].
żurawski k.:  Od modernizmu do dziś. LnaŚ 1983, nr 11, s. 325–328. [Rec. Wewnętrznego morza].
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Szczegółowe:
BiTi v. – sycHowska-kavedŽiJa J.: Vladimir Biti: Bajka i predaja, povijest i pripovijedanie, Za-

greb 1981. „Ruch Literacki” 1983, z. 3/4, s. 302–304. [Rec.].
Brešan i. – [B.a.] Kronika. ŻL, 1983, nr 42, s. 1. [Zapowiedź premiery w dniu 21.10.1983 Przed-

stawienia… w Państwowym Teatrze Polskim w BielskuBiałej].
HadŽić F. – Recenzje i informacje nt. występów w Płocku i Warszawie Teatru Satyrycznego 

Jazavac; w repertuarze Żmija F. Hadžicia:
pawłowski T.: Skryba. „Tygodnik Płocki” 1983, nr 50, s. 9.
szczawiński J.: Tak toczy się półświatek. „Słowo Powszechne” 1983, nr 252, s. 4.

ivanišević d. – dąBrowska-parT yka M.: „… i spaść pomiędzy nich jak zabawka”. LnaŚ 1983, 
nr 5, s. 167–170.

krLeŽa M. – Bąk k.: Świerzop bursztynowy. „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 10, s. 13. [Rec. 
Ballad Pietrka Kerempuha].

krLeŽa M. – dukanović a.: Historia i groteska. T 1983, nr 10, s. 66–83. [Ballady Pietrka Kerem-
puha; w skrócie historia Chorwacji, groteska; sprostowanie – T 1984, nr 3, s. 155].

Marković F. – MaGnuszewski J.: Skąd się wziął koncept o winie w poemacie Franja Markovi-
cia „Dom i świat”. W: ideM: Tropami folkloru i literatury. Warszawa, PWN, 1983, s. 237–251.

sLaviček M. – [B.a.] Książkowe polonica. ŻL 1983, nr 17, s. 2. [O dwujęzycznym zbiorku Terror 
z 1981 r.]. 

sLaviček M. – Buczkowska-parMa Ś.: Poezja chorwacka. „Tu i Teraz” 1983, nr 28, s. 10. [Rec. 
Wewnętrznego morza].

sLaviček M. – Buczkowska-parMa Ś. [?]. „Tu i Teraz” 1983, nr 28, s. 10. [Rec. dwujęzycznego 
zbiorku Terror]. 

sLaviček M. – Slaviček dwujęzyczny. „Tu i Teraz” 1983, nr 2, s. 2. [Notatka o wydaniu zbiorku 
Terror, bibliofilska dwujęzyczna edycja z miedziorytami I. Lackovicia].

šiMić a.B. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1983, nr 3, s. 11. [Komentarz 
do wiersza Miłość].

šnaJder s. – GeorGiJewski LJ: Nie jest tak źle, kiedy się warto o coś kłócić. Rozmowa Barbary 
Kazimierczyk z Ljubišą Georgijewskim ze Skopje. „Teatr” 1983, nr 9, s. 33–35. [M.in. sztuka 
Chorwacki Faust S. Šnajdera; fot.].

šnaJder s. – kaziMierczyk B.: Jak robią to oni. (S. Šnajder: Chorwacki Faust). „Fakty” 1983, nr 
28, s. 12.

vraz s.  – preTnar T.: O sztuce translatorskiej Frana Miklošiča i Stanka Vraza (na materiale 
ich przekładów z literatury polskiej). „Rocznik Slawistyczny” 1983, T. 44, cz. 1, s. 55–67; ideM: 
O sztuce translatorskiej Frana Miklošiča i Stanka Vraza. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji 
Naukowych (styczeń–czerwiec 1981)” [Wrocław, Polska Akademia Nauk. Oddział w Kra
kowie] 1983, T. 25, z. 1, s. 86–87. [Streszczenie referatu wygłoszonego na Komisji Słowia
noznawstwa w dniu 1.04.1981; o przekładach na język słoweński].
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1984

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1984, nr 2, s. 137–139. [M.in. S. Mihalić, N. Milićević, A. Vuletić];  

T 1984, nr 4, s. 137–140. [M.in. I. Golub o J. Križaniciu]; T 1984, nr 6, s. 139–142. [M.in. M. Slaviček].
durković-Jakšić LJ.: Mickiewicz i Jugosłowianie. Wstęp z. GroT. Tłum. J. LeŚny, w. szuLc, 

B. zieLiński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna
niu, Poznań 1984. [Rozdziały: Pucić a Mickiewicz i jego Legion, s. 101–125; Spotkania Jugosło-
wian z Mickiewiczem, s. 126–134; Oddźwięk „Trybuny Ludów” wśród Jugosłowian, s. 135–151].

piskor s. : Wspólny język poetów. „Tak i Nie” 1984, nr 4, s. 13. [Rec. książki J. Kornhausera 
Wspólny język].

rapacka J.: Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pasto-
ralnej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1984, s. 99. [Dž. Držić, 
M. Držić].

sieradzka z. : Sterijino pozorje 1984. „Teatr” 1984, nr 10, s. 31 –32. [Relacja z festiwalu, m.in. 
Glembajowie Krležy, Dubrownicka trylogia Vojnovicia i Serce matki J. PoliciaKamova; fot.].

soMMer p.: Dyżurny. LnaŚ 1984, nr 6, s. 368–372. [Nt. kontaktów literackich].
Tyran p.: Problemy tłumaczenia literatur mniejszości narodowych na przykładzie literatury 

burgenlandzko-chorwackiej. Tłum. e. kwaŚniewska. LnaŚ 1984, nr 8, s. 314–316.
vuLeTić i.: Srpskohrvatski stih. W: Słowiańska metryka porównawcza. T. 2: Organizacja skład-

niowa. Red. z. kopczyńska i L. pszczołowska. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 
Ossolineum, 1984, s. 147–163.

W teatrze i wokół teatru. Oprac. J. sieradzki. „Teatr” 1984, nr 1, s. 41. [Zapowiedź przyjazdu 
Teatru Jazavac z Zagrzebia do Polski].

Szczegółowe:
Benešić J. – cirLić-sTraszyńska d.: Czas Benešicia. LnaŚ 1984, nr 5, s. 346–352.
BrLić-MaŽuranić i. – W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. k. kuLiczkow-

ska. B. TyLicka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 50–51. [Oprac. e. kwaŚniewska].
dedić a. – róG H.: Wielki miłośnik polskiej poezji A.D. „Nowiny” 1984, nr 148, s. 7.
FLaker a. – kornHauser J. [b.tyt.]  „Ruch Literacki” 1984, z. 1/2, s. 114–118. [Rec. książki Po-

etika osporavanja. (Avangarda književna ljevica). Zagreb 1982; także o zagrzebskiej szkole 
stylistycznej].

kaLeB v. – W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. k. kuLiczkowska. B. TyLicka. 
Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 165. [Oprac. e. kwaŚniewska].

kranJčević s.s. – krLeŽa M.: Liryka Kranjčevicia. W: ideM: Dzienniki i eseje. Tłum. k. Bąk. Łódź, 
Wydawnictwo Łódzkie, 1984, s. 351–357.

kriŽanić J. – BoryŚ w. : „Dialekt chorwacki” Juraja Križanicia. „Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji Naukowych (styczeń–grudzień 1984)”  [Wrocław, Polska Akademia Nauk. Oddział 
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w Krakowie] 1987, T. 28, z. 1–2, s. 111–112. [Streszczenie referatu wygłoszonego na Komisji 
Słowianoznawstwa w dniu 7.03.1984].

krLeŽa M. – łaTuszyński G.: „Jeno przez golgocką krew…” . „Literatura” 1984, nr 4, s. 55–56. 
[Rec. Ballad Pietrka Kerempuha].

krLeŽa M. – M.K. [kocH M.]: Mirsolav Krleža: „Ballady Pietrka Kerempuha”. Przełożył, wstępem 
i objaśnieniami opatrzył Alija Dukanović. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1983, 
s. 194. „Odra” 1984, nr 7/8, s. 100–101. [Rec.] 

krLeŽa M. – szyMańska a.: Pietrek Kerempuh po polsku. T 1984, nr 9, s. 132–135. [Rec. Ballad 
Pietrka Kerempuha].

krLeŽa M. –TR [raczek T.]: W księgarni. „Polityka” 1984, nr 4, s. 9. [Rec. Ballad Pietrka Kerem-
puha].

krLeŽa M. – wierzBicki J.: Krleža i „Ballady Pietrka Kerempuha”. LnaŚ 1984, nr 8, s. 317–327. 
[Rec. Ballad Pietrka Kerempuha…].

kušan i. – W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. k. kuLiczkowska. B. TyLicka. 
Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 206. [Oprac. e. kwaŚniewska].

Lovrak M. – W: Nowy słownik liteatury dla dzieci i młodzieży. Red. k. kuLiczkowska. B. Ty-
Licka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 165. [Oprac. e. kwaŚniewska].

MarTić a. – W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. k. kuLiczkowska. B. Ty-
Licka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 230. [Oprac. e. kwaŚniewska].

MiLčec z. – W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. k. kuLiczkowska. B. TyLicka. 
Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 236. [Oprac. e. kwaŚniewska].

šiMić a.B. – sTadnikiewicz-kerep J.: A.B. Šimić wobec ekspresjonizmu. „Sprawozdania z Po
siedzeń Komisji Naukowych (styczeń–grudzień 1985)”  [Wrocław, Polska Akademia Nauk. 
Oddział w Krakowie] 1987, T. 29, z. 1–2, s. 90–91. [Streszczenie referatu wygłoszonego na 
posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 9.01.1985].

špoLJar k. – anoniM: Kłopoty z muzą. „Odgłosy” 1984, nr 22, s. 8. [Krótka rec.].

1985

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1985, nr 6, s. 121–123. [M.in. P. Matvejević, M. Ristić]; T 1985, 

nr 7/8, s. 248–250. [M.in. J. Benešić, M. Valent]; T 1985, nr 9, s. 132–134. [M.in. N. Šop]; T 1985, 
nr 10, s. 122–123. [Wypowiedzi po IX Zjeździe ZLJ; m.in. P. Matvejević, V. Parun]; T 1985, nr 
11, s.129–131. [M.in. D. Tadijanović, A. Starčević].

BaLBus-kuciowa M.: „Słowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego”, red. Halina 
Janaszek-Ivaničková i Edward Madany, Wrocław 1981, ss. 383. PS 1982, T. 32, s. 256–260. [Rec.].

FeLczak w., wasiLewski T.: Historia Jugosławii. Wrocław, Ossolineum, 1985, 571 s. + 1 nlb.
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niesioBędzki J.: W optyce rewolucji. „Fakty” 1985, nr 29, s. 11. [Relacja z festiwalu Sterijino po
zorje 1985; m.in. Diabeł na wydziale filozofii I. Brešana, Pogrzeb w Theresienburgu M. Krležy, 
Confiteor S. Šnajdera].

Szczegółowe:
Benešić J. – Bąk k.: Człowiek znad Adriatyku. „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 44, s. 13. [Rec. 

Ośmiu lat w Warszawie].
Benešić J. – cviJeTković-kureLec v. : Julije Benešić i „złoty wiek” teatru w Zagrzebiu. Tłum. 

d. cirLić-sTraszyńska. „Dialog” 1985, nr 4, s. 171–172.
Benešić J. – czeszko B.: Julije Beneszić, czyli Człowiek niezwykły. NK 1985, nr 11, s. 60–62. [Rec. 

Ośmiu lat w Warszawie].
Benešić J. – GLuck L.: Świadek naszych lat trzydziestych. „Kierunki” 1985, nr 51/52, s. 10, 12–15. 

[Rec. Ośmiu lat w Warszawie].
BiTi v. – a. kLin: Vladimir Biti, „Bajka i predaja, povijest i propovijedanje”, Zagreb 1981, ss. 215. 

PS 1982 [1985], T. 32, s. 229–233. [Rec.].
Brešan i. –  [B.a.] Kolejna premiera w Teatrze Satyry  „Maszkaron”.  „Szatan” Ivo Brešana. „Ga

zeta Krakowska” 1985, nr 50, s. 1–2. [Zapowiedź premiery; fot.].
Brešan i. – [B.a.] Premiery. „Scena” 1985, nr 4, s. 39. [Przedstawienie „Hamleta”… w realizacji 

Teatru Dramatycznego w Słupsku; fot.].
Brešan i. – Ivo Brešan o reżyserowaniu. Tłum. J. poMorska. D 1985, nr 2, s. 164–165. [Rozmowa 

r. Lazicia z I. Brešanem].
Brešan i. – [B.a.]  „Politika”: „Sukces Ivo Brešana w Polsce”. Prasa jugosłowiańska o inscenizacji 

„Szatana” w Teatrze Satyry „Maszkaron”.  „Gazeta Krakowska” 1985, nr 67, s. 4.
Brešan i. –  (ip): Polska prapremiera sztuki Ivo Brešana. Szatan „bawi” w „Maszkaronie”.  „Ga

zeta Krakowska” 1985, nr 53, s. 3. [Opis premiery i krótko o spektaklu].
kekanović d. – AW: Książki !!! Książki. LnaŚ 1985, nr 10. [Krótka inform. o Zagładzie].
kekanović d. – Maroń J.: Zagłada. „Kultura” 1985, nr 9, s. 11. [O pokoleniu „borgesowców”, 

fantastyków; rec. zbioru opowiadań Zagłada].
krLeŽa M. – AW: Dzienniki i eseje. LnaŚ 1985, nr 11. [Rec.].
krLeŽa M. – ba: W księgarni. „Polityka” 1985,  nr 12, s. 8. [Rec. Dzienników i esejów].
krLeŽa M. – [B.a.] Z półki recenzenta. Dzienniki Krležy. „Odgłosy” 1985, nr 5, s. 8. [Krótka rec.].
krLeŽa M. – Frankowska B.: Jugosłowiański Białystok.  „Kontrasty” 1985, nr 1, s. 30–33. [Relacja 

z festiwalu Borštinkova srečanja z 1984 r., na którym wystawiono Glembajów M. Krležy 
w wykonaniu Teatru Dramatycznego im. Branka Gavelli z Zagrzebia].

krLeŽa M. – Frankowska B.: Spotkania w Mariborze. „Odrodzenie” 1985, nr 11, s. 10. [Kore
spondencja z festiwalu teatralnego Borštinkova srečanja, m.in. o M. Krležy].

krLeŽa M. – koprowski J.: Eseje Mirosława Krležy. NK 1985, nr 7/8, s. 111–113. [Rec.].
krLeŽa M. – łaTuszyński G.: By człowiek nie zmalał w człowieku.  „Literatura”  1985, nr 11, s. 54–

55. [Rec. Dzienników i esejów].
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krLeŽa M. – Recenzje i informacje nt. występów w Warszawie i Krakowie Teatru Dramatycz
nego im. Branka Gavelli; w repertuarze Rodzina Glembajów M. Krležy:
[B.a. i tyt.] „Echo Krakowa” 1985, nr 241, s. 5;  „Ekran” 1985, nr 50, s. 4. [Krótka inform.] .
LuToMski J.: Spotkanie teatru z Zagrzebia. Czerń i biel. „Rzeczpospolita” 1985, nr 290, s. 5.

krLeŽa M. – wiLMański J.: [?].  „Wiadomości Skierniewickie” 1985, nr 26, s. 9. [Rec. Dzienników 
i esejów].

[MaLić z.] – Przetłumaczliśmy wszystko, co na to zasługiwało. „Dziennik Polski” 1985, nr 143, 
s. 5. [Wywiad nt. przekładów z literatury polskiej przeprowadziła w. czuBałowa].

[sLaviček M.] – „Dumna ojczyzna moich przodków”. „Dziennik Polski” 1985, nr 278, s. 1, 8. 
[Wywiad nt. przekładów z literatury polskiej przeprowadzony przez a. warzecHę; fot.].

špoLJar k. – AW: Książki !!! Książki. „Literatura na Świeice” 1985, nr 2, s. 382. [Krótka inform. 
o powieści Kłopoty z muzą].

 vuLeTić a. – „Nowiny” 1985, nr 215, s. 3. [Wypowiedź nt. kontaktów z Polską i literaturą pol
ską; notował H. róG].

1986

Ogólne:
ad [dukanović a.] : Jugosławia. T 1986, nr 1, s. 139–141. [M.in. M. Matković]; T 1986, nr 2, 

s.143–145. [M.in. Z. Golob, V. Popović, M. Marulić, V. Desnica]; T 1986, nr 3, s.141–143. [M.in. 
A. Vuletić]; T 1986, nr 4, s. 125–127. [M.in. P. Šegedin, V. Kaleb, M. Krleža]; T 1986, nr 5, s. 125–
127. [M.in. J. Melvinger]; T 1986, nr 6, s. 120–122. [M.in. D. Tadijanović, V. Kaleb]; T 1986, nr 9, 
s. 131–133. [M.in. M. Krleža, M. Franičević, I. Brešan, A. Artuković]; T 1986, nr 10, s. 127–129. 
[M.in. V. Sutlić]; T 1986, nr 11/12, s. 217–219. [M.in. J. Horvat].

[cirLić-sTraszyńska D.] Stan podwyższonej temperatury.  „Kierunki”  1986, nr 49, s. 12. [Wywiad 
nt. współczesnej literatury narodów Jugosławii przeprowadziła e. sadowska].

GawLik J.p. – Obserwator: Na powietrzu. „Gazeta Krakowska” 1986, nr 189, s. 5. [Sprawozda
nie z festiwalu Splitsko ljeto (Split 15.07–15.08.1986)].

GawLik J.p.: Split ’86. „Kultura” 1986, nr 37, s. 1, 13. [Sprawozdanie z festiwalu Splitsko ljeto 
(Split 15.07–15.08.1986)].

GłoMB k.: Daska. „Gazeta Krakowska” 1986, nr 109, s. 4. [Amatorski teatr Daska i przedsta
wienie Pif-paf-puf].

(kow) [kowaLczyk A.]: Jugosłowiański teatr w LDK. Przypowieść o podłości. „Kurier Lubelski” 
1986, nr 53, s. 4. [Zapowiedź występu w Lublinie Teatru Amatorskiego Daska].

MaGnuszewski J.: Literatura polska a literatury słowiańskie. Zarys głównych szlaków badań 
porównawczych. W: Literatura polska a literatury słowiańskie. Studia. Red. J. MaGnuszew-
ski, J. wierzBicki. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986, s. 7–23. 
[Dotyczy renesansu, baroku, literatury dalmatyńskodubrownickiej].
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rapacka J.: Kategorie centrum i peryferii a problemy literatury chorwackiej przed odrodzeniem 
narodowym. W: Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych. Red. 
T. dąBek-wiGrowa i J. wierzBicki. Warszawa, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Po
lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1986, s. 143–162.

rapacka J.: W kręgu analogii pomiędzy polskimi i chorwackimi planktami. W: Literatura polska 
a literatury słowiańskie. Studia. Red. J. MaGnuszewski, J. wierzBicki. Warszawa, Wydawnic
twa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986, s. 65–80.

Twórca i krytyk. Oprac. d. cirLić-sTraszyńska. „Polityka” 1986, nr 4, s. 8. [Tłumaczenie wy
powiedzi pisarzy i krótki fragment przesłania z XI Zjazdu Związku Literatów Jugosławii 
(18.04.–20.04.1985) w Nowym Sadzie].

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1981 [1986], s. 520–527. [M.in. A. Šoljan, R. Marinković].
Wizyta pisarzy, m.in. M. Slaviček: 

„Dziennik Polski”, nr 59, s. 6; „Echo Krakowa”, nr 49, s. 2; „Kraków”, nr 3, s. 59; [B.a.] Kronika. 
ŻL 1986, nr 12, s. 15.

Ze świata SF. „Fikcje” 1986, nr 35, s. 3. [Inform. o nagrodach zagrzebskiego klubu SFera dla 
S. Petrovskiego za opowiadanie Most i dla P. Raosa za powieść Mnogo vike nizašto].

Szczegółowe:
Benešić J. –  Abe [Biernacki a.]: Autoportret śledziennika. T 1986, nr 10, s. 133–134.
Benešić J. –  a.g. [GarLicki a.]: W księgarni. „Polityka” 1986, nr 2, s. 7. [Rec. Ośmiu lat w War-

szawie].
Benešić J. – (A.W.) Książki !!! Książki. LnaŚ 1986, nr 5, s. 380. [Krótka inform. o Ośmiu latach 

w Warszawie].
Benešić J. – koroT yński H.: „Osiem lat w Warszawie”. (Kronika). „Kronika Warszawy” 1986, 

nr 1/2, s. 209–213. [Rec.].
Benešić J. – koroT yński H.: „Osiem lat w Warszawie”. LnaŚ 1986, nr 4, s. 344–351. [Rec.].
Benešić J. –  Tyrowicz M.: Julije Benešić: „Osiem lat w Warszawie. (Kronika)”.  Przełożyła Da-

nuta Cirlić-Straszyńska. Wybór, posłowie, biogramy Hanny Kirchner, Czytelnik, Warszawa 
1985. s. 580.  „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, nr 1, s. 121. [Rec.] 

Benešić J. – wierzBicki J.: Czy znamy Benešicia?. LnaŚ 1986, nr 4, s. 352–356.
Brešan i. –  [B.a.] W repertuarze.  „Teatr” 1986, nr 12, s. 33. [Wspinacz… w realizacji Teatru Sa

tyry Maszkaron w Krakowie].
Brešan i. –  peTrač B.: Twórczość Ivo Brešana. W poszukiwaniu utraconej etyki. Tłum. a. pa-

kuLanka. „Gazeta Krakowska” 1986, nr 120, s. 3.
Brešan i. –  (wk) [koLarz w.]: Efektowna premiera „Wspinacza” w Teatrze „Maszkaron”. „Ga

zeta Krakowska” 1986, nr 122, s. 4.
Brešan i. –  (wk) [koLarz w.]: „Wspinacz” Ivo Brešana. „Gazeta Krakowska” 1986, nr 120, s. 1, 7. 

[Inform. o premierze sztuki Wspinacz…].
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Dcs [d. cirLić-sTraszyńska]: „Vjesnik” o Bibliotece  Jugosłowiańskiej. LnaŚ 1986, nr 3, s. 360. 
[M. Slaviček w „Vjesniku” o ukazaniu się w Polsce Dzienników i esejów M. Krležy oraz Sa-
rajewa 1914 V. Dedijera].

HadŽić F. – Recenzje występów w Poznaniu Teatru Satyrycznego Jazavac; w repertuarze 
Panowie i obywatele F. Hadžicia:
danecki r.: [?]. „Express Poznański” 1986, nr 93, s. 5.
O.B. [o. Błażewicz]: Satyra z Zagrzebia. „Głos Wielkopolski” 1986, nr 110, s. 2.
O teatrze i wokół teatru. Oprac. a. MuLTanowski. „Teatr” 1986, nr 7, s. 33. [Inform. o występach].

kanaveLović p. – JakóBiec-seMkowowa M.: Dalmatyńskie echo odsieczy wiedeńskiej. „Acta 
Universitatis Wratislaviensis” 1986, nr 825, s. 75–87.

kriŽanić J. – BazyLow L.: Juraj Križanić o Polsce i Rosji. PS 1983 [1986], T. 23, s. 3–17.
kriŽanić J. – BoryŚ w.: Juraj Križanić a język chorwacki. PS 1983 [1986], T. 23, s. 49–71.
kriŽanić J. – BoryŚ w.: Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia. Akcentuacja rze-

czowników. Wrocław, Ossolineum, 1986, 127 s. + 1 nlb.
kriŽanić J. – JakóBiec M.: Koncepcja człowieka w pismach Juraja Križanicia. PS 1983 [1986], 

T. 23, s. 19–47.
kriŽanić J. – wiTkowski w.: O języku ruskim Juraja Križanicia. PS 1983 [1986], T. 23, s. 73–88.
krLeŽa M. – Recenzje i informacje nt. występów w Krakowie i Warszawie Teatru Dramatycz

nego im. Branka Gavelli; w repertuarze Miroslav Krleža Rodzina Glembajów:
kaziMierczyk B.:  Teatralni goście z Zagrzebia i Issoudun. „Odrodzenie” 1986, nr 2, s. 10.
naTanson w.: Wizyty teatrów zagranicznych. „Życie Warszawy” 1986, nr 1, s. 7.

MaTković M. – cirLić-sTraszyńska d.: Marijan Matković 1915–1985. LnaŚ 1986, nr 1, s. 193–195. 
[Nekrolog].

MaTković M. –  djć [ćrLić d.J.]: Pamięci Marijana Matkovicia. D 1986, nr 5/6, s. 244–246. [Ne
krolog].

prica č. –  ćrLić d.J.: Nowy Sad ’86: mniej, ale lepiej. D 1986, nr 10, s. 171–172.
supek i. – Zawsze wierzyłem w człowieka. Rozmowa z wybitnym naukowcem i pisarzem jugo-

słowiańskim. „Gazeta Krakowska” 1986, nr 131, s. 3. [Wywiad przeprowadziła a. pakuLanka 
w związku z II nagrodą, jaką otrzymał Supek w konkursie Mały człowiek ma prawo myśleć 
inaczej za sztukę Loteria imperatora Augusta].

šeGedin p. – daniLczyk H.: Zaklęte miasteczko. „Przegląd Tygodniowy” 1986, nr 21, s. 13. [Rec. 
Raportu z prowincji].

šeGedin p. – (jot) [TerMer J.]: Peter Segedin:  „Raport z prowincji”.  Tłum. z serbsko-chor.  
B. Nowak. Posłowie M. Dąbrowska-Partyka. – Kraków 1985 WL. 16°, s. 192, egz. 10 tys., zł 120  
s. 192. NK 1986, nr 5, s. 89. [Rec.].

TadiJanović d. – zycH e.: Od tłumacza. LnaŚ 1986, nr 1, s. 161–163.
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1987

Ogólne:
ad [dukanović a.]: Jugosławia. T 1987, nr 1, s.127–129. [M.in. T. Durbešić]; T 1987, nr 2, s. 127–

129. [M.in. Ž. Jeličić]; T 1987, nr 3, s. 129–132. [M.in. M. Krleža]; T 1987, nr 3, s. 129–132; T 1987, 
nr 4, s. 130–132. [M.in. M. Krleža, J. BrozTito, Z. Tomičić].

[B.a. i tyt.]  „Zbliżenia” 1984, nr 20, s. 2. [Notatka nt. współpracy Bałtyckiego Teatru Drama
tycznego z Teatrem Narodowym w Mostarze; występ tego drugiego w Koszalinie, przed
stawienie Noc bogów M. Gavrana w reżyserii dyrektora artystycznego BTD A.M. Mar
czewskiego].

Berekin. „Szpilki” 1987, nr 13, s. 12. [Informacja o ukazującym się w Splicie humorystyczno
satyrycznym czasopiśmie „Berekin”, z karykaturami i satyrą w przekładzie G. waLczaka].

csaTó J.: Nowy Sad 1987. „Dialog” 1987, nr 9, s. 171–173. [M.in. Put u raj M.  Krležy, Gamllet 
S. Šnajdera].

[kočiš M.] [?].  „Głos Pomorza”, nr 11, s. 1–2. [Wywiad z sekretarzem Wydziału Kultury Związku 
Socjalistycznego Ludu Pracującego Jugosławii i honorowym przewodniczącym XX Mię
dzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek w Zagrzebiu nt. planów współpracy teatralnej 
między Polską i Jugosławią przeprowadziła k. słodzińska].

koT w.: Formy życia teatralnego w Polsce i Chorwacji w czasie II wojny światowej. W: Polska – 
Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław, 
Ossolineum, 1987, s. 85–98.

kureLec T.: Kino polskie i kino w Jugosławii. Rozmawiała J. Maroń. ŻL 1987, nr 18, s. 11.
Madany e.: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym. 

W: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Ma-
dany. Wrocław, Ossolineum, 1987. [M.in. A. Flaker, M. Krleža, V. Parun].

paździerski L.: Na marginesie „Antologii poezji chorwackiej XX wieku »Wewnętrzne morze«” 
(Kraków 1982). PS 1984 [1987], T. 24, s. 117–141. [Rec.; przede wszystkim o J. Benešiciu i nie
wiele o antologii].

płażewski J.: Co jest grane?. ŻL 1987, nr 12, s. 16. [M.in. o Wczesnym śniegu w Monachium 
B. Žižicia].

sTankowicz a.: Funkcja orientalizmu w polskiej i chorwackiej poezji romantycznej. W: Polska – 
Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław, 
Ossolineum, 1987, s. 39–53. [M.in. I. Mažuranić, P. Preradović, S. Vraz].

škreB z. : Naturalizm w literaturach jugosłowiańskich. Tłum. z języka francuskiego J. kuL-
czycka-saLoni. „Przegląd Humanistyczny” 1987,  nr 1, s. 59–64. [M.in. A. Šenoa, E. Kumičić, 
A.G. Matoš, J. Kosor].

wiŚniewski c.: Co jest grane?. ŻL 1987, nr 38, s. 13. [M.in. Antycasanova V. Tadeja].
wiŚniewski c.: Co jest grane?. ŻL 1989, nr 31, s. 16. [M.in. Do szczęścia potrzeba trojga R. Grlicia].
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Szczegółowe:
Brešan i. – A.: Hamlet i zmierzch. „Dziennik Bałtycki” 1987, nr 64, s. 3. [Rec.].
Brešan i. – Ivo Brešan (autor „Hamleta we wsi Głucha Dolna” specjalnie dla „GK”). „Gazeta 

Krakowska” 1987, nr 212, s. 4. [Wywiad przeprowadziła a. pakuLanka].
Brešan i. – Janisławska-Mazurkiewicz e.: Boczny tor. „Rzeczywistość” 1987, nr 13, s. 11. [Rec. 

spektaklu Teatru Telewizji].
Brešan i. – sinko G.: Miesiąc sumiennej roboty. „Teatr” 1987, nr 6, s. 24–25. [M.in. Przedstawie-

nie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna I. Brešana].
Brešan i. – Tkaczuk w.: Emocje na uwięzi. „Antena” 1987, nr 13, s. 13. [Rec. spektaklu Teatru 

Telewizji].
Brešan i. – wyrozeMBska M.: „Hamlet” w Głuchej Dolnej. „Ekran” 1987, nr 12, s. 12–13. [Rec. 

spektaklu Teatru Telewizji].
Brešan i. – Z  „Głuchej Dolnej”  na  „Szkarłatną wyspę”.  Rozmowa z Olgą Lipińską. „Antena” 1987, 

nr 11, s. 3. [Wywiad przeprowadziła e. króLikowska; fot.].
Budinić š. – oczkowa B.: Próba stworzenia języka ogólnosłowiańskiego przez Šime Budinicia. 

W: Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku). Red. 
H. orzecHowska i M. Basa J . Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 
1987, s. 121–129.

Bunić i. – rapacka J.: Tropami poetów polskiego i chorwackiego baroku. W: Polska – Jugo-
sławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław, 
Ossolineum, 1987, s. 17–27.

Bunić i. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1987, nr 36, s. 11. [Komentarz 
do wiersza Toast].

ivanac i. – zaLeska e.: Portret niepokornych nastolatków. NK 1987, nr 7–8, s. 20–22. [Rec. m.in. 
Maturzystów].

kriŽanić J. – Moszyński L.: Koncepcje slawistyczne w gramatyce Juraja Križanicia. W: Prekur-
sorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku). Red. H. orze-
cHowska, M. BasaJ. Wrocław, Ossolineum, 1987, s. 169–174.

krLeŽa M. – Borowiec-FiuTo a.: O polskim przekładzie „Dziennika pozapokładowego” Slo-
bodana Novaka. W: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek- 

-ivaničková i e. Madany. Wrocław, Ossolineum, s. 195–206.
krLeŽa M. – rapacka J.: „Ballady Pietrka Kerempuha” Miroslava Krležy. W kręgu rewolucyj-

nego mitoburstwa i mitotwórstwa. W: Powstanie wrześniowe 1923 r. w literaturze bułgar-
skiej. Red. T. dąBek-wiGrowa . Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
1987, s. 89–102.

MarTić a. – BieLawska H.: „Babcie, jakich mało”… NK 1987, nr 2, s. 123–125. [Rec. m.in. Babci 
Katarzyny].

nedeLJković o.: Two humanistic traditions in the grammatical system of Croatians and Slove-
nians. W: Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku). 
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Red. H. orzecHowska, M. BasaJ. Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1987, 
s. 59–80. [M.in. o gramatyce B. Kašicia].

novak s. – kLin a.: O polskim przekładzie „Balade Petrice Kerempuha” Miroslava Krležy. W: 
Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. 
Wrocław, Ossolineum, 1987, s. 185–193.

parun v. – sTadnikiewiczkerep J.: Satyryczno-groteskowa wersja rodzimej współczesności 
w ujęciu K.I. Gałczyńskiego i Vesny Parun. („Zielona gęś” i „Magareći otok”). W: Polska – Ju-
gosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław, 
Ossolineum, 1987, s. 99–112.

sLaviček M. – kornHauser J.: Milivoja Slvičeka wiersze o Polsce. W: Polska – Jugosławia. Związki 
i paralele literackie. Red. H. Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław, Ossolineum, 1987, 
s. 149–158.

sLaviček M. – [Zespół red.] Album poezji miłosnej. „Zwierciadło” 1987, nr 49, s. 7. [Komentarz 
do wiersza Wiersz dla Brabary, w istocie dla Baśki].

šnaJder s.  – hb: Jugosławia: historyczna obsesja. D 1987, nr 5, s. 186–189. [Omówienie ar
tykułu D. Klaicia Polityczne obsesje: nowości jugosłowiańskiego dramatu; m.in. dramaty 
Confiteor, Chorwacki Faust S. Šnajdera].

voJnović i. – BaLBus M.: Konflikt dramatyczny i jego ekwiwalenty w dramaturgii Ivo Vojnovi-
cia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, 
nr 62, s. 29–35.

voJnović i. – BoBrownicka M.: Dramaty Vojnovicia w kontekście dramaturgii powszechnej. 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, 
s. 9–17.

voJnović i. – BoBrownicka M.: Przemiany struktur gatunkowych polskiego i chorwackiego 
dramatu okresu modernizmu (Wyspiański – Vojnović). W: Polska – Jugosławia. Związki i pa-
ralele literackie. Red. HaLina Janaszek-ivaničková i e. Madany. Wrocław, Ossolineum, 1987, 
s. 55–63.

voJnović i. – czapik B.: Dramaty Vojnovicia wobec prądów literackich epoki.  „Zeszyty Na
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 19–27.

voJnović i. – darasz z.: Dramatyczność, element liryczny i epicki w dramaturgii Vojnovicia. 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, 
s. 47–54.

voJnović i. – dąBrowska-parT yka M.: Motywacje „prawdziwości” opowiadania jako wyznacz-
nik ewolucji artystycznej. Proza Ivo Vojnovicia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 73–80.

voJnović i. – kornHauser J.: „Związane” sonety Vojnovicia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 81–88.

voJnović i. – koT w.: Dramaty Vojnovicia na scenach polskich. „Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 99–109.
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voJnović i. – Maroń J.: Człowiek, rekwizyt, muzyka w dramaturgii Vojnovicia. „Zeszyty Na
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 55–63.

voJnović i.  –  sTadnikiewicz-kerep J. : Cykl dramatów dubrownickich Vojnovicia i ich za-
grzebskie inscenizacje w świetle krytyki jugosłowiańskiej.  „Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 89–97.

voJnović i. – sTankowicz a.: Czas i przestrzeń w dramatach Ivo Vojnovicia.  „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 62, s. 37–45.

voJnović i. – sycHowska-kavedŽiJa J.: Wizja teatralna trylogii dubrownickiej Ivo Vojnovicia. 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 
62, s. 65–71.

vrančić F. – orłoŚ T.: Dział chorwacki, czeski i polski w słowniku Lodereckera. W: Prekursorzy 
słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku). Red. H. orzecHow-
ska, M. BasaJ. Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1987, s. 141–149.

1988

Ogólne:
dąBrowska-parT yka M.: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej. Warszawa–

Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. [W części ogólnej m.in. jugosło
wiańska lewica literacka,  „starcie na lewicy”  w okresie międzywojennym, odwoływanie 
się do prac A. Flakera i S. Lasicia; m.in. A. Cesarec, M. Krleža].

FiuTo a.: Kompleks pastoralny u poetów iliryzmu.  „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Na
ukowych (styczeń–grudzień 1986)” [Wrocław, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krako
wie] 1988, T. 30, z. 1–2, s. 138. [Streszczenie referatu wyłoszonego na posiedzeniu Komisji 
Słowianoznawstwa w dniu 5.11.1986; m.in. I. Mažuranić, S. Vraz].

iveković r. : Słownik hazarski i imię róży, czyli o zastosowaniu encyklopedii (fragm.). Tłum. 
M. wierzBicka. LnaŚ 1988, nr 1, s. 114–124. [M.in. M. Pavić, U. Eco].

niedzieLa z.: Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić – Potocki – Krasicki). „Sprawozda
nia z Posiedzeń Komisji Naukowych (lipiec–grudzień 1988)”  [Wrocław, Polska Akademia 
Nauk. Oddział w Krakowie] 1991, T. 32, z. 2, s. 261–262. [Referat wygłoszony na posiedzeniu 
Komisji Słowianoznawstwa  w dniu 7.12.1988].

peTrović s.: Semantika srpskog i hrvatskog stiha u drugoj polovini devetnaestog vijeka. W: Sło-
wiańska metryka porównawcza. T. 3: Sematyka form wierszowych. Red. L. pszczołowska. 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1988, s. 163–188.

rapacka J.: Poezja dubrownicka. LnaŚ 1988, nr 10, s. 320–324.
rapacka J. : Stosunki humanistów południowosłowiańskich z Polską w XV–XVI w. W: Z  pol-

skich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w So-
fii, 1988. Cz. 2: Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Problematyka historyczna. Red. J. Ba-
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sara. Warszawa, PWN, 1988, s. 281–289. [M.in. chorwaccy humaniści i ich związki z Polską;  
B. Gallo z Zadaru, V. Pribojević].

sTadnikiewicz-kerep J.: Antun Branko Šimić – Miroslav Krleža. Dialog czy konfromtacja (na pod-
stawie dzienników: M. Krležy: „Davni dani”; A.B. Šimicia: „Intima”,  „O sebi”,  „Zapisi”).  „Sprawo
zdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (lipiec–grudzień 1988)”  [Wrocław, Polska Akade
mia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991, T. 32, z. 2, s. 254–256. [Referat wygłoszony na posie
dzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 16.11.1988].

wierzBicki J.: Literatury Jugosławii. RL 1982 [1988], s. 552. [Rec. m.in. Antologii poezji chor-
wackiej XX wieku].

Szczegółowe:
Brešan i. – GoŚcik B.: „Przedstawienie »Hamleta« we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana.  „Antena” 

1988, nr 32, s. 14. [Rec. spektaklu Teatru Telewizji].
Brešan i. – Haak J.: Pod górę. „Scena” 1988, nr 1, s. 7–9. [O utworzonym w 1977 r. Teatrze 

w Legnicy; m.in. realizacja Przedstawienia „Hamleta”…; fot.].
Brešan i. – Supergroteska, czyli życie. Z Brunonem Rajcą, dyrektorem naczelnym i artystycz-

nym Państwowego Teatru „Maszkaron”, rozmawia Anna Wytrykus. „Scena” 1988, nr 2. 12–13. 
[Krótki fragm. o jugosłowiańskiej dramaturgii; m.in. Szatan na Wydziale Filozoficznym].

kriŽanić J. – zwoLiński p.: Juraj Križanić a język polski. (Streszczenie). W: Szkice i studia z histo-
rii slawistyki. Wybór M. BasaJ. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 
1988, s. 169–175. [Przedrukowano z: „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk 
Społecznych PAN” 1969, z. 1, s. 14–20].

krLeŽa M. – czapik B.: Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich.  „Ruch Literacki” 
1988, z. 1/2, s. 57–70. [M.in. M. Krleža].

krLeŽa M. – „Jest w czym wybierać”.  Rozmowa z Petarem Šarčeviciem. „Teatr” 1988, nr 8, s. 31. 
[Wywiad z dyrektorem HNK i reżyserem przeprowadziła B. osTerLoFF; m.in. plany wysta
wienia Golgoty M. Krležy w Teatrze w Bydgoszczy; fot.].

krLeŽa M. – wierzBicki J.: Najnowsza książka Milovana Danojlicia. LnaŚ 1988, nr 1, s. 289–293. 
[M.in. Powrót Filipa Latinowicia M. Krležy].

Marinković r. – Juda c.: Wspólna kąpiel. ŻL 1988, nr 40, s. 13. [Rec. Wspólnej kąpieli].
MaruLić M. – rapacka J.: Marko Marulić w Valle Surda, czyli antyk jako pokusa. „Sprawozdania 

z Posiedzeń Komisji Naukowych (styczeń–grudzień 1986)” [Wrocław, Polska Akademia 
Nauk. Oddział w Krakowie] 1988, T. 30, z. 1–2, s. 134–135. [Streszczenie referatu wyłoszo
nego na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa w dniu 5.11.1986].

parun v. – danieLewska ł.: Zielone drzwi. (O Vesnie Parun). „Nurt” 1988, nr 11, s. 23. [Impresja 
z niedoszłego spotkania z poetką].

parun v. – Krzak gorejący. Rozmowa z Vesną Parun. Tłum. J. Maroń. „Pismo ArtystycznoLi
terackie” 1988, nr 10, s. 75–79. [Wywiad przeprowadził M. Lazić].

puTniković d. – Frąckiewicz z.: Związani z Polską. „Słowo Polskie” 1988, nr 187, s. 6. [Rec.].
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šnaJder s. – Misiorny M.: „Chorwacki Faust” i wspomnienie Gordany. „Kultura” 1988, nr 26, 
s. 8–9. [Chorwacki Faust na scenie Theater an der Ruhr].

šoLJan a. – ćirLić d.J.: Teatr literacki w Nowym Sadzie. D 1988, nr 10, s. 167–170. [Relacja ze 
Sterijino pozorje; m.in. A. Šoljana Bard w realizacji HNK z Zagrzebia].

špoLJar k. – TerMer J.: Edukacja sentymentalna na modłę chorwacką. NK 1988, nr 5, s. 76–77. 
[Rec. Czasu i pajęczyny].

špoLJar k. – L.B. [BuGaJski  L.]:  Między książkami. ŻL 1988, nr 4, s. 15. [Rec. Czasu i pajęczyny].

1989

Ogólne:
Aleksander Brückner. 1856–1939. Oprac. w. BerBeLicki. Warszawa, PWN, 1989. [M.in. V. Jagić 

i J. Hamm].
MicHaLska H.:   „Ruch Literacki” 1989, z. 3, s. 261–265. [Rec. książki Polska – Jugosławia. Związki 

i paralele literackie].
peTrač B. : Vuk Karadžić a ruch ilirski. Tłum. M. dąBrowskaparT yka . PS 1986/1987 [1989], 

T. 36/37, s. 91–102. [M.in. V. Babukić, A. Barac, Lj. Gaj, V. Jagić, I.A. Brlić, R. Katičić, F. Kure
lac, A. Kuzmanić, M. Mahanović, A. Starčević, J.J. Strossmayer, A. VeberTkalčević, S. Vraz,  
Lj. Vukotinović].

peTr J.: Rozwój badań nad historią języków słowiańskich w okresie międzywojennym. W: Sło-
wianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939). Cz. 1. Red. M. BasaJ i s. urBań-
czyk . Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1989, s. 99–122. [M.in. 
prace nt. badań nad historią języka; o dialekcie dubrownickim].

sTankowicz a. : Rola tradycji Karadžiciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej 
Bośni. PS 1986/1987 [1989], T. 36/37, s. 103–120. [M.in.: D. Domjanić, K.Š. Đalski, J. Kosor,  
S.S. Kranjčević, V. Nazor, I. Vojnović].

wierzBicki J.: Literacka Jugosławia, czyli o sposobach istnienia literatur narodowych. W: Lite-
rackie i folklorystyczne sondaże. Red. J. MaGnuszewski. Warszawa, Wydawnictwa Uniwer
sytetu Warszawskiego, 1989, s. 103–136. [Ogólnie, m.in. J. Benešić, I. Gundulić, J. Križanić, 
M. Krleža, R. Marinković, A.G. Matoš, I. Meštrović, V. Nazor, S. Novak, I. Slamning, A.B. Šimić, 
T. Ujević, P. RitterVitezović, I. Vojnović].

woJTaŚ d.: Postmoderna – nova epoha ili zabluda?, red. I. Kuvačić, G. Flego, Zagreb 1988. PS 
1988/1989 [1991], T. 38/39, s. 346–350. [Rec. materiałów z konferencji O postmoderni, zor
ganizowanej w Zagrzebiu w dniach 24.03–27.03.1986].

wołoszczuk a. „Republika” nr 10–11–12/1985. Miesięcznik literacki wydawany przez Stowa-
rzyszenie Literatów Chorwacji, pod redakcją Branko Maleša, ss. 336. PS 1988/1989 [1989], 
T. 38/39, s. 341–345. [Rec. potrójnego numeru „Republiki” poświęconego postmoderni
zmowi (1985, nr 10/11/12)] .



Bibliografia tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej727

zaręBa a.: Dialektologia słowiańska w latach 1918–1939. W: Słowianoznawstwo w okresie mię-
dzywojennym (1918–1939). Cz. 1. Red. M. BasaJ i s. urBańczyk. Wrocław–Warszawa–Kra
ków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1989, s. 123–151. [O pracach nt. dialektów, wymienione 
wszystkie trzy chorwackie dialekty (czakawski, kajkawski i sztokawski), najwięcej prac 
o dialekcie czakawskim].

Szczegółowe:
Brešan i. – [B.a.] W repertuarze. „Teatr” 1989, nr 4, s. 34. [Przedstawienie „Hamleta” we wsi 

Głucha Dolna w realizacji Teatru im. Słowackiego w Krakowie].
Brešan i. – [B.a.] W repertuarze. „Teatr” 1989, nr 10, s. 34. [Wykopaliska archeologiczne we wsi 

Dilj w realizacji Teatru Satyry Maszkaron w Krakowie].
Brešan i. –JędrzeJczuk o.: Publiczność chce przedstawienia. „Gazeta Krakowska” 1989, nr 31, 

s. 7. [Rec. Przedstawienia… w realizacji Teatru im. Słowackiego w Krakowie].
Brešan i. – kania k.: Kołchozowy „Hamlet” w Teatrze im. Słowackiego. „Kierunki” 1989, nr 12, 

s. 14. [Rec. realizacji Teatru im. Słowackiego w Krakowie].
Brešan i. – MikLaszewski k.: Na bocznicy. „Dziennik Polski” 1989, nr 29, s. 6. [Rec. Przedsta-

wienia… w realizacji Teatru im. Słowackiego w Krakowie].
Brešan i. – oBserwaTor: Im ciemniej, tym jaśniej. „Gazeta Krakowska” 1989, nr 105, s. 4. [Kon

dycja teatru i m.in. Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna].
GunduLić i. – niedzieLa z.: Słowiańskie poematy o Chocimiu. (Gundulić – Potocki – Krasicki). 

PS 1988/1989 [1991], nr 38/39, s. 41–46.
krLeŽa M. – czapik B.: Literatura a moralność. Próba porównawczej interpretacji problemu 

na podstawie eseistyki Miroslava Krležy i Czesława Miłosza. „Rocznik Komisji Historyczno
literackiej” 1989, T. 26, s. 179–192.

Marinković r. – (A.W.): Książki !!! Książki. LnaŚ 1989, nr 3, s. 349. [Krótka inform. o Wspólnej 
kąpieli].

MaruLić M. – rapacka J.: Marko Marulić w Valle Surda, czyli antyk jako pokusa. W: Literackie 
i folklorystyczne sondaże. Red. J. MaGnuszewski. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1989, s. 23–34.

novak s.p. – rapacka J.: „Kiedy diabły lubiły chorwacki”. LnaŚ 1989, nr 10, s. 348–352. [Rec. 
książki Kiedy diabły lubiły chorwacki S.P. Novaka].

sLaviček M. – cirLić-sTraszyńska d. : Szkic do nowego portretu Slavička. LnaŚ 1989, nr 4, 
s. 347–348.

sLaviček M. – vereš s.: Micek. Tłum. d. cirLić-sTraszyńska. LnaŚ 1989, nr 4, s. 356–357.
sLaviček M. – Wyznaję precyzję słowa. Chwila rozmowy z Milivojem Slavičkiem. ŻL 1989, nr 38, 

s. 5. [Wywiad przeprowadziła ł. danieLewska].
sTrozzi T. – Misiorny M.: Tito Strozzi. ŻL 1989, nr 1, s. 6 i 13.
šnaJder s. – Misiorny M.: Tito Strozzi. ŻL 1989, nr 1, s. 6 i 13.
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Kalendarium chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych powstało na podstawie danych 
pochodzących między innymi z: kwerendy czasopism („Ruch Muzyczny”, „Życie Literackie”, 

„Kulturni život”, „Bilten Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu-kulturnu i te-
hničku saradnju”), kwerendy roczników („Rocznik CBWA”,  „Almanach Sceny Polskiej”,  „Mały 
Rocznik Filmowy”), kwerendy dokumentów w archiwach (Archiwum Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Ju-
gosławii, Chorwackie Archiwum Państwowe), programów festiwali, katalogów wystaw, 
informacji zamieszczonych na polskim portalu teatralnym e-teatr.pl, tworzonym przez 
Dział Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, także 
w Polskiej Bibliografii Literackiej, w „Roczniku Literackim”.

Źródła bibliograficzne 

„Almanach Sceny Polskiej”. 1961–1981.
Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski w latach 1945–1976. T. 2: Bibliografia litera-

tury tłumaczonej na język polski, wydanej w latach 1945–1977. Przekłady z literatur krajów 
socjalistycznych. Kom. red. S. BęBenek et al. Warszawa, Czytelnik, 1978, s. 45–53.

Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski, wydanej w latach 1977–1980. T. 3. Red. nacz. 
S. BęBenek. Warszawa, Czytelnik, 1983, s. 95–96.

Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki 1968–1972. T. 2: Literaturoznawstwo. Oprac. B. ka-
reLusówna. Red. J. czacHowska, J. puzynina. Warszawa, PWN, 1973.

Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki 1972–1981. T. 2: Literaturoznawstwo. Oprac. J. Bie-
siada. Red. J. czacHowska. Warszawa, PWN, 1983.  

Bibliografia Zawartości Czasopism. 1945–1989.
GraBowski T.S., poGonowski J.: Slavica w „Polskiej Bibliografii Literackiej” 1944–1949. (Cz. II. 

Południowa Słowiańszczyzna). PS 1960, T. 10, s. 141–158.
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kiersnowski  R.: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1944–1946. PS 1949, T. 1, 
s. 215–235. 

Polska Bibliografia Literacka. 1944/1945–1989.
„Mały Rocznik Filmowy”. 1965–1988.
„Rocznik CBWA”. 1958–1970.
„Ruch Wydawniczy w Liczbach”. 1958–1989.
waGner Z.: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1949 i 1950. PS 1954 [1955], T. 4, 

s. 187–190.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj.  „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1971, br. 2, s. 113–

170.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1988, br. 34, s. 145–

195.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1988, br. 35, s. 139–

178.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1989, br. 37, s. 197–

222.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1990, br. 38, s. 181–

198.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1990, br. 39, s. 183–

199.
waGner H. i Z.: Jugoslavica u Poljskoj. „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1991, br. 40, s. 149–

204.
wenzLówna Z.: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1947–1948. PS 1949, T. 2, 

s. 265–331. 

1947 

LITERATURA

czerwiec 
•	 Jugosławia uczestniczy w Wystawie Książek Słowiańskich zorganizowanej przez Komitet 

Słowiański.
październik–listopad

•	 Na przełomie października i listopada w Polsce przebywa grupa pisarzy (prawdopodobnie 
brak w delegacji pisarzy z Chorwacji).
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MUZYKA

maj
•	 Pianista Ivo Maček i skrzypek Ivan Pinkava występują na koncertach w Warszawie, Krako-

wie, Poznaniu, Bydgoszczy.
listopad

•	 Chór Radiowy z Zagrzebia i śpiewaczka operowa Zinka Kunc występują na zorganizowa-
nym przez Polskie Radio Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Warszawie (Wszechsłowiański 
Festiwal Radiowy).

•	 28 listopada na koncercie w Warszawie występuje dyrygent Milan Horvat; w programie 
koncertu – utwory współczesnych kompozytorów jugosłowiańskich: Słoweńca Blaža Ar-
niča, Serba Stevana Hristicia i Chorwatów: Jakova Gotovca (opera Ero s onog svijeta) oraz 
Stjepana Šuleka (symfonia Eroica).

1948

FILM

•	 Na ekrany wchodzi film Slavica Vjekoslava Africia.

LITERATURA

maj
•	 Czytelnik wydaje powieść Dzieci Wielkiej Wsi Mata Lovraka w tłumaczeniu Stanisława Pa-

pierkowskiego.
czerwiec

•	 Julije Benešić składa indywidualną wizytę. W dniach od 8 do 24 czerwca odwiedza Gdańsk, 
Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawę i Wrocław.
sierpień

•	 W dniach od 25 do 28 sierpnia Antun Barac uczestniczy, jako członek 7-osobowej delegacji 
jugosłowiańskiej w Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu.

MUZYKA

kwiecień – maj
•	 Dyrygent Milan Horvat występuje w Warszawie (30.04), Łodzi (4.05 i 5.05), Krakowie (10.05 

i 12.05), Katowicach (16.05), Bytomiu (18.05),  Bydgoszczy (23.05) i w Poznaniu (26.05); w pro-
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gramie: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego i kompozycja orkiestrowa Uwertura dra-
matyczna / Dramatska uvertira chorwackiego kompozytora Blagojego Bersy.

SZTUKI PLASTYCZNE

marzec – maj 
•	 Odbywa się wystawa Sztuka narodów Jugosławii XIX i XX wieku. W Warszawie w Muzeum 

Narodowym (8.03–8.04) wystawę ogląda 39 800 zwiedzających (32 004 indywidualnie, 7 896 
grupowo), a w Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (25.04–17.05) – 10 304 
zwiedzających.

1949

LITERATURA

•	 Ukazuje się drugie wydanie Dzieci Wielkiej Wsi Mata Lovraka.

1952

LITERATURA

•	 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ogłasza powieść Augusta Šenoi Bunt chłopów w tłuma-
czeniu z języka rosyjskiego autorstwa Stefana Artowskiego.

1955

MUZYKA

•	 Na koncerty przyjeżdża pianista Darko Lukić.

SZTUKI PLASTYCZNE

listopad – grudzień
•	 W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie trwa Wystawa współczesnej grafiki jugosłowiańskiej 

z około 100 pracami artystów ze wszystkich ośrodków FLRJ; chorwaccy autorzy: Kosta An-
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geli Radovani, Vesna Borčić, Marijan Detoni, Sergije Glumac, Zdenko Gradis, Branka Kore-
lić-Ivančić, Albert Kinert, Anka Krizmanić, Nikola Reiser, Josip Restek.

1956

FILM

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Błękitna mewa / Sinji galeb Branka Bauera i List / U oluji  Vatroslava 
Mimicy.

LITERATURA

listopad
•	 W dniach od 31 października do 29 listopada gości w Polsce delegacja pisarzy. Jej człon-

kiem jest między innymi Novak Simić. Odwiedza Kraków, Poznań, Śląsk, Warszawę, Gdańsk, 
Gdynię, Wrocław.

MUZYKA

październik
•	 Na I MFMW Warszawska Jesień występuje skrzypek Zlatko Topolski, a gościem festiwalu 

jest Josip Kalčić.

*  *  *1

•	 Na tournée przyjeżdża zespół folklorystyczny Lado, który występuje w Warszawie, Białym-
stoku, we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Radomiu i w Gdańsku.

•	 W Poznaniu i Warszawie występuje serbski dyrygent Živojin Zdravković. W programie kon-
certów znajdują się między innymi utwory Jakova Gotovca.

1  Gwiazdkami oddzielam wydarzenia, których dat nie zdołałem ustalić.



Kalendarium chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych w latach 1944–1989…736 737

TEATR

listopad
•	 Program I Polskiego Radia 27 listopada o godz. 20.00 emituje sztukę Stjepana Perovicia 

Ziarnko piasku w tłumaczeniu Haliny Kality.

1957

FILM

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Dziewczyna i dąb / Djevojka i hrast Kreša Golika, Miliony na wy-
spie / Milioni na otoku Branka Bauera, Nie odwracaj się, synu / Ne okreći se sine Branka Bauera.

LITERATURA

czerwiec
•	 Nasza Księgarnia wydaje powieść Vjekoslava Kaleba Przydrożny pył w tłumaczeniu Zyg-

munta Stoberskiego.
wrzesień – październik

•	 Na zaproszenie PAN od 25 września do 14 października przebywa w Polsce Gustav Krklec.

SZTUKI PLASTYCZNE

maj – sierpień
•	 W Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie można oglądać wystawę Jugosłowiańska sztuka 

współczesna. Malarstwo – rzeźba. W dniach od 13 maja do 2 czerwca zwiedza ją 26 025 osób. 
Zaprezentowano 96 eksponatów (68 obrazów, 28 rzeźb). Chorwaccy artyści biorący udział 
w wystawie to: Oton Gliha, Dušan Džamonja, Krsto Hegedušić, Kosta Angeli Radovani, Vojin 
Bakić, Ksenija Kantoci, Antun Motika, Edo Murtić, Oton Postružnik, Miljenko Stančić, Ma-
rino Tartaglia. Wystawę można ponadto oglądnąć w ramach X Festiwalu Sztuk Plastycznych 
w Sopocie w dniach od 15 czerwca do 21 lipca oraz w Poznaniu w Muzeum Narodowym 
od 21 lipca do 16 sierpnia.
czerwiec

•	 Na XXVI Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywa się wystawa książek, na której 
wystawcy prezentują około 600 publikacji z zakresu: literatury, nauki, techniki i turystki.
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1958

FILM

wrzesień
•	 W ramach Tygodnia Filmów Jugosłowiańskich w dniach od 24 do 30 września w Warszawie 

można zobaczyć 3 filmy fabularne: Dorośli i dzieci, W sobotni wieczór, Dolina pokoju (brak 
filmów chorwackich), oraz filmy krótkometrażowe (nie dotarłem do tytułów, ale z pewno-
ścią były wśród nich utwory przedstawicieli Zagrzebskiej Szkoły Filmu Rysunkowego). Na 
imprezę przyjeżdża z Jugosławii delegacja, ale bez Chorwatów w składzie.

LITERATURA

czerwiec
•	 Czytelnik publikuje powieść Miroslava Krležy Powrót Filipa Latinowicza w tłumaczeniu Marii 

Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego.
sierpień

•	 W Międzynarodowym Zjeździe Tłumaczy Literatury Pięknej w Warszawie, zorganizowanym 
przez polski Pen Club, uczestniczy Zlatko Gorjan.

•	 Iskry ogłaszają zbiór opowiadań Ranka Marinkovicia zatytułowany Karnawał w tłumaczeniu 
Haliny Kality i Zygmunta Stoberskiego
październik

•	 Czytelnik ogłasza powieść Vjenceslava Novaka Ostatni Stipancziciowie w tłumaczeniu Ha-
liny Kality.

MUZYKA

wrzesień – październik
•	 Wśród gości II MFMW Warszawska Jesień jest Jurica Murai.

grudzień
•	 Dyrygent Milan Horvat występuje w Krakowie (5.12 i 6.12) oraz w Warszawie (12.12 i 14.12.).

TEATR

marzec
•	 Teatr Zagłębia wystawia w Sosnowcu komedię Marina Držicia Dundo Maroje albo rzymska 

kurtyzana / Dundo Maroje. Adaptacji dokonuje Marko Fotez, tłumaczy Zygmunt Stoberski, 
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teksty piosenek opracowuje Jan Brzechwa, reżyseruje Kazimierz Przystawski (prapremiera 
8.03.1958).
marzec – kwiecień

•	 Na występy gościnne przyjeżdża Teatr Narodowy z Nowego Sadu. Gra w Łodzi między in-
nymi sztukę Ivo Vojnovicia Maskarada na poddaszu.
maj

•	 Program II Polskiego Radia 16 maja o godz. 21.05 emituje sztukę Marina Držicia Zaloty si-
gnora Marino.

SZTUKI PLASTYCZNE

sierpień – listopad
•	 W kilku miastach Śląska można pójść na Wystawę fotografiki jugosłowiańskiej. Chorwaccy 

autorzy zdjęć to: Ladislav Benko, Tošo Dabac, Igor Emili, Branko Gavrin, Mladen Grčević, 
Aleksandar Kukec, Ivan Medar, Zlata Laura Mizner, Andreja Orlić, Milan Pavić, Drago Rendulić, 
Ante Roca, Fernando Soprano, Zdenko Sila, Zlatko Šurjak, Marijan Szabo, Nikola Vučemi-
lović, Zlatko Zrnec, Vilko Zuber. (Oddział CBWA w Katowicach, 7.08–21.09, 76 wystawców, 
200 eksponatów, 3 122 zwiedzających; Sosnowiec CBWA, 28.09–22.10, 46 wystawców, 89 
eksponatów, 1 046 zwiedzających; Racibórz, Muzeum, 16.10–8.11, 52 wystawców, 113 eks-
ponatów, 616 zwiedzających).

1959

FILM

listopad
•	 W kinie Śląsk w Warszawie ma miejsce uroczysta premiera filmu Bez rozkładu jazdy, na którą 

przyjeżdża jugosłowiańska delegacja: aktorzy Ljiljana Vajler, Milan Milošević oraz Ivo Vrho-
vec, dyrektor Jadran filmu.

 * * *

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Bez rozkładu jazdy / Vlak bez voznog reda Veljka Bulajicia i H-8. 
Nikoli Tanhofera.
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MUZYKA

luty
•	 W Warszawie 6 i 8 lutego, z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Stanisława Skro-

waczewskiego, występuje pianistka Melita Lorković (w programie Koncert fortepianowy 
Des-dur Sergiusza Prokofiewa), 13 lutego – w Bydgoszczy, a 14 lutego – w Toruniu, z towa-
rzyszeniem orkiestry Filharmonii Pomorskiej (w programie Koncert fortepianowy B-dur Jo-
hannesa Brahmsa).
marzec

•	 Pianista Jurica Murai występuje 13 i 15 marca w Warszawie z Orkiestrą Filharmonii Narodo-
wej pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego; 20 i 21 marca – w Krakowie z Filharmonią 
Krakowską pod dyrekcją Michała Baranowskiego. Wykonuje III Koncert fortepianowy c-moll 
Beethovena.
maj

•	 W dniach od 9 do 16 maja śpiewaczka Anica Zubović daje 7 występów. 
lipiec 

•	 W dniach od 1 do 17 lipca Zespół Taneczny Radia i Telewizji z Zagrzebia daje 16 występów.
październik

•	 W III MFMW Warszawska Jesień uczestniczy kompozytor Natko Devčić.
grudzień

•	 W dniach od 11 do 12 grudnia Polska Filharmonia Bałtycka podczas koncertu wykonuje mię-
dzy innymi utwory chorwackich kompozytorów: Luki Sorkočevicia Symfonię D-dur i Jakova 
Gotovca Symfoniczne koło / Simfonijski kolo.

TEATR

styczeń
•	 Teatr Polski w Szczecinie wystawia komedię Marina Držicia Rzymska kurtyzana / Dundo 

Maroje w adaptacji Marka Foteza i tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego. Teksty piosenek 
opracowuje Jan Brzechwa, przedstawienie reżyseruje Henryk Lotar (premiera 08.01.1959). 
maj

•	 Do Polski na występy gościnne przyjeżdża Jugosłowiański Teatr Dramatyczny i wystawia 
między innymi komedię Marina Držicia Dundo Maroje w reżyserii Bojana Stupicy. Występuje 
w Warszawie (09.05), Poznaniu (13.05) i we Wrocławiu (17.05). 
lipiec

•	 Teatr Powszechny w Łodzi prezentuje komedię Duška Roksandicia Ostrożnie z małżeństwem. 
Kula Babilońska. Nowa Wieża / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego 
i w reżyserii Eugeniusza Stawowskiego (premiera 13.07.1959, 18 przedstawień na scenie 
premierowej, 2 przedstawienia poza siedzibą teatru).
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wrzesień
•	 Teatr Nowy w Łodzi wystawia sztukę Miroslava Krležy Bank Glembay Ltd. / Gospoda Glem-

bajevi w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Bojana Stupicy (premiera 12.09, 
14 przedstawień).
listopad

•	 W realizacji Teatru Objazdowego (PPIE) komedia Duška Roksandicia Ostrożnie z małżeń-
stwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Natalii Szydłow-
skiej dociera do widzów w wielu miastach i miasteczkach w województwie warszawskim, 
olsztyńskim i białostockim (premiera 20.11, 155 przedstawień).
grudzień

•	 Teatr Śląski w Katowicach na Małej Scenie wystawia dramat Tita Strozziego Gra i rzeczywi-
stość. (Miłość aktorów) / Igra i zbilja w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i reżyserii Wło-
dzimierza Kwaskowskiego (premiera 05.12, 28 przedstawień, 2 435 widzów).

SZTUKI PLASTYCZNE

styczeń – luty
•	 W dniach od 29 stycznia do 22 lutego w Zachęcie odbywa się Wystawa jugosłowiańskiej 

sztuki użytkowej. 122 wystawców prezentuje około 700 eksponatów 132 autorów; 67 z nich 
pochodzi z Zagrzebia (architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ceramika, procelana, 
szkło, grafika, malarstwo, scenografia, kostiumy, fotografie, tkaniny, konfenkcja). Wystawę 
ogląda 7 4572 zwiedzających.
sierpień – wrzesień

•	 Galeria Sztuk Pięknych w Rijece przygotowała Wystawę „prymitywów” artystów jugosłowiań-
skich, składającą się z 76 eksponatów (63 obrazów, 13 rzeźb). Chorwaccy artyści to: Eugen 
Buktenica, Ivan Generalić, Petar Smajić, Mirko Virius, Matija Skurjeni. W Zachęcie (10.07–2.08) 
wystawę zwiedza 2 225 osób, w Sopocie (22.08–13.09) – 6 629.

1960

FILM

•	 Na ekrany wchodzi film  / Pukotina raja Vladimira Pogačicia.

2  Dane pochodzą z rocznika CBWA, w teczce z wystawy, która znajduje się w Galerii Narodowej, 
podano liczbę 13 119 zwiedzających.
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LITERATURA

luty
•	 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza wydaje powieść Mirka Božicia Ród Kurlanów w tłuma-

czeniu Marii Krukowskiej.
kwiecień

•	 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej publikuje powieść Vladana Desnicy Nie-
spokojne wiosny w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego.
wrzesień 

•	 Przyjeżdża delegacja pisarzy, w której składzie znajduje się między innymi Ranko Marinković.
listopad 

•	 Przyjeżdża Marijan Matković. Odwiedza Kraków, Nową Hutę, Łódź, Warszawę.
•	 Czytelnik ogłasza powieść Miroslava Krležy Na krawędzi rozumu w tłumaczeniu Marii Kru-

kowskiej.
grudzień

•	 Iskry wydają antologię Liryki jugosłowiańskiej w wyborze Novaka Simicia, Tanasijego Mla-
denovicia i Drago Šegi.

MUZYKA

marzec
•	 W Warszawie 30 marca występuje solista (bas) Dragutin Bernardić. 

kwiecień
•	 W Krakowie 5 kwietnia odbywa się koncert kameralny krakowskiego Oddziału SPAM, w cza-

sie którego na fortepianie gra Fred Došek, a w programie znajdują się utwory Claudia Mon-
teverdiego, Domenica Scarlattiego, Johanna Sebastiana Bacha, Ferenca Liszta, Johannesa 
Brahmsa, Ivana Lukačicia.
wrzesień

•	 Na występy gościnne od 1 do 16 września przyjeżdża Opera i Balet Teatru Narodowego 
w Belgradzie. Występuje w Warszawie (11.09 i 12.09), Zabrzu (14.09 i 15.09). Orkiestra gra 
pod batutą chorwackiego dyrygenta Bogdana Babicia, a program zapowiada wystawie-
nie baletu Wibracje / Vibracije Krešimira Fribeca i Serce z piernika / Licitarsko srce Krešimira 
Baranovicia.

•	 W IV MFMW Warszawska Jesień w charakterze gościa bierze udział Krešimir Fribec.
wrzesień – październik

•	 W Katowicach (24.09), Zabrzu (25.09) i Poznaniu (21.10 i 22.10) występuje kompozytor i dy-
rygent Boris Papandopulo.  
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TEATR

styczeń
•	 Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wystawia komedię Duška Roksandicia Ostrożnie 

z małżeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Je-
rzego Zegalskiego (premiera 17.01).
luty

•	 W Teatrze Telewizji powstaje spektakl Śluby powszechne. Jest to Jarosława Abramowa-Ne-
verlego adaptacja komedii Duška Roksandicia Kula babilonska. Tłumaczy Zygmunt Stober-
ski, reżyseruje Ludwik René (premiera 8.02).

•	 Teatr Ludowy w Krakowie-Nowej Hucie wystawia komedię Marina Držicia Dundo Maroje. 
(Rzymska kurtyzana) / Dundo Maroje w adaptacji Marka Foteza i w tłumaczeniu Zygmunta 
Stoberskiego. Teksty piosenek opracowuje Jan Brzechwa, spektakl reżyseruje Krystyna 
Skuszanka (premiera 25.02).
czerwiec

•	 Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie prezentuje komedię Duška Roksandicia Ostroż-
nie z małżeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii 
Krystyny Wydrzyńskiej (premiera 25.06, 13 przedstawień, 2 695 widzów w siedzibie, 3 przed-
stawienia, 1 167 widzów w objeździe).
październik

•	 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie wystawia komedię Duška Roksandicia Ostrożnie z mał-
żeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Tadeusza 
Żuchniewskiego (premiera 8.10, 45 przedstawień, 16 325 widzów).

1961

FILM

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Wojna / Rat Veljka Bulajicia, Wzgórze 905 / Kota 905 Matego Relji, 
Dziewiąty krąg / Deveti krug Francego Štiglica.

LITERATURA

styczeń
•	 PIW wydaje zbiór opowiadań Miroslava Krležy „Świerszcz pod wodospadem” i inne opowia-

dania.
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MUZYKA

luty 
•	 Na występy przyjeżdża pianista Jurica Murai. Wykonuje koncerty fortepianowe Ludwiga 

van Beethovena (c-moll), Piotra Czajkowskiego (b-moll) oraz Siergieja Rachmaninowa Wa-
riacje na temat Paganiniego; bierze udział w koncertach symfonicznych w Bydgoszczy (3.02 
i 4.02), w Poznaniu (19.02), Warszawie (17.02 i 18.02), Katowicach (24.02 i 25.02) i Łodzi (3.02 
i 4.02). Ponadto daje 2 recitale w Krakowie (10.02 i 11.02), podczas których wykonuje utwory 
między innymi Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fortunata Pintaricia 
i Borisa Papandopula.
wrzesień

•	 Na V MFMW Warszawska Jesień Orkiestra Kameralna Państwowej Filharmonii w Krakowie 
pod dyrekcją Andrzeja Markowskiego 23 września w sali koncertowej Filharmonii Naro-
dowej podczas koncertu kameralnego wykonuje między innymi Mouvements cosmiques 
Krešimira Fribeca (prawykonanie światowe, utwór napisany w 1961 roku specjalnie dla 
Orkiestry Kameralnej Filharmonii Krakowskiej i dedykowany Andrzejowi Markowskiemu). 

TEATR

styczeń
•	 Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na Scenie Kameralnej prezentuje komedię 

Duška Roksandicia Ostrożnie z małżeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta 
Stoberskiego i w reżyserii Krystyny Wydrzyńskiej (premiera 14.01, 43 przedstawienia, 4 123 
widzów w siedzibie, 18 przedstawień, 2 887 widzów w objeździe).
czerwiec

•	 Teatr Dolnośląski wystawia w Wałbrzychu komedię Duška Roksandicia Ostrożnie z mał-
żeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Krystyny 
Wydrzyńskiej (premiera 16.06, 14 przedstawień, 1 632 widzów w siedzibie, 36 przedstawień, 
12 415 widzów w objeździe).
wrzesień

•	 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi prezentuje sztukę Tita Strozziego Gra i rzeczywistość, (Mi-
łość aktorów) / Igra i zbilja w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Włodzimierza 
Kwaskowskiego (premiera 03.09, 9 przedstawień, 1 637 widzów).
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 * * *

•	 W sezonie teatralnym 1960/1961 w zestawieniu najczęściej grani autorzy obcy na 20. miej-
scu znalazło się Ostrożnie z małżenstwem Duška Roksandicia (156 przedstawień, 3 realizacje, 
1 sztuka, 37 382 widzów).

1962

FILM

•	 Na ekrany wchodzi film Marcin w obłokach / Martin u oblacima Branka Bauera.

LITERATURA

listopad 
•	 Do Warszawy przyjeżdża Marijan Matković.

czerwiec
•	 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza drukiem zbiór opowiadań Bar „Ti-

tanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne w wyborze Aliji Dukanovicia.

MUZYKA

•	 Przyjeżdża Jurica Murai i zespół orkiestrowy Zagrzebscy Soliści, który prowadzi włoski wio-
lonczelista Antonio Janigro.

TEATR

luty
•	 Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego wprowadza do repertuaru sztukę Ma-

rijana Matkovicia Herakles / Heraklo w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Te-
resy Żukowskiej (premiera w Koszalinie 24.02, 24 przedstawienia, 8 394 widzów w siedzibie, 
21 przedstawień, 6 600 widzów w objeździe).
kwiecień

•	 Na deskach Sceny Dużej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie widzowie mogą zobaczyć 
komedię Duška Roksandicia Ostrożnie z małżeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zyg-
munta Stoberskiego. Teksty piosenek opracowuje Jerzy Księski, spektakl reżyseruje Zofia 
Modrzewska (premiera 01.04, 38 przedstawień, 7 756 widzów w siedzibie, 22 przedstawie-
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nia, 4 451 widzów w objeździe; sztuki dogrywane w sezonie 1962/1963 – 2 przedstawienia, 
1 006 widzów).
listopad

•	 W dniach od 17 do 26 listopada na występach gościnnych przebywa Teatr Lalek z Zagrzebia. 
W Łodzi w Teatrze Lalkowym Arlekin daje 3 przedstawienia Alibaba i czterdziestu rozbójni-
ków oraz Mojca i jej przyjaciele Radovana Wolfa.

1963

FILM

•	 Na ekrany wchodzą filmy Tylko dla zwierząt / Rep je ulaznica Dušana Vukoticia (film krótko-
metrażowy) i Ule pełne śmiechu / Košnice pune smijeha Dušana Makavejeva.

LITERATURA

styczeń
•	 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wydaje powieść Vladana Desnicy Zimowe 

letnisko w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.
czerwiec

•	 Nasza Księgarnia ogłasza drukiem powieść Anđelki Martić Piegasek w tłumaczeniu Marii 
Krukowskiej.

MUZYKA

marzec 
•	 Przyjeżdża Jurica Murai. Daje koncerty symfoniczne w Krakowie (22.03 i 23.03) – w progra-

mie Rapsodia na tematy Paganiniego Siergieja Rachmaninowa, oraz w Łodzi (29.03 i 30.03) – 
IV koncert fortepianowy G-dur Ludwiga van Beethovena.
wrzesień

•	 Na VII MFMW Warszawska Jesień 27 września występuje Zespół Instrumentalny im. Slavka 
Osterca z Lublany, który wykonuje między innymi utwór Krešimira Fribeca Rythme réprimé, 
Rubena Radicy Paean. Z kolei Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Andrzeja Mar-
kowskiego prezentuje utwór Krešimira Fribeca Mouvements cosmiques, a gościem festiwalu 
jest Josip Stojanović, dyrektor festiwalu Muzički biennale Zagreb.
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TEATR

styczeń
•	 Teatr Polski w Szczecinie wystawia sztukę Tita Strozziego Gra i rzeczywistość. (Miłość akto-

rów) / Igra i zbilja w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Ryszarda Sobolew-
skiego (premiera 5.01, 29 przedstawień, 4 753 widzów).
kwiecień

•	 W repertuarze Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu znajduje się sztuka Duška 
Roksandicia Ostrożnie z małżeństwem / Kula babilonska w tłumaczeniu Zygmunta Stober-
skiego i w reżyserii Zbigniewa Besserta (premiera 28.04, 17 przedstawień, 3 562 widzów 
w siedzibie, 17 przedstawień, 3 358 widzów w objeździe).
czerwiec

•	 Na deskach Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu widzowie mogą zobaczyć komedię Voj-
mila Rabadana Raj na ziemi czyli niema żona / Kad je žena nijema w tłumaczeniu Aliji Dukano-
vicia i w reżyserii Aleksandra Długosza (premiera 01.06; sezon 1962/1963 – 4 przedstawienia, 
1 562 widzów w siedzibie, 15 przedstawień, 4 495 widzów w objeździe; repertuar dogrywany 
1963/1964 – 1 przedstawienie, 586 widzów w siedzibie, 23 przedstawienia, 6 335 widzów 
w objeździe, repertuar dogrywany 1965/1966 – 16 przedstawień, 3 751 widzów w objeździe).
lipiec

•	 W krakowskim Teatrze 38 Duško Križanec występuje z monodramatem Balade Petrice Ke-
rempuha Miroslava Krležy.

•	 W Teatrze Rozmaitości we Wrocławiu 17 lipca ma miejsce premiera komedii Vojmila Ra-
badana Raj na ziemi czyli niema żona / Kad je žena nijema w tłumaczeniu Aliji Dukanovicia 
i w reżyserii Janusza Obidowicza (4 przedstawienia, 1 061 widzów w siedzibie, 4 przedsta-
wienia, 1 351 widzów w objeździe).

•	 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie na Scenie Dużej wystawia sztukę Tita Strozziego Mor-
derstwo na scenie / Umorstvo na pozornici w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reży-
serii Eleonory Ossowskiej (premiera 02.07, 19 przedstawień, 7 825 widzów).
sierpień

•	 Teatr Lalek Arlekin w Łodzi prezentuje spektakl Stryjek Cap, Klip i Klap / Striko Joško i Zvrk 
i Uško Višnji Stahuljak w tłumaczeniu Krystyny Kaszyńskiej i w reżyserii Henryka Ryla (pre-
miera 19.08, 6 przedstawień, 1 140 widzów; sezon teatralny 1967/1968 – 54 przedstawienia, 
17 689 widzów w siedzibie, 20 przedstawień, 5 253 widzów w objeździe).
październik

•	 Na deskach Teatru Klasycznego (Teatr Rozmaitości) w Warszawie widzowie mogą zobaczyć 
komedię Vojmila Rabadana Raj na ziemi czyli niema żona / Kad je žena nijema w tłumaczeniu 
Aliji Dukanovicia i w reżyserii Stanisława Bugajskiego (premiera 31.10, 64 przedstawienia, 
21 729 widzów; repertuar dogrywany 1964/1965 – 4 przedstawienia, 747 widzów).
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listopad
•	 W realizacji poznańskiego PPIE powstaje spektakl Tita Strozziego Miłość aktorów / Igra i zbilja 

w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i reżyserii Jana Perza (premiera 17.11, 57 przedsta-
wień, 8 747 widzów w objeździe].
grudzień

•	 Marko Fotez reżyseruje sztukę Długie życie Velimira Oswalda serbskiego pisarza Velimira 
Lukicia, której polska prapremiera ma miejsce w Teatrze Zagłębia (14.12).

 * * * 

•	 W zestawieniu za sezon 1963/1964 wśród najczęściej granych autorów obcych znaleźli się: 
na 10. miejscu Tito Strozzi – 183 przedstawienia, 4 realizacje, 2 sztuki (Gra i rzeczywistość oraz 
Morderstwo na scenie), 39 740 widzów, na 12. miejscu Vojmil Rabadan – 141 przedstawień, 
2 realizacje, 1 sztuka (Raj na ziemi czyli niema żona), 44 833 widzów.

1964

FILM

listopad
•	 W Warszawie ma miejsce uroczysta premiera Twarzą w twarz / Licem u lice Branka Bauera. 

Biorą w niej udział aktorzy Husein Čokić i Božidarka Frait oraz reżyser Branko Bauer.

 * * *

•	 W warszawskim kinie Iluzjon trwa Przegląd Filmów Jugosłowiańskich, na którym można 
było zobaczyć między innymi Człowieka z fotografii / Čovjek s fotografije Vladimra Pogačicia.

LITERATURA

styczeń
•	 Miroslav Šicel na posiedzeniu Komisji Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie w dniu 

13 stycznia wygłasza referat Dzieło Mirosława Krležy.
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czerwiec
•	 Czytelnik ogłasza drukiem Antologię noweli jugosłowiańskiej w wyborze Branka Ćirlicia.

sierpień
•	 Iskry wydają zbiór opowiadań Vjekoslava Kaleba Między dniem i nocą w tłumaczeniu Marii 

Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego.
wrzesień

•	 W XIV Zjeździe ZLP bierze udział Čedo Prica.
listopad

•	 Jako członek delegacji ZLJ przyjeżdża do Polski (3.11–19.11) Slavko Mihalić.

MUZYKA

maj
•	 Zespół kameralny Zagrzebscy Soliści, prowadzony przez wiolonczelistę Antonia Janigra, wy-

konuje w Krakowie (2.05), Poznaniu (4.05) i Warszawie (6.05) między innymi III symfonię G-dur 
Antonia Vivaldiego, Koncert wiolonczelowy B-dur Luigiego Boccheriniego, Divertimento F-dur 
Wolf gana Amadeusa Mozarta, Koncert skrzypcowy a-moll Georga Philippa Telemanna, 5 utwo-
rów na orkiestrę smyczkową op. 5. Antona Weberna, Improvisations concertante Milka Kelemena 
oraz Scherzo op. 11. Dimitrija Szostakowicza. Solistką koncertów jest skrzypaczka Jelka Stanić.
grudzień

•	 Dwa koncerty daje pianistka Pavica Gvozdić.

SZTUKI PLASTYCZNE

październik – listopad
•	 Odbywa się wystawa Współczesna sztuka Jugosławii. Malarstwo. Rzeźba, przygotowana 

przez Galerię Nowoczesną (Moderna galerija) z Rijeki. Pokazano 57 eksponatów: 38 obra-
zów, 19 rzeźb. Chorwaccy autorzy, których prace są eksponowane to: Boris Dogan, Francina 
Dolenec, Miljenko Horvat, Ljubo Ivančić, Vasilije Jordan, Ferdinand Kulmer, Antun Motika, 
Edo Murtić, Zlatko Prica, Nikola Reiser, Šime Vulas. Wystawę prezentowano na XVII Festiwalu 
Sztuk Plastycznych w BWA w Sopocie (5.09–4.10, frekwencja 7 993 osób) oraz w Muzeum 
Śląskim we Wrocławiu (7.11–29.11, frekwencja  6 880 osób).

TEATR

styczeń
•	 Teatr Rozmaitości w Krakowie wystawia sztukę Tita Strozziego Manekin z teatru Arena / Umor-

stvo na pozornici w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Ewy Stojowskiej (pre-
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miera 11.01, 30 przedstawień, 11 836 widzów w siedzibie, 24 przedstawienia, 4 411 widzów 
w objeździe).
marzec

•	 Na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na Scenie Kameralnej widzowie mogą zoba-
czyć spektakl Tita Strozziego Zabójstwo na scenie / Umorstvo na pozornici w tłumaczeniu 
Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Zdzisława Karczewskiego (premiera 06.03, 35 przed-
stawień, 7 700 widzów).
maj

•	 13 maja w Białej Podlaskiej ma miejsce premiera sztuki Tita Strozziego Gra i rzeczywistość. 
(Miłość aktorów) /  Igra i zbilja w realizacji Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Sceny 
Małych Rzeczywistości. Dramat tłumaczy Zygmunt Stoberski, przedstawienie reżyseruje 
Ludwina Nowicka (3 przedstawienia, 255 widzów, 34 przedstawienia, 6 791 widzów w ob-
jeździe).
czerwiec

•	 Teatr Nowy (filia Teatru Polskiego) w Poznaniu wystawia komedię Marina Držicia Dundo 
Maroje albo rzymska kurtyzana / Dundo Maroje w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego. Au-
torem adaptacji jest Marko Fotez, tłumaczeń piosenek – Jan Brzechwa, reżyserem – Branko 
Gombač (premiera 06.06, 22 przedstawienia, 4 067 widzów; repertuar dogrywany 1964/1965 

– 14 przedstawień, 2 418 widzów).
•	 W Teatrze Telewizji 22 czerwca wyemitowano Miroslava Krležy Sprawę Bakrana / Kandydat 

śmierci w adaptacji Ivo Štivičicia w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego w reżyserii Jana 
Berana.
październik

•	 Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego w Tarnowie wystawia dramat Vojmila Ra-
badana Raj na ziemi czyli niema żona / Kad je žena nijema w tłumaczeniu Aliji Dukanovicia 
i w reżyserii Kazimierza Barnasia (premiera 10.10, 5 przedstawień, 1 436 widzów w siedzibie, 
21 przedstawień, 3 825 widzów w objeździe).
listopad

•	 Polskie Radio w dniach od 19 października do 1 listopada nadaje Festiwal Słuchowisk Jugo-
słowiańskich (jednym z prezentowanych autorów jest Antun Šoljan).
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1965

FILM

czerwiec
•	 Na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (6.06–12.06) dy-

plom honorowy otrzymuje Pavao Stalter i Zlatko Grgić za film Piąty / Peti. Widzowie mogą 
zobaczyć także  ? / Van-Van Branka Kolara oraz Bez tytułu / Bez naslova Borivoja Dovnikovicia.
listopad

•	 W Warszawie 30 listopada ma miejsce uroczysta premiera filmu Człowiek z fotografii.

 * * *

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Człowiek z fotografii / Čovjek sa fotografije Vladimira Pogačicia, 
Niebezpieczna droga / Opasni put Matego Relji, Próba miłości / Pravo stanje stvari Vladana 
Slijepčevicia.

LITERATURA

maj
•	 Przyjeżdża Đuro Šnajder jako członek delegacji ZLJ (5.05–19.05).

MUZYKA

luty – marzec
•	 W Gdańsku 5 i 6 lutego występuje pianista Ranko Filjak. W programie jest między innymi 

Koncert c-moll Ludwiga van Beethovena.
•	 W VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina jako członek jury 

bierze udział Ivo Maček.
sierpień – wrzesień

•	 W Katowicach 31 sierpnia i 1 września odbywają się 2 koncerty symfoniczne pod dyrekcją 
Ivo Štajcera. W programie uwertura do opery Halka Stanisława Moniuszki, Koncert f-moll 
Fryderyka Chopina w wykonaniu Belli Dawidowicz, Kaprys hiszpański Nikołaja Rimskiego-

-Korsakowa oraz suita Arlezjanka Georges’a Bizeta.
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TEATR

marzec
•	 5 marca Teatr Telewizji emituje komedię Marina Držicia Dundo Maroje albo rzymska kurty-

zana / Dundo Maroje w adaptacji Marka Foteza, tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego, Jana 
Brzechwy (teksty piosenek) i w reżyserii Branka Gombača. 
maj

•	 Do repertuaru Teatru Rozmaitości we Wrocławiu wchodzi sztuka Marijana Matkovicia Jar-
mark snów / Vašar snova w tłumaczeniu Anastazji i Zygmunta Stoberskich i w reżyserii 
Marka Foteza (premiera 22.05, 8 przedstawień, 985 widzów w siedzibie, 9 przedstawień, 
1 376 widzów w objeździe).
listopad

•	 26 listopada w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu ma miejsce premiera sztuki Vojmila 
Rabadana Burza ognia / Ognjena oluja w tłumaczeniu Haliny Kality i w reżyserii Jana Orszy-

-Łukaszewicza (premiera 26.11, 13 przedstawień, 7 059 widzów w siedzibie, 80 przedstawień, 
19 006 widzów w objeździe).

 * * *

•	 Teatr Lalek Arlekin w Łodzi wystawia spektakl Vojmila Rabadana Rusałeczka / Mala vila 
w tłumaczeniu Henryka Ryla.

1966

FILM

listopad
•	 W  Warszawie 27 listopada z okazji święta narodowego Jugosławii ma miejsce w kinie Skarpa 

uroczysta premiera filmu Rondo, w której uczestniczy delegacja jugosłowiańska: aktorka 
Renata Freishorn i dyrektor Jadran filmu Stevo Piller.

 * * *

•	 W kinie Apollo w Krakowie odbywa się specjalny pokaz filmów animowanych wytwórni 
Zagreb film: Dwa ślimaki / Dva puža Branka Ranitovicia, Praktykant u kowala / Kovačev šegrt 
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Zlatka Boureka, Perpetuum mobile Aleksandra Marksa i Vladimira Jutrišy, Gra / Igra Dušana 
Vukoticia, Była sobie raz kropka / Bila jednom jedna tačka Mladena Pejakovicia, Poskromiciel 
dzikich koni / Krotitelj divljih konja Nedjeljka Dragicia, Mały i duży / Mali i veliki Zlatka Grgicia.

•	 Na Konfrontacjach w Warszawie, Łodzi i Krakowie można obejrzeć Poniedziałek albo wto-
rek / Ponedjlejak ili utorak Vatroslava Mimicy i Rondo Zvonimira Berkovicia.

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Prometeusz z Dalmacji / Prometej s otoka Viševice Vatroslava 
Mimicy, Sygnały nad miastem / Signali nad gradom Žiki Mitrovicia, Trzy klucze / Ključ. I: Duga 
ulica, II: Čekati, III: Poslije predstave. Reż. I: Vanča Kljaković, II: Krsto Papić, III: Antun Vrdoljak.

LITERATURA

listopad
•	 W Zjeździe Młodych Pisarzy bierze udział Novak Simić.

 * * *

•	 Nasza Księgarnia wydaje powieści: Ivana Kušana Zagadkowy chłopiec w tłumaczeniu Da-
nuty Cirlić-Straszyńskiej i Milivoja Matošca Kapitan Tornado w tłumaczeniu Haliny Kality.

MUZYKA

kwiecień
•	 Ivo Štajcer prowadzi 2 koncerty: 15 i 16 kwietnia w Katowicach, podczas których wykonuje 

się między innymi utwory Carla Marii von Webera i Edvarda Griega.
maj

•	 W Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Nikša Bereza dyryguje orkiestrą 
w trakcie 2 przedstawień operowych: 18 maja – Rigoletta Giuseppe Verdiego i 20 maja – Ma-
dame Butterfly Giacoma Pucciniego.

TEATR

maj
•	 W Gdańsku, Gdyni (14.05, 16.05, 17.05 – 6 przedstawień), Olsztynie (20.05), Łodzi, na scenie 

teatru Arlekin (? i 24.05 – 2 przedstawienia) występuje Teatr Lalek z Zagrzebia. Wystawia 
Gwiazdeczkę Zaspaneczkę / Zvjezdica Pospanka Franego Miličinskiego w reżserii Tomislava 
Durbešicia oraz Rybaka Palunka i jego żonę / Ribar Palunko i njegova žena Ivany Brlić-Mažura-
nić w adaptacji Slavenki Čečuk i reżyserii Kosovki Kužat. 
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lipiec
•	 Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego prezentuje w Koszalinie i Słupsku 

sztukę Duška Roksandicia Angelina / Andrea w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w re-
żyserii Lojzego Štandekera (premiera w Koszalinie 23.07 – 1 przedstawienie, 45 widzów; re-
pertuar dogrywany 1966/1967 – 13 przedstawień, 3 926 widzów w Koszalinie; 10 przedsta-
wień, 2 233 widzów w Słupsku; 20 przedstawień 5 136 widzów w objeździe).

SZTUKI PLASTYCZNE

styczeń
•	 W  Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki można oglądać wystawę Sztuka jugosłowiańska w la-

tach walki wyzwoleńczej 1941–1945.
czerwiec – lipiec

•	 W  Warszawie w I Międzynarodowym Biennale Plakatu bierze udział Aleksandar Srnec, który 
przedstawia plakat do spektaklu Luigiego Pirandella Sześć postaci w poszukiwaniu autora, 
oraz krytyk sztuki Matko Meštrović, który uczestniczy w towarzyszącym MBP sympozjum 
naukowym na temat Obraz w środowisku urbanistycznym. 

•	 Na I Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie nagrodę równorzędną otrzymuje 
Virgilije Nevjestić. Ponadto w imprezie biorą udział: Marijan Detoni, Ante Kuduz, Vladimir 
Makuć, Alfred Pal, Frane Paro, Ivan Picelj, Nikola Reiser, Miroslav Šutej.
wrzesień

•	 W  III Międzynarodowej Wystawie Fotografii Artystycznej (Warszawa, Zachęta, 5.09–
25.09.1966, frekwencja 15 825 osób; Łódź, Ośrodek Propagandy Sztuki, 14.12.1966–8.01.1967, 
frekwencja 535 osób; Kraków, Pawilon Wystawowy BWA, 4.02.–22.02.1967, frekwencja 7 808 
osób) bierze udział Ante Roca.

1967

FILM

czerwiec
•	 Na IV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (6.06–11.06) 

dyplom honorowy otrzymuje Borivoj Dovniković za Ciekawość / Znatiželja. Ponadto w fe-
stiwalu bierze udział film Mur / Zid Antego Zaninovicia. W składzie jury znajduje się reżyser 
Rudolf Sremec.
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 * * *

•	 Na ekrany kin studyjnych wchodzi film Poniedziałek albo wtorek / Ponedjeljak ili utorak 
Vatroslava Mimicy.

•	 Na ekrany wchodzi film Rondo / Rondo Zvonimira Berkovicia.

LITERATURA

•	 Przyjeżdża Miroslav Vaupotić (styczeń lub czerwiec).

MUZYKA

maj
•	 Pianistka Pavica Gvozdić 12 i 13 maja uczestniczy w koncertach symfonicznych w Krakowie, 

w programie: Koncert c-moll Siergieja Rachmaninowa; 19 i 20 maja w Poznaniu, w programie: 
Koncert G-dur Ludwiga van Beethovena, oraz 15 maja w Rzeszowie, w programie: utwory 
Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Borisa Papando-
pula, Béli Bartóka i Ferenca Liszta.

•	 Ivo Štajcer w Operze Śląskiej w Bytomiu dyryguje orkiestrą podczas przedstawień ope-
rowych: 29 maja Madame Butterfly Giacoma Pucciniego (na scenie w Katowicach) oraz 
3, 5 i 6 czerwca Orfeusz w piekle Jakuba Offenbacha w Bytomiu.
wrzesień

•	 Na XI MFMW Warszawska Jesień występuje prowadzona przez Igora Gjadrova Grupa MBZ 
z Zagrzebia; w programie występu: Rondo na kwartet smyczkowy Stanka Horvata, Jeux 
à troix, jeux à quatre Ivo Petricia, Syndromé Branimira Sakača.

SZTUKI PLASTYCZNE

sierpień
•	 W BWA w Bydgoszczy (15.08–27.08.1967, frekwencja 5 100 osób, wcześniej w Warszawie 

w Klubie Oficerskim Domu Wojska Polskiego) odbywa się wystawa Wojna wyzwoleńcza na-
rodów Jugosławii w twórczości plastyków jugosłowiańskich. Zaprezentowano 57 eksponatów 
(27 obrazów, 16 grafik, 14 rzeźb). Wśród chorwackich artystów znaleźli się: Francina Dolenec, 
Ivan Generalić, Ante Gržetić, Krsto Hegedušić, Petar Jakelić, Vasilije Jordan, Franjo Kršinić, 
Fedor Ličina, Vanja Radauš, Franjo Mraz, Tomislav Ostoja, Miljenko Stančić, Frano Šimunović.
listopad

•	 W Muzeum Lenina w Warszawie (7.11–27.11.1967, frekwencja 10 482 osób) trwa wystawa 
Międzynarodowy plakat rewolucyjny 1917–1967. Jugosławię reprezentują prace pochodzące 
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z zagrzebskiego Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji (Muzej revolucije naroda Hrvatske 
– Zagreb) Nikoli Kečanina, Vlada Kristla, Eda Murticia.

TEATR

maj
•	 W Lublinie występuje Teatr Lalek z Rijeki (Kazalište lutaka iz Rijeke). Daje 2 przedstawienia: 

Fabria Kereta Rusałki w reżyserii Berislava Brajkovicia i w opracowaniu Ladislava Šošteri-
cia, przedstawienie dla dorosłych złożone ze Snów miłosnych Ferenca Liszta, Małej suity 
Claude’a Debussy’ego i Obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego w reżyserii Berislava 
Brajkovicia.
październik

•	 Na scenie Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze można zobaczyć sztukę Duška Roksan-
dicia Angelina / Andrea w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Lojzego Štan-
dekera (premiera 29.10, 11 przedstawień, 3 231 widzów w siedzibie, 23 przedstawienia, 7 439 
widzów w objeździe).

1968

FILM

•	 Na ekrany wchodzą filmy: Brzoza / Breza Antego Babaji oraz do kin studyjnych Spojrzenie 
w słońce / Pogled u zjenicu sunca Veljka Bulajicia.

LITERATURA

marzec
•	 Czytelnik wydaje w dwóch tomach powieść Miroslava Krležy Bankiet w Blitwie w tłumacze-

niu Marii Krukowskiej.
maj

•	 Polskie Wydawnictwo Muzyczne publikuje Tadeusza Bairda opracowanie muzyczne wierszy 
Vesny Parun pt. Cztery pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun.
listopad

•	 W Czytelniku ukazuje się zbiór opowiadań Vladana Desnicy „Wiosna w Badrovacu” i inne 
opowiadania w tłumaczeniu Marii Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego.
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MUZYKA

wrzesień
•	 Podczas XII MFMW Warszawska Jesień i XLII SF MTMW Kwartet Smyczkowy z Warszawy wy-

konuje Rondo Stanka Horvata na kwartet smyczkowy. W imprezie uczestniczy Igor Mandić, 
krytyk muzyczny „Vjesnika”.

SZTUKI PLASTYCZNE

•	 W II Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie uczestniczy Boris Bućan, Juraj Do-
brović.

•	 W II Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczy Virgilije Nevjestić.

1969

FILM

maj
•	 Na ekrany wchodzi film Grawitacja / Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa 

Horvata Branka Ivandy.
•	 Na ekrany wchodzi film Trzy godziny miłości / Tri sata za ljubav Fadila Hadžicia.

czerwiec
•	 Na ekrany wchodzi film 2 mamy, 2 ojców / Imam dvije mame i dva tate Kreša Golika.
•	 Na VI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (17.06–22.06) 

w jury zasiada reżyser Ante Zaninović.
listopad

•	 Na ekrany wchodzi film Słuchajcie bicia dzwonów / Kad čujes zvona Antuna Vrdoljaka.

 * * *

•	 Na Konfrontacjach 1969 wyświetlano Zdarzenie / Događaj Vatroslava Mimicy. 
•	 Na ekrany wchodzą filmy krótkometrażowe: Dzielny Jurek / Jurek Strażar Zvonimira Sitnicia, 

Mur / Zid Antego Zaninovicia.
•	 Lista filmów o największej frekwencji od premiery do 31.12.1969 – MRF 1969 [1970], s. 126–127:

•	 352. Błękitna mewa / Sinji galeb. Premiera październik 1956 r. – 2 136 612 widzów.
•	 412. List / U oluji. Premiera kwiecień 1956 r. – 1 962 755 widzów.
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LITERATURA

czerwiec
•	 Przyjeżdża Milivoj Slaviček.

sierpień
•	 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wydaje zbiór opowiadań „Powrót”. Opo-

wiadania jugosłowiańskie.

MUZYKA

kwiecień 
•	 We Wrocławiu 18 i 19 kwietnia występuje dyrygent Igor Gjardov.

SZTUKI PLASTYCZNE

marzec
•	 W Krakowie odbywa się indywidualna wystawa Miroslava Šuteja – Wystawa grafiki i col-

lage’u (Galeria Pryzmat, ZPAP Kraków).
maj – czerwiec

•	 W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można zobaczyć wystawę fotogramów Stefana Dep-
tuszewskiego Jugosławia. Kraj, ludzie, zabytki.

TEATR

czerwiec
•	 Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze wprowadza do repertuaru komedię Marina Držicia Rzym-

ska kurtyzana / Dundo Maroje w adaptacji Marka Foteza, tłumaczeniu Zygmunta Stober-
skiego (teksty piosenek – Jan Brzechwa) i w reżyserii Lojzego Štandekera (premiera 04.06, 
12 przedstawień, 5 157 widzów w siedzibie, 12 przedstawień, 12 012 widzów w objeździe; 
sztuki dogrywane 1969/1970 – 5 przedstawień, 1 794 widzów w siedzibie, 15 przedstawień, 
455 widzów w objeździe).
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1970

FILM

listopad
•	 Na ekrany wchodzi film Zdarzenie / Događaj Vatroslava Mimicy.

grudzień
•	 Na ekrany wchodzi film Bitwa nad Neretwą / Bitka na Neretvi  Veljka Bulajicia.

 * * *

•	 Frekwencja na premierach 1969 r., po roku wyświetlania – MRF 1970 [1971], s. 125–126:
•	 114. 2 mamy 2 ojców / Imam 2 mame i 2 tate. Premiera lipiec 1969. Liczba seansów 1 985. 

Liczba widzów 145 792.
•	 121. Trzy godziny miłości / Tri sata za ljubav. Premiera maj 1969. Liczba seansów 2 224. 

Liczba widzów 128 683.
•	 129. Słuchajcie bicia dzwonów /  Kad čuješ zvona. Premiera listopad 1969. Liczba seansów 

2 594. Liczba widzów 109 081.
•	 150. Grawitacja / Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata. Premiera maj 

1969. Liczba seansów 1 429. Liczba widzów 65 999.

LITERATURA

•	 Do Krakowa przyjeżdża Dionizije Švagelj.
•	 Od listopada na stypendium MKiS przebywa Milivoj Slaviček.

MUZYKA

wrzesień
•	 W XIV MFMW Warszawska Jesień w charakterze obserwatorów uczestniczą kompozytorzy 

Dubravko Detoni i Ruben Radica oraz Adalbert Marković, sekretarz generalny Związku 
Kompozytorów Chorwackich.

SZTUKI PLASTYCZNE

czerwiec – lipiec
•	 W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (4.06–30.06) oraz w BWA w Krakowie (lipiec) można 

zobaczyć wystawę Jugosławia dzisiaj.



Kalendarium chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych w latach 1944–1989…759

czerwiec – sierpień
•	 W Warszawie w III Międzynarodowym Biennale Plakatu uczestniczą: Ivan Antolčić, Boris 

Bućan, Branko Bunić, Boris Dogan.
lipiec – sierpień

•	 W I Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej w So-
pocie (BWA, 18.07–23.08.1970) uczestniczą: Šime Balen, Božena Štih-Balen, Nada Degel, Milan 
Kićin, Zlata Radej, Antun Rohaček, Ljerka Šarić-Jovan (otrzymała medal honorowy), Stella 
Skopal, Vera Vidmar.
maj – sierpień

•	 W III Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą Petar Jakelić, Virgilije 
Nevjestić, Miroslav Šutej.

TEATR

kwiecień
•	 Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze wystawia sztukę Tita Strozziego Gra i rzeczywistość. (Mi-

łość aktorów) /  Igra i zbilja w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Lojzego 
Štandekera (premiera 14.04, 12 przedstawień, 2 237 widzów).
grudzień

•	 Teatr Dramatyczny im. Branka Gavelli z Zagrzebia (Dramsko kazalište Gavella) występuje 
w Warszawie (Teatr Dramatyczny) i Olsztynie. Wystawia Kraljevo Miroslava Krležy w reżyse-
rii Dina Radojevicia (1.12) i Cierpienia pana Mockinpotta Petera Weissa w reżyserii Božidara 
Violicia (2.12).

1971

FILM

grudzień
•	 Na ekrany wchodzi film Kto śpiewa, nie grzeszy / Tko pjeva zlo ne misli Kreša Golika.

czerwiec
•	 Na ekrany wchodzi film Mijają dni / Idu dani Fadila Hadžicia.
•	 Na VIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (1.06–6.06) ze-

staw filmów jugosłowiańskich otrzymał honorowe wyróżnienie FIPRESCI, a nagrodę główną 
– Srebrnego Smoka 1971 – Kochajmy kwiaty / Ljubitelji cvijeća Borivoja Dovnikovicia, nagrodę 
Cidalc, Srebrny Medal 1971 – Gra w sijawicę / Šije Nikoli Babicia.
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LITERATURA

marzec
•	 PIW wydaje zbiór opowiadań „Specjalni wysłannicy”. Opowiadania jugosłowiańskie w wy-

borze Aliji Dukanovicia.
październik

•	 PIW ogłasza drukiem powieść Slobodana Novaka Mirra, kadzidło i złoto w tłumaczeniu Da-
nuty Cirlić-Straszyńskiej.
grudzień

•	 Nasza Księgarnia publikuje opowiadania Anđelki Martić Wiosna, mama i ja w tłumaczeniu 
Danuty Cirlić-Straszyńskiej.

MUZYKA

październik lub grudzień
•	 W dniach od 9 do 15 grudnia w Krakowie, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu występują Za-

grzebscy Soliści.

TEATR

styczeń
•	 Teatr Telewizji 25 stycznia emituje spektakl Bank Glembay Miroslava Krležy w tłumaczeniu 

Zygmunta Stoberskiego, w reżyserii i adaptacji Ryszarda Sobolewskiego.
czerwiec

•	 W Teatrze Lalek Pinokio w Łodzi występuje Teatr Lalek z Zadaru. Wystawia 3 i 4 czerwca Ali 
Babę i rozbójników V. Maslova w reżyserii Luka Paljetaka. Jedno przedstawienie daje także 
5 czerwca w Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.
lipiec

•	 Teatr Klasyczny (Teatr Rozmaitości) w Warszawie wystawia komedię Marina Držicia Dundo 
Maroje / Dundo Maroje w adaptacji Marka Foteza, tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego 
(teksty piosenek – Jan Brzechwa) i w reżyserii Very Crvenčanin (premiera 10.07, 9 przed-
stawień, 2 300 widzów; repertuar dogrywany 1971/1972 – 39 przedstawień, 13 562 widzów).
listopad

•	 11 listopada na Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Krajów Socjalistycznych w Katowi-
cach ma miejsce premiera nowej realizacji Teatru Polskiego w Szczecinie komedii Marina 
Držicia Dundo Maroje albo rzymska kurtyzana / Dundo Maroje. (Adaptacja – Marko Fotez, 
tłumaczenie – Zygmunt Stoberski (teksty piosenek – Jan Brzechwa i Adam Kreczmar, reży-
seria – Jitka Stokalska; 24 przedstawienia, 6 372 widzów w siedzibie).
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1972

FILM

wrzesień
•	 Na ekrany wchodzą filmy: Tam, gdzie rośnie zielony bór / U gori raste zeleni bor Antuna Vrdo-

ljaka, a w kinach studyjnych – Kajdanki / Lisice Krsta Papicia.
czerwiec

•	 Na ekrany wchodzi film Powrót na miejsce wypadku / Putovanje na mjesto nesreće Zvoni-
mira Berkovicia.

 * * *

•	 Frekwencja na premierach w 1971 r., po roku wyświetlania – MRF 1972 [1973], s. 130, 132:
•	 111. Kto śpiewa, nie grzeszy / Tko pjeva zlo ne misli. Premiera grudzień 1971. Liczba seansów 

3 967. Liczba widzów 163 980.
•	 160.  Mijają dni / Idu dani. Premiera czerwiec 1971. Liczba seansów 954. Liczba widzów 

49 838.

LITERATURA

styczeń
•	 Ossolineum wydaje poemat Ivana Mažuranicia Śmierć Smail-age Czengicia w tłumaczeniu 

Antoniego Bogusławskiego.
•	 PIW ogłasza drukiem powieść Anđelka Vuleticia Dziewiąty cud na wschodzie w tłumaczeniu 

Grzegorza Łatuszyńskiego.
wrzesień

•	 PIW publikuje powieść Antuna Šoljana Zdrajcy w tłumaczeniu Bożeny Nowak.

MUZYKA

wrzesień
•	 W XVI MFMW Warszawska Jesień uczestniczy jako gość kompozytor Igor Kuljerić.
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SZTUKI PLASTYCZNE

czerwiec
•	 W IV Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w Zachęcie uczestniczą: Boris Bućan, 

Branko Bunić, Dalibor Martinis, Danica Petrović. 
•	 Na IV Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie III nagrodę otrzymuje Miroslav Šutej. 

Ponadto w imprezie uczestniczą: Zvonimir Balog, Petar Jakelić, Ivan Kuduz.

TEATR

listopad
•	 Teatr Narodowy z Rijeki bierze udział w III Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych.

 * * *

•	 W zestawieniu: sztuki obce o największej frekwencji w sezonie teatralnym 1971/1972, na 32. 
miejscu znalazła się komedia Marina Držicia Dundo Maroje – 98 przedstawień, 3 realizacje, 
29 864 widzów.

1973

FILM

czerwiec
•	 Na ekrany wchodzi dokumentalny film krótkometrażowy Nauczyciel tańca / Učitelj plesa 

Rudolfa Sremeca.
listopad

•	 27 listopada ma miejsce w Warszawie w ramach obchodów 30. rocznicy SFRJ uroczysta 
premiera filmu Sutjeska.

 * * *

•	 Na ekrany kin studyjnych wchodzi film Mirra, kadzidło i złoto (Mirisi, zlato i tamjan) Antego 
Babajy.



Kalendarium chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych w latach 1944–1989…763

LITERATURA

styczeń
•	 Czytelnik publikuje powieść Krsta Špoljara Statek czeka do jutra w tłumaczeniu Danuty 

Cirlić-Straszyńskiej.
luty

•	 W Gdańsku, Krakowie i w Warszawie składa wizytę jako członek delegacji ZLJ Josip Sever.
listopad

•	 W Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ukazuje się powieść Petara Šegedina Dzieci boże w tłu-
maczeniu Ireny Olszewskiej i Jana Wierzbickiego.

MUZYKA

•	 Przyjeżdża Chór Kolo z Šibenika na Festiwal Chórów (?).

SZTUKI PLASTYCZNE

styczeń – marzec
•	 W Cieszynie odbywa się wystawa Jugosłowiańscy malarze naiwni (18.01–16.03).

 * * *

•	 W Sopocie w II Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Tworzywo ceramiczne w sztuce współ-
czesnej uczestniczą: Božena Štih-Balen, Nada Degel, Ana Hutinec, Dika Kaleb-Čulić, Milan 
Kićin, Vladimir Kučina, Ljerka Njerš, Dragica Perhač, Zlata Radej. 

TEATR

październik
•	 Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego prezentuje w Koszalinie i Słupsku 

sztukę Vojmila Rabadana Raj na ziemi czyli niema żona / Kad je žena nijema w tłumaczeniu 
Aliji Dukanovicia i w reżyserii Jadwigi Marso (premiera 31.10 w Słupsku; 22 przedstawienia, 
6 387 widzów w Słupsku; 15 przedstawień, 4 265 widzów w Koszalinie; 55 przedstawień, 
15 552 widzów w objeździe).
sierpień – wrzesień

•	 Na występach gościnnych w Kutnie, Łodzi (w Teatrze Lalek Pinokio), Pabianicach, w Piotr-
kowie Trybunalskim i we Wrocławiu przebywa Teatr Lalek z Zadaru. Wystawia Brzydkie ka-
czątko / Ružno pače Andresena w adaptacji Marijana Blaćego.
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1974

FILM

czerwiec
•	 Na ekrany wchodzi film Piąta ofensywa / Sutjeska Stipego Delicia.

wrzesień
•	 Na ekrany wchodzi film Przygody małej pszczółki / Pčelica je rođena Aleksandra Marksa.

październik
•	 Na ekrany wchodzi animowany film krótkometrażowy Mrówka o dobrym sercu / Mrav do-

bra srca Vladimira Jutrišy.

 *  *  *

•	 Na ekrany wchodzi film Życie dla miłości / Živjeti od ljubavi Kreša Golika.

LITERATURA

lipiec
•	 Tomislav Ketig, wiceprezes ZLJ, przyjeżdża jako członek delegacji, by podpisać umowę 

(1.07–7.07).
wrzesień

•	 Milivoj Slaviček uczestniczy w Warszawskiej Jesieni Poezji (22.09–27.09). Ponadto Slaviček 
otrzymuje dwumiesięczne stpendium MKiS, a na własny koszt przebywa w Polsce do końca 
marca 1975.
październik

•	 Do Polski przyjeżdża Zvonimir Majdak.

MUZYKA

wrzesień
•	 Na XVIII MFMW Warszawska Jesień przyjeżdża zespół kameralny Acezantez z Zagrzebia, pod 

dyrekcją Dubravka Detoniego, w składzie: Veronika Kovačić – recytacje, Dubravko Detoni – 
fortepian, Fred Došek – organy elektryczne i czelesta, Giovanni Cavallin – flety proste i kar-
nety, Daniel Thune – altówka, kontrabas i tuba, Branko Vodeničar – reżyser dźwięku, Ante 
Dujmić – światło. 22 września w sali koncertowej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej wy-
konują koncert kameralny; w programie: Dubravko Detoni La Voix de silence, Branimir Sakač 
Syndromé, Grupa Acezantes (kompozycja kolektywna) wariacje Kicz, Dubravko Detoni Bajka.
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RADIO I TELEWIZJA

listopad – grudzień
•	 W Polskim Radiu (25.11–1.12) trwa Tydzień Kultury Jugosłowiańskiej. W Programie 2. TVP  

25 listopada jest Dniem Jugosłowiańskim – program przygotowany z materiałów TVP i uzy-
skanych od Ambasady SFJR w Warszawie, w wyniku osobistego zainteresowania ambasa-
dora; Jugosłowianie, niezainteresowani imprezą, nie przysłali żadnych materiałów.

SZTUKI PLASTYCZNE

grudzień 1974 – styczeń 1975
•	 W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbywa się Wystawa masek ludowych Chorwacji, przy-

gotwana przez Muzeum Etnograficzne w Zagrzebiu (Etnografski muzej Zagreb).
•	 W Warszawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego odbywa się wystawa Jugosłowiań-

skie wzornictwo przemysłowe (16.12.1974–12.01.1975); na wystawie znalazły się produkty chor-
wackich zakładów: Prvomajska, Rade Končar; w kategorii grafika użytkowa: Kompleksowy 
projekt grafiki firmowej: Radio Televizija Zagreb, autor symbolu Jože Brumer, kierownik 
Matko Meštrović, nadzór fachowy Fedor Kritovac, realizacja Zespół CIO–RTZ i inni współ-
pracownicy.

 * * *

•	 Na V Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w kategorii plakatu reklamowego 
III nagrodę otrzymuje Boris Bućan, ponadto uczestniczą: Ivan Antolčić, Boris Bućan, Dalibor 
Martinis, Sanja Iveković.

•	 W V Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą: Ivan Kuduz, Ante Kuduz, 
Edo Murtić, Ljerka Šibenik, Miroslav Šutej. 

TEATR

październik
•	 Teatr Lalek Pinokio w Łodzi przedstawia spektakl Pera Mioča Piękna Mara / Lipa Mara w tłu-

maczeniu Zdzisławy i Andrzeja Włodarków i reżyserii Marty Janic (prapremiera polska 20.10, 
51 przedstawień, 12 870 widzów).
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1975

FILM

styczeń
•	 Na ekrany wchodzi film krótkometrażowy Pasażer drugiej klasy / Putnik drugog razreda Bo-

rivoja Dovnikovicia.
czerwiec

•	 Na ekrany wchodzi film Deps / Deps Antuna Vrdoljaka.
•	 Na XII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (3.06–9.06) 

wyświetlano Dziennik / Dnevnik Nedeljka Dragicia.
październik

•	 Na ekrany wchodzi film Kapitan Mikula Mały / Kapetan Mikula Mali Obrada Gluščevicia.
sierpień

•	 Na XXXVII Międzynarodowym Konkursie Filmu Amatorskiego w Toruniu (22.08–30.08) 
Srebrny Medal otrzymuje Z is for Zagreb Vladimira Peteka, a Brązowy Medal Mad house in 
district 24 Ivana Kaldevicia.

 * * *

•	 Frekwencja na filmach długometrażowych, wprowadzonych do rozpowszechniania w 1974 r., 
po roku wyświetlania (100 filmów) – MRF 1974 [1975].
•	 72. Sutjeska cz. 1 i 2. Premiera czerwiec 1974. Liczba seansów 5 474. Liczba widzów 370 053.

LITERATURA

wrzesień
•	 Na Warszawską Jesień Poezji przyjeżdża Tito Bilopavlović (20.08–26.09).

wrzesień – październik
•	 W Zjeździe Tłumaczy Literatury Polskiej uczestniczy Milivoj Slaviček (25.09–5.10).

MUZYKA

styczeń
•	 W styczniu w Opolu występuje dyrygent Nikola Debelić (10.01 i 11.01).
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wrzesień
•	 Na XIX MFMW Warszawska Jesień 28. września w sali koncertowej Filharmonii Narodowej 

z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Markow-
skiego występuje pianista Vladimir Krpan. Ponadto w charakterze gości w festiwalu biorą 
udział kompozytor Rudolf Bruci, redaktor Radia Zagrzeb Ljiljana Kristil, kompozytorzy Igor 
Stuhec, Vitomir Trifunović.

TEATR

październik
•	 11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Bożnowie koło Żagania ma miejsce polska 

prapremiera sztuki Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava 
„Hamleta” u selu Mrduša Donja w realizacji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego 
w Zielonej Górze, w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Andrzeja Witkow-
skiego (konsultacja etnograficzna Branko Ćirlić; 62 przedstawienia, 16 298 widzów).

•	 Na Dużej Scenie Teatru Śląskiego widz może zobaczyć, przygotowany na Ogólnopolski 
Festiwal Dramaturgii Krajów Socjalistycznych, dramat Miroslava Krležy Bank Glembay / Go-
spoda Glembajevi w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Józefa Pary (premiera 
30.10, 35 przedstawień, 14 692 widzów).
wrzesień

•	 Teatr im. Stefana Żeromskiego (Kielce–Radom) przygotowuje premierę sztuki Tita Strozziego 
Miłość aktorów / Igra i zbilja w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego i w reżyserii Ryszarda 
Krzyszycha (premiera 29.09, 31 przedstawień, 5 172 widzów).
maj

•	 W Teatrze Polskim we Wrocławiu przebywa scenograf Drago Turina. Uczestniczy w reali-
zacji spektaklu Jeana Louisa Barraulta Gargantua i Pantagruel według François Rabelais’go.

1976

FILM

styczeń
•	 Na ekrany wchodzi film Hitler z naszej ulicy / Hitler iz našeg sokaka Vladimira Tadeja. 

czerwiec
•	 Na ekrany wchodzi film Dom / Kuća Bogdana Žižicia.
•	 W XIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie bierze udział 

film (1.06–6.06) Veljko Rogošić – silniejszy od morza / Veljko Rogošić – jači od mora Nikoli Babicia.
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listopad
•	 Na ekrany wchodzi film Ten cudowny piasek partyzanckich dróg / Čudoviti prah Milana Lju-

bicia (na podstawie powieści Vjekoslava Kaleba Divota prašine).

 * * *

•	 Frekwencja na filmach długometrażowych, wprowadzonych do rozpowszechniania 
w 1975 r., po roku wyświetlania – MRF 1976 [1977], s. 73:
•	 107. Kapitan Mikula Mały. Premiera październik 1975. Liczba seansów 1 967 sesnów. Liczba 

widzów 127 552.
•	 123. Deps. Premiera kwiecień 1975. Liczba seansów 2 139. Liczba widzów 90 864.

LITERATURA

wrzesień
•	 W Wydawnictwie Łódzkim, w serii Biblioteka Jugosłowiańska, ukazuje się powieść Branka 

Belana Kto zapuka do moich drzwi w tłumaczeniu Magdaleny Petryńskiej.
listopad

•	 PIW wydaje zbiór wierszy Milivoja Slavička Komentarze do różnych sposobów istnienia oraz 
powieść Ivana Slamniga Lepsza połowa odwagi w tłumaczeniu Aliji Dukanovicia, a Wydaw-
nictwo Łódzkie publikuje tomik poezji Vesny Parun Zaproszenie do ciszy w tłumaczeniu 
Bożeny Nowak.

 * * *

•	 Krajowa Agencja Wydawnicza ogłasza drukiem opowiadanie Ivany Brlić-Mažuranić O ry-
baku Palunku i o morskim królu w tłumaczeniu Magdaleny Petryńskiej.

MUZYKA

wrzesień
•	 Na XX MFMW Warszawska Jesień 19. września w sali koncertowej Filharmonii Narodowej 

występuje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Słoweńskiej z Lublany pod dyrekcją Antona 
Nanuta. Na fortepianie grają Dubravko Detoni i Fred Došek, w programie między innymi 
Tzigane Dubravka Detoniego.
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SZTUKI PLASTYCZNE

czerwiec 
•	 Na VI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie wyróżnienie honorowe Międzyna-

rodowy Dzień Oszczędzania otrzymuje Ivan Lacković Croata. Ponadto w MBP biorą udział: 
Mihajlo Arsovski, Željko Borčić, Stjepan Brčić, Boris Bućan, Slavko Henigsman, Ratko Petrić, 
Toni Politeo, Petar Šalić, Gorki Žuvela. Ewa i Wiesław Strebejkowie prezentują plakat wyko-
nany dla Lubuskiego Teatru do Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana.

TEATR

styczeń
•	 Na zaproszenie Teatru Arlekin z Łodzi z okazji 600. wykonania dramatu lalkowego (lutkar-

ski igrokaz) Striko Joško, Zvrk i Uško przyjeżdża jego autorka Višnja Stahuljak (17.01–24.01).
maj

•	 Na występach gościnnych przebywa Teatr Lalek z Zadaru (11.05–26.05). Teatr uczestniczy 
w VII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej. Wystawia Baśń o carze Sał-
tanie / Bajka o caru Saltanu według Aleksandra Puszkina w reżyserii Edi Majarona. Ponadto 
w dniach  19.05–26.05. występuje w Teatrze Lalek Pinokio w Łodzi, w Teatrze Lalki, Maski 
i Aktora Groteska w Krakowie oraz w Katowicach, Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim3.
czerwiec

•	 W Lublinie w Teatrze Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andresena występuje Teatr Lalek 
z Mostaru. Wystawia Pazia królowej Josipa Palady i Dzielnego ołowianego żołnierza Ivana 
Teofilova (7.06–15.06).
grudzień

•	 1 grudnia Program II Polskiego Radia w ramach Tygodnia Kultury Jugosłowiańskiej emituje 
słuchowisko radiowe (65 min.)  Amory signora Marino Marina Držicia. 

 * * *

•	 W zestawieniu: najczęściej grani autorzy zagraniczni, Ivo Brešan znalazł się na 36. miejscu – 
62 przedstawienia, 1 realizacja, 1 sztuka (Przedstawienie „Hamleta”…), 16 298 widzów, jeśli 
wziąć pod uwagę tylko autorów z 1 realizacją i sztuką, jest na 7. miejscu.

3  Jak podaje „Narodni list”, spektakl obejrzało w sumie 4 398 widzów. Por. Z.A.: Pohvale iz Poljske. 
„Narodni list” 12.06.1976.
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1977

FILM

styczeń
•	 Na ekrany kin studyjnych i dyskusyjnych klubów filmowych wchodzi film Pasja według Ma-

teusza / Muke po Mati Lordana Zafranovicia.
luty

•	 Na ekrany wchodzi film Anno Domini 1573 / Seljačka buna 1573 Vatroslava Mimicy.
listopad

•	 Na ekrany wchodzi film Zamach w Sarajewie / Atentat u Sarajevu Veljka Bulajicia.

 * * *

•	 Frekwencja na filmach długometrażowych, wprowadzonych do rozpowszechniania 
w 1976 r., po roku wyświetlania – MRF 1977 [1978], s. 71:
•	 118. Dom. Premiera czerwiec  1976. Liczba seansów 1 720. Liczba widzów 109 359.
•	 127. Ten cudowny piasek partyzanckich dróg. Premiera listopad 1976. Liczba seasnów 1 887. 

Liczba widzów 93 243.
•	 132. Hitler z naszej ulicy. Premiera styczeń 1976. Liczba seansów 1 943. Liczba widzów 79 226.

LITERATURA

maj
•	 Ukazuje się powieść Miroslava Krležy Na krawędzi rozumu.

wrzesień
•	 W Warszawskiej Jesieni Poezji uczestniczy Goran Babić.

SZTUKI PLASTYCZNE

sierpień – wrzesień
•	 W Salonie Sztuki w Sopocie można oglądać wystawę sarajewskiej Grupy »4S«. Jednym z 4 

artystów jest Ivica Šiško.
październik – listopad

•	 W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbywa się wystawa Ludowe ozdoby i klejnoty Chor-
wacji.
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TEATR

czerwiec
•	 W Teatrze na Woli w Warszawie można zobaczyć sztukę Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” 

we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta“ u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu Stanisława 
Kaszyńskiego i w reżyserii Kazimierza Kutza (premiera 10.06, 11 przedstawień, 3 670 widzów; 
sztuki dogrywane w sezonie 1977/1978 – 64 przedstawienia, 25 400 widzów; sztuki dogry-
wane w sezonie 1978/1979 – 32 przedstawienia, 8 513 widzów; sztuki dogrywane w sezonie 
1979/1980 – 19 przedstawień, 5 888 widzów).
listopad

•	 Teatr „13 Muz” w Szczecinie wystawia sztukę Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi 
Głucha Dolna / Predstava „Hamleta“ u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyń-
skiego i w reżyserii Bohdana Cybulskiego (także opracowanie tekstu; premiera 14.11). 

1978

FILM

styczeń
•	 Na ekrany wchodzi film Pociąg w śniegu / Vlak u snijegu Matego Relji – film dla dzieci, na 

podstawie powieści Mata Lovraka Vlak u snijegu.
sierpień

•	 Na ekrany wchodzi film Nie wychylać się / Ne naginji se van Bogdana Žižicia.

LITERATURA

marzec
•	 Wydawnictwo Literackie publikuje powieść Augusta Šenoi Córka złotnika w tłumaczeniu 

Danieli Zdybickiej.
czerwiec

•	 W czerwcu w Polsce przebywa Milivoj Slaviček.
•	 Czytelnik wydaje powieść Mirka Božicia Colonnello w tłumaczeniu Marii Krukowskiej, a Wy-

dawnictwo Łódzkie – zbiór opowiadań Miroslava Krležy Tysiąc i jedna śmierć w wyborze 
Jana Wierzbickiego.
wrzesień

•	 W Warszawskiej Jesieni Poezji uczestniczy Branimir Bošnjak.
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listopad
•	 Do Polski przyjeżdża Ivan Kordić.

MUZYKA

wrzesień
•	 W XXII MFMW Warszawska Jesień w charakterze gości biorą udział kompozytorzy Zlatko 

Pribernik i Marko Ruždjak.

TEATR

marzec
•	 W czasie XIII Szczecińskiego Tygodnia Teatralnego na Ogólnopolskim Przeglądzie Zawo-

dowych Teatrów Małych Form (19.03–23.03) III nagrodę otrzymuje Przedstawienie „Hamleta” 
we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana.
maj

•	 W Teatrze Lalek Pinokio w Łodzi (15 i 16.05) Teatr Lalek Ognjen Prica z Osijeku daje 4 przed-
stawienia Las Stribora/ / / Šuma Striborova Ivany Brlić-Mažuranić w reżyserii Jana Ozabala.
czerwiec

•	 Teatr Powszechny w Łodzi wystawia sztukę Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi 
Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyń-
skiego i w reżyserii Andrzeja Kondratiuka (premiera 23.06, 17 przedstawień, 5 080 widzów; 
sztuki dogrywane w sezonie 1978/1979 – 53 przedstawienia, 17 753 widzów; sztuki dogry-
wane w sezonie 1979/1980 – 15 przedstawień, 4 179 widzów).
wrzesień

•	 Teatr Wybrzeże w Gdańsku (Teatr na Targu Węglowym) przygotowuje spektakl Ivo Brešana 
Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta“ u selu Mrduša Donja 
w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Kazimierza Kutza (premiera 08.09, 66 
przedstawień, 42 302 widzów; sztuki dogrywane w sezonie 1979/1980 – 18 przedstawień, 
9 924 widzów, w sezonie 1980/1981 – 27 przedstawień, 10 450 widzów).

•	 Na deskach Teatru Dramatycznego w Elblągu, na Dużej Scenie, można zobaczyć sztukę Ivo 
Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta“ u selu Mrduša 
Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Krystyny Meissner (premiera 
30.09, 57 przedstawień, 9 255 widzów).
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 * * *

•	 W zestawieniu: najczęściej grani autorzy zagraniczni w sezonie 1977/1978, Ivo Brešan zna-
lazł się na 27. miejscu – 2 realizacje, 1 sztuka (Przedstawienie…), 30 480 widzów; jeśli wziąć 
pod uwagę, że 1 sztuka, 2 realizacje, to na 2. miejscu,  a w zestawieniu sztuki zagraniczne 
o największej frekwencji – na 23. miejscu.

SZTUKI PLASTYCZNE

czerwiec – lipiec
•	 W VII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (1.06.1978 – 20.08.1978) biorą udział: 

Stjepan Brčić, Boris Bućan, Ivan Lacković Croata, Toni Politeo, Anton Vegar.

1979

FILM

czerwiec
•	 W XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (29.05–3.06) 

biorą udział filmy: Satiemania Zdenka Gašparovicia, Ciljevi Radivoja Gvozdanovicia, Škola 
hodanja Borivoja Dovnikovicia, O ljudima i magarcima Branka M. Marjanovicia. W jury za-
siada krytyk filmowy Ranko Muntić.

LITERATURA

kwiecień
•	 Przyjeżdża na koszt własny Milivoj Slaviček.

maj
•	 W Dniach Literatury w Łodzi uczestniczy Milivoj Slaviček.

wrzesień
•	 Na pobyt studyjny na 12 dni przyjeżdża Ernest Fišer (od 27.09.1979, zbieranie materiałów 

literackich).
•	 PIW wydaje powieść Slobodana Novaka Dziennik pozapokładowy w tłumaczeniu Danuty 

Cirlić-Straszyńskiej.
październik

•	 W Zjeździe Tłumaczy Literatury Polskiej uczestniczy Milivoj Slaviček.
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MUZYKA

•	 W XXIII MFMW Warszawska Jesień (14.09–23.09.) w charakterze gościa uczestniczy kompo-
zytor Miroslav Miletić.

TEATR

styczeń
•	 Kazimierz Kutz reżyseruje Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna w Teatrze Thalia 

w Hamburgu.
luty

•	 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w  Kaliszu, na Scenie Dużej, prezentuje sztukę Ivo 
Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša 
Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Józefa Jasielskiego (premiera 
23.02; 23 przedstawienia, 4 951 widzów w siedzibie; 25 przedstawień, 9 398 widzów w terenie).
marzec

•	 Na deskach Sceny Kameralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie można zobaczyć 
sztukę Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” 
u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Krzysztofa Rości-
szewskiego (premiera 17.03, 21 przedstawień, 2 988 widzów w siedzibie, 30 przedstawień, 
9 519 widzów w terenie; sztuki dogrywane w sezonie 1979/1980 – 2 przedstawienia, 230 wi-
dzów w siedzibie, 9 przedstawień, 2 716 widzów w terenie; w sezonie 1980/1981 – 7 przed-
stawień, 1 912 widzów).

•	 27 marca redakcja łódzkiego „Głosu Robotniczego” przyznała doroczną nagrodę za najpo-
pularniejsze przedstawienie scen łódzkich spektaklowi Przedstawienie „Hamleta” we wsi 
Głucha Dolna w realizacji Teatru Powszechnego w Łodzi.
maj

•	 Na XIX Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (2.05–11.05) Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu wystawia Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. 

•	 Na występy gościnne przyjeżdża Teatr Narodowy z Zenicy (Narodno pozorište Zenica) i 31 
maja w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi wystawia Legendę Miroslava Krležy w reżyserii 
Slobodana Unkovskiego.
czerwiec

•	 Na XXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu (3.06–11.06.) Teatr im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie wystawia Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna.
sierpień

•	 We Wrocławskim Teatrze Lalek, na Scenie Dużej, można zobaczyć spektakl Gorana Babicia 
Baśń o junaku i żelaznym mocarzu / Baš-Čelik w reżyserii Stanisława Stapfa (premiera: 30.08, 
2 przedstawienia, 466 widzów).
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 * * *

•	 W zestawieniu: najczęściej grany autor zagraniczny w sezonie 1978/1979, Ivo Brešan znalazł 
się na 2. miejscu – 307 przedstawień, 6 realizacji 1 sztuka (Przedstawienie…), 104 679 widzów; 
biorąc pod uwagę 1 sztukę – 1. miejsce.

•	 W zestawieniu: sztuki zagraniczne o największej frekwencji w sezonie 1978/1979, Przedsta-
wienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna znalazło się 1. miejscu.

1980

FILM

luty
•	 Na ekrany wchodzi film Szalone dni / Ludi dani Nikoli Babicia.

wrzesień
•	 Na ekrany wchodzi film Okupacja w 26 obrazach / Okupacija u 26 slika Lordana Zafrinovicia.

 * * *

•	 Frekwencja na filmach długometrażowych, wprowadzonych do rozpowszechniania 
w 1978 r., po roku wyświetlania – MRF 1980 [1980], s. 50:
•	 100. Nie wychylać się. Premiera sierpień. Liczba seansów 2 692. Liczba widzów 123 955.

LITERATURA

październik
•	 Czytelnik wydaje powieść Mirka Božicia Bomba w tłumaczeniu Marii Krukowskiej, a PIW 

tomik wierszy Slavka Mihalicia Sen w świetle w wyborze i tłumaczeniu Juliana Kornhausera.
listopad

•	 Jako członek delegacji ZLJ przyjeżdża Alojz Majetić. Odwiedza Kraków i Warszawę (17.11–
25.11.).

 * * *

•	 Drago Putniković zostaje Kawalerem Orderu Uśmiechu.
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MUZYKA

maj
•	 30 i 31 maja Valter Dešpalj, wiolonczelista, występuje w Krakowie z towarzyszeniem Filhar-

monii Krakowskiej; w programie Koncert D-dur Josepha Haydna.
wrzesień

•	 23 września w sali koncertowej Akademii Muzycznej polski zespół Warsztat Muzyczny wy-
konuje między innymi utwór Dubravka Detoniego Eine kleine „Ramona” – Suite.
październik

•	 Ivo Pogorelić uczestniczy w X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka 
Chopina (2.10–19.10); otrzymuje wyróżnienie. 22 października występuje z recitalem w Fil-
harmonii Narodowej.

SZTUKI PLASTYCZNE

październik 1980–luty 1981
•	 Odbywa się indywidualna wystawa malarstwa Joška Baicy. Eksponowana jest w Warszawie 

(24.10–10.11), Jastrzębiu-Zdroju (15.11–10.12), Toruniu (20.12.1980–10.01.1981) i w Białymstoku 
(25.01.–20.02.1981).

 * * *

•	 Na VIII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie II nagrodę w kategorii plakaty 
reklamowe otrzymują Rajna Buzić-Ljubičić i Boris Ljubičić. W biennale uczestniczy także 
Boris Bućan.

•	 W VIII Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą: Ivan Lacković,  Ljubo-
mir Stahov, Miroslav Šutej.

TEATR

październik lub listopad
•	 Teatr Dramatyczny w Elblągu, na Dużej Scenie, wystawia sztukę Ivo Brešana Śmierć prze-

wodniczącego komitetu domowego / Smrt predsjednika kućnog savjeta w tłumaczeniu Sta-
nisława Kaszyńskiego i w reżyserii Jerzego Grucy (premiera 31.10 lub 8.11, 31 przedstawień, 
7 970 widzów).
maj

•	 25 maja w Teatrze Nowym w Łodzi, na Dużej Sali, ma miejsce premiera sztuki Ivo Brešana 
Uroczysty bankiet w zakładzie pogrzebowym / Svečana večera u pogrebnom poduzeću w tłu-
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maczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Wojciecha Pilarskiego (67 przedstawień, 
26 549 widzów).
lipiec

•	 W Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu można zobaczyć komedię Marina Držicia Rzymska 
kurtyzana / Dundo Maroje w adaptacji Marka Foteza, tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego 
(teksty piosenek – Jan Brzechwa) i w reżyserii Stanisława Miedziewskiego (premiera 05.07, 
6 przedstawień, 19 225 widzów; sztuki dogrywane w sezonie 1980/1981 – 25 przedstawień, 
8 014 widzów).
październik

•	 Teatr Polski w Szczecinie wystawia sztukę Miroslava Krležy Areteusz / Aretej ili legenda o svetoj 
Ancili Rajskoj Ptici w reżyserii Antego Jelaski (premiera 25.10, 14 przedstawień, 4 354 widzów).

•	 W Teatrze Kwadrat w Warszawie 5 i 6 października występuje Teatr Satyryczny Jazavac z Za-
grzebia; w repertuarze Człowiek na stanowisku / Čovjek na položaju Fadila Hadžicia i Chrzciny 
Kerstnera Mladena.

 * * *

•	 W zestawieniu: najczęściej grani autorzy zagraniczni w sezonie 1979/1980, 21. miejsce zajął 
Ivo Brešan – 80 przedstawień, 5 realizacji, 2 sztuki (Śmierć przewodniczącego komitetu do-
mowego i Uroczysty bankiet w zakładzie pogrzebowym), 28 140 widzów.

1981

FILM

styczeń
•	 Na ekrany kin studyjnych i dyskusyjnych klubów filmowych wchodzi film Sąd doraźny / Pri-

jeki sud Branka Ivandy.

 * * *

•	 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania 
w 1980 r., po roku wyświetlania – MRF 1981 [1982], s. 54:
•	 42. Szalone dni. Premiera luty 1980. Liczba seansów 1 864. Liczba widzów 325 980.



Kalendarium chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych w latach 1944–1989…778 779

LITERATURA

styczeń
•	 Jako członek delegacji pisarzy przyjeżdża do Warszawy i Trójmiasta Zdravko Malić; uczest-

niczy w sympozjum Literatura zaangażowana.
luty

•	 PIW wydaje powieść Antuna Šoljana Port w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.
marzec

•	 W Wydawnictwie Morskim ukazuje się Jožy Horvata „Besa” – dziennik podróży w tłumacze-
niu Jerzego Knabego.
kwiecień

•	 Wydawnictwo Łódzkie publikuje w 2 tomach powieść Ranka Marinkovicia Cyklop w tłuma-
czeniu Krystyny Bąk, a Nasza Księgarnia Babcię Katarzynę Anđelki Martić w tłumaczeniu 
Muriel Kordowicz.
wrzesień

•	 W Warszawskiej Jesieni Poetyckiej uczestniczy Sonja Manojlović.
październik

•	 Nasza Księgarnia wydaje powieść Zvonimira Milčeca My z Bukovaca w tłumaczeniu Elżbiety 
Kwaśniewskiej.

SZTUKI PLASTYCZNE

listopad 1981 – styczeń 1982
•	 Odbywa się wystawa Nowe kierunki w sztuce jugosłowiańskiej lat siedemdziesiątych / Nove po-

jave u jugoslovenskoj umetnosti sedamdesetih godina, przygotowana przez Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Belgradzie (Muzej savremene umetnosti, Beograd). Eksponowana jest we 
Wrocławiu (BWA, Galeria Awangarda, listopad). Planowane otwarcie w Warszawie w Zachę-
cie miało nastąpić 16 grudnia. Wystawę otwarto 6 stycznia 1982 roku; zaprezentowano 140 
eksponatów autorstwa 60 artystów.
czerwiec – wrzesień

•	 W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie odbywa się wystawa 
Sztuka Chorwacji w walce narodowowyzwoleńczej 1941–1945. Rysunek. Grafika, przygoto-
wana przez Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji w Zagrzebiu. Na wystawie można oglą-
dać 255 dzieł autorstwa 35 artystów, między innymi: Antuna Augustinčicia, Petara Šimagi 
Šumskiego, Frana Šimunovicia, Eda Murticia, Đura Tiljaka, Oskara Hermana, Ivego Čaćego.
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TEATR

luty
•	 Teatr Lalek Pinokio w Łodzi wystawia spektakl Branka Mihaljevicia Zeko, Zrinko i Janje w re-

żyserii Ivana Baloga (premiera 26.02, 103 przedstawienia, 45 596 widzów).
marzec

•	 W Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej można zobaczyć spektakl Pera Mioča Piękna 
Maria / Lipa Mara w tłumaczeniu i opracowaniu Zdzisławy i Andrzeja Włodarków, reżyserii 
Pera Mioča (premiera 14.03, 51 przedstawień, 13 333 widzów; sztuki dogrywane w sezonie 
1982/1983 – 20 przedstawień, 5 600 widzów, w sezonie 1983/1984 – 8 przedstawień, 1 754 
widzów; w sezonie 1984/1985 – 13 przedstawień, 2 783 widzów).
kwiecień

•	 Śląski Teatr Lalek i Aktora Ateneum wystawia spektakl Gorana Babicia Baśń o junaku i żelaz-
nym mocarzu /  Baš Čelik w  tłumaczeniu Eugeniusza Koterli oraz Kazimierza Samołyka,  
w reżyserii Stanisława Stapfa (premiera 25.04, 35 przedstawień, 7 989 widzów).

•	 21 kwietnia w Teatrze Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie ma miejsce pre-
miera sztuki Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” 
u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i reżyserii Jana Błeszyńskiego 
(6 przedstawień, 1 190 widzów; sztuki dogrywane w sezonie 1981/1982 – 18 przedstawień, 
4 699 widzów).
maj

•	 Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, na Dużej Scenie, wystawia sztukę Ivo Brešana Przed-
stawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja w tłuma-
czeniu Stanislawa Kaszyńskiego i w reżyserii Marcina Idzińskiego (premiera 20.05, 4 przed-
stawienia, 1 195 widzów).
czerwiec

•	 22 czerwca Teatr Telewizji emituje sztukę Miroslava Krležy W agonii / U agoniji w tłumacze-
niu Lecha Wojciechowskiego i w reżyserii Jana Kulczyńskiego.
październik

•	 W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, na Dużej Scenie, można zobaczyć sztukę 
Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mr-
duša Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Jana Sycza (premiera 17.10, 
31 przedstawień, 8 962 widzów).
listopad – grudzień

•	 Teatr Dramatyczny w Legnicy, na Scenie Głównej, wystawia sztukę Ivo Brešana Przedsta-
wienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja w tłuma-
czeniu Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Józefa Jasielskiego (premiera 22.11.1981, grane 
do 13.12.1981 r.; 10 przedstawień, 2 056 widzów).
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1982

LITERATURA

czerwiec
•	 W Wydawnictwie Literackim ukazuje się antologia poezji chorwackiej Wewnętrzne morze 

w wyborze Milivoja Slavička i pod redakcją Juliana Kornhausera.

SZTUKI PLASTYCZNE

czerwiec – sierpień
•	 W Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi (1.06–30.06) i w Galerii BWA Arsenał w Poznaniu 

(14.07–22.08) odbywa się wystawa Młoda sztuka jugosłowiańska / Mlada jugoslovenska um-
jetnost przygotowana przez Galerię Nowoczesną (Moderna galerija) z Rijeki. Można na niej 
oglądać prace 79 autorów: 65 obrazów i 34 rzeźby. Prezentowani chorwaccy artyści to: Petar 
Barišić, Breda Beban, Nedjeljko Čubek, Mijo Demović, Slavomir Drinković, Jadranka Fatur, 
Dragutin Grgas, Nina Ivančić, Ljubomir Karina, Branko Kelčec, Kuzma Kovačić, Vatroslav 
Kuliš, Željko Lapuh, Zdravko Milić, Ksenija Mogin, Franjo Molnar, Marija Muljević, Jurica 
Puhalović, Velebit Restović, Vitomir Rizner, Ivan Stančić, Željko Subić, Boris Švaljek, Bojana 
Švertasek, Branka Uzur.

TEATR

marzec
•	 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, na Małej Scenie, wystawia sztukę 

Fadila Hadžicia Państwowy złodziej / Državni lopov w tłumaczeniu Ewy Grabowskiej i w re-
żyserii Kazimierza Tałaja (premiera 28.03, 10 przedstawień, 509 widzów; sztuki dogrywane 
w sezonie 1982/1983 – 3 przedstawienia, 440 widzów).

1983

FILM

•	 Frekwencja na filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w 1981 r., 
po roku wyświetlania:
•	 53. Przyjaciele. Premiera maj 1981. Liczba seansów 1 334. Liczba widzów 52 197.
•	 108. Sąd doraźny.  Premiera styczeń 1981. Liczba seansów 159. Liczba widzów 13 221.
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LITERATURA

wrzesień
•	 PIW wydaje Miroslava Krležy Ballady Pietrka Kerempuha w tłumaczeniu Aliji Dukanovicia, 

a Wydawnictwo Łódzkie powieść Krsta Špoljara Kłopoty z muzą w tłumaczeniu Danuty Cir-
lić-Straszyńskiej.
listopad

•	 W Wydawnictwie Łódzkim ukazuje się powieść Mirka Sabolovicia Miedze, które dzielą w tłu-
maczeniu Marii Krukowskiej.

TEATR

maj
•	 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, na Scenie Małej, wystawia sztukę 

Fadila Hadžicia Miłość od pierwszego wejrzenia / Ljubav na prvi pogled w tłumaczeniu Ewy 
Grabowskiej i w reżyserii Kazimierza Tałaja (premiera 14.05, 10 przedstawień, 552 widzów).
październik

•	 21 października w Bielsku-Białej i 16 grudnia w Cieszynie ma miejsce premiera sztuki Ivo 
Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša 
Donja w realizacji Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego 
i w reżyserii Wandy Laskowskiej (34 przedstawienia, 11 339 widzów).
listopad

•	 Na występach gościnnych przebywa Teatr Satyryczny Jazavac. 29 listopada w Teatrze Drama-
tycznym w Płocku i 30 listopada w Teatrze Rozmaitości w Warszawie wystawia Żmiję / Żmiję 
Fadila Hadžicia w reżyserii Kosty Spaicia.

1984

LITERATURA

•	 Wydawnictwo Łódzkie ogłasza drukiem Miroslava Krležy Dzienniki i eseje w wyborze Jana 
Wierzbickiego.

MUZYKA

wrzesień
•	 W XXVII MFMW Warszawska Jesień w charakterze gościa uczestniczy krytyk muzyczny Ne-

deljko Grba.
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SZTUKI PLASTYCZNE

czerwiec – sierpień
•	 W Muzeum Mazowieckim w Płocku (29.06–26.08) odbywa się wystawa Ubiory w okresie 

secesji w Chorwacji przygotowana przez Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Za-
grzebiu (Muzej za umjetnost i obrt). Liczy 95 eksponatów; wystawę zwiedza 10 288 osób.

 * * *

•	 W IX/X Międzynarodowym Biennale Plakatu biorą udział: Boris Bućan, Rajna Buzić-Ljubičić, 
Gorki Žuvela.

•	 W X Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie biorą udział: Josip Butković, Vjen-
ceslav Richter.

1985

FILM

maj – czerwiec
•	 Na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (28.05–2.06) 

wyróżnienie FICC (Międzynarodowa Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych) otrzymuje 
film Bogdana Žižicia Jedno życie / Jedan život.

 * * *

•	 Na Konfrontacjach można zobaczyć film Wczesny śnieg w Monachium / Rani snijeg u Mün-
chenu Bogdana Žižicia.

LITERATURA

luty
•	 W Wydawnictwie Literackim ukazuje się powieść Drago Kekanovicia Zagłada w tłumacze-

niu Marii Krukowskiej.
maj

•	 Czytelnik wydaje kronikę Julijego Benešicia Osiem lat w Warszawie w tłumaczeniu Danuty 
Cirlić-Straszyńskiej.
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listopad
•	 Wydawnictwo Literackie ogłasza powieść Petara Šegedina Raport z prowincji w tłumacze-

niu Marii Dąbrowskiej-Partyki.

 * * *

•	 W Warszawskiej Jesieni Poezji i  IV Krakowskich Dniach Literatury uczestniczy Milivoj Sla-
viček.

MUZYKA

marzec
•	 15 i 16 marca we Wrocławiu występuje pianista Validmir Krpan; w programie Koncert Griega.

wrzesień
•	 W XXVIII MFMW Warszawska Jesień w charakterze gościa bierze udział kompozytor Ivo 

Josipović.

TEATR

styczeń
•	 Słupski Teatr Dramatyczny, na Dużej Scenie, wystawia sztukę Ivo Brešana Przedstawienie 

„Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu 
Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Tadeusza Pliszkiewicza (premiera 24.01, 12 przedsta-
wień, 3 000 widzów).
marzec

•	 3 marca w Teatrze Satyry Maszkaron, na Scenie Wieża Ratuszowa, ma miejsce premiera 
sztuki Ivo Brešana Szatan na Wydziale Filozoficznym / Nečastivi na Filozofskom fakultetu 
w tłumaczeniu Alicji Pakulanki i w reżyserii Petara Žarka (premiera 2.03, 38 przedstawień, 
2 372 widzów).
maj

•	 W Teatrze Polskim w Szczecinie, na Scenie Małej, można zobaczyć sztukę Tita Strozziego 
Miłość aktorów / Igra i zbilja w reżyserii i opracowaniu dramaturgicznym tekstu Tadeusza 
Kijańskiego (premiera 19.05, 21 przedstawień, 2 020 widzów w siedzibie; 1 przedstawienie, 
400 widzów w terenie).
grudzień

•	 Na występach gościnnych przebywa Teatr Dramatyczny im. Branka Gavelli z Zagrzebia. 
Wystawia Miroslava Krležy Rodzinę Glembajów / Glembajevi w reżyserii Petara Večeka 8 i 9 
grudnia w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, a 11 grudnia – w Teatrze Bagatela w Krakowie.
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SZTUKI PLASTYCZNE

lipiec
•	 W Gdyni odbywa się wystawa Listovi (14.07–20.07) przygotowana przez Chorwackie Stowa-

rzyszenie Artystów Plastyków (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika) z Rijeki. Eksponowani 
artyści to: Ivan Blažević, Emil Bobanović-Čolić, Sonja Braović, Mate Čvrljak, Anton Depope, 
Mihovil Depope, Dražen Filipović, Slavko Grčko, Antun Maller, Ivo Kalina, Zvonimir Kame-
nar, Ivan Kinkela, Branka Marčeta, Marijan Mavrić, Zdravko Milić, Miomir Milošević, Mladen 
Milotić, Ksenija Mogin, Franjo Molnar, Zvonimir Pliskovac, Vojo Rodoičić, Mate Solis, Mauro 
Stipanov, Ermano Stell, Miljenka Šepić, Antun Žunić.

1986

FILM

luty
•	 Na ekrany wchodzi film Wczesny śnieg w Monachium / Rani snijeg u Münchenu Bogdana 

Žižicia.
czerwiec

•	 Na ekrany wchodzi film Antycasanowa / Anticasanova Vladimira Tadeja.
październik

•	 Odbywa się Przegląd Filmów Jugosłowiańskich; wyświetlane filmy: Večernja zvona;  Za sreću 
je potrebno troje; Obećana zemlja; Mala pljačka vlaka.

* * *

•	 Zakupiono film Tajemnica starego strychu / Tajna starog tavana Vladimira Tadeja.

LITERATURA

marzec
•	 Jako członek delegacji pisarzy przyjeżdża Milivoj Slaviček (7.03–13.03); pobyt na zaproszenie 

MKiS. Odwiedza między innymi Kraków (9.03–10.03).
•	 W Naszej Księgarni ukazuje się drugie wydanie Babci Katarzyny Anđelki Martić. 

październik
•	 Milivoj Slaviček uczestniczy w Warszawskiej Jesieni Poezji (22.10–27.10).
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listopad
•	 W Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu uczestniczy Ernest Fišer (10.11–

19.11).

 * * *

•	 Iskry wydają opowiadania Zvonimira Furtingera Potrzebne mi twoje ciało w tłumaczeniu 
Elżbiety Kwaśniewskiej.

MUZYKA

marzec
•	 6 i 7 marca w Kielcach oraz 12 i 13 marca w Jeleniej Górze występuje dyrygent Sandro Za-

ninović.
wrzesień

•	 W XXIX MFMW  Warszawska Jesień w charakterze gościa uczestniczy kompozytor Alojz Ajdić.

SZTUKI PLASTYCZNE

wrzesień – październik
•	 W Muzeum Sztuki w Łodzi (23.09–23.10) i w Muzeum Narodowym w Krakowie (listopad) 

odbywa się wystawa Konstruktywizm w Jugosławii – „Zenit” i jego krąg 1921–1926  przygo-
towana przez Muzeum Narodowe w Belgradzie (Narodni muzej u Beogradu).  Chorwację 
reprezentują: Josip Seissel (pseud. Jo Klek), Vjera Biller, Vilko Gecan.
czerwiec – lipiec

•	 W XI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie uczestniczą: Boris Ljubičić, Predrag 
Spasojević.

 * * *

•	 W XI Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą Dubravka Babić, Josip 
Butković, Vjenceslav Richter, Miroslav Šutej.
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TEATR

maj
•	 Teatr Satyry Maszkaron w Krakowie, na Scenie Studio, wystawia sztukę Ivo Brešana Wspinacz. 

(Elektrownia w Suchym Dole) / Hidrocentrala u Suhom Dolu w tłumaczeniu Alicji Pakulanki 
i w reżyserii Brunona Rajcy (premiera 24.05, 6 przedstawień, 480 widzów).

•	 W Teatrze Polskim w Poznaniu 10 i 11 maja występuje Teatr Satyryczny Jazavac z Zagrzebia. 
Wystawia Fadila Hadžicia Panowie i obywatele  / Gospoda i drugovi w reżyserii Georgija Pary.
marzec

•	 W Teatrze Polskim w Poznaniu można zobaczyć sztukę Fadila Hadžicia Żmija / Zmija w tłu-
maczeniu Ewy Grabowskiej i w reżyserii Borivojego Jerkovicia i Jacka Pazdro (premiera 15.03). 

 * * *

•	 Teatr Amatorski Daska z Siska występuje w Krakowie na XI Krakowskich Reminiscencjach 
Teatralnych oraz w Lublinie.

1987

FILM

•	 Na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (2.06–7.06) 
Brązowe Smoki za scenariusz otrzymuje film Rajka Grlicia ? / Pitka voda i sloboda II.

LITERATURA

maj
•	 Czytelnik publikuje drugie wydanie powieści Miroslava Krležy Bankiet w Blitwie.

sierpień
•	 Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazuje się powieść Krsta Špoljara Czas i pajęczyna 

w tłumaczeniu Hanny Kirchner.
listopad

•	 W Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu uczestniczy Jelušić Božica.  
grudzień

•	 Na pobyt studyjny przyjeżdża Zdravko Malić (zbiera materiały jako redaktor czasopisma 
literackiego, 4.12–11.12).
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 * * *

•	 Iskry wydają opowiadania Zvonimira Furtingera Rozprawa precedensowa w tłumaczeniu 
Elżbiety Kwaśniewskiej, a Nasza Księgarnia powieść Ivicy Ivanaca Maturzyści w tłumacze-
niu Marty Osmólskiej.

MUZYKA

kwiecień – maj
•	 Przyjeżdża Studio Tańca Współczesnego z Zagrzebia (Studio za suvremeni ples). Wystę-

puje w Operze Wrocławskiej (29.04–03.05), w Operze Śląskiej w Bytomiu (29.04), w Teatrze 
Nowym w Zabrzu (30.04). W programie: 1)  Metamorfozy / Metamorfoze, kolaż wg wyboru 
Mirjany Preis, dramaturg Krešimir Dolenčić; 2) Fragmenty z przedstawień Arlekin / Harlekin 
choreografki Desanki Virant, muzyka Thelonius Monk; Nastroje / Pavana, choreografia Darko 
Kolar, muzyka Maurice Ravel i E. Déodat de Séverac; Popołudnie fauna / Preludij za poslije-
podne jednog fauna choreografki Mirjany Preis, muzyka Claude Debussy; 3) Kwartet / Kvartet 
78, choreografia Zaga Živković, muzyka Antonin Dvořák. Tańczą: Bosiljka Vujović-Mažuran, 
Desanka Virant, Linele Šutej, Branka Kolar, Suzana Sliva, Durđa Kunej, Mirjana Preis, Zaga 
Živković, Sanja Dević, Marina Petrović, Sanja Zimmer, Snježana Lilek, Andrija Laboš, Ante 
Jurić, Drago Asić, Branko Banković, Ton Branko Vodeničar; światło Belizar Marić.

TEATR

marzec
•	 9 września Teatr Telewizji emituje sztukę Ivo Brešana Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha 

Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu Stanisława Kaszyńskiego 
i w reżyserii Olgi Lipińskiej.
wrzesień

•	 Teatr Lalek Arlekin w Łodzi wystawia spektakl Višnji Stahuljak Stryjek Cap, Klip i Klap / Striko 
Joško i Zvrk i Uško w tłumaczeniu Krystyny Kaszyńskiej (premiera 8.09, 25 przedstawień, 
4 300 widzów w siedzibie, 26 przedstawień, 8 574 widzów w objeździe; sztuki dogrywane 
w sezonie 1988/1989 – 29 przedstawień, 3 052 widzów w siedzibie, 2 przedstawienia, 960 
widzów w objeździe; w sezonie 1990/1991 – 3 przedstawienia, 560 widzów w siedzibie).
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1988

LITERATURA

•	 W Warszawskiej Jesieni Poezji uczestniczy Sead Begović.
•	 Na pobyt studyjny przyjeżdża Reinhofer Vladimir.
•	 W Wydawnictwie Literackim ukazuje się powieść Ranka Marinkovicia Wspólna kąpiel w tłu-

maczeniu Bogumiły Gnypowej, a w Wydawnictwie Łódzkim – Antologia współczesnego 
dramatu jugosłowiańskiego w wyborze Ognjena Lakicievicia.

MUZYKA

wrzesień
•	 W XXXI MFMW  Warszawska Jesień w charakterze gościa uczestniczy kompozytor Ivo Josi-

pović.

SZTUKI PLASTYCZNE

•	 W XII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie uczestniczy Boris Ljubičić.

TEATR

•	 Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie wystawia sztukę Fadila 
Hadžicia Panowie i obywatele / Gospoda i drugovi w tłumaczeniu Ewy Grabowskiej i w reży-
serii Ahmeta Obradovicia (premiera 6.10).

1989

FILM

czerwiec
•	 Na ekrany wchodzi film Czarodziejski las / Čarobna šuma Milana Blažekovicia.

LITERATURA

•	 PIW wydaje antologię Dubrownicka poezja miłosna w wyborze Joanny Rapackiej.
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TEATR

styczeń
•	 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wystawia sztukę Ivo Brešana Przedstawienie 

„Hamleta” we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja w tłumaczeniu 
Stanisława Kaszyńskiego i w reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego (premiera 29.01; sztuki 
dogrywane w sezonie 1989/1990 – 2 przedstawienia, 317 widzów).
marzec

•	 W Teatrze Satyry Maszkaron w Krakowie, na Scenie pod Wieżą Ratuszową, można zobaczyć 
sztukę Ivo Brešana Wykopaliska archeologiczne we wsi Dilj / Arheološka iskapanja u selu Dilj 
w tłumaczeniu Alicji Pakulanki i w reżyserii Pera Mioča (premiera 22.03, 22 przedstawienia, 
7 517 widzów).
listopad

•	 Teatr Lalek Arlekin w Łodzi prezentuje spektakl Zlatka Krilicia Historie nieduże o jajkach 
i kurze / Jajce w tłumaczeniu Karola Śmiałkowskiego i w reżyserii Stanisława Ochmańskiego 
(premiera 12.11; sztuki dogrywane w sezonie 1990/1991 – 16 przedstawień, 1 158 widzów; 
sztuki dogrywane w sezonie 1991/1992 – 13 przedstawień, 1 661 widzów].
kwiecień

•	 Na występy przyjeżdża Chorwacki Teatr Narodowy z Zagrzebia. W Teatrze Studio w War-
szawie wystawia sztuki Uwodziciel z Sewilii i kamienny gość Tirsa de Moliny oraz Homo no-
vus Amira Bukvicia.
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Nowym w Łodzi – „Dialog” 1959, nr 11, s. 181.

 fot. 64 Stanisława Adamczyka wywiad z Vukašinem Mićunoviciem – „Tygodnik Kulturalny” 1970, 
nr 48, s. 3. 
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 fot. 68 Słuchajcie bicia dzwonów Antuna Vrdoljaka – afisz filmowy
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„Ruch Muzyczny” 1971, nr 15, s. 16.
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 fot. 88 Okładka powieści Piegasek Anđelki Martić – ilustracje Stanisław Rozwadowski
 fot. 89 Okładka zbioru opowiadań Wiosna mama i ja Anđelki Martić – ilustracje Leonia Janecka
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 fot. 91 Okładka powieści Kapitan Tornado Milivoja Matošca, ilustracje – Ludwik Maciąg
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 fot. 150 (wklejka 7) Okładka powieści Raport z prowincji Petara Šegedina – projekt Władysław 
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 fot. 173 Okładka programu Miłości aktorów Tita Strozziego – Teatr Polski w Szczecinie, opracowa-

nie graficzne Janusz Kijański
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  Na okładce książki wykorzystano pracę Waldemara Świerzego, która znalazła się na 
pierwszej stronie katalogu XI Międzynarodowego Biennale Plakatu (Warszawa, CBWA, 
1986). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Autor serdecznie dziękują Panu Profe-
sorowi za wyrażenie zgody na wykorzystanie Jego dzieła. Wspomniany katalog został 
wydrukowany w Chorwacji, w Čakovcu.
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 AAN  Archiwum Akt Nowych
 Agitprop Uprava za agitaciju i propagandu CK KPJ / Biuro Agitacji i Propagandy KC KPJ
 AJ  Arhiv Jugoslavije / Archiwum Jugosławii 
 AMKiDN Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 AMSZ Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 AVNOJ Antifasističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije / Antyfaszystowska Rada Wyzwo-

lenia Narodowego Jugosławii

 BWKZ  Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą

 D  „Dialog”
 DFJ Demokratska Federativna Jugoslavija / Demokratyczna Federacyjna Jugosławia
 DHKP Društvo hrvatskih književnih prevodilaca / Stowarzyszenie Chorwackich Tłumaczy 

Literackich
 DKH Društvo književnika Hrvatske / Stowarzyszenie Literatów Chorwacji
 DKP diplomatsko-konzularna predstavništva / placówki dyplomatyczno-konsularne
 DLJI Dubrovačke ljetne igre / Dubrownickie Igrzyska Letnie
 DPWKN Departament Prasy, Współpracy Kulturalnej i Naukowej Ministerstwa Spraw Zagrani-

cznych
 DSIP Državni sekretarijat za inostrane poslove / Państwowy Sekretariat Spraw Zagrani-

cznych1

1  W polskiej literaturze i dokumentach różnie tłumaczono nazwy jugosłowiańskich instytucji. 
Często nastręczało to wielu problemów ze względu na fundamentalne różnice ustrojowe i brak od-
powiedników pojęć odnoszących się do realiów jugosłowiańskich w polskiej rzeczywistości społecz-
no-politycznej. Stosuję raczej filologiczny przekład, możliwie bliski oryginałowi ze względu na brak 
kompetencji w zakresie kwestii prawno-ustrojowych. Tadeusz Szymczak tłumaczy DSIP jako Sekreta-
riat Stanu Spraw Zagranicznych. Por. T. szyMczak: Jugosławia – państwo federacyjne. Łódź 1982, s. 410.
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 DWKZ Departament Współpracy Kulturalnej z Zagranicą

 f.  fond / zespół
 fas.  fascikla / teczka
 fas. 24 Zapisnici komisije za plasman domaćih književnih dela u inostranstvu. Spisak dela ju-

goslovenske književnosti štampanih u inostranstvu tj. na stranim jezicima 1956–1961 
/ Protokoły Komisji do spraw Lokowania Rodzimych Utworów Literackich za Granicą. 
Wykaz dzieł jugosłowiańskiej literatury wydrukowanych za granicą, tj. w językach 
obcych, 1956–1961 (AJ, f. 498)

 fas. 25 Prepiska sa Komisijom za kulturne veze sa inostranstvom s prilozima 1952–1963 / Ko-
respondencja z Komisją Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą z załącznikami 1952–1953 
(AJ, f. 498)

 fas. 26 Prepiska sa stranim ambasadama u Jugoslaviji 1952–1963 / Korespondencja z obcymi 
ambasadami w Jugosławii 1952–1963 (AJ, f. 498)

 fas. 27 Prepiska u vezi poseta stranih delegacija i pojedinaca Jugoslaviji, delegacije Saveza 
književnika Jugoslavije za posete u inostranstvu u 1963., 1963–1964 / Korespondencja 
w związku z wizytami delegacji i osób z zagranicy w Jugosławii, delegacje Związku 
Literatów Jugosławii na wizyty zagraniczne w 1963 r., 1963–1964 (AJ, f. 498)

 fas. 28 Prepiska sa ambasadama Jugoslavije u inostranstvu i pojedincima u inostranstvu 
1950–1965 / Korespondencja z ambasadami Jugosławii za granicą i osobami prze-
bywającymi za granicą 1950–1965 (AJ, f. 498)

 fas. 29 Prepiska sa Komisijom za kulturne veze sa inostranstvom s prilozima 1964–1965 / Ko-
respondencja z Komisją Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą z załącznikami 1964–1965 
(AJ, f. 498)

 fas. 31 Prepiska sa Komisijom za kulturne veze sa inostranstvom s prilozima 1966 / Korespon-
dencja z Komisją Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą z załącznikami 1966 (AJ, f. 498)

 fas. 32 Prepiska u vezi međunarodne saradnje Saveza s prilozima 1957–1967 / Koresponden-
cja w związku z międzynarodową współpracą Związku z załącznikami 1957–1967 (AJ, 
f. 498)

 fas. 33 Zapisnici, izveštaji i akcije Komisije i Odbora za veze sa inostranstvom. Sastavi i izveštaji 
delegacija sa puta u inostrantsvo 1962–1969 / Protokoły, raporty i działania Komisji 
i Komitetu do spraw Kontaktów z Zagranicą. Składy i raporty delegacji z wyjazdów 
za granicę 1962–1969 (AJ, f. 498)

 fas. 35 Prepiska sa pojedincima u inostranstvu 1950–1970 / Korespondencja z osobami z za-
granicy 1950–1970 (AJ, f. 498)

 fas. 36 Evidencija o posetama stranih pisaca Jugoslaviji 1952–1970 / Ewidencja wizyt obcych 
pisarzy w Jugosławii 1952–1970 (AJ, f. 498)

 fas. 37 Prepiska sa Komisijom za kulturne veze sa inostranstvom s prilozima 1967–1970 / Ko-
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respondencja z Komisją Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą, z załącznikami 1967–1970 
(AJ, f. 498)

 fas. 40 Sporazumi, programi, izveštaji i prepiska u vezi saradnje sa savezima književnika i po-
jedinim piscima Mađarske, Malte, Meksika, Norveške, Poljske i Rumunije (M–R) 1955–
1971 / Porozumienia, programy, raporty i korespondencja dotycząca współpracy ze 
związkami literatów i pisarzami z Węgier, Malty, Meksyku, Norwegii, Polski i Rumunii 
(M–R) 1955–1971 (AJ, f. 498)

 fas. 42 Izveštaji sa puta književnika u inostranstvo 1975–1977 / Raporty z wizyt literatów za 
granicą 1975–1977 (AJ, f. 498)

 fas. 43 Protokoli, planovi, informacije i prepiska u vezi saradnje sa savezima pisaca Poljske, Ru-
munije i SSSR. Materijali u vezi održavanja Dana kulture naroda i narodnosti Jugosla-
vije u Rumuniji. 1972–1979 / Protokoły, plany, informacje i korespondencja w związku 
ze współpracą ze związkami pisarzy Polski, Rumunii i ZSRR. Materiały dotyczące Dni 
Kultury Narodów i Narodowości Jugosławii w Rumunii 1972–1979 (AJ, f. 498)

 fas. 47 Planovi, sporazumi, protokoli i prepiska o saradnji sa savezima književnika Čehoslo-
vačke i Poljske. 1974, 1976, 1977, 1980–1989 / Plany, porozumienia, protokoły, korespon-
dencja o współpracy ze związkami literatów Czechosłowacji i Polski. 1974, 1976, 1977, 
1980–1989 (AJ, f. 498)

 fas. 52 Prepiska sa Saveznim zavodom za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i teh-
ničku saradnju 1977–1990 / Korespondencja z Federalnym Urzędem Współpracy Na-
ukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Zagranicą 1977–1990 (AJ, f. 498)

 fas. 53 Prepiska sa Saveznim zavodom za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i teh-
ničku saradnju o međunarodnoj saradnji Saveza književnika Jugoslavije (po zemljama) 
1982–1987; 1989 / Korespondencja z Federalnym Urzędem Współpracy Naukowej, 
Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Zagranicą o międzynarodowej współpracy 
Związku Literatów Jugosławii (z poszczególnymi krajami) 1982–1987; 1989 (AJ, f. 498)

 fas. 55 Protokoli, planovi i prepiska u vezi saradnje sa savezima pisaca SSSR, Rumunije, Poljske, 
ČSSR, DDR, Mađarske, Mongolije i Kube 1980–1981 / Protokoły, plany i korespondencja 
w związku z współpracą ze związkami pisarzy ZSRR, Rumunii, Polski, Czechosłowacji, 
NRD, Węgier, Mongolii i Kuby 1980–1981 (AJ, f. 498)

 fas. 59 Izveštaji s puta u inostranstvo i o boravku stranih delegacija pisaca u Jugoslaviji 1978–
1983 / Raporty z wyjazdów za granicę i o pobycie obcych delegacji pisarzy w Jugo-
sławii 1978–1983 (AJ, f. 498)

 fas. 60 Zabeleške o razgovorima sa stranim delegacijama pisaca, predstavnicima stranih am-
basada u Jugoslaviji i dr. 1982–1985; Izveštaji s puta u inostranstvo i o boravku stranih 
delegacija pisaca u Jugoslaviji 1984–1988; Izveštaj o međunarodnoj saradnji Saveza 
književnika Jugoslavije u 1987 g. / Notatki o rozmowach z delegacjami obych pisarzy, 
przedstawicielami obcych ambasad w Jugosławii. Raporty z wyjazdów za granicę 
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i o pobytach obcych delegacji pisarzy w Jugosławii 1984–1988; Raporty o międzyna-
rodowej współpracy Związku Literatów Jugosławii w 1987 r. (AJ, f. 498)

 fas. 61 Stenogrami i zapisnici sa sastanaka o međunarodnoj saradnji Saveza književnika Jugo-
slavije, izveštaji i informacije o istom, adrese inostranih saveza književnika i evidencija 
o vezama sa inostranstvom (1975–1979); Prepiska Saveza književnika Jugoslaviije sa 
republičkim udruženjima o međunarodnoj saradnji (1982–1990); Materijali u vezi „Pa-
nonije” – austrijskog časopisa za evropsku kulturnu saradnju (1982, 1984–1987) / Steno-
gramy i protokoły ze spotkań poświęconych międzynarodowej współpracy Związku 
Literatów Jugosławii, raporty i  informacje na ten temat, adresy obcych związków 
pisarzy i ewidencja kontaktów z zagranicą (1975–1979); Korespondencja Związku Li-
teratów Jugosławii z republikańskimi stowarzyszeniami na temat międzynarodowej 
współpracy (1982–1990); Materiały w związku z „Panonią” – austriackim czasopismem 
do spraw europejskiej współpracy kulturalnej (1982, 1984–1987) (AJ, f. 498)

 f. 314  Komitet za kulturu i umetnost vlade FNRJ (AJ) / Komitet Kultury i Sztuki Rządu FNRJ 
 f. 316  Ministarstvo za nauku i kulturu vlade FNRJ (AJ) / Ministerstwo Nauki i Kultury Rządu 

FNRJ
 f. 498  Savez književnika Jugoslavije (AJ) / Związek Literatów Jugosławii
 f. 507  Savez Komunista Jugoslavije (AJ) / Związek Komunistów Jugosławii
 f. 559  Savezna komisija za kulturne veze s inostranstvom (AJ) / Federalna Komisja Kontak-

tów Kulturalnych z Zagranicą2
 f. 1228  Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (HDA) / Re-

publikańska Konferencja Socjalistycznego Związku Ludu Pracującego Chorwacji
 f. 1410  Komisija za kulturne veze s inozemstvom Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Re-

publike Hrvatske (HDA) / Komisja Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą przy Radzie 
Wykonawczej Parlamentu Socjalistycznej Republiki Chorwacji

 f. 1415  Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike 
Hrvatske (HDA) / Republikański Komitet Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Techni-
cznej Socjalistycznej Republiki Chorwacji

 f. 1732  Društvo hrvatskih književnika (HDA) / Stowarzyszenie Literatów Chorwackich
 FNRJ / FLRJ Federativna Narodna Republika Jugoslavija  /  Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii
 GK SSRNH Gradska Konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske / Miejska Konferen-

cja Socjalistycznego Związku Ludu Pracującego Chorwacji
 GUKPPiW Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie 

2  W polskich dokumentach – Związkowa Komisja Łączności Kulturalnej z Zagranicą. Przymiotnik 
savezni tłumaczę jako „federalny”. W polskiej literaturze i dokumentach na ogół tłumaczono go jako 

„związkowy”, Związkowy Parlament, Związkowa Rada Wykonawcza itd.
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 HDA  Hrvatski državni arhiv / Chorwackie Archiwum Państwowe

 IBT Internetowa Baza Traktatowa

 JAA Jugoslovenska Autorska Agencija / Jugosłowiańska Agencja Autorska

 k.  kutija (pudełko tekturowe, w którym przechowywane są dokumenty w archiwach)
 KC KPJ Komitet Centralny Komunistycznej Partii Jugosławii
 KDL kraje demokracji ludowej
 KKVI SRH Komisija za kulturne veze s inozemstvom Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske / Komisja 

Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą przy Radzie Wykonawczej Parlamentu Socjali-
stycznej Republiki Chorwacji

 KWKzZ Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą
 KŽ „Kulturni život”

 LnaŚ  „Literatura na Świecie”

 MFMW Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej

 MKiS Ministerstwo Kultury i Sztuki

 MKO Međurepublički koordinacioni odbor za kulturnu i prosvetnu saradnju sa inostranstvom 
/ Międzyrepublikański Komitet Koordynujący Współpracę Kulturalną i Oświatową 
z Zagranicą

 MIP Ministarstvo inostranih poslova
 MRL „Mały Rocznik Filmowy”
 MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 NDH Nezavisna Država Hrvatska / Niezależne Państwo Chorwackie
 NKOJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije / Narodowy Komitet Wyzwolenia Jugosławii
 NOB narodnooslobodilačka borba / walka narodowowyzwoleńcza

 pov. br.  poverljivo br. / tajne nr
 PPIE Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych

 RK SSRNH Republička Konferencija SSRNH / Republikańska Konferencja SSRNH
 RS PKFK  Republički Sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH / Republikański Se-

kretariat do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej SRH
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 SFRJ Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije / Socjalistyczna Federacyjna Republika 
Jugosławii

 SIV Savezno izvršno veće / Federalna Rada Wykonawcza
 SIZ samoupravna interesna zajednica / samorządowa wspólnota branżowa
 SKH Savez komunista Hrvatske / Związek Komunistów Chorwacji
 SKJ Savez književnika Jugoslavije / Związek Literatów Jugosławii
 SKKV Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom / Federalna Komisja Kontaktów 

Kulturalnych z Zagranicą
 SK SSRNJ Savezna Konferencija SSRNJ / Federalna Konferencja SSRNJ
 SRH Socijalistička Republika Hrvatske / Socjalistyczna Republika Chorwacji
 SSIP Savezni sekretarijat za inostrane poslove / Federalny Sekretariat Spraw Zagranicznych
 SSRNH Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske / Socjalistyczny Związek Ludu Pracującego 

Chorwacji
 SSRNJ Socijalistički savez radnih naroda Jugoslavije / Socjalistyczny Związek Ludu Pracującego 

Jugosławii

 t.  teczka 
 T  „Twórczość”

 UKPS Udruženje književnih prevodilaca Srbije / Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Serbii
 UKS Udruženje književnika Srbije / Stowarzyszenie Literatów Serbii
 USIZ Udružena samoupravna interesna zajednica grada Zagreba / Zespolona Samorządowa 

Branżowa Wspólnota Miasta Zagrzebia

 w.  wiązka
 
 z.  zespół
 ZAMS  Savezni zavod za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju / 

Federalny Urząd Współpracy Naukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej z Za-
granicą

 z. 1 Departament I (AMSZ)
 z. 21 Departament Prasy i Informacji (AMSZ)
 z. 23 Gabinet Ministra (AMSZ)
 z. 175 Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (AAN)
 z. 176 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej. Zarząd Główny w Warszawie (AAN)
 z. 850/16 Wydział Zagraniczny KC PZPR (AAN)



 z. 1102  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie (AAN)
 ZAVNOH Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske / Krajowa Antyfa-

szystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Chorwacji
 ZKJ Związek Komunistów Jugosławii
 ZLJ3 Związek Literatów Jugosławii

 ŻL „Życie Literackie”
 ŻS „Życie Słowiańskie”

3  Polski skrót stosuję tylko w przypadku Federalnego Związku Literatów i Związku Komunistów 
Jugosławii.
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Agencja Autorska SR Serbii / Autorska agencija za SR Srbiju

Biennale Muzyczne / Muzički biennale 
Biuro Agitacji i Propagandy KC KPJ / Uprava za agitaciju i propagandu CK KPJ
Branżowa Wspólnota Kultury / Interesna zajednica kulture

Chorwacki Fundusz Kultury / Fond za kulturu Hrvatske
Chorwacki Teatr Narodowy / Hrvatsko narodno kazalište

Federalny Sekretariat do spraw Informacji / Savezni sekretarijat za informacije
Federalny Sekretariat Spraw Zagranicznych / Savezni sekretarijat za inostrane poslove 

Jugosłowiański Teatr Dramatyczny / Jugoslavensko dramsko pozorište

Komisariat Oświaty NKOJ / Povereništvo za prosvetu NKOJ
Komisja do spraw Kontaktów Międzynarodowych KC ZKJ / Komisija za međunarodne veze 

CK SKJ
Komisja do spraw Lokowania Naszych Utworów Literackich Zagranicą ZLJ / Komisija za 

plasiranje naših književnih dela u inostranstvu SKJ
Komisja do spraw Propagandy i Działaności Informacyjnej KC ZKJ / Komisija za propagandu 

i informativnu djelatnost CK ZKJ
Komisja do spraw Tłumaczenia i Lokowania Jugosłowiańskich Książek Zagranicą ZLJ / Ko-

misija za prevodjenje i plasiranje jugoslovenske knjige u inostranstvu SKJ
Komisja Ideologiczna KC ZKJ / Ideološka Komisija CK SKJ
Komisja Międzynarodowa KC ZKJ / Međunardona komisija Centralnog komiteta CK ZKJ
Komisja Współpracy Międzynarodowej i Współpracy Międzyrepublikańskiej DKH / Komisija 

za međurepubličku i međunarodnu suradnju  DKH
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Komitet Centralny Komunistycznej Partii Jugosławii / Centralni Komitet Komunističke Par-
tije Jugoslavije

Komitet Literatury i Działalności Wydawniczej SKKV / Odbor za književnost i izdavačku 
delatnost SKKV

Komitet Narodowy Wyzwolenia Jugosławii / Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije 
Komitet Szkolnictwa i Nauki przy Rządzie FNRJ / Komitet za škole i nauku pri vladi FNRJ
Komitet Współpracy z Zagranicą na Obszarze Literatury i Działalności Wydawniczej SKKV / 

Odbor za suradnju s inozemstvom na području književnosti i izdavačke djelatnosti SKKV
Komitet Wykonawczy KC ZKJ / Izvršni komitet CK SKJ
Kulturalno-Oświatowa Rada Jugosławii / Kulturno-prosvetno veće Jugoslavije

Ludowa Armia Wyzwolenia Jugosławii / Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije

Międzyrepublikański Fundusz Wspólnych Akcji ZLJ / Međurepublički fond za zajedničku 
akciju SKJ

Ministerstwo Oświaty DFJ / Ministarstvo prosvete DFJ 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Ministarstvo unutrašnjih poslova
Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji / Muzej revolucije naroda Hrvatske
Muzeum Sztuki i Rzemiosła / Muzej za umjetnost i obrt

Prezydium  SFRJ / Predsedništvo SFRJ

Rada Federalna Parlamentu SFRJ / Savezno veće Skupštine SFRJ
Rada Miasta Zagrzebia / Skupština grada Zagreba
Rada Nauki i Kultury przy Rządzie FNRJ / Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ
Rada Oświaty i Kultury / Prosvetno-kulturno veće
Rada RK SSRNH do spraw Stosunków i Współpracy Międzynarodowej / Savjet RK SSRNH za 

međunarodne odnose i suradnju
Rada RK SSRNH do spraw Zwiększania Aktywności w Dziedzinie Kultury i Sztuki / Savjet RK 

SSRNH za unapređivanje aktivnosti u oblasti kulture i umjetnosti
Republikański Fundusz Rozwijania Działaności Kulturalnej / Republički fond za unaprađi-

vanje kulturne djelatnosti
Republikański Komitet Związków z Zagranicą / Republički komitet za odnose s inozem-

stvom
Republikański Sekretariat Kultury / Republički sekretarijat za kulturu
Republikański Sekretariat Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Socjalistycznej Republiki 

Chorwacji / Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke 
Republike Hrvatske

Republikański Zakład Ochrony Środowiska / Republički zavod za zaštitu prirode



Sektor Propagandy Zagranicznej KC KPJ / Sektor propagande za inostranstvo CK KPJ
Serbskie Towarzystwo Filozoficzne / Srpsko filozofsko društvo
Stowarzyszenie Artystów Muzyków Chorwacji / Udruženje muzičkih umjetnika Hrvatske
Studio Filmu Rysunkowego Zagreb filma / Studio za crtani film Zagreb filma

teatr lalek / kazalište lutaka

Wspólna Służba JAA / Zajednička služba JAA
Wspólnota Kulturalno-Oświatowa Jugosławii / Kulturno-prosvetna zajednica Jugoslavije
Wydział Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą Komitetu Kultury i Sztuki / Odeljenje za kul-

turne veze sa inostranstvom Komiteta za kulturu i umetnost
Wydział Kontaktów Naukowych i Kulturalnych z Zagranicą / Odeljenje za naučne i kulturne 

veze sa inostranstvom
Wydział Polityki Zagranicznej KC KPJ / Spoljnopolitičko odeljenje CK KPJ
Wydział Prasy i Informacji DSIP / Odeljenje za štampu i informacije DSIP
Wydział Propagandy i Agitacji KC KPJ / Odeljenje za propagandu i agitaciju CK KPJ
Wydział Propagandy Zagranicznej KC KPJ / Odeljenje za propagandu u inostranstvu CK KPJ
Wydział Współpracy Kulturalnej i Oświatowej w Federalnym Urzędzie Międzynarodowej 

Współpracy Naukowej, Oświatowo-Kulturalnej i Technicznej / Odelenje za kultutrnu i 
prosvetnu saradnju u Saveznom zavodu za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu 
i tehničku saradnju

Zagrzebscy Soliści / Zagrebački solisti
Zagrzebska Szkoła Filmu Rysunkowego / Zagrebačka škola crtanog filma
Zagrzebski Teatr Młodych / Zagrebačko kazalište mladih
Zakład Kultury Chorwacji / Zavod za kulturu Hrvatske
Związek Architektów Jugosławii / Savez arhitekata Jugoslavije
Związek Artystów Muzyków Jugosławii / Savez muzičkih umentika Jugoslavije 
Związek Artystów Plastyków Jugosławii / Savez likovnih umetnika Jugoslavije
Związek Kompozytorów Jugosławii / Savez kompozitora Jugoslavije
Związek Kulturalno-Oświatowych Wspólnot Jugosławii / Savez kulturno-prosvetnih zajed-

nica Jugoslavije
Związek Organizacji Kulturalnych Słowenii / Savez kulturnih organizacija Slovenije
Związek Społeczno-Oświatowych Stowarzyszeń Serbii / Savez društveno-prosvetnih dru-

štava Srbije
Związek Tłumaczy Literackich Jugosławii / Savez književnih prevodilaca Jugoslavije
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Indeks osobowy
Indeks osobowy
Abramow-Neverly Jarosław 222, 742
Adamczyk Maria 339, 575, 627–628, 681, 800
Adamczyk Stanisław 279
Adamski Jan 701
Ady Endre 352
Afrić Vjekoslav 733
Ajdić Alojz 785
Aleksandar I Karađorđević (Karadziordziewić) 

531
Alekson Vidhya 35
Alfirević Frano 463, 594, 639, 692
Anczyc Władysław Ludwik 672
Andersen Hans Christian 763
Andrejević Đorđe Kuna 124, 797
Andrić Ivo 103, 111, 114, 116, 136–137, 153, 154, 

156–157, 170, 175–176, 204, 227–228, 234, 250, 
254, 258, 327, 334, 335, 350, 352, 355, 364, 501, 
544

Andrić Nikola 657
Andrzejewski Jerzy 290
Antolčić Ivan 759, 765
Antonioni Michelangelo 357, 361
Aragon Louisa 361
Aralica Ivan 644

Armani Ante 528
Arnič Blaž 733
Arsovski Mihajlo 769
Artowski Stefan 161, 573, 581, 734
Artuković Andrija 510, 718
Arwanitidis Christos 643
Asanović Sreten 432–433, 566
Asić Drago 787
Auderska Halina
Augustinčić Antun 103, 122, 250–251, 660–661, 

778, 799, 802
Avramović Miodrag 299

Babaja Ante 755, 762
Babić Bogdan 741
Babić Dubravka 786
Babić Goran 408, 461, 463, 473, 595, 637, 639, 

645, 686, 713, 770, 774, 779
Babić Nikola 302, 443, 759, 767, 775
Babukić Vjekoslav 511, 699, 726
Babula Elżbieta 645
Bach Johann Sebastian 218, 741, 743, 754
Baczyński Jerzy (ba) 567
Badalić Josip 132
Bagić Krešimir 389, 561
Baica Joško 440, 776, 802
Baird Tadeusz 329, 587, 755, 800
Bajdor Jerzy 703
Bakić Vojin 661, 736

1 Kursywą zaznaczam nazwiska osób, które 
występują tylko w opisie bibliograficznym lub  
w drugiej części książki.
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Balažević Ivan 802
Balbus-Kuciowa (także Balbus) Maria 387, 475, 

524, 567, 716, 723
Balcerzan Edward 40, 44, 46, 58, 561, 564
Balen Šime 132, 759
Baljković Aleksander 211
Balmusz K. 170
Balog Zvonimir 463, 595, 447, 629, 703, 762, 779, 

802
Baltyn Hanna (hb) 495, 571
Baluch Jacek (JB) 387, 463, 605
Banac Ivo 151–152, 277–278, 398, 561
Banda Sonja 409
Banković Branko 787
Barac Antun 112, 132, 379, 387, 529–530, 664, 

682, 684, 692–693, 698, 726, 733
Baraković Juraj 475, 692
Baranović Krešimir 741
Baranow L. 170, 560
Baranowicz Jan 621
Baranowska Agnieszka 52, 694, 696
Baranowski Michał 739
Barańczak Stanisław 463, 601, 603
Barbieri Veljko 645
Barbijeri Željko 707
Barecki Andrzej 803
Barišić Petar 779
Barković Josip 703, 712
Barnaś Kazimierz 749
Barrault Jean Louis 767
Bartelski Lesław 458
Bartók Béla 754
Bartoszewicz Albert 706, 712
Bartoszewicz Bolesław (B.B.) 227, 574, 668, 677
Bartoszewski Władysław 539, 558
Basaj Mieczysław 671, 722–724, 726, 727
Bassnett Susan 5, 28, 561
Batić Vojin 213
Batowski Henryk (hb) 131, 134, 135, 259, 487, 521, 

560, 573, 657, 661, 664, 666
Batušić Slavko 693

Bauer Branko 218, 256, 300, 736, 744, 747
Bauman Janina 65, 561
Bauman Zygmunt 65, 561
Bazielich Wiktor 121–125, 573, 618, 619, 620, 621, 

657, 658, 659, 660, 661, 662, 666
Bazielichówna Barbara (także) Bazielich 

Barbara 271, 308, 561, 667
Bazylewicz Tomasz 166, 574
Bazylow Ludwik 699, 720
Bąbol Jerzy 706
Bąk Krystyna 59, 382, 383, 466–467, 567, 592, 

594, 607–608, 687, 689, 690, 694, 713–714, 717, 
778

Beban Breda 780
Bechler Helena 622
Bećković Matija 508
Bednarczuk Monika 245, 572
Beethoven Ludwig van 218, 743, 745, 750, 754
Begić Midhat 194, 196
Begić Muhidin 487
Bego Marin 256, 670
Begović Milan 329, 334, 463, 585, 595, 619, 692, 

695, 698, 705, 713
Begović Sead 461, 788
Beker Miroslav 507, 704
Belan Branko 462, 465, 469, 472, 518, 588, 637, 

700, 703, 768, 803–804
Beltram Emilija 405, 555
Benešić Julije 52, 105, 106, 111–113, 121, 124, 134, 

227, 231, 246–247, 250, 270–271, 369, 463–465, 
470, 472, 476, 491, 595, 608, 640–641, 646, 
657–662, 665–668, 676, 685, 687, 689, 692, 703, 
705, 712, 715–717, 719, 721, 726, 733, 782, 804

Benko Ladislav 738
Beran Jan 312, 749
Berbelicki Władysław 726
Bereza Henryk 60, 238, 337, 567, 671, 690, 694, 752
Bereza Nikša 304
Bergman Ingmar 357
Berković Zvonimir 301, 357, 681, 752, 754, 761, 

800
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Bernardić Dragutin 218, 741
Bersa Blagoje 107, 734
Bertolucci Bernardo 361
Bessert Zbigniew 746
Beylin Karolina 310, 567, 665, 675
Bębenek Stanisław 731
Bida Antoni 166, 574
Biedka Eugeniusz 682
Biegańska Maria 803
Bielawska Hanna 722
Bielska-Tworowska Leokadia 129, 661, 798
Bieńkowski Zbigniew 229, 231–232, 463–464, 

583, 595–596, 603, 610–612, 637, 650
Biernacki Andrzej (Abe) 719
Bierut Bolesław 15
Biesiada Jacek 731
Bihalji-Merin Oto 111, 116, 352
Bikont Anna 18, 112, 561
Biller Vjera 786
Bilopavlović Tito 371, 461, 463, 595, 637, 643, 

686, 766
Bilosinić Tomislav Marijan 708
Bilski Stanisław
Biti Vladimir 529, 714
Bizet Georges 750
Blaće Marijan 763
Blažeković Milan 788
Blažetin Stjepan 169
Blažević Ivan 784
Blažević Neda 629
Blicharzówna Stanisława 131, 574
Blumówna Helena 661
Błażewicz Olgierd (O.B.) 447–448, 569, 720
Błeszyński Jan 779
Bobaljević-Mišetić Sabo 464, 612, 628, 650, 681, 683
Bobanović-Čolić Emil 784
Bobrownicka Maria 271, 475, 672–673, 688, 692, 

705–706, 713, 723
Boccherini Luigi 748
Bogašinović Petar 707
Bogišić Rafo 527

Bogusławski Antoni 113, 381, 588, 761
Bohanec Franček 234
Bokszczanin Maria 682
Bolecki Włodzimierz 57, 561
Bolz Bogdan 673
Bołtuć Irena 687
Borčić Vesna 735
Borčić Željko 769
Borowiec-Fiuto (także Fiuto) Aleksandra 722, 724
Boryś Wiesław 715, 720
Bošković Ruđer 128, 164, 689
Boškovski Jovan 234
Bošnjak Branimir 371, 459, 461, 463, 555, 595, 

686, 771
Botić Luka 692
Bourek Zlatko 752
Boy-Żeleński Tadeusz 374
Boyd John 167, 560
Božić Mirko 46, 204, 234, 236, 237–238, 266, 269, 

465, 468, 582, 592–593, 622, 625, 665, 670–671, 
673, 692, 705, 710, 741, 771, 775, 799, 803

Brahms Johannes 739, 741
Brajković Berislav 755
Brajlo Miša 211
Brandys Marian 245, 662
Braović Sonja 784
Bratec Milan 420, 566
Bratkowska Bożena 801
Brčić Stjepan 769, 773
Brešan (także Breszan) Ivo 373, 429, 443–444, 

445–446, 476, 482, 491, 495–496, 506, 533, 
543, 609, 634, 641, 689, 697–698, 701, 704–705, 
707–708, 710, 714, 716, 718–719, 722, 725, 727, 
767, 769, 771–777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 
802, 804, 824, 828

Brezovački Tito 692
Breżniew Leonid 83
Brlić Ignjat Alojzije 726
Brlić-Mažuranić Ivana 462, 466, 588, 425, 704, 

715, 752, 768, 772, 803
Brosz Antoni 229, 257, 583, 584, 617– 621, 625, 626
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Broz Aleksandar (Mišo) 478
Broz Pavao 673
Broz-Budisavljević Jovanka 359
Broz-Tito Josip 15, 16, 20, 73, 82–83, 98, 106, 

114, 121, 131, 133, 135, 144, 149, 151, 167– 170, 
172–174, 185–187, 244–245, 277–279, 312, 342, 
344, 345–349, 357, 358, 359, 396–399, 476–479, 
496–497, 501, 531, 532, 540–541, 721, 798, 801

Bruci Rudolf 767
Brumer Jože 765
Brückner Aleksander
Brykczyński Władysław 799, 804
Brzechwa Jan 738–739, 742, 749, 751, 757, 760, 777
Brzeziński Zbigniew 72, 561
Brzostowiecka Maria 450, 567, 710
Brzozowski Stanisław 511
Buczacki Emir
Buczkowska-Parma Śnieżana 714
Buczkówna Mieczysława 229, 231, 583, 672
Bućan Boris 305, 439, 442, 756, 759, 762, 765, 

769, 773, 776, 782, 802
Budak Mile 657
Budak Pero 351, 673, 678
Budinić Šimun 689, 722
Budislavić Tomo 707
Bugajski  Leszek (L.B.) 726
Bugajski Stanisław 746
Buist Vincent 346
Bukovac Vlaho 116
Bukowski Piotr 28, 561, 563
Buktenica Eugen 740
Bukvić Amir 789
Bulajić Veljko 218, 442, 738, 742, 755, 758, 770
Bulatović Miodrag 334, 434, 459, 477, 508–509, 

544
Buljan Mirjana 632
Bunić Branko 305, 759, 762
Bunić-Vučić (także Bunić, Bunić-Vučićević) 

Ivan 464, 475, 610, 649, 650, 692, 722
Burek Tomasz 55–56, 561
Burton Richard 357–359, 801

Burzyński Roman 802
Buski Tadeusz 691
Buszewicz Maciej 804
Butković Josip 782, 786
Buzić-Ljubičić Rajna 442, 776, 782
Bystroń Jan Stanisław 33, 561

Calvino Italo 527
Car-Emin Viktor 329, 585, 624, 659, 675, 692
Carić Marin 707
Cavallin Giovanni 764
Centkiewicz Czesław
Cesarec August 124, 132, 136, 475, 617, 618, 659–

660, 678, 692, 700, 705, 711–712, 724
Cesarić Dobriša 232, 463, 470, 502–503, 582, 595, 

641, 643, 665, 692, 698, 709
Cettineo Ante 116, 131, 617–618, 620, 797
Charnicki J.F. 669
Chirico Giorgio de 363
Chmieleńska Hanna 644
Chmielewski Jerzy 540, 592, 608, 635
Chmielowski J. 649
Chmura Piotr 660
Chociszewski Józef 672
Chojnacki Antoni 33, 565
Chołodowski Waldemar 703
Chopin Fryderyk 451, 750, 754
Chrostowska Halina 581
Chruszczow Nikita 82, 244, 293
Chruściel K. 799
Chrzanowska Anna 541
Chudy Tadeusz 644
Chynowski Paweł 708
Ciborowski Adolf 277, 487
Cichońska Maria 48, 561
Ciepły Stefan 694
Cieślewicz Roman 798
Cieślikowski Jerzy 216, 567
Cihlar-Nehajev Milutin 692
Cirlić-Straszyńska Danuta (także Ćirlić) (Dcs, dcs, 

D.C.) 50, 52, 54, 175, 179, 334, 336, 339, 366, 
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368–371, 376, 407–408, 451, 453, 469, 470, 476, 
487, 491, 521, 544, 545, 560, 566, 571, 572, 574, 
586, 587, 588, 590–592, 607–608, 625–628, 
630, 637, 640–641, 644, 646, 652, 674, 682–
683, 686–688, 690, 694–695, 697, 699, 703, 
705, 706, 712, 715, 718–720, 727, 752, 760, 763, 
773, 781–782, 824, 828

Ciulli Roberto 484
Clouzot Henri Georges 255
Crijević (Cervinus Aelius Lampridius) Ilija 464, 

610, 650, 686, 692
Croce Benedetto 510
Crvenčanin Vera 311, 760
Csapláros István 684
Csató Justyna 721
Csorba Tibor 668
Curtius Ernst Robert 356
Curzio Malaparte 509
Cvijetković-Kurelec Vesna 491–492, 717
Cvijić Jovan 136
Cvitan Dalibor 367, 369, 463, 596, 632, 643, 678
Cvitan Viktor 627
Cvjetičanin Biserka 72, 563
Cybulski Bohdan 771
Cyrankiewicz Józef 83
Cyryl (Konstantyn), św. 135, 137
Cytowska Maria 681, 684
Czachowska Jadwiga 731
Czajkowski Piotr 743
Czapik Barbara (także Czapik-Lityńska) 475, 723, 

725, 727
Czapińska Wiesława 705
Czapow Czesław 15
Czapski Wiesław 802
Czarnecka Julia 699
Czarnik Oskar Stanisław 146–147, 561
Czeczot Andrzej 607
Czeszko Bogdan 717
Czojanovicz Vojo (właśc. Čolanović Voja) 355, 574, 679
Czubacki Romuald 300, 461
Czubałowa Wiesława 718

Czuma Mieczysław 624, 627
Czyż Jolanta 710

Čačinovič-Puhovski Nadežda 528
Čaće Ive 778
Čale Frane 362, 522
Čapek (także Czapek) Karel 510
Čašule Kole 459
Čečuk Slavenka 752
Čedomil Jakša 672
Čengić Enes 501
Čerkez Vladimir 626–627
Čingo Živko 327, 355
Čiplić Bogdanka 110, 119–120, 153–154, 555
Čokić Husein 300, 747
Čolak Slavica 629
Čolaković Rodoljub 144
Črnja Zvane 499, 696
Čubek Nedjeljko 780
Čubranović Andrija (właśc. Pelegrinović 

Mikša) 113, 627, 681
Čudina Marija 463, 596, 621
Čuić Stjepan 645, 707
Čvrljak Mate 784

Ćirlić Branko (także Branislav, Bronisław) 267, 
329, 334, 574, 585, 659, 664, 748, 750, 767, 801

Ćirlić Dorota Jovanka (djc) 54, 373, 493–496, 571, 
574, 609, 636, 705, 711, 713, 720, 726

Ćopić (także Ciopić) Branko 106, 234, 270
Ćosić Dobrica 678

Dabac Tošo 738
Dabčević-Kučar Savka 347
Daljević Milan 480
Đalski (także Djalski, Gjalski) Ksaver Šandor 271, 

384, 673, 682, 694
Danecki Ryszard 652, 720
Danielewska Łucja 489, 575, 648–649, 651, 652, 

725, 727
Danilczyk Halina  468, 567, 574, 720
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Dankowicz Aleksander 667
d’Annunzio Gabriele 259
Danon Oskar 103
Dante Alighieri 178
Darasz Zdzisław 475, 723
Darowski Andrzej 803
Davičo Oskar 153, 158, 204, 290
Dawidowicz Bella 750
Dąbek-Wigrowa Teresa 592, 719, 722
Dąbrowska Maria 20, 235, 344
Dąbrowska  -Partyka (także Dąbrowska) Maria 

387, 463, 467, 475, 520–521, 525–526, 544, 558, 
562, 567, 595, 597, 599, 602–604, 609, 629, 636, 
645, 647, 691, 698, 709–711, 714, 723, 724, 726, 
783, 824

Dąbrowski Bronisław 668
Dąbrowski Grzegorz Adam 98, 538, 557–558
Dąbrowski Waldemar 409, 555
Debelić Nikola 453, 766
Debussy Claude 755, 787
Dedić Arsen 687, 715
Dedijer Vladimir 172, 720
Dedinac Milan 194, 232
Degel Nada 759, 763
Delić Stipe 764
Dembińska Zofia 154
Demeter Dimitrije 381, 683, 692
Demović Mijo 780
Depope Anton 784
Depope Mihovil 784
Deptuszewski Stefan 308, 757
Derrida Jacques 529
Desnica Vladan 60, 200, 233–234, 236, 238–239, 

254, 269, 329, 334, 336, 341, 360, 362, 364–365, 
374, 377–378, 387, 475, 509–510, 545, 582, 
585–586, 620, 623–624, 627, 629, 667, 671, 675, 
679, 680, 682–685, 692, 698, 712, 718, 741, 745, 
755, 799, 801, 825, 828

Dešpalj Pavle 329
Dešpalj Valter 453, 776
Detoni Dubravko 453, 539, 735, 753, 758, 764, 

768, 776

Detoni Marijan 735, 753
Devčić Natko 217, 739
Dević Sanja 787
Deželić Velimir 662
Dębek Jan J. 697
Đilas (także Dżilas i Džilas) Milovan 16, 20, 170, 

174, 282, 329, 348–349, 502
Dimić Ljubodrag 77, 562
Divković Matija 692
Dizdar Mak 369, 370, 463, 513, 596, 626, 629, 632, 

634, 639, 646, 691
Djalski Ksaver Šandor 376, 672, 692, 696, 710, 

726
Djokić R. 676
Djonović Marko 194
Długosz Aleksander 746
Dmitruk Krzysztof 30
Dobrović Juraj 756
Dogan Boris 305, 748, 759
Doknić Branka (Докнић Бранка) 78–79, 93–96, 

102–103, 144, 148, 150–151, 541, 555–558, 562
Dolanc Stane 479
Dolecki Zbigniew 702
Dolenčić Krešimir 787
Dolenec Francina 305, 748, 754
Domjanić Dragutin 463, 596, 649, 662, 692, 713, 726
Donadini Ulderiko 524, 700
Donat Branimir 366–367, 513, 682, 696
Dončević Ivan 116, 233, 240, 585, 617–622, 674, 

684
Đorđić Ignjat 693
Doroszewski Witold 693
Dostojewski Fiodor 255, 468, 703
Došek Fred 453, 764, 768
Dovjak-Matković Blanka 472, 641, 643
Dovniković Borivoj 302, 750, 753, 759, 766, 773
Drabina Jan 308, 564
Dragić Nedjeljko 752, 766
Dragojević Danijel 370, 489, 645, 648, 682
Dragović Milorad N. 540
Drašković Janko 692
Drewnowski Tadeusz 558, 678
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Drinković Slavomir 780
Drozdowski Bohdan 512, 609, 636
Drvar Zvonimir 627
Drzewicz Wiesław 799
Držić Džore 464, 610, 627, 650, 692
Držić Marin 188, 221, 223–224, 259, 260, 261–

263, 266, 310–312, 350–351, 382, 429, 464, 473, 
482–483, 492–493, 522, 611, 664, 668, 672, 675, 
677, 680–683, 685, 689, 692, 700, 705, 708, 712, 
715, 737–739, 742, 749, 751, 757, 760, 762, 769, 
777

Duda Bonaventura 649
Dujmić Ante 764
Dukanović Alija (ad, Ad) 54, 58, 130, 153, 175–179, 

200, 229, 233–234, 240, 268, 270, 310, 329, 
334, 335, 336, 339, 359–368,  370, 380, 388, 
391, 463–464, 466, 467, 476, 496–511, 512–515, 
544, 565, 567, 574, 584–587, 590–591, 599, 607, 
619, 622, 626, 635–637, 662, 667, 671, 674, 676, 
678–682, 684, 686, 688, 691, 695–696, 698–
699, 701, 704, 711, 713–716, 718, 721, 744, 746, 
749, 760, 763, 768, 781, 801, 804, 824, 828

Dukić Ante 619, 620
Dulas-Vukadinović Mirosława 350, 560
Durbešić Tomislav 721, 752
Đurđević Ignjat 464, 611, 689, 692, 707
Đurđević Stijepo 464, 611, 650, 692
Durković-Jakšić Ljubomir 688, 699, 715
Ďurišin Dionýz 27
Dvořák Antoni 787
Dybciak Krzysztof 54, 55, 561, 562
Dzierżawska Urszula (ud ) 679, 685
Dzierżyc-Sypniewska (także Dzierżyc) Bar bara 

382–383, 567, 689–691, 694, 696
Džadžić Petar 501
Džamonja Dušan 736
Dżilas Milovan zob. Đilas Milovan
Džuritić Natalija 299

Eberhardt Konrad 223, 262–263, 312, 567, 687
Eco Umberto 724
Eekamn Thomas 529, 682

Einstein Albert 510
Ekiert Janusz 451, 562
Ekl Wanda 439
Elektrowicz Leszek (L.E.) 351, 571, 686, 693
Elimov Risto 196
Emili Igor 738
Engensfeld Mladen 362, 710
Escarpit Robert 30, 34, 37, 562
Eustachiewicz Lesław 373, 567, 684

Fadiejew Aleksander 112
Falout Željko 370, 643, 683
Fast Piotr 20, 58, 80, 561, 564, 565
Fatur Jadranka 780
Faulkner William 337
Fedor Ličina 754
Felczak Wacław 475, 562, 716
Feleszko Kazimierz 31, 565
Feller Miroslav 667
Fellini Federico 255
Ferster Karol 799
Fiamengo Jakša 637
Ficowski Jerzy 231, 464, 610– 612, 650, 651
Fiedosiejew Jerzy M. 561, 703
Fik Marta 15, 16, 562, 701
Filipič Lojze 373
Filipović Dražen 784
Filjak Ranko 304, 750
Finci Eli 194
Fir Aleksandar 481
Fish Stanley 5, 562
Fišer Ernest 459, 461, 633, 693, 773, 785
Fiuto Aleksandra zob. Borowiec-Fiuto A.
Flaker Aleksandar 356, 356, 385–386, 526, 574, 

676, 681, 689, 704, 708, 715, 721, 724
Flaszen Ludwik 671
Flukowski Stefan 229, 584
Fogi Ivan 673
Fornalczyk Feliks 675
Fotez Marko 188–190, 262, 311, 492, 562, 574, 

674, 701, 703, 705, 737, 739, 742, 747, 751, 757, 
760, 777, 798
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Frait Božidarka 300, 747
France Anatole 343
Franck César 218
Franičević Marin 103, 116, 124, 131, 136, 229, 257, 

463, 498–499, 582, 596, 617–619, 621, 644, 667, 
686, 692, 695, 718

Franičević-Pločar Jure 229, 372, 425, 463, 475, 
493, 513, 582, 596, 621–622, 629, 635, 644, 692, 
703, 712

Frančić Mirosław 381, 472, 572, 679, 683, 695
Frančić Vilim 113, 131, 134, 136, 270–271, 472, 

572, 574, 617–618, 657–661, 666, 669, 670, 691, 
797

Frangeš Ivo 356, 381, 385, 499, 501, 527, 667, 678, 
681–682, 685, 695, 711

Franić Severin M. 493
Frankopan Fran Krsto 692
Frankowska Bożena 717
Frasik Józef Andrzej 678
Frąckiewicz R. 398, 555
Frąckiewicz-Rutkowska (także Frąckiewicz) Zofia 

(ZOF) 693, 725
Fredro Aleksander 270
Freishorn Renata 302, 751
Freudenreich Emilia 803
Freudenreich Wojciech 801
Fribec Krešimir 217, 304, 741, 743, 745, 800
Frybes Stanisław 682
Frycz Jan 449, 567, 708
Furtinger Zvonimir 465, 609, 785, 787, 804
Fügen Hans Norbert 30, 33, 562

Gadomski Romuald 258, 574, 673
Gaj Ljudevit 692, 726
Galac Djuro 681
Galica Ljudevit 255
Gallo Bernardino 725
Galogaža Slobodan 622
Galjuf Marko Faustin (Gagliuffius Marcus Fausti-

nus) 464, 611
Galović Fran 463, 596, 681, 683, 692, 695

Gałązka Wojciech 463, 604
Gałczyński Konstanty Ildefons 45, 147
Gamulin Grgo 673
Ganza Mate 463, 597
Garbolińska M. (MAG.) 712
Gardaš Ante 640
Garlicki Andrzej (a.g.) 720
Garsztecka Ewa 213, 567
Gašparović Darko 529, 570, 708
Gašparović Zdenko 773
Gavarić D. 707
Gavella Branko 255, 264, 492, 703, 705
Gavran Miro 721
Gavrin Branko 738
Gawlik Jan Paweł (pseud. Obserwator) 718
Gaworski Henryk 635
Gawriłow J. 250, 574, 662
Gazda Grzegorz 248, 562
Gąsiorowski Krzysztof 459
Gecan Vilko 786
Generalić Ivan 352, 704, 707, 740, 754
Generalić Josip 513, 707
Genette Gerard 43
Georgijević (Đurđević) Bartol 671, 701
Georgijević Krešimir 382, 530, 689
Georgijewski Ljubiša 494, 574, 714
Gervais Drago 692
Getter Ewa 637–638
Giedroyc Jerzy 20, 244, 531, 558
Gierek Edward 540
Gillera Agaton 672
Gizela Jerzy 463, 596
Gjanković Zdenka 74
Gjalski (także Đalski) Ksaver Šandor 
Gjardov Igor 288, 304, 754, 758
Glih Oton 213, 736
Glišić Slobodanka 149, 279, 399, 563
Gluck Leopold 113, 470, 574, 717
Glumac Sergije 735
Glunčić-Bužanić Vinka 563
Gluščević Obrad 443, 766
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Gluščević Zoran 673
Gładyszewski Ludwik 638
Głogowski Krzysztof 701
Głomb Krzysztof 718
Głowacka Małgorzata 527, 567, 592, 639, 640–

641, 703, 709
Głowacz Mieczysław 623
Głowiński Michał 10, 39, 48, 54, 56, 164, 185, 561, 

562
Gmurek Jerzy 98, 538, 557–558
Gnypowa Bogumiła 594, 610, 788
Goczoł Jan 369
Gogolewski Ignacy 491
Goldbergowa Krystyna 355, 574, 676
Goldoni Carlo 263
Goldstein Albert 637
Goldstein Ivo 407, 572, 637
Goleniszczewa-Kutuzowa I.I. 172
Golik Krešo 736, 756, 764
Goliński Leszek 222, 567, 670
Golob Zvonimir 229, 372, 463, 582, 597, 629, 718
Golub Ivan 508, 715
Gołubowicz Branka 167, 576
Gombač Branko 311, 677, 749, 751
Gombrowicz Witold 245, 511
Gomułka Władysław 10, 83, 185–186, 280, 345
Gordić Slavko 507
Gordziejewski Andrzej 525, 572, 699
Goreniowa Anna 701
Gorjan Zlatko 227, 351, 463, 574, 597, 625–626, 

637, 668, 699, 737
Gorki Maksim 490
Gorki Žuvela 769, 782
Gos Jerzy 383, 567, 607, 632, 644, 688, 691
Gościk Beata 725
Gotovac Jakov 107, 733, 735, 739
Gotovac Vlado 365, 463, 597, 623, 629, 642, 645
Grabovac Filip 692
Grabowska Alina 223, 567, 668
Grabowska Ewa 780, 781, 785, 788
Grabowski Bronisław 271, 384, 672

Grabowski Tadeusz Stanisław 113, 270, 271, 388, 
662, 684, 731

Graciotti Sante 271, 672
Gradis Zdenko 735
Grajewski Wincenty 701
Gramsci Antonio 32
Grba Nedeljko 781
Grbac Željko 77, 562
Grčević Mladen 738
Grčko Slavko 784
Greń Zygmunt 260, 351, 567–568, 800
Grgas Dragutin 780
Grgić Zlatko 302, 750, 752
Grieg Edvard 752, 783
Grlić Rajko 442, 443, 486, 570, 721
Grochowiak Stanisław 635
Grodzicki August 668, 675, 686
Gromyko Andriej 293
Groniecka Janina 657
Groński Ryszard Marek (F.Z.K.) 701
Groo Jolanta 340, 623–626, 678
Grot Zdzisław 715
Grubecki Jan 165, 574
Gruca Jerzy 776
Gruszecka Janina 659
Grzelecki Stanisław (stg) 450, 570, 710–711
Grześczak Marian 463, 489, 590–591, 598, 600, 

637, 639, 642, 644, 647, 696
Gržetić Ante 754
Guberin Petar 667
Gudelj Petar 649
Gumowski Marek 686
Gundulić Ivan 113, 128, 135, 271, 376, 382, 464, 

524–525, 531, 611, 658, 662, 664, 668, 670, 
673–674, 683, 689, 692–693, 695, 697, 705, 707, 
710, 726–727

Gušić Branimir 133
Gut Tomasz 23
Gvozdanović Radivoj 773
Gvozdić Pavica 304, 539, 748, 754
Gzella Leszek 308–309, 568, 677
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Haak Jarosław 725
Haas Agnieszka 59, 562
Habdelić Juraj 692
Hadžagić Muzafer 566
Hadžić Fadil 429, 447, 482–484, 673, 697, 708, 

714, 720, 756, 759, 777, 780–781, 785, 788
Hajnicz Artur 240, 242–243, 571, 799
Halbersztat Piotr 450–451, 568, 711
Hamm Josip 270, 664, 689, 726
Harambašić August 692
Hart Gabriel 658
Hausbrandt Andrzej 483, 571, 680, 695
Haydn Joseph 776
Hećimović Branko 679, 685
Hegedušić Krsto 213, 361, 700, 736, 754
Hektorović Petar 680, 685–686, 692
Henkel Barbara 698
Henigsman Slavko 769
Hercigonja Eduard 527
Hergešić Ivo 385
Herling-Grudziński Gustaw 20, 349, 558
Herman Oskar 778
Heydel Magda 20, 561, 563
Hidža Đuro 464, 611
Hillar Małgorzata 268
Hłasko Marek 379
Hofman Ivan (Хофман Иван) 78–79, 93–94, 102, 

144, 148, 160, 541, 555–558, 562, 572
Hofman Iwona 245–246
Hopfinger Marta 40, 563, 564
Horkić Dragutin 627, 644
Horodyński Jerzy 231
Horvat B. 662
Horvat Joža 132, 475, 594, 661, 664, 703, 710, 

712, 718, 778, 804
Horvat Milan 107, 108, 217, 539, 733, 737, 797
Horvat Miljenko 305, 748
Horvat Stanko 754, 756
Horvatić Dubravko 370, 463, 597, 633, 637, 683, 

693
Hrčić Fran 681, 683

Hristić Jovan 492, 574, 705
Hristić Stevan 107, 733
Hryniewicz Marek 706
Hutinec Ana 763

Ibsen Henrik 490
Idziński Marcin 779
Ihnatowicz Maria 803
Ilešić Fran 657, 699
Ilić I. 679
Iłłakowiczówna Kazimiera 231
Iredyński Ireneusz 379
Irzyk Zbigniew 676
Isaković Antonije 326, 477
Ivanac Ivica 466, 492, 609, 705, 722, 787, 804
Ivančan Dubravko 229, 463, 597, 644
Ivančić Ljubo 305, 748
Ivančić Nina 780
Ivanda Branko 303, 756, 777, 800
Ivanišević Drago 194, 196, 229, 285–286, 329, 

371, 496, 512–513, 556, 582, 587, 597, 635, 637, 
645, 647, 665, 673, 687, 692, 700, 710, 713–714, 
800, 804

Ivanišin Nikola 700
Ivanji Ivan 436, 438, 459, 556
Iveković Rada 528, 724, 765
Iveković Sanja 765
Iveljić Nada 640
Ivšić Radovan 473, 700, 713
Ivšić Stjepan 678
Iwaszkiewicz Jarosław 20, 176–177, 228–230, 

574, 582, 584

Jackiewicz Aleksander 357, 568, 681
Jackiewicz Wiktor 264
Jacyna Andrzej 705
Jagić Vatroslav 132, 692, 726
Jakelić Petar 754, 759, 762
Jakobson Roman 28
Jakovljević S. 659
Jakóbiec Marian 386–387, 572, 662, 720
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Jakóbiec-Semkowowa Milica 720
Jakubowska Jadwiga 701
Janaszek-Ivaničková Halina 469, 568, 592, 700, 

702, 709, 711–712, 721, 722, 723
Janecka Leonia 587, 801
Janevski Slavko 196
Janic Marta 765
Janigro Antonio 218, 255, 304, 744, 748
Janion Maria 688, 690
Janisławska-Mazurkiewicz Elżbieta 722
Janković (także Jankowicz) Andrzej 340, 351, 

355, 571, 574, 623–626, 676
Janković Dara 211
Jankowska Barbara 448, 524, 568, 708
Jankowski Edmund 682
Jankowski Ludwik 223, 568
Janowicz Leon 671, 687, 690
Janowski Witold 802
Jaroszewicz-Kleindienst Barbara 525, 568, 688, 

699
Jaroszewicz Piotr 246
Jaruzelski Wojciech 397
Jasielski Józef 774, 779
Jasieński Bruno 511
Jastrun Mieczysław 20, 229, 231, 584
Jastrzębiec-Kozłowski Czesław 113, 617, 618, 642, 

659–660, 662
Jastrzębski Jerzy 683
Jaszczyk Kazimierz 555
Jaworski Jerzy 801
Jaworski Piotr 803
Jelačić-Bužimski Dubravko 645, 707
Jelaska Ante 448–449, 708, 777
Jelčić R. 132, 658
Jeličić Dubravko 511
Jeličić Neven 644
Jeličić Živko 721
Jelić Vojin 254
Jelovšek Vladimir 524
Jelušić Božica 461, 786
Jeremić M. Dragan 194. 361, 365, 691

Jerković Bogdan 103, 785
Jesienin Siergiej 372
Jędrzejczyk Olgierd 671, 727
Jędrzejewicz Jerzy 261, 568, 667
Jirsak Predrag 202
Jocić Ljubiša 712
Jordan Feliks 568
Jordan Vasilije 305, 748, 754
Josipović Ivo 783, 788
Jovanović Branko, 707
Jovanović Dušan 484
Jóźwiak-Dragović Katarzyna 609
Juda Celina 488–489, 568, 725
Jukić Marijana 18
Jukić S. 662
Jurčić Stjepan 623
Jurković Janko 692
Jurić Ante 787
Jurić J. 459
Juriša Stanko 229, 463, 582, 598
Jutriša Vladimir 752, 764
Jürgens Curd 359

Kačić-Miošić Andrija 692
Kaczyński Tadeusz 800
Kádár János 280
Kaden-Bandrowski Juliusz 379, 511
Kafka Franz 352
Kalčić Josip 735
Kaldević Ivan 766
Kaleb Vjekoslav 124–125, 132–233, 234–235, 

241, 268, 269, 329, 375, 475, 505, 581, 585, 618, 
623–624, 664, 667, 673, 677–679, 692, 703, 712, 
715, 718, 736, 748, 768, 797, 799, 801

Kaleb-Čulić Dika 763
Kalina Ivo 784
Kalinin A. 164–165, 574, 662, 798
Kalita (także Kalita-Ćirlić) Halina 170, 204, 229, 

232, 240, 334, 336, 339, 376, 487, 521, 575, 
582–586, 619, 620, 625, 640, 641, 643, 647, 659, 
663–664, 673, 696, 699, 736–737, 751
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Kamadinowicz Jełka 167, 576
Kamenar Zvonimir 784
Kamieńska Anna 229, 231, 463, 582, 597–598, 

602, 604, 606, 640, 641, 704
Kamiński Jerzy 113, 385–386, 562, 568, 685–686, 

688
Kanavelović Petar 707, 720
Kania Kazimierz 727
Kanižlić Antun 692
Kantoci Ksenija 213, 736
Karadžić Vuk 523
Karakar Lojze 194, 199
Karamatijević Prvoslav 124, 797
Karas Vjekoslav 661
Karczewska-Markiewicz Zofia 669
Karczewski Zdzisław 749
Kardelj Edvard 106, 114, 131, 345, 346
Karelusówna Barbara 731
Karina Ljubomir 780
Karlovčan Grgur 132
Karpiński Maciej 703
Karwowski Antoni 662
Kasperski Edward 33, 565
Kasprowicz Jan 385
Kassyanowicz Henryk 166, 575
Kašić Bartol 723
Kaštelan Jure 229, 232, 240–241, 283, 317, 352, 

355, 372, 463, 492, 502, 513, 517, 623–625, 629, 
635, 640, 646, 692, 703, 799

Kasztelanic Juliusz 131, 575
Kaszyńska Krystyna 624, 674, 746, 787
Kaszyński Stanisław 221, 482, 609, 634, 641, 648, 

670–671, 674, 704, 767, 771–772, 774, 776–777, 
779, 781, 783, 787, 789

Katančić Matija Petar 692
Katarasiński Jerzy 708
Katičić Radoslav 726
Katunarić Vjeran 72–75, 563
Kawecka Zofia 658, 661
Kazan Elia 255
Kazimierczyk Barbara 448, 494, 568, 574, 713–

714, 720

Kečanin Nikola 306, 755, 800
Kekanović Drago 465, 608, 637, 643, 703, 707, 

717, 782, 804
Kelčec Branko 780
Kelemen Milko 748
Kelera Józef 223, 568
Kellner Irena 704, 706, 708
Kempf Jerzy 617
Kereta Fabrio 755
Kerstner Mladen 708, 777
Ketig Tomislav 461, 764
Kewes Karol 244
Kędzielska Joanna 469, 568, 607, 709
Kićin Milan 759, 763
Kiersnowski Ryszard 173, 731
Kierst Jerzy 628
Kieta Mieczysław 250–251, 571, 799
Kijański Janusz 804
Kijański Tadeusz 783
Kijowski Janusz 290
Kikić Hasan 132, 692
Kinert Alberta 213, 735, 798
Kinkela Ivan 784
Kirchner Hanna 558, 608–609, 694, 786
Kirin Vladimir 122
Kisiel Marian 542, 562
Kisielewski (Kisiel) Stefan 18, 20, 245–246, 558
Kisielewski Tadeusz 51, 557–558
Kiš Danilo 355, 531, 544
Klaić Dragan 495
Klasić Hrvoje 289, 294, 562
Klemenčić Dore 103
Klin Alina 467, 529, 568, 643, 717, 723
Kljaković Vanča 492, 705, 752
Kłossowicz Jan 701
Kłudziak Juliusz 649
Knabe Jerzy 594, 778
Knysz-Tomaszewska Danuta 28, 563
Koch Magdalena (M.K.) 467, 569, 716
Kochanowski Jan 135
Kočiš M. 721
Kolar Branka 750
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Kolar Darko 787
Kolar Slavko 255, 266, 329, 475, 585, 673, 692, 

712
Kolarz Wiesław (wk) 719
Kolbuszewski Jacek 524–525, 568, 700
Kolendo Jerzy Jan 705
Kolibaš Darko 371, 686
Koloman Dragutin 674
Kołakowski Leszek 56, 290
Kombol Mihovil 527, 692
Kominek Barbara 801
Komnenić Milan 513
Konarzewska P. 672
Kondek Stanisław Adam 44, 562
Kondratiuk Andrzej 772
Koneski Blaže 103, 194
Konwicki Tadeusz 379
Kopczyńska Zdzisława 715
Koprowski Jan (J.K.) 20, 389–390, 667, 712, 717
Korać Stanko 510
Kordić Ivan 461, 637, 772
Kordowicz Muriel 512, 609, 635, 778, 804
Korelić-Ivančić Branka 735
Kornat Marek 558
Kornhauser Julian ( juk) 54, 55, 137–138, 179, 353, 

368, 387, 450, 463, 469, 473, 475, 511–512, 544, 
563, 568, 572, 574, 476, 488, 517–518, 520, 
522–524, 529, 593–595, 597, 600, 602–604, 606, 
636, 638, 639, 641, 643, 645–646, 682, 684, 
688, 691, 693–695, 697, 698, 700, 703, 705–706, 
709, 710, 711, 713, 715, 723, 775, 780, 803, 824

Koroman Veselko 463, 598
Korotyński Henryk 719
Korzeniowski Stanisław 106, 114, 211, 244, 369, 

555, 687
Kosińska Maria
Kosor Josip 675, 676, 692, 721, 726
Kostas Gunaris 631
Kostaszuk Krystyna 397, 571, 711
Koš Erih 108, 156, 555, 797
Košutić-Brozović Nevenka 524, 711

Kot Włodzimierz 115, 269, 373, 374–375, 379, 
382–383, 387, 475, 524, 526–527, 529–531, 537, 
544, 546, 563, 568, 572, 672–679, 681, 683, 684, 
687, 692, 701, 703, 706, 707, 721, 723, 824

Koterla Eugeniusz 779
Kovač Mirko 640
Kovačević Ante 620, 621, 632
Kovačević Srbislava 157, 555, 556
Kovačić Antun 375, 689, 692
Kovačić-Goran Ivan 132, 229, 231–233, 243, 329, 

371, 463, 475, 583, 585, 598, 619–621, 665, 681, 
692, 712, 799

Kovačić Kuzma 780
Kovačić Mijo 707
Kovačić Veronika 452, 764, 802
Kovačić Vladimir 229, 583
Kovič Kajetan 194, 196
Kowalczyk Andrzej (kow) 718
Kowalczyk Mieczysław 799
Kowalewski Andrzej Antoni 799
Kowalska Anka 668
Kowalski Andrzej S. 340, 801
Kowanetz Dorota 710
Kozak Juš 234
Kozarac Josip 329, 585, 692
Kozarčanin Ivo 692
Kozina Marjan 107
Koźbiał Jan 59, 562
Köhler Michael 527
Kragen Wanda 253, 571, 670
Krajewska Anna 568, 450, 708
Krakar Lojze 556
Kralj Milo 323
Kraljević Miroslav 118, 233
Kranjčević Silvije Strahimir 464, 619, 692, 710, 

715, 726
Krassowska Eugenia 247
Kraszek-Muszyńska Irena 592
Kraszewski Józef Ignacy 519
Kreczmar Adam 760
Kreft Bratko 247, 575, 665
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Krilić Zlatko 789
Kristil Ljiljana 767
Kristl Vlado 755
Kritovac Fedor 765
Krizmanić Anka 735
Križanec Duško 312, 746
Križanić Juraj 381, 382, 508, 522, 679, 682–683, 

692, 695, 705, 715, 720, 722, 725–726
Krklec Gustav 170, 194, 196, 200, 227, 229, 246, 

463, 513, 575, 583, 598, 626–627, 632, 635, 639, 
666, 688, 692, 698, 736

Krleža (także Krleża) Miroslav 103, 113, 114, 124, 
126, 132–133, 136, 137, 170, 179, 200–221, 225, 
227, 233–235, 237, 240, 243, 249–250, 254, 
258, 264–265, 266, 269, 311–314, 327, 329, 
334, 337, 341–342, 350, 352, 356, 362–364, 
373, 377, 379, 384–385, 425, 429, 448–451, 
462–468, 470, 472–473, 475–476, 482–483, 
490–494, 498–502, 511, 513, 520–522, 524–
525, 539, 544–545, 581–582, 584–586, 592, 
598, 607, 609, 617, 619–621, 624, 625, 635, 
637–640, 642, 644, 657, 659–660, 662, 664–
668, 670, 672–677, 679, 680–682, 684–692, 
694, 695–697, 699–701, 703–706, 708–718, 
720–722, 724–727, 737, 740–742, 746, 749, 755, 
759, 760, 767, 770–771, 774, 777, 779, 781, 783, 
786, 799–804, 824, 828

Krmpotić Vesna 229, 240, 369, 463, 513, 583, 599, 
621, 623, 628, 632, 635, 646, 692

Krnjević Vuk 434, 566
Królikowska Elżbieta 444, 722
Krpan Vladimir 453, 767, 783
Kršinić Franjo 754
Kruczkowski Leon 84
Krukowska (także Krukowska-Zielińska) Maria 

179, 204, 234, 334, 336, 339, 374–375, 377, 487, 
521, 574–575, 581, 582, 584–587, 592–594, 
607–609, 620, 622, 625–626, 628, 629, 646–
647, 662, 678, 682, 737, 741, 745, 747–748, 755, 
771, 775, 778, 781–782

Krunić Boško 532

Krzemieniowa Krystyna 39, 572
Krzemień Teresa 701
Krzepkowski M. 665
Krzyszych Ryszard 767
Księski Jerzy 744
Kubiak (konsul) 179
Kubiak Tadeusz 463, 464, 590–591, 595, 636, 

638–639, 641, 645
Kubiak Zygmunt 610–612, 650
Kuczewska Janina 246, 571, 665
Kučina Vladimir 763
Kudliński Tadeusz 671
Kuduz Ante 753, 762, 765
Kuduz Ivan 765
Kukec Aleksandar 738
Kukuljević-Sakcinski Ivan 692
Kulczycka-Saloni Janina 721
Kulczyński Jan 711, 779
Kuliczkowska Krystna 715–716
Kuliš Vatroslav 780
Kuljerić Igor 761
Kulmer Ferdinand 305, 748
Kulundžić Josip 665, 676, 688, 692
Kumičić Eugen 382, 681, 692, 711, 721
Kuna Branko 48, 561
Kunc Drago 228, 556
Kunc Zinka 107, 659, 733
Kuncewicz Piotr 469–470, 568, 713
Kunej Durđa 787
Kunić Rajmund (Cunichius Raymundus) 464, 611
Kurelac Fran 726
Kurelec Tomislav 486, 575, 721
Kušan Ivan 202, 329, 331, 369, 376, 586, 625, 632, 

633, 680, 681, 716, 752, 801
Kusztelski Błażej 680
Kutyła Julian 33
Kutz Kazimierz 771, 772, 774
Kuzmanić Ante 726
Kužat Kosovka 752
Kvaternik Slavko 133
Kvesić Pero 508, 645, 707
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Kwaskowski Włodzimierz 740, 743
Kwaśniewska Elżbieta 179, 575, 587, 594, 609, 

715–716, 778, 785, 787
Kwiatek Wojciech Piotr 702
Kwieciński Jerzy 696, 698, 704
Kydryński Lucjan 701

Laboš Andrija 787
Lacković Ivan Croata 439, 463, 474, 513–514, 707, 

769, 773, 776, 804
Ladan Tomislav 356
Lakićević Ognjen 609, 788
Lalewicz Janusz 30, 33, 37–38, 52–53, 562–563
Lalić Ivan V. 194, 196, 200, 372, 556
Lalić Mihailo 204
Lapuh Željko 780
Lasić Stanko 462, 500–501, 699, 701–702, 705, 

711–712, 724
Laskowska Wanda 781
Lau Jerzy 229, 583–584, 623
Laušić Jozo 682
Lazić Momir 725
Lazić R. 717
Lechoń Jan 20, 244–246, 558
Lefevere André 28, 561, 563
Legeżyńska Anna 28, 60, 147, 563
Lehr-Spławiński Tadeusz 270, 663
Leko Krunoslav 73
Lenart Grażyna 711
Lenart Józef 697
Lengren Zbigniew 586
Leonard Mark 35
Leskovac Mladen 194
Leskovar Janko 692
Leśny Jan 715
Letić Zvonko 299
Lewandowska Barbara 650
Lewicki Franciszek 696 
Lewin Leopold 229, 290, 463, 556, 582, 598, 601, 

605, 617, 620
Libera Zdzisław 682

Lilek Snježana 787
Lipińska Olga 444, 575, 787
Lipska Ewa 590–591, 639
Lisinski Vatroslav 659
Lissa Zofia 107
Liszt Ferenc 741, 754, 755
Litwiniuk Jerzy 464, 610–612, 650
Ljubić Milan 768
Ljubičić Boris 442, 776, 786, 788
Lorca Federico García 372
Lorković Melita 217, 739
Lotar Henryk 739
Loth Roman 245, 558
Lovell Jerzy 235, 314, 341, 343–345, 558, 568, 

570–571, 668, 675, 679, 801
Lovrak Mato 115, 161, 538, 581, 619, 662, 716, 

733–734, 771, 797
Lovrenović Ivan 177–178, 575
Lovrić Božo 659
Löwenthal Leo 30–31, 563
Lubaś Władysław 242, 244, 563
Lubosz Bolesław 707
Lucić Hanibal 692
Lukačić Ivan 741
Lukić Darko 217, 734
Lukić Sveta 365, 366, 388, 678, 683
Lukić Velimir 189, 311, 674, 747, 798
Lukšić Boris 371, 686
Lunaček Vladimir 681
Lutomski Jacek 448, 718

Łalicz Nadżimija 167, 576
Łatuszyńska Joanna, zob. Rapacka Joanna
Łatuszyńska Maryla 650
Łatuszyński Grzegorz 54, 58, 60, 285–286, 300, 

336, 370, 468, 469, 489, 544, 556, 568, 588, 631, 
633, 637, 643, 648–651, 668, 684–685, 710–711, 
716–717, 761, 800, 824, 828

Łomnicki Tadeusz 444
Łonczar Wanda 167, 576
Łoza Edward 659
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Łuszczkiewicz-Jastrzębska Maria 803
Łuszczyńska Maria 801
Łużny Ryszard 683

Machejek Władysław (W.M.) 251–253, 341, 342–
343, 348–349, 477–478, 480, 558, 561, 571, 799

Maciąg Ludwik 586, 801
Maciąg Włodzimierz 341–342, 571, 675
Maciejewski Janusz 30, 42–43, 563
Maciszewska T. (tem) 712
Maček Ivo 107, 304, 733, 750
Madany Edward (e.m) 54, 60, 232, 234, 237–239, 

334, 336, 337, 391, 466, 468, 475–476, 524, 530, 
544, 569, 575, 592, 670–673, 675, 677, 678, 684, 
686, 690, 692, 696–697, 703, 709, 711–713, 
721–723, 824, 828

Mađer (także Madjer) Miroslav Slavko 229, 352, 
370–371, 463, 583, 599, 626, 683, 687, 702

Mađer (także Madjer) Slavko 371, 372, 463, 599, 
629, 687

Mađerević Vlado 501
Madulewicz Andrija (właśc. Medulić Andrija) 126
Magelli Paollo 484
Magiera Jan 668
Magnuszewski Józef 376, 381, 388, 565, 572, 588, 

680, 682–683, 688, 692, 694, 706, 713, 714, 
718–719, 726–727

Mahanović Marko 726
Majakowski Wladimir 372
Majaron Edi 769
Majdak Zvonimir 370, 461, 683, 703, 764
Majer Vjekoslav 229, 463, 583, 599, 692
Majetić Alojz 461, 633, 668, 775
Majewski Leszek 649
Majewski Stanisław 666
Makavejev Dušan 745
Maković Zvonko 638, 645
Maksić Milivoje 396
Makuć Vladimir 753
Maleković Vladimir 621
Maleski Vlado 695

Maleš Branko 707
Malešević Siniša 149, 278–279, 398–399, 563
Malić Zdravko 461, 476, 487, 640, 642, 704, 709, 

711, 718, 778, 786
Maliniak Alicja 225, 575, 664
Maller Antun 784
Malthus Thomas 172
Małczak Leszek 10, 48, 360, 389, 397, 468, 561, 

563, 564, 823, 827
Małecki (?), pracownik ambasady PRL w 

Belgradzie 207, 556
Mandalian Andrzej 464, 610–612, 650, 651
Mandić Igor 362, 698, 756
Mann Marek 801
Mann Tomasz 239
Manojlović Sonja 371, 461, 463, 599, 638, 686, 

778
Marcolla Jolanta 804
Marczewski Andrzej Maria 721
Marčeta Branka 784
Maretić Miroslav 668
Marić Belizar 787
Marinković Ranko 200, 227, 233–235, 239–240, 

255, 263, 268–269, 316, 329, 334, 340, 352, 355, 
361, 464, 466, 488, 492, 545, 582, 585, 594, 
610, 622–624, 626, 664–665, 668, 673–674, 
678–680, 684, 692, 719, 725–727, 737, 741, 778, 
788, 799, 801, 803

Marjanović Branka M. 773
Marjanović Milan 692
Marjanović Petar 491
Markiewicz A. 619
Markiewicz Henryk 30, 66, 563, 565
Markiewicz Leon 800
Marković Adalbert 758
Marković Dragan 448
Marković Franjo 371, 385, 682, 688, 690, 692, 

706, 714
Marković Milenko 479
Marković Vito 458, 556
Marković Vojislav 421–432, 566
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Marković Zdenka 684, 692–693, 696, 697
Markowski Andrzej 217, 304, 453, 743, 745, 767
Marks Aleksandar 752, 764
Maroević Tonko 370, 682
Maronde Kataryzna 649
Maroń Jadwiga 475, 486, 489, 524, 575, 645–646, 

651, 706, 717, 721, 724
Marović-Petrasov Tonči 463, 600, 648, 710
Marso Jadwiga 763
Marszałek Krystyna 672
Martić Anđelka 202, 329, 331, 339, 374, 463, 466, 

538, 585, 587, 594, 609, 626, 628, 629, 696, 716, 
722, 745, 778, 784, 801, 804

Martić Nikola  599
Martinić Tena 566
Martinis Dalibor 762, 765
Martinović, redaktor „Borbe” 207
Marulić Marko 381, 522, 658, 680, 692, 700, 704, 

706, 707, 718, 725, 727
Marynowicz Sylwester 712
Maslov V. 760
Maślinski Józef  (pseud. M.A.Styks) 675
Matavulj Simo 376
Matić Milovan 177, 556
Matić-Halle Mirjana 680, 686
Matković Marijan 194, 196, 204, 227, 240, 264, 266, 

352, 373, 483, 492, 501, 506, 575, 624, 648, 662, 
664–665, 667, 671, 673–675, 677, 679, 685, 687, 
692, 695, 703, 712–713, 718, 720, 741, 744, 751

Matoš Antun Gustav 368, 463, 501, 507, 522, 524, 
600, 687, 692, 696, 702, 709, 711, 713, 721, 726

Matošec Milivoj 329, 332, 376, 377, 586, 681, 752, 
801

Matulewicz Jerzy 686
Matvejević Predrag 433, 497, 566, 695, 696, 716
Mavrić Marijan 784
Mazurkiewicz Wiesława 222, 670
Mažibradić Oracio (także Horacije) 464, 611, 692
Mažuranić Ivan 113, 132, 135, 271, 329, 331, 376, 

381, 588, 658, 659, 676–678, 680–681, 692, 695, 
721, 724, 801

Mažuranić Vladimir Fran 692
Medar Ivan 738
Meisel Witold 658
Meissner Krystyna 772
Melvinger Jasna 718
Mencwel Andrzej 31, 562, 563
Menčetić Šiško 464, 611, 628, 650, 681, 692, 700
Merrigi Bruno 689
Messer Emanuel 224
Meštrović Ivan 116, 118, 126, 128–129, 138, 225–

226, 243, 253, 255, 342, 351, 363, 513, 545, 661, 
674, 726, 761, 798, 799, 824, 828

Meštrović Matko 305, 753, 765
Metody, św. 135, 137
Mężyński Kazimierz 695, 698
Michajłow Michajło, zob. Mihajlov Mihajlo
Michajłowicz (właśc. Mihailović) Dragoljub 

(pseud. „Draža”) 244
Michalczyk Maria 31, 565
Michalska Halina 522, 712, 726
Michaluk Tadeusz 801
Mickiewicz Adam 270
Mićanović Krešimir 563
Mićunović Vukašin 279, 575, 685, 800
Miedziewski Stanisław 777
Mieroszewski Juliusz 16
Międzyrzecki Artur 229, 231, 290, 583, 620, 621, 

623
Mifka Ljerka 305, 463, 600
Mihajlov Mihajlo 348, 679
Mihajlova Filimena 323. 556
Mihajlović Borislav 508
Mihajlović Dragoslav 425
Mihalić Slavko 229, 231, 254, 315, 318, 322, 339, 

369, 463, 469, 472, 489, 502, 504, 507, 511, 513, 
517, 556, 583, 593, 600, 625–627, 630, 632, 
634–636, 639, 641, 643, 646, 648, 651, 692, 
696, 711, 713, 715, 748, 775, 803

Mihalić Stjepan 692
Mihaljević Branko 444, 447, 779
Mihanović Nedjeljko 385
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Mihelić Mira 194
Mijović-Kočan Stijepo 371, 434, 463, 566, 600
Miklaszewski Jan S. 799, 801
Miklaszewski Krzysztof 351, 571, 727
Mikołejko Zbigniew 702
Mikulić Branko 479
Milačić Božidar 299
Milanja Cvjetko 502–503
Milanov Predrag 659
Milčec Zvonimir 466, 468, 594, 712, 716, 778, 

804
Miletić Stjepan 492, 692, 774
Milewski Jerzy 658, 684
Milewski Tadeusz 135, 575
Miličinović Andrija 681, 683
Miličinski Frane 752
Milić Petrović 161
Milić Zdravko 780, 784
Milićević (także Miliczewic) Nikola 229, 463, 583, 

600, 628, 648, 692, 715
Miller Monika 369, 569, 607, 635, 690, 692
Milošević Milan 218, 738
Milošević Miomir 784
Milošević Slobodan 348
Milotić Mladen 784
Miłosz Czesław 20, 44, 45, 46, 147, 531, 558, 564
Mimica Vatroslav 218, 357, 681, 735, 752, 754, 

756, 758, 770
Minati Ivan 194
Minderović Čedomir 103, 106
Mioč Pero 447, 696, 765, 779, 789
Mirecki Jerzy 671
Mirković Mijo 671
Misiorny Michał (m.m.) 484–485, 575, 687, 701, 

726–727
Miškina Pavlek Mihovil 132, 660
Mitrović Živorad (pseud. Žika) 752
Mizner Zlata Laura 738
Mladenović Tanasije 224–225, 228–229, 231, 248, 

255–256, 267, 273, 556, 574–575, 582, 664, 666, 
741, 799

Młynarska Maria 592
Mocarski Tadeusz 637
Moczar Mieczysław 280
Modrzewska Zofia 744
Mogin Ksenija 780, 784
Mojkowski Stanisław 411
Molé Wojsław 113, 128, 130, 134, 267, 270, 569, 

658
Molière (Poquelin Jean-Baptiste) 260
Molina Tirso de 789
Molnar Franjo 780, 784
Mołotow Wiaczesław 156
Moniuszko Stanisław 750
Monk Thelonius 787
Monteverdi Claudio 741
Moravia Alberto 336
Morawska Hanna 669
Morsztyn Jan Andrzej 475
Moszyński Leszek 722
Motika Antun 213, 305, 736, 748
Motyka Lucjan 686
Mozart Wolfgan Amadeus 748
Możejko Edward 238, 258, 566, 569, 575, 622, 

672, 674
Mraz Franjo 754
Muljević Marija 780
Multanowski Andrzej 720
Munk Zdenka 288
Muntić Ranko 302, 773
Murai Jurica 217, 218, 255, 539, 737, 739, 743–745
Murtić Edo 122, 213, 305, 736, 748, 755, 765, 778
Musil Robert 352
Muskat-Tabakowska Elżbieta zob. Tabakowska E.
Musorgski Modest 107, 342, 734, 755
Myers Tony 33

Nalješković Nikola 464, 612, 628, 681, 692
Nałkowska Zofia 20, 115, 126, 154, 157, 379, 450, 

558, 660
Namysłowski Władysław 271, 667
Nandor Farkasz 196
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Nanut Anton 768
Natanson Wojciech 262, 263, 448, 569, 668, 701, 

720
Naumann Manfred 39, 572
Nawrocka Barbara 290
Nawrocki Aleksander 702
Nawrocki Witold 336, 569, 694
Nazor Vladimir 114–116, 122, 124, 131, 136–137, 

153–154, 229, 233, 268, 329, 334, 350, 463, 
475, 583, 585, 601, 617–619, 621, 625, 632, 657, 
658–659, 660, 662, 664–665, 680, 684, 687, 
688, 692, 712–713, 726, 797

Nedeljković Olga 722
Nehajev-Rogić Ivan 371, 638, 686
Neruda Pablo 372
Nevjestić Virgilije 305, 306, 753, 756, 759, 800
Niecikowski Jerzy 693
Niedziela Zdzisław 524, 531, 573, 672, 705, 706, 

724, 727
Niemczuk Jerzy 336, 569, 694
Niesiobędzki Jerzy 717
Nikitowicz N. 166, 575
Nikolić Rikard 618
Njerš Ljerka 763
Nonewa Bogumiła 167
Novak Slobodan 329, 334, 337–338, 369, 464, 

469, 475, 519, 587, 592, 630, 649, 684, 690, 692, 
702–703, 709, 712–713, 723, 726, 752, 760, 773, 
801, 803

Novak Vjenceslav 234, 582, 692, 737, 799
Novak-Prosperov Slobodan 727
Novaković Boško 224–225, 255, 530, 575, 664, 

799
Nowak Bożena 52, 339, 379, 387, 459, 463, 517, 

588, 590–591, 595, 597, 600–601, 609, 628, 
629–630, 632–639, 646, 648, 693, 761, 768, 801

Nowak Stefan 280
Nowak Tadeusz 605
Nowak-Jeziorański Jan 20, 280, 558
Nowakowska Monika 369, 569, 694
Nowicka Ludwina 749

Nowicka-Jeżowa Alina 28, 563
Nowina Witold 659
Nušić Branislav 223, 259

Obidowicz Janusz 746
Obradović Ahmet 788
Ochmański Stanisław 789
Oczkowa Barbara 722
Offenbach Jakub 304, 754, 800
Ognik Halina 82, 564
Ogrizović Milan 676, 692
Okniński Zygmunt 665
Olcha Antoni 410, 575, 700
Olewicz Mściwoj 802
Oljača Mladen 323, 325, 556
Olszewska Halina 269
Olszewska Irena 229, 231, 583, 584, 588, 592, 627, 

632–633, 763
Olujić Grozdana 433, 566
Opalski Józef 483, 571
Orbini Mavro 692
Orlandić Marko 532
Orlicz Michał 223, 569, 668
Orlić Andreja 738
Orłoś Teresa 724
Orłowski Władysław 222, 264, 569, 571, 667, 670
Orsza-Łukaszewicz Jan 751
Orzechowska Hanna 694, 722–724
Osmólska Marta 463, 609, 646, 650, 787
Ossowska Eleonora 746
Osterloff Barbara 725
Osti Josip 463, 601, 638
Ostoja Tomislav 754
Oścień Zygmunt 659
Ozabal Jan 772
Ożóg Jan Bolesław 225, 227, 369, 463, 575, 596, 

602, 633, 635–636

Pakulanka Alicja 722, 783, 785, 789
Pal Alfred 753
Palada Josip 769
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Palavestra Predrag 247–248, 575, 664
Paljetak Luko 463, 601, 760
Palmotić Junije 692
Palmović Andrija 710
Paluch Krystyna Łucja 705
Panasewicz Jerzy 670, 706
Panić-Surep Milorad 194
Panonius Janus 668, 694
Papandopulo Boris 218, 741, 743, 754
Papić Krsto 752, 761
Papierkowski Stanisław Kazimierz115, 137, 575, 

581, 617, 628, 632, 660, 686, 689, 690, 733
Paprocka Aleksandra 704, 708
Paprocka Natalia 43, 564
Para Józef 311, 449, 490–491, 558, 767, 802
Parać Vjekoslav 122
Paro Frane 753
Paro Georgij 492, 493, 575, 703, 705, 785
Parun Vesna 229, 240, 257, 268, 329, 331, 339, 

352, 370, 371, 372, 408, 462, 463, 464, 469, 
472–473, 489, 502, 508, 511–512, 517, 522, 583, 
587, 588, 601, 621–626, 628, 630, 633, 636, 
638–640, 642, 644, 646–647, 649, 650–652, 
665, 667, 681, 683, 687–688, 690, 692, 697, 
702–703, 705, 709, 716, 721, 723, 725, 755, 768, 
799, 803

Pasarić Josip 681
Pasolini Pier Paolo 361
Pašić Feliks 492, 575
Paternu Boris 513
Pavelić Ante 133, 389, 509
Pavelić M. 662
Pavičić Josip 626
Pavić Milan 738
Pavić Milorad 724
Pavić Radovan 499
Pavlekić Rade 429
Pavletić Vlatko 254, 266, 317, 356, 501, 510, 575, 

626, 647, 673–674
Pavličić Pavao 644, 645, 707
Pavlović Boro 225, 227, 229, 463, 575, 583, 602, 

621, 647, 666

Pavlović Cvijeta 563
Pavlović Miodrag 194, 507, 372
Pawłowicz Stefania 685
Pawłowska-Rużyło Jadwiga 664
Pawłowski Tomasz 714
Pazdro Jacek 785
Paździerski Lech 464, 573, 693, 721
Peakić Marija 408, 463, 602, 642
Peić Matko 361, 693, 696
Pejaković Mladen 752
Pekić Borislav 544
Pelegrinović Mikša 113, 627, 681, 693
Perhač Dragica 763
Perišić Vuk 421–432, 566
Perković Luka 463, 602
Perović Stjepan 736
Perović-Vukojević Jelena 196
Perz Jan 747
Petek Vladimir 766
Petr Jan  726
Petrač Branko 523, 573, 719, 726
Petrak Nikica 463, 602
Petranović Branko 98, 555, 558
Petrić Ivo 754
Petrić Ratko 769
Petrov Aleksandar 487, 502
Petrović Aleksandar 357
Petrović Danica 762
Petrović Marina 787
Petrović Milić F. (Петровић Милић Ф.) 78–79, 

93–94, 102, 144, 148, 541, 555–558, 562
Petrović Rastko 245
Petrović Svetozar 356, 682, 724
Petrović Veljko 334
Petrovski Slobodan 719
Petryńska Magdalena (mp) 38, 374, 387, 388, 569, 

571, 588, 629, 637, 640, 683, 689, 768
Pęgierska-Piotrowska Romualda 525, 569, 700
Piasecki Jan 694
Piaszczyński Piotr 709
Piątkowski Bohdan (B.P.) 643
Picelj Ivan 753
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Piekarski Michał 804
Pieniążek-Marković Krystyna 23, 468, 563
Pietrusińska Maria 202, 203, 556, 557
Pietrzyk Tadeusz 803
Piętak Stanisław 237, 239, 569, 668, 671
Pihač Branko 649
Pilarski Wojciech 777
Piller Stevo 302, 751
Pinkava Ivan 107, 733
Pintarić Fortunat 218, 743
Piotr II Karađorđević (Karadziordziewić) 244
Piotrowski Andrzej 623, 675, 689, 690
Piotrowski Piotr 538, 564
Piórkowska Zofia 696
Pirandello Luigi 305, 362, 510, 753
Pirnat Nikolaj 124, 797
Pisarska Alicja 29, 564
Piskor Stanisław 715
Piwińska Marta 671
Planinc Milka 397
Plater Grażyna 704
Pliskovac Zvonimir 784
Pliszkiewicz Tadeusz 783
Pluta Władysław 803, 804
Płaczek Edward 372, 575, 629–632, 636, 687
Płażewski Jerzy 486, 569, 721
Podhorecki Leszek 705
Podolska Maria 311, 574, 674
Pogačić Vladimir 218, 300–301, 740, 747, 750, 

800
Pogačnik Jože 530
Pogłódek Małgorzata 23
Pogonowski Jerzy 271, 388, 531, 657, 668, 672
Pogorelić Ivo 429, 451–453, 533, 539, 546, 776, 

802, 824, 828
Polak Tadeusz 487
Polanica Stefan (pseud. Bury Stanisław Edward) 

667, 676
Polanowski Tadeusz 628
Poleszczuk Romuald 145
Polić-Kamov Janko 383, 463, 493, 494, 602, 690, 

693–694, 705, 709, 715

Politeo Toni 769, 773
Poljak I. 662
Pollak Seweryn 229, 463, 600, 602, 622
Pomian Krzysztof 20, 244, 349, 558
Pomorska Joanna 575, 640, 643, 646, 648, 703, 

707
Pomorski Adam 539, 558, 607
Pomorski Mikułowski Jerzy 35–36, 564
Popa Vasko 199, 372, 513, 544
Popović Bruno 500
Popović Jovan Sterija 266
Popović Vladimir 194, 196, 229, 501, 509, 583, 

718
Porada Zenon 801, 804
Posavac Zlatko 509
Postružnik Oton 213, 736
Potokar Jure 461
Powęska Stanisław 680
Powidzki Tadeusz 662
Pranjić Krunoslav 356, 682
Predić Vladimir 627
Preis Mirjana 787
Prelog Nenad 627
Preradović Petar 529, 693, 696, 721
Prešeren France 126
Pretnar Tone 713, 714
Pribernik Zlatko 772
Pribićević Rade 106, 107, 152–153, 156, 557, 575
Pribojević Vinko 693, 725
Prica Čedo 229, 316, 583, 659, 720, 748
Prica Zlatko 305, 748
Prnjat Branko 73
Prokofiew Sergiusz 739
Prokop Jan 65–67, 564
Prorok Leszek 671
Proszowski Leszek 667
Protić Miodrag 258, 370, 371
Protić Predrag 371, 683, 698
Proust Marcel 500
Przewoska Halina (P.H.) 310, 569, 676
Przyboś Julian 229, 370, 584, 623, 672
Przybyszewski Stanisław 524
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Przystawski Kazimierz 738
Przystawski Tadeusz 188, 190, 261,  

799
Pszczołowska Lucylla 715, 724
Puccini Giacomo 752, 754
Pucić Karlo (Carolus Puteus) 464, 612, 664
Pucić Medo 664, 715
Puhalović Jurica 780
Puljizević Jozo 448
Pupačić Josip 229, 371, 463, 583, 602, 623, 626, 

641, 647, 690, 693, 704
Puszkin Aleksander 147, 769
Putniković Drago 727, 775
Putrament Jerzy 18, 20, 143–144, 199, 
Puzynina Jadwiga 731
Pycia Paulina 48, 389, 397, 561, 564

Rabadan Vojimil 308, 310, 482, 675–676, 680, 
746–747, 749, 751, 763

Rabelais Franciszek 767
Rabuzin Ivan 707
Rachmaninow Siergiej 743, 745, 754
Raczek Tomasz (TR) 467, 570, 716
Račić Josip 118, 661
Rački Franjo 132
Radauš Vanja 122, 661, 754
Radej Zlata 759, 763
Radica Bogdan 245, 745
Radica Ruben 304, 758
Radić Stjepan 132
Radojević Dino 314, 759
Radosavljević Duško 497, 573
Radovani Kosta Angeli 213, 735, 736
Radović K. 459
Radulović Jovan 713
Radwolina I. 664
Rafałowski Tadeusz 704
Rajca Brunon 725, 786
Rajewska Ewa 44, 564
Rajewski Andrzej 698
Rajska Irena (MÓL ) 701

Rakitić Slobodana 371
Rakowski Mieczysław 20, 190, 277, 396, 477, 532, 

540, 558, 559
Ranitović Branko 751
Ranjina Dinko 464, 612, 628, 651, 681, 693
Ranković (także Rankowicz) Aleksandar 277–

278, 280, 345, 391
Raos Ivan 633, 693
Raos Predrag 719
Rapacka Joanna 376, 382, 384, 387, 388–389, 

464, 473, 475, 476, 522, 525, 546, 572, 573, 
575, 610, 640, 677, 679, 680, 683, 692, 697, 
700, 704, 706, 712, 715, 719, 722, 724–725, 727, 
788, 803

Rapacki Adam 207–208, 557, 798
Ratuszniakowa K. 107
Ravel Maurice 787
Ređep Draško 371, 504, 507
Reinhofer Vladimir 461, 463, 602, 788
Reiser Nikola 305, 735, 748, 753
Rej Mikołaj 263, 310
Relja Mate 750, 771
Reljković Matija Antun 662, 693, 704
Rem Goran 468, 563
Remarque Erich Maria 255
Rendulić Drago 738
René Ludwik 222, 742
Restek Josip 735
Restović Velebit 780
Reychman Jan 523, 569, 684, 689, 695
Reymont Władysław 238
Ribičič Mitja 476
Ribnikar Vladislav 84, 103, 557
Richter Vjenceslav 782, 786
Riffaterre Michael 386
Rilke Rainer Maria 352
Rimski-Korsakow Nikołaj 750
Ristić L. 483
Ristić (także Risticz) Marko 143, 497, 501, 557, 

716
Ritter-Vitezović Pavao 693, 726
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Rizner Vitomir 780
Roca Ante 738, 753
Rodé Ewa 338 , 570, 690
Rodoičić Vojo 784
Rogić-Nehajev Ivan 371, 638, 686
Rogoz Zvonimir 482
Rohaček Antun 759
Rokicki Konrad 18, 20, 69, 70, 564
Roksandić Dušan (także Duško) 221, 222, 266, 408, 

670–673, 680, 739, 740, 742–744, 746, 753, 755
Rolf-Dieter Kluge 530
Romanow Andrzej 707
Rorić Ivica Vanja 472, 473, 641, 643–645, 647, 

650, 804
Rorty Richard 562
Rozwadowski Jerzy 801, 804
Rozwadowski Stanisław 585
Róg Henryk 715, 718
Rusinek Michał 51
Rustecki Wiesław 179, 626–628, 645
Roszkowska-Sykałowa Wanda 521, 560
Roszkowski Janusz B. 587
Rościszewski Krzysztof 774, 789
Różewicz Tadeusz 229, 584, 667
Rusowicz Romuald 703
Russocka Jadwiga 687, 690
Ruszczyc Marek 239–240, 570, 668
Ruszkowska Barbara 804
Ruttar Anna 397, 564
Ruždjak Marko 772
Ryl Henryk 746, 751
Rymkiewicz Aleksander 463, 595, 606
Rzymska Bogumiła 561

Sabljak Tomislav 463, 602
Sabol Željko 463, 602, 638
Sabolović Mirko 465, 607, 781, 803
Sadkowski Wacław 45, 46–47, 237, 564, 570, 671, 

685
Sadowska Barbara 338, 463, 590, 591, 598–600, 

630–634, 650

Sadowska Elżbieta 718
Sadza Agata 563
Sakač Branimir 453, 754, 764
Salomon Ewa 594, 609, 804
Salamon Joanna (J.S.) 463, 590–591, 596, 599, 

601–602, 633, 634, 640, 691, 693, 696
Samołyk Kazimierz 779
Samotyhowa Nela 661
Sandulović (także Sandułowicz) Nikola 166, 167, 

575
Sarajlić Izet 199, 370, 556
Sasin-Bratosaljić Antun 464, 612
Sawicka Irena 639
Scarlatti Domenico 741
Segiet Janusz 686
Seissel Josip (pseud. Jo Klek) 786
Sekulić Isidora 507
Selenić Slobodan 690
Selimović Meša (Mehmed) 103, 199–200, 285, 

425, 557
Semil Małgorzata 373, 571, 687
Sever Josip 316, 463, 504, 513, 603, 636, 704, 763
Séverac Déodat E. de 787
Shakespeare (Szekspir) William 46, 147, 223, 259, 
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Summary

The period between 1944 and 1989 is already a closed chapter of the history of Polish culture during 
which it was subject to numerous restrictions, among other, ideological ones. The leading theme of the 
very book is a small fragment of the PRL reality, the sphere of cultural contacts with Yugoslavia, or, more 
precisely, the Socialist Republic of Croatia, its part at that time. The period under investigation consists 
of several phases. All periodization borderlines, both internal and external ones, are determined by 
political facts. Politics, though, gave rhythm to cultural life, and was the most important factor shaping 
a social background of the cultural activity those days. 

Both the situation on the international stage, concerned with not as much bilateral Polish-Yugosla-
vian relationship, as the state of affairs between the Soviet Union and Yugoslavia, and the internal one 
played an important role. The influence of external factors turned out to be more significant in the 
beginning. A political situation was becoming more important starting from the 1970s. Writers in the 
Polish People’s Republic period, forced by the party, became active participants of a political life that is 
why internal problems often made literary contacts abroad secondary as writers and their organizations 
were more busy with the current situation in their closest environment. 

Croatian-Polish cultural contacts covered literature, music, film, theatre, and plastic art (there was 
also a cooperation with museums, libraries, and architecture, but it is not the subject of consideration 
here). Cultural relationships with abroad were a part of the foreign policy in the country that was totally 
in charge of this sphere. Its institutions dealt with programming, realization and financing. The country 
formulated requirements and claimed the right to control cultural activity. As a result of decentrali-
zation (Decision on decentralization of a cultural-educational exchange with abroad from 01.01.1968 
(Odluka o decentralizacji kulturno-prosvjetne razmjene s inozemstvom sa danom 01.01.1968.) taken by the 
Federal Executive Council at the meeting on June 13 1966, was most important  in terms of the cultural 
cooperation in Yugoslavia), the culture there was more pluralistic and scattered, but ideologically, more 
similar to the Polish model. Transferring responsibility for the cultural sphere into particular republics 
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meant not only the privilege of planning and building cultural contacts by republic centres, but also 
the necessity to finance them. However, the most important subject of the cultural cooperation in both 
countries was the country as its exclusive patron. The difference between Warsaw and Belgrade consist-
ed in multiplying decisive centres in the case of Yugoslavia. 

The contacts were made on the basis of contracts, programmes and agreements signed by the gov-
ernments, institutions and organizations in both countries. The country authorities responsible for cul-
tural cooperation (particular departments of central committees of both countries  and national admin-
istration), creative unions (among others ZLP (Union of Polish Writers) and ZLJ (Union of Yugoslavian 
Writers)) , the mass media, the press above all, and publishing houses took part in institutional transmit-
ting the cultural products and shaping their image. The process of locating the Croatian literature in Po-
land, on the other hand, was above all popularized by translators and  researchers publishing their texts 
in the literary, as well as cultural-social press, as well as cultural journalists. These were the most signif-
icant indirect link. A decisive voice was given to the Warsaw circle. The image of the Croatian literature 
and culture was created by Alija Dukanović, Danuta Cirlić-Straszyńska, Grzegorz Łatuszyński, Edward 
Madany, Jan Wierzbicki and Zygmunt Stoberski. The magazines that published the greatest number of 
Craotian works, such as “Dialog”, “Literatura na Świecie”, “Poezja”, and “Twórczość” were also released in 
Warsaw. From other centres, Kraków competed with Warsaw, which was unequal, with the biggest suc-
cess in terms of the research studies ( the most active institution in Poland was the PAN  Committee of 
Slavic studies, having its branch in Kraków). In Kraków, it was Julian Kornhauser, a poet, translator, liter-
ature researcher, literary and translation critic, as well as Włodzimierz Kot and Maria Dąbrowska-Partyka 
that were most outstanding figures. 

The strongest turned out theatrical and literary connections. 38 plays by Croatian authors (in 86 re-
alisations), including 6 performances for children were staged in Polish theatres in the very period. The 
consolidation of literary activity was possible thanks to visits writers and translators paid in order to sign 
contracts between ZLJ and ZLP, to take part in conferences, literary events, conventions, and study visits, 
as well as translations. 59 translations of the literature altogether, (65 with Yugoslavian anthologies), 
including 10 publications of the literature for children and for the youth, while 4 of them were second 
editions. Hence, 55 new publications were released between 1944 and 1989. The magazines published 
several hundred translations of the Croatian literature, above all, poetry. In the case of book translations, 
on the other hand, there was a great disproportion in favour of prose, visible not only in the number of 
novels and stories published, but also their edition copies. Apart from novels, the biggest edition con-
cerned literature for children and teenagers, and science fiction one, popular in the 1980s. 

Film contacts were most prestigious. Cinematography was considered to influence its audience most 
strongly, and be the most efficient means of propaganda. Music cooperation consisted in basically in-
dividual visits paid by people connected with music who came to participate in the vents organized in 
Poland, and performances of particular artists.

The relations within plastic arts included organization of exhibitions. 17 Yugoslavian and 7 Croatian, 
including 5 group and 2 individual ones were prepared, all of which dated in the 1970s and 1980s, that 
is, the period of decentralizing the sphere of cultural cooperation abroad in Yugoslavia. What is more, 
the artists from Croatia took part in international events many a time, such as photographic exhibitions, 
International Exhibition of Ceramics in Sopot, Warsaw International Poster Biennale, and International 
Biennale of Graphic Art in Kraków, belonging to the circle of its winners. 



The biggest recognition in the whole Croatian-Polish cultural cooperation  of the very period received 
sculpture of the world famous artist Ivan Meštrovic, naïve painting, Ivo Brešan’s play Przedstawienie 

“Hamleta” we wsi Głucha Dolna, Vladan Desnica’s novel Niespokojne wiosny, Ivo Pogorelić’s performances, 
in the 10th International Chopin Piano Competition. The most famous Croatian writer in the period un-
der investigation was Miroslav Krežla.
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Leszek Małczak

Croatica  
Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989.

Sažetak

U razdoblju od 1944. do 1989. poljska je kultura podlijegala mnogim ograničenjima, prije svega ideo-
loške naravi. U ovoj se knjizi razmatra jedan mali dio ondašnje stvarnosti, sfera kulturnih veza s Jugosla-
vijom, točnije s njezinim dijelom – Socijalističkom Republikom Hrvatske. U cijelom se razdoblju može 
razlikovati nekoliko faza. Političke činjenice određuju sve periodizacijske granice, vanjske i unutrašnje. 
Politika je u ovo vrijeme ključni faktor koji oblikuje društvenu podlogu kulturne djelatnosti, diktira ritam 
kulturnog života. Za međunarodnu kulturnu suradnju najbitniji politički datumi i događaji jesu: 1948. 
i rezolucija Informbiroa, 1956. i tzv. poljski oktobar, 1963. i donošenje novog ustava, 1974 i donošenje 
posljednjeg ustava SFRJ te 1989. – u Poljskoj pad komunizma.

Na kulturne su veze s inozemstvom utjecali međudržavni odnosi i unutrašnja politička situacija u Polj-
skoj i u Jugoslaviji. Bilateralni poljsko-jugoslavenski odnosi su ovisili o političkim odnosima između So-
vjetskog Saveza i Jugoslavije. Na početku na kulturne veze više utječu vanjski faktori. Od sedeamdesetih 
godina veće značenje ima političko stanje u objema državama. Pisci su u promatranom razdoblju – vo-
ljom partije koja je od kulturnih djelatnika očekivala angažiranost, ideološku ispravnost i sudjelovanje 
u  izgradnji socijalističkog društva – bili aktivni sudionici političkog života. Problemi u zemlji često su 
prouzrokovali da književni i kulturni kontakti s inozemstvom odlazili su u drugi plan jer su pisci, umjetni-
ci i njihove organizacije bili u prvom redu zaokupljeni tekućom situacijom u svom najbližem okruženju.

Hrvatsko-poljska kulturna suradnja odvijala se na području književnosti, glazbe, filma, kazališta i li-
kovne umjetnosti (obuhvaćala je također muzeologiju, knjižničarstvo, arhitekturu, ali ne bavim se tim 
područjima). Kulturne su veze bile u to vrijeme dio vanjske politike države koja je imala potpuni patro-
nat nad kulturom. Naime, državne su institucije programirale, realizirale, financirale i kontrorirale kul-
turnu suradnju. U Jugoslaviji uslijed decentralizacije (u ovome procesu najvažnija je bila Odluka o de-
centralizaciji kulturno-prosvjetne razmjene s inozemstvom sa danom 1.01.1968. koju je donijelo Savezno 
izvršno vijeće 13.06.1966. godine) kultura je bila pluralističnija, ali ideološki srodna s poljskim modelom. 
Prebacivanje odgovornosti za kulturu na republike značilo je ne samo to da su republike same mogle 
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utjecati na to s kim će surađivati, ali i to da su republike morale financirati kulturne veze s inozemstvom. 
U objema državama pak do kraja najvažniji subjekt suradnje ostaje država kao jedini mecena i patron 
suradnje.

Kulturne se veze uspostavljalo na temelju međuvladinog ugovora, planova/programa realizacije tog 
ugovora i sporazuma koji su potpisivali predstavnici vlade, državnih institucija i kulturnih organizacija. 
U procesu transmisije kulturnih proizvoda i u procesu stvaranja slike hrvatske kulture u Poljskoj sudjelo-
vale su mnoge institucije koje su se bavile kulturnom suradnjom počevši od centralnih komiteta Saveza 
komunista Jugoslavije i Poljske ujedinjene radničke stranke preko službenih organa države do organi-
zacija umjetnika, izdavačkih kuća, masmedija (prije svega vrlo razvijena društveno-kulturna i društve-
no-literarna periodika).  U procesu plasiranja hrvatske književnosti u Poljskoj sudjelovali su prevoditelji, 
istraživači koji su objavljivali svoje radove u književno- i kulturno-društvenoj periodici, te kulturni no-
vinari. To su najvažniji posrednici. Odlučujući je glas imala varšavska sredina. Sliku su hrvatske kulture 
i književnosti kreirali Alija Dukanović, Danuta Cirlić-Straszyńska, Grzegorz Łatuszyński, Edward Madany, 
Zygmunt Stoberski, Jan Wierzbicki. Časopisi u kojima je najviše izlazilo kroatističkih publikacija bili su 
također varšavski časopisi: „Dialog”, „Literatura na Świecie”, „Poezja”, „Twórczość”. Od drugih sredina samo 
Krakow se na području znanosti uspjevao suprotstaviti dominaciji Varšave (najaktivnija u cijeloj zemlji 
bila je Komisja Słowianoznawcza krakovskog organka Poljske akademije znanosti). Iz krakovske je sre-
dine najsvestraniji bio Julian Kornhauser, pjesnik, prevoditelj, istraživač književnosti, književni kritičar, 
kritičar prijevoda, Włodzimierz Kot i Maria Dąbrowska-Partyka. U Poljskoj je Jugoslavija od početka per-
cipirana kao heterogena cjelina. Od sedamdesetih godina kulturna slika Jugoslavije sve češće zadobiva 
nacionalni karakter. Jugoslavija i Hrvatska za stručnu i opću javnost je bila zanimljiva prije svega zbog 
političkih i turističkih razloga a ne zbog svoje kulture.

Najjače su se pokazale književne i kazališne veze. U razdoblju od 1944. do 1989. u poljskim je kazali-
štima postavljeno na scenu 31 djela hrvatskih autora (u 86 realizacija), uključujući 6 predstava za djecu. 
Književne veze su se sastojale od posjeta pisaca i prevoditelja koji su dalazili potpisivati nove sporazume 
između saveza književnika, na skupove, studijske boravke i prije svega od prijevoda. Ukupno izašlo je 
59 prijevoda iz lijepe književnosti (s jugoslavesnkim antologijama – 65), od toga 10 naslova pripada 
književnosti za djecu i omladinu, a 4 su knjige druga izdanja. Dakle, u godinama 1944–1989 izašla su 55 
nova prijevoda. U časopisima je objavljeno nekoliko stotina prijevoda prije svega pjesništva, za razliku 
od prijevoda knjiga gdje dominira prozno stvaralaštvo, s obzirom na broj izdanih djela i kad se uzme 
u  bzir nakladu. Osim romana u najvećoj nakladi izlazi književnost za djecu i omladinu te, popularna u 
osamdesetima, znanstvenofantastična proza.

Najprestižnija je bila filmska suradnja. Smatralo se da kinematografija djeluje na recipijenta s najve-
ćom snagom i čini najbolje sredstvo propagande. Glazbena suradnja su prije svega pojedinačne posjete 
osoba povezanih s glazbom (npr. glazbenih kritičara ili glazbenika ali ne u ulozi izvođača nego člana 
žirija ili promatrača, gosta) koje su dolazile na organizirane u Poljskoj manifestacije te nastupi pojedinih 
izvođača. 

Likovnu suradnju čine prije svega izložbe. Održalo se 17 jugoslovenskih izložaba i 7 hrvatskih – 5 gru-
pnih te 2 individualne, od kojih su sve pripadale na sedamdesete i osamdesete godine, dakle vrijeme 
decentralizacije u Jugoslaviji kulturne suradnje s inozemstvom. Hrvatski su umjetnici često sudjelovali 
u međunarodnim manifestacijama: u izložbama fotografija, Međunaradnom biennale plakata, Među-



narodnoj izložbi keramike u Sopotu, te Međunaradnom biennale grafike u Krakovu, nalazeći se među 
dobotnicima nagrada.

U cijelom promatranom razdoblju hrvatsko-poljske kulturne suradnje najveće su prizanje stekli: skul-
ptura Ivana Meštrovića, naivno slikarstvo, Predstava „Hamleta” u selu Mrduša donja Ive Brešana, roman 
Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice te nastup Iva Pogorelicia na X Međunarodnom pijanističkom na-
tjecanju Fryderyk Chopin. Najpoznatiji je hrvatski pisac u cijelom razdoblju bio Miroslav Krleža.
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