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L e s z e k  Ma  ł c z a k

Polsko- chorwackie kontakty kulturalne 
i przekł ady literatury chorwackiej w Polsce 

w latach osiemdziesią tych

L ata osiemdziesiąte to ostatnia dekada długiego, bo obejmującego 45 lat, 
okresu kontaktów kulturalnych pomiędzy Polską i Jugosławią. W sytua

cji, w której jedynym patronem współpracy kulturalnej pozostaje państwo 
i podległe mu instytucje, w zasadzie w naturalny sposób dochodzi do tego, że 
jej kształt i dynamika zależą przede wszystkim od czynnika politycznego. 
Dobitnie świadczy o tym notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych o polsko-jugosłowiańskim Programie współpracy kulturalnej na 
lata 1986-1988, sporządzona po negocjacjach w sprawie nowego Programu, 
jakie odbyły się w dniach 17-21.03.1986 roku w Belgradzie:

Wyniki rozmów w Belgradzie wykazały, że istnieją korzystne warunki do kontynuowania 
współpracy w dziedzinach kultury i nauki oraz środków masowego przekazu.

Sprzyja temu dobry klimat polityczny we współpracy między obydwoma państwami, na który 
składają się ubiegłoroczne wizyty: w Jugosławii -  Tow. Gen. W. Jaruzelskiego oraz w Polsce -  
premiera Milki Planinc. Duże znaczenie będą także miały ustalenia podjęte w czasie tegorocznej 
wizyty w Polsce Przewodniczącego Prezydium KC ZKJ Tow. Vidoje Zarkovicia1.

„Klimat polityczny” był zatem dobry i korzystny, pomimo wprowadzenia 
w Polsce 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, na który być może Jugo
sławia zareagowałaby inaczej, gdyby nie jej własne problemy wewnętrzne 
(okres po śmierci Tity; wiosną 1981 roku w Kosowie miały miejsce pierwsze 
poważniejsze niepokoje i zamieszki rozwiązane użyciem siły), tak jak rea
gowała wcześniej w trakcie interwencji ZSRR na Węgrzech w 1956 roku 
oraz podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 
w 1968. W samym społeczeństwie chorwackim ruch Solidarności cieszył się *

Nr dokumentu Pf-236/DPWKN/86 z dnia 27.03.1986. Archiwum MKiS. Syg. 1509/4.
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dużą popularnością i odnoszono się do niego z sympatią (warto w tym kon
tekście przypomnieć dwie piosenki Azry -  tę poświęconą Solidarności Poljska 
u mome srcu / Polska w moim sercu z płyty Słoneczna strona ulicy /  Suncana 
strana ulice oraz tę napisaną właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego 
Proljeće je  13. u decembru /  Wiosna 13 grudnia z płyty Filigranski plocnici).

Spośród innych czynników wpływających na stan stosunków polsko
-jugosłowiańskich istotne okazują się kwestie finansowe, które wielokrotnie 
uniemożliwiały realizację ustalonych wcześniej projektów. Współpraca między 
Polską i Jugosławią, podobnie jak z innymi krajami socjalistycznymi, odbywała 
się na zasadzie bezdewizowej wymiany bazującej na zasadzie wzajemności. 
W notatce nt. współpracy kulturalnej z Jugosławią w latach 1983-1985, która 
najprawdopodobniej została sporządzona w Ministerstwie Kultury i Sztuki (brak 
na niej daty, jakichkolwiek pieczęci i podpisu), w podsumowaniu czytamy:

Wymiana zespołów, wystaw i obserwatorów, przewidziana w Programie, jest realizowana 
przez obie strony. Natomiast bezpośrednia współpraca teatrów, muzeów, bibliotek uległa 
pewnemu zahamowaniu w porównaniu do lat 1980-1981. Realizacja bezpośredniej współ
pracy ze strony polskiej napotyka na pewne trudności finansowe -  wysokie koszty podróży, 
transportu wystaw, dotyczy to szczególnie imprez finansowanych z budżetu instytucji tere
nowych, trudności potęguje konieczność opłacania kosztów podróży samolotem na terenie 
Jugosławii -  w dewizach. Instytucje jugosłowiańskie często zasłaniają się trudnościami fi
nansowymi w realizacji postanowień i podjętych zobowiązań2.

A zatem, w związku z tym, że panował dobry klimat polityczny, czynni
kiem w największym stopniu wpływającym na dynamikę współpracy kultu
ralnej okazał się czynnik finansowy. Lata osiemdziesiąte i kryzys ekono
miczny w obu krajach uniemożliwiały realizowanie zatwierdzanych progra
mów współpracy.

W s p ó ł p r a c a  k u l t u r a l n a

p o m i ę  d z y  P R L  i  S F R  J u g o s ł  a w i i  c z y  S R  C h o r w a c j i ?

Na ile uprawnione jest zajmowanie się polsko-chorwacką współpracą kul
turalną, skoro Chorwacja była w omawianym okresie częścią Jugosławii i do 
samego końca posługiwano się określeniami: jugosłowiańscy twórcy, jugo
słowiańska literatura, jugosłowiańska delegacja -  to kluczowe pytanie, na 
jakie należy odpowiedzieć.

Jugosławia przeszła w okresie swojego istnienia kilka zmian ustrojowych. 
W latach osiemdziesiątych państwo to w wielu sferach funkcjonowało jak

Archiwum MKiS. Syg. 1509/5.
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konfederacja. Kierunek zmian, jakie następowały w Jugosławii, wytyczała 
uchwalona w 1974 roku konstytucja. Kreatorem współpracy kulturalnej za
równo pod względem merytorycznym, tzn. w zakresie programu, jak i, co 
może nawet istotniejsze, finansowym, były poszczególne republiki. De facto to 
one ustalały zakres współpracy, wybierały podmioty, tj., państwa i instytucje, 
z którymi chciały taką współpracę prowadzić, a organy centralne pełniły rolę 
koordynatora, który zbierał propozycje i je zatwierdzał. Ponadto, część kontak
tów odbywała się z pominięciem centrali, na co wielokrotnie uskarżali się pra
cownicy belgradzkich urzędów przy okazji np. konieczności przygotowania 
jakiejś analizy czy gromadzenia danych statystycznych. Trudno o bardziej prze
konujący dowód na tego typu problemy niż ustawa o ewidencji współpracy 
naukowej, kulturalnej, oświatowej i technicznej z zagranicą, uchwalona właśnie 
na początku lat osiemdziesiątych (Zakon o evidenciji o naucnoj, kulturnoj, 
prosvetnoj i tehnickoj saradnji sa inostranstvom; „Sluzbeni list SFRJ” nr 59 
z 28.10.1981). Ustawa regulowała prowadzenie ewidencji w zakresie:

badań naukowych; wyjazdów na specjalizacje oraz wymiany ekspertów i innych pracowni
ków; oddelegowywania obywateli Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii do 
pracy zagranicą w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, 
technicznej i technologicznej; międzynarodowych konferencji w kraju i zagranicą; dokształ
cania zawodowego; pobytów studyjnych; wymiany i korzystania z naukowej i technicznej 
dokumentacji oraz informacji; kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w in
nych placówkach oświatowych; imprez artystycznych i kulturalnych; wizyt i występów go
ścinnych; udziału w pracy zagranicznych organów i ciał będących częścią międzynarodo
wych organizacji, jak również innych przedmiotów lub form naukowej, kulturalnej, oświa
towej, technicznej i technologicznej współpracy z zagranicą3.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nakładała na „organizacje pracy uspołecz
nionej i inne samorządowe organizacje oraz wspólnoty, organy i organizacje 
społeczno-politycznych wspólnot, społeczno-polityczne oraz inne społeczne 
organizacje i stowarzyszenia obywateli uczestniczące w tworzeniu naukowej, 
kulturalnej, oświatowej, technicznej i technologicznej współpracy z zagranicą”4.

3 W oryginale: „naucna istrazivanja; specijalizaciju i razmjenu strucnjaka i drugih radnika; upućivanja 
gradana Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije na rad u inostranstvo u okviru medunarodne 
naucne, prosvetne, kulturne, tehnicke i tehnoloske saradnje; medunardne skupove u zemlji i u inostranstvu; 
strucnu obuku; studijske boravke; razmenu i korisćenje naucne i tehnicke dokumentacije i informacija; 
skolovanje u visokoskolskim i drugim obrazovnim ustanovama; umetnicke i druge kulturne manifestacije; 
gostovanja; ucesće u radu stranih organa i tela medunarodnih organizacija, kao i na druge predmete, od- 
nosno oblike naucne, kulturne, prosvetne tehnicke i tehnoloske saradnje sa inostranstvom” (art. 5).

4 W oryginale: „organizacije udruzenog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, organi 
i organizacije drustveno-politickih zajednica, drustveno-politicke i druge drustvene organizacije 
i udruzenja gradana, koji ucestvuju u ostvarivanju naucne, kulturne, prosvetne, tehnicke i tehnoloske 
saradnje sa inostranstvom” (art. 7).
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Z kolei w artykule 9 mowa jest o bezpośredniej współpracy obywateli SFRJ 
oraz, że również w jej przypadku należy gromadzić informacje, nad czym pieczę 
mają sprawować właściwe organy w republikach i okręgach. Organizacje były 
zobowiązane w ciągu 30 dni dostarczyć dane do właściwego organu w republice 
-  w Chorwacji był to Zavod za kulturu Hrvatske. Ten z kolei, co 3 miesiące, 
musiał przekazywać informacje do odpowiednich organów związkowych.

Dwa artykuły w tej ustawie mogą budzić zdziwienie. Bowiem ten relatyw
nie krótki i ogólny akt prawny przewiduje również konkretne sankcje 
w przypadku niewywiązania się z obowiązku prowadzenia ewidencji, nakła
dając kary zarówno na poszczególne organizacje (dla instytucji od 5000 do 
50000 dinarów), jak i na osoby za to odpowiedzialne (od 500 do 1000 dina
rów). Artykuł 14 natomiast mówi o konieczności przekazywania danych 
(zarówno przez instytucje poszczególnych republik, jak i instytucje związ
kowe) do właściwych organów związkowych również w czasie stanu wojen
nego lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia wojennego5. Łatwo dostrzec 
w tych dwóch zapisach ślad bieżących problemów wewnętrznych, z jakimi bo
rykała się w latach osiemdziesiątych Jugosławia. Wiadomo skądinąd, że postę
puje wówczas stopniowy paraliż większości urzędów federalnych. Wiele wspól
nych organizacji przestawało funkcjonować, a jedną z tych, w której kryzys 
Jugosławii był najbardziej widoczny, było Stowarzyszenie Pisarzy Jugosławii, 
w latach osiemdziesiątych dryfujące od kryzysu do kryzysu. Ostatni IX Kongres 
SKJ, jaki odbył się w Nowym Sadzie, pokazał wyraźne różnice pomiędzy dele
gatami z poszczególnych republik, które Ivo Goldstein nazwał różnicami 
w poglądach na literaturę i politykę nie do przezwyciężenia („nepomirljive razli- 
ke u stavovima o knjizevnosti i politici”)6. Reasumując, w wielu dziedzinach 
poszczególne republiki prowadziły własną politykę. Dotyczyło to również poli
tyki kulturalnej (nie było wówczas centralnego ministerstwa kultury, każda re
publika miała swoje) oraz współpracy kulturalnej z zagranicą.

W s p ó ł p r a c a  k u l t u r a l n a

Współpraca kulturalna pomiędzy obydwoma krajami opierała się na podpi
sywanym na kilkuletnie okresy dokumencie nazywanym Programem reali
zacji umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową

5 W oryginale: „ratnog stanja ili u slucaju neposredne ratne opasnosti”.
6 I. Goldstein: Je li se Jugoslavija mogla odrzati?, s. 82 http://www.cpi.hr/download/ links/hr/7274.pdf. 

W oryginale: „No, ni u kulturi, dakako, nije sve bilo jednoznacno: 1985. je, tako, odrzan posljednji Kongres 
Saveza knjizevnika Jugoslavije, na kojemu su republicke delegacije izrazile nepomirljive razlike u stavovi- 
ma o knjizevnosti i politici. Slicno tome 1987. je u Pristini, nakon mnogih odgoda i uz ocevidan bojkot 
dijela srbijanskih historicara, odrzan i posljednji kongres Saveza historicara Jugoslavije”.

http://www.cpi.hr/download/


a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii1. W latach osiemdziesią
tych zawarto cztery takie umowy. Na lata 1980, 1981 i 1982 program został 
podpisany 18.01.1980 roku w Belgradzie, na lata 1983, 1984 i 1985 
21.01.1983 roku w Warszawie, na lata 1986, 1987 i 1988 21.03.1986 roku 
w Belgradzie i na lata 1989, 1990 i 1991 10.03.1989 roku w Warszawie. Jak 
widać, miejsce podpisania podlegało rotacyjnej zmianie, a sam fakt podpisa
nia umowy poprzedzały negocjacje prowadzone w Belgradzie lub w Warszawie 
przez specjalną, polsko-jugosłowiańską Komisję mieszaną ds. współpracy kultu
ralnej i naukowej. W trakcie obowiązywania Programu odbywały się również 
konsultacje na temat przebiegu współpracy i realizacji zawartej umowy.

Jeśli chodzi o polską stronę, współpraca w przypadku większych przed
sięwzięć była realizowana przez centralną instytucję -  Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, w przypadku mniejszych przez poszczególne instytucje kulturalne, 
współpracujące ze swoimi jugosłowiańskimi odpowiednikami. Tak to wy
glądało od strony formalnej. W praktyce budżety tych instytucji bywały zbyt 
małe i musiały one zwracać się do Ministerstwa z prośbą o dofinansowanie, 
a samo nawiązanie współpracy było możliwe tylko pod warunkiem wyraże
nia zgody przez Ministerstwo. Bywało, że instytucje typowano odgórnie, 
a wprowadzenie w życie współpracy zależało już od dobrej woli „wybrań
ców”. I tak, określone środowiska były w jakimś stopniu sterowane i skazane 
na współpracę z określonymi podmiotami. Przykładowo w artykule 75 pro
gramu na lata 1983, 1984 i 1985: „Obie Strony będą popierać współpracę 
kulturalną między województwami, miastami, republikami i okręgami auto
nomicznymi. Obie Strony będą szczególnie popierać współpracę stolic obu 
państw Warszawy i Belgradu, jak też miast Krakowa i Skopje, Związku Or
ganizacji Kulturalnych Słowenii i odpowiednich organizacji kulturalnych 
województwa katowickiego oraz współpracę między Republikańską Wspól
notą Kulturalno-Oświatową z Pljevlja i odpowiednimi organizacjami kultu
ralnymi województwa wałbrzyskiego”7 8. Mogło oczywiście zdarzyć się tak, 
że kolejność była odwrotna, najpierw na skutek inicjatywy oddolnej jakieś 
organizacje, instytucje prowadziły ze sobą rozmowy, a dopiero później zapi
sywano to w Programie. Mógł też impuls płynąć z jednej strony, przy równo
czesnym zainteresowaniu/braku zainteresowania/obojętności drugiej strony. 
Zrealizowane projekty, jak również ślady nawiązywania współpracy zachowane 
w dokumentach, potwierdzają, że każdy z powyższych scenariuszy był możliwy.

Sytuacja w Jugosławii z polskiej perspektywy jawiła się w następujący 
sposób:
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7 Odwołanie do umowy podpisanej w Belgradzie 6 lipca 1956 roku.
8 Archiwum MKiS. Syg. 1509/4.
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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 samowystarczalności 

finansowej,
-  różnice systemu walutowego w obu krajach i wypływające stąd trudności transferu hono

rariów (przy wymianie komercyjnej) i zakupu biletów lotniczych na terenie Jugosławii9.

Prawdopodobnie jedna z ostatnich analiz współpracy kulturalnej (bez pod
pisów, pieczęci, daty), zapewne pochodząca z końca lat osiemdziesiątych, 
wyraźnie pokazuje zmianę systemową i ustrojową, jaka się właśnie dokony
wała oraz zanik znaczenia czynnika politycznego przy równoczesnym wzro
ście roli czynnika finansowego.

Największy wpływ na realizację Programu miała i mieć będzie w najbliższej przyszłości 
sytuacja finansowa współpracujących instytucji kulturalnych obu krajów.

Przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce będą miały również wpływ na rozwój 
współpracy kulturalnej z Jugosławią. Skromne środki finansowe i pełna samodzielność in
stytucji kulturalnych spowodują daleko idącą selekcję partnerów do współpracy. Należy 
oczekiwać, że wysokie koszty podróży do Jugosławii i utrzymania w Polsce zawężą krąg in
stytucji współpracujących. (...)

W ostatnich latach współpraca kulturalna z Jugosławią nie była centralnie sterowana. 
Konstrukcja Programu pozwalała jugosłowiańskim instytucjom zapraszać polskich twórców 
wg własnego wyboru i chociaż często nie było to wygodne dla Polski, większość zaproszo
nych skorzystała z zaproszeń. Również udział polskich zespołów artystycznych w między
narodowych festiwalach odbywał się zgodnie z zainteresowaniem organizatorów10.

Słychać w tym zdaniu nutę niezadowolenia z faktu zapraszania niewygod
nych twórców (chodzi przede wszystkim o osoby związane z opozycją lub 
emigracją). Możliwości wpływania na to, kogo zaprosi jugosłowiańska stro
na, zapewne dla ówczesnej władzy nie były satysfakcjonujące. Wydaje się 
też, że o wolności w zakresie zapraszania i nawiązywania współpracy przez 
polskie instytucje i twórców z jugosłowiańską stroną mowy być nie mogło. 
Na wszelką formę współpracy musiały wyrazić zgodę lokalne struktury władzy 
i partii, a na szczeblu centralnym Ministerstwo Kultury i Sztuki. Świadczy o tym 
dobitnie korespondencja Gdyńskiego Teatru Dramatycznego z Ministerstwem 
i Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku w sprawie nawiązania współpracy z Jugo
słowiańskim Teatrem Dramatycznym w Rijece, jak również fakt, że na każdy 
indywidualny wyjazd zgodę musiało wyrazić Ministerstwo.

9 Notatka nt. współpracy kulturalnej z Jugosławią (bez pieczątek, daty, podpisów). Archiwum 
MKiS. Syg. 1509/5.

10 Archiwum MKiS. Syg. 1509/5.
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W s p ó ł  p r a c a  w  z a k r e s i e  l i t e r a t u r y

I D Z I A Ł  A L NO Ś  CI  W Y D A W N I C Z E J

Program realizacji umowy o współpracy kulturalnej składał się z dwu za
sadniczych części: Nauka, szkolnictwo wyższe i oświata oraz interesującej 
mnie: Kultury i sztuki. W ramach każdej części pojawiały się podpunkty, 
które regulowały określone sfery. Podpunkt F dotyczył Literatury i działal
ności wydawniczej. W programie na lata 1980, 1981 i 1982 w artykule 59 
zapisano, że obie strony dołożą wszelkich starań, aby wydać co roku co 
najmniej po trzy przekłady ze współczesnej literatury pięknej, a do realiza
cji tej współpracy wyznaczono wydawnictwa: ze strony jugosłowiańskiej 
były to Prosveta i Nolit, a ze strony polskiej Naczelny Zarząd Wydaw
nictw. W artykule 66 stwierdzono, że: „Obie Strony będą popierać wyda
wanie na zasadzie wzajemności antologii poezji i prozy oraz słowników”. 
W artykule 62 przewidziano również wymianę po 2 krytyków, literatów 
i tłumaczy literatury pięknej, czym miały się zająć ze strony polskiej Zwią
zek Literatów Polskich, ze strony jugosłowiańskiej Stowarzyszenie Tłuma
czy Literatury Pięknej SR Serbii i Związek Literatów SR Chorwacji. 
Ostatnia kwestia w następnym programie na lata 1983, 1984 i 1985 w arty
kule 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 swojego przedstawiciela 
na podobne imprezy w Polsce lub na pobyt studyjny na taki sam okres11.

W obu umowach znalazł się artykuł: „Obie Strony będą rozwijać, na zasa
dach wzajemności, 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 omó
wione w dwóch artykułach (odpowiednio 55 i 56 oraz 57 i 58). Artykuł 55 
i odpowiednio 57 uzyskały brzmienie:

11 Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową 
a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1983, 1984 i 1985 podpisany w imieniu 
Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Związkowej Rady Wykonawczej Skupsztyny Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii. Archiwum MKiS. Syg. 1509/4, s. 34.
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Obie Strony za pośrednictwem właściwych instytucji i organizacji będą popierać i rozwi
jać współpracę w zakresie literatury i działalności wydawniczej, dążąc do zrównoważenia 
proporcji przekładów obu krajów (Archiwum MKiS, syg. 1509/4).

Zaś artykuł 56 -  odpowiednio 58:

Obie strony, za pośrednictwem właściwych instytucji i organizacji, będą rozwijać współpracę
w zakresie przekładów dzieł literackich drugiej Strony oraz wymiany tłumaczy literatury.

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 tłu
maczy na 30 dni.

-  Stowarzyszenie Tłumaczy Bośni i Hercegowiny zaprosi jednego tłumacza na Spotkania 
Tłumaczy Literatury w maju 1987 roku w Sarajewie (pobyt 10-dniowy). Strona polska 
zaprosi na zasadzie wzajemności tłumaczy z Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercego
winy w kwietniu lub październiku 1987 roku.

-  Stowarzyszenie Chorwackich Tłumaczy Literatury wymieni z odpowiednią polską orga
nizacją tłumaczy na okres 15 dni.

W Programie na lata 1989, 1990 i 1991 zapis ten brzmi niemal tak samo, 
z tą różnicą, że zamiast Stowarzyszenia Tłumaczy Bośni i Hercegowiny 
pojawiło się Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich Macedonii, które miało 
zaprosić polskich tłumaczy na Spotkania Tłumaczy w Tetowie.

Przyglądając się Programom na lata 1980-1985 i 1986-1991 widać, że sta
łą współpracę prowadziły ze sobą polskie stowarzyszenia literatów i tłuma
czy ze swoimi chorwackimi i serbskimi odpowiednikami, a jej zakres się 
rozszerzał (m.in. liczba dni w wymianie tłumaczy). Było to zapewne efektem 
wzrostu świadomości potrzeby tego typu wyjazdów, których było mało 
w porównaniu do wyjazdów pisarzy na różne sympozja, festiwale itp. Na 
przykład konieczność zwiększenia wymiany tłumaczy sygnalizowała Amba
sada PRL w Belgradzie w piśmie odnoszącym się do opracowywanego 
wówczas i konsultowanego planu współpracy kulturalnej i naukowej na lata 
1986-1990 (fotokopia, bez podpisu):

W ramach wymiany kulturalnej należy więcej uwagi poświęcać sprawie przekładów ksią
żek i działalności wydawniczej. W związku z tym należy poddać szczególnej opiece tłuma
czy poprzez ustanowienie dla nich specjalnych stypendiów, organizowanie wzajemnych se
minariów, zapewnienie stałego dopływu informacji wydawniczych zarówno dla tłumaczy, 
jak i wydawnictw, organizowanie stałych roboczych ekspozycji książek itp.12

innym powtarzającym się motywem było dążenie do równoważenia pro
porcji w tłumaczeniach, na co zwracała szczególną uwagę strona polska.

12 Archiwum MKiS. Syg. 1268/14.
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W s p ó ł  p r a c a  p o m i ę  d z y  z w i ą  z k a m i  p i s a r z y

Poza programem ogólnym, który był w zasadzie podstawą i ogólnym zary
sem współpracy, więcej konkretów pojawiało się w umowach zawieranych 
na podstawie programu przez poszczególne związki twórców. Niewątpliwie 
jednymi z najbardziej dynamicznie i regularnie współpracujących ze sobą 
związków były Związek Literatów Polskich i Związek Literatów Jugosławii. 
Ich umowy o współpracy również miały ogólny charakter. Na ogół były 
podpisywane po zawarciu programu o współpracy. Jedną z takich umów 
podpisano na lata 1985-1987. Definiowała ona ogólne zasady współpracy 
i kwestie finansowe; koszty pobytu pokrywała strona zapraszająca, koszty 
podróży -  wysyłająca. Konkrety ustalano w protokołach o współpracy pod
pisywanych między Związkami na każdy rok oddzielnie. Protokół najczę
ściej określał minimalną liczbę dni pobytu pisarzy oraz tłumaczy i propono
wał wykaz imprez, jak również cel przyjazdu. Do Polski zapraszano pisarzy 
na seminaria i cyklicznie odbywające się festiwale, jak np. Warszawska Je
sień Poezji czy Międzynarodowy Listopad Poetycki w Poznaniu. Na tzw. 
pobyty studyjne przyjeżdżali też pisarze w celu zbierania materiałów literac
kich o danym kraju. I tak, przykładowo w 1987 roku, każda ze stron, ZLP 
i ZPJ, 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 jednocześnie tłumacz literatury słoweńskiej. 
Wymiana tłumaczy nie była stałą praktyką. 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 nie pojawia się żaden 
tłumacz. W roku 1989 w ogóle nie zostali wymienieni.

Twórczość przekładowa pozostaje tą dziedziną, w której skutki wprowa
dzenia stanu wojennego są najmniej widoczne. Co więcej, lata osiemdziesią
te okazują się najlepszym czasem dla tłumaczeń literatury chorwackiej 
w Polsce. Na ogólną liczbę 51 przekładów z lat 1944-1989 (nie zostały 
wzięte pod uwagę antologie poezji, prozy i dramatu prezentujące dorobek 
jugosłowiański oraz drugie wydania tych samych tytułów, a uwzględniono 
Bunt chłopów Augusta Senoi -  przekład z języka rosyjskiego) 21 przypada 
właśnie na lata osiemdziesiąte (dla porównania: lata czterdzieste -  1 książka; 
lata pięćdziesiąte -  5; lata sześćdziesiąte -  11; lata siedemdziesiąte -  13), 
a 1981 rok z pięcioma przekładami jest najlepszym rokiem w całym wspo
mnianym okresie13. Niniejsze dane liczbowe pokazują sukcesywny wzrost

13 Na podstawie bibliografii, którą opracowuję w ramach projektu badawczego i która wkrótce 
ukaże się w druku.
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liczby przekładów w każdej dekadzie, co z jednej strony można traktować 
jako kontynuację wyraźnej tendencji, z drugiej strony można spekulować, ile 
książek mogło się jeszcze ukazać, gdyby nie 13 grudnia 1981 roku. Jedno 
jest pewne, dużo widoczniejsze było wprowadzenie stanu wojennego w in
nych dziedzinach współpracy kulturalnej niż literatura przekładowa. Nie 
powtórzyła się też sytuacja z 1948 roku, kiedy nastąpił konflikt Jugosławii 
z ZSRR i krajami komunistycznymi, którego początek wyznacza rewolucja 
Informbiura i wyrzucenie Związku Komunistów Jugosławii z tej organizacji. 
Miało to wówczas katastrofalne konsekwencje dla polsko-jugosłowiańskiej 
współpracy kulturalnej (żywo i dynamicznie rozwijającej się do roku 1948). 
Nastąpiło zamrożenie wszelkich kontaktów. W latach 1948-1956 ukazały się 2 
tłumaczenia, Dzieci wielkiej wsi Mato Lovraka i przekład z rosyjskiego Buntu 
chłopów Augusta Senoi. Lata osiemdziesiąte nie tylko pod względem liczbo
wym prezentują się bardzo dobrze na tle poprzednich dziesięcioleci i w kontek
ście niespokojnej sytuacji politycznej, lecz również tytuły, jakie wówczas się 
ukazują, zasługują na uwagę.

P R Z E K Ł  ADY P O E Z J I

Na początku i na końcu dekady wydano dwie książki, które ze względu na 
stopień trudności przekładowej były ogromnym wyzwaniem. Chodzi o dwie 
antologie poezji: wieku dwudziestego -  Wewnętrzne morze. Antologia poezji 
chorwackiej X X  wieku oraz poezji starochorwackiej, a właściwie dorobku 
literackiego jednego miasta, wówczas Republiki Dubrownickiej -  Dubrow
nicka poezja miłosna. Pierwsza pozycja to przedsięwzięcie bez precedensu 
w dziejach tłumaczeń literatury chorwackiej na język polski. Ponad sześćset- 
stronicowy wybór współczesnej poezji, w którym znalazły się wiersze sie- 
demdziesięciorga dwojga autorów14. W sumie przekładało te teksty dwadzie

14 Są wśród nich: Frano Alfirević, Goran Babić, Zvonimir Balog, Milan Begović, Julije Benesić, 
Tito Bilopavlović, Branimir Bosnjak, Dobrisa Cesarić, Dalibor Cvitan, Marija Cudina, Mak Dizdar, 
Dragutin Domjanić, Jure Franicević-Plocar, Marin Franicević, Fran Galović, Mate Ganza, Zvonimir 
Golob, Zlatko Gorjan, Vlado Gotovac, Dubravko Horvatić, Dubravko Ivancan, Jure Kastelan, Ivan 
Goran Kovacić, Gustav Krklec, Stanko Jurisa, Veselko Koroman, Miroslav Krleza, Vesna Krmpotić, 
Slavko Miroslav Mader, Slavko Mader, Vjekoslav Majer, Sonja Manojlović, Nikola Martić, Antun 
Gustav Matos, Tonci Petrasov Marović, Łjerka Mifka, Slavko Mihalić, Stijepo Kocan Mijović, 
Nikola Milićević, Vladimir Nazor, Josip Osti, Łuko Paljetak, Vesna Parun, Boro Pavlović, Marija 
Peakić, Łuka Perković, Nikica Petrak, Janko Polić Kamov, Josip Pupacić, Vladimir Reinhofer, 
Tomislav Sabljak, Zeljko Sabol, Josip Sever, Ivan Slamnig, Milivoj Slavicek, Ante Stamać, Duro 
Sudeta, Antun Branko Simić, Stanislav Simić, Adriana Skunca, Antun Soljan, Nikola Sop, Krsto 
Spoljar, Dragutin Tadijanović, Zlatko Tomicić, Tin Ujević, Vladimir Vidrić, Ivo Vojnović, Sime 
Vucetić, Andelko Vuletić, Łjubo Wiesner, Igor Zidić.



Leszek Małczak: Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej... 227

ścioro ośmioro tłumaczy15, dwie zaś osoby odegrały najważniejszą rolę 
w powstaniu tej książki: chorwacki poeta, polonofil i tłumacz Milivoj 
Slavicek oraz krakowski jugoslawista, poeta, tłumacz Julian Kornhauser. 
Druga antologia to wybór renesansowej i barokowej poezji miłosnej -  pro
jekt warszawskiej kroatystki Joanny Rapackiej, która zaprosiła do współpra
cy siedmioro polskich poetów i tłumaczy z różnych języków16 przekładają
cych wiersze osiemnaściorga poetów17. Jeśli chodzi o poezję, to w omawia
nym okresie ukazał się jeszcze w 1981 roku tomik wierszy Slavka Mihalicia 
Sen w świetle w wyborze, tłumaczeniu i ze wstępem Juliana Kornhausera. 
Do przekładu poezji należałoby również zaliczyć Ballady Pietrka Kerempu- 
ha Miroslava Krlezy. Zadania ich przeniesienia na język polski podjął się 
Alija Dukanović, tworząc niewątpliwie jeden z najbardziej kontrowersyjnych 
przekładów literatury chorwackiej w Polsce w ogóle.

P R Z E K Ł A D Y  P R O Z Y

Dla znajomości i recepcji chorwackiej twórczości prozatorskiej istotne są 
przekłady dwóch książek Ranko Marinkovicia, niewątpliwie zaliczanych do 
klasyki literatury chorwackiej, powieści: Cyklop i Wspólna kąpiel. Ponadto 
przetłumaczono jeszcze powieści Antuna Soljana Port, Petara Segedina Ra
port z prowincji, Mirka Bozicia Bombę i mniej znane: Mirka Sabolovicia 
Miedze, które dzielą, Krsto Spoljara Kłopoty z muzą oraz Czas i pajęczyna. 
Edukacja sentymentalna na modłę chorwacka (w Polsce ukazały się trzy 
książki Krsto Spoljara, pomimo tego, że pisarz ten nie jest zaliczany do czo
łówki chorwackich prozaików). Krótszą formę prozatorską reprezentują 
opowiadania chorwackiego borgesowca Drago Kekanovicia w wyborze pol

15 Jacek Baluch, Stanisław Barańczak, Zbigniew Bieńkowski, Maria Dąbrowska-Partyka, Alija 
Dukanović, Wojciech Gałązka, Jerzy Gizela, Marian Grześczak, Anna Kamieńska, Julian Kornhau
ser, Tadeusz Kubiak, Leopold Lewin, Bożena Nowak, Tadeusz Nowak, Jan Bolesław Ożóg, Seweryn 
Pollak, Aleksander Rymkiewicz, Barbara Sadowska, Joanna Salamon, Barbara Siwierska, Milivoj 
Slavicek, Włodzimierz Słobodnik, Zygmunt Stoberski, Adriana Szymańska, Tadeusz Śliwiak, Adam 
Włodek, Adam Zagajewski, Edward Zych.

16 Zbigniewa Bieńkowskiego, Jerzego Ficowskiego, Zygmunta Kubiaka (przekładał poezję łaciń
ską), Jerzego Łitwiniuka, Andrzeja Mandialiana, Adrianę Szymańską, Mirosławę Szymańską, Wikto
ra Woroszylskiego.

17 Ivana Bunicia Vucicia, Iliji Crijevicia (Aelius Łampridius Cervinus), Dzore Drzicia, Marina 
Drzicia, Ignjata Durdevicia, Stijepo Durdevicia, Ivana Gundulicia, Marko Faustina Galjufa (Marcus 
Faustinus Gagliuffius), Duro Hidzy, Rajmunda Kunicia (Raymundus Cunichius), Oracio Mazibradi- 
cia, Sisko Menceticia, Nikoli Naljeskovicia, Sabo Bobaljevicia Miseticia, Karlo Pucicia (Carolus 
Puteus), Dinko Ranjiny, Antuna Bratoslajicia Sasina, Dominko Zlataricia. Na początku wyboru 
znalazły się wiersze ludowe i anonimowe.
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skim zatytułowane Zagłada i opowiadania SF Zvonimira Furtingera Potrze
buję twojego ciała i Rozprawa precedensowa.

P R Z E K Ł  ADY L I T E R A T U R Y  W S P O M N I E N I O W E J  I E S E I S T Y C Z N E J

W omawianym okresie ukazały się aż trzy pozycje z zakresu literatury ese
istycznej oraz wspomnieniowej: znana i przetłumaczona na wiele języków 
książka Jozy Horvata: Besa -  dziennik podróży; kolejna to obszerny -  przy
gotowany przez Jana Wierzbickiego -  wybór tego typu literatury z bogatej 
spuścizny Miroslava Krlezy pt. Dzienniki i eseje; oraz wspomnienia jednego 
z największych chorwackich polonofilów -  człowieka, który prawdopodob
nie najwięcej uczynił na rzecz zbliżenia obu narodów i wzajemnego pozna
nia -  Julije Benesicia Osiem lat w Warszawie.

P R Z E K Ł  ADY L I T E R A T U R Y  D Z I E C I Ę  C E J  I MŁ O D Z I E Ż  O W E J

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć tłumaczeń literatury dziecięcej i mło
dzieżowej. Obok Babci Katarzyny autorstwa dobrze już znanej najmłodszym 
czytelnikom Andelki Martić (książka doczekała się dwóch edycji: w 1981 
i 1986 roku) ukazały się jeszcze dwie pozycje adresowane do nieco starszego 
odbiorcy: Zvonimira Milceca My z Bukovca oraz Ivicy Ivanca Maturzyści.

P R Z E K Ł  ADY W C Z A S O P I S M A C H

Publikacje w czasopismach w latach osiemdziesiątych to około 150 pozy
cji. W piśmie specjalizującym się w popularyzacji twórczości autorów ob
cych, najbardziej renomonowanym czasopismie tego typu, „Literaturze na 
Świecie”, kilkakrotnie pojawiali się chorwaccy autorzy (w 1980 roku w nu
merze 9 i 12, w 1983 roku w numerze 5, w 1986 w numerze 1, w 1988 
w numerze 10 i w 1989 w numerze 4). Z wyjątkiem 1989 roku każdy z tych 
numerów zawierał większą liczbę publikacji. W numerze 9 z 1981 roku 
przedstawiono jugosłowiański ekspresjonizm. Jego chorwacką wersję repre
zentowały wiersze Miroslava Krlezy i Antuna Branka Simicia, esej Krlezy 
o ekspresjonizmie oraz tekst Dobrisy Cesaricia o A.B. Simiciu. Numer 10 
z 1988 roku, zawierający między innymi przekłady chorwackiej liryki miło
snej, był swoistą zapowiedzią wydanej w roku następnym antologii Dubrow
nicka poezja miłosna. Pozostałe tytuły ograniczały się do pojedynczych publika
cji. Dosyć regularnie ukazywały się tlumaczenia z literatury chorwackiej na 
łamach „Faktów” i „Kultury Dolnośląskiej”, gdzie swoje przekłady publiko



Leszek Małczak: Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej... 229

wał Edward Zych, krakowskiego „Życia Literackiego” oraz magazynu dla 
dzieci „Świerszczyk”.

D r a m a t

W dziedzinie dramatu, tradycyjnie najrzadziej tłumaczonego i zarazem publi
kowanego rodzaju literackiego, po raz pierwszy w Polsce ukazał się dwutomowy 
książkowy wybór tesktów opracowany przez Ognjena Lakićevicia. W Antologii 
jugosłowiańskiego dramatu znalazły się dwa utwory autorów chorwackich: 
kultowe Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna Ivo Bresana oraz 
Chorwacki Faust Slobodana Snajdera. Powyższą publikację uzupełnia jeszcze 
jeden przekład utworu Ivo Bresana pt. Uroczysty bankiet w przedsiębiorstwie 
pogrzebowym. Widowisko sceniczne w sześciu obrazach z prologiem w tłuma
czeniu Stanisława Kaszyńskiego, popularyzatora twórczości jugosłowiańskiego 
dramatopisarza w Polsce. Ukazał się on w czasopiśmie „Dialog” (4/1980).

T e a t r

Biorąc pod uwagę polskie premiery, wstępy gościnne chorwackich teatrów 
i sztuki w Teatrze Telewizji, w omawianym okresie odbyło się około 27 
premierowych spektakli. Całą dekadę można nazwać okresem Bresana. Po
za Przedstawienia Hamleta we wsi Głucha Dolna118, które zostało w latach 
osiemdziesiątych wystawione przez 7 (a spośród nich 4 zrobiły to w 1981 
roku) teatrów i doczekało się realizacji telewizyjnej wyreżyserowanej przez 
Olgę Lipińską -  wystawiano jeszcze: Śmierć przewodniczącego komitetu 
domowego, Uroczysty bankiet w zakładzie pogrzebowym, Szatan na Wydzia
le Filozoficznym, Wspinacz (Elektrownia w Suchym Dole), Wykopaliska 
archeologiczne we wsi Dilj. A zatem na ogólną liczbę 27 przedstawień 13 
przypada na twórczość jednego autora. Fenomen popularności Bresana wy
nika z czynników pozaliterackich. Najważniejszy z nich to ten natury poli
tycznej i bardzo atrakcyjna jak na te czasy potencjalna subwersywność obec
na w tekstach Bresana18 19.

18 Na ten temat wkrótce ukaże się artykuł pt Między polityką i estetyką w zrecenzowanej już książ
ce pod redakcją Bożeny Tokarz.

19 W sezonie teatralnym 1980/1981 w kategorii najczęściej granych autorów zagranicznych w Pol
sce Ivo Bresan zajął 9 miejsce (142 przedstawienia, 6 realizacji, 3 sztuki, 49 266 widzów); w katego
rii sztuk zagranicznych o największej frekwencji uplasował się na 18 miejscu z przedstawieniem 
Uroczysty bankiet... (67 przedstawień, 1 realizacja, 26 549 widzów); w sezonie teatralnym 
1981/1982 Bresan uplasował się wśród autorów na 18 miejscu (59 przedstawień, 1 realizacja, 
1 sztuka, 31 813 widzów) -  w omawianym okresie jako jedyny dramatopisarz z Jugosławii.
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W latach osiemdziesiątych odwiedzał Polskę dwukrotnie Teatr Satyryczny 
Jazavac z Zagrzebia; w 1980 roku przyjechał do Warszawy ze sztuką Czło
wiek na stanowisku Fadila Hadzicia, a w 1986 roku do Poznania z tekstem 
Panowie i obywatele tegoż samego autora; w 1985 roku w Krakowie i War
szawie gościł Teatr Dramatyczny Gavella z Glembajami Krlezy; w 1989 
roku odbyły się w Warszawie występy Chorwackiego Teatru Narodowego 
z Zagrzebia, wystawiającego sztukę Tirso de Moliny Uwodziciel z Sewilii 
i kamienny gość oraz utwór bośniacko-hercegowińskiego autora Amira 
Bukvicia Homo novus.

O  L I T E R A T U R Z E  I K U L T U R Z E  C H O R W A C K I E J

W kategorii tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej opublikowano 
około 350 pozycji (uwzględniając zarówno pozycje książkowe, jak i publika
cje w czasopismach). Jest to liczba zbliżona do tej z lat siedemdziesiątych 
(dla porównania w II polowie lat czterdziestych -  około 100, lata pięćdzie
siąte i sześćdziesiąte po około 250). Wśród pozycji książkowych znalazły 
się: niewielkich rozmiarów książeczka o poezji jugosłowiańskiej autorstwa 
Juliana Kornhausera: Współczesna poezja jugosłowiańska (1941-1970) wy
dana przez Ossolineum w 1980 roku w serii „Nauka dla wszystkich”; tegoż 
samego autora Wspólny język  (Katowice 1983), w której autor pisał między 
innymi o poezji modernistycznej, dramacie Krlezy pt. Krzysztof Kolumb, 
nadrealizmie, poezji Vesny Parun, poezji Milivoja Slavicka, o Goranie Babi- 
ciu, prozie tzw. borgesowców, OFF-poezji20 21. W 1982 roku w Łodzi ukazała 
się książka Edwarda Madanego na temat literatury wojennej Jugosłowiański 
bóg Mars. Proza narodów Jugosławii w czasie wojny wyzwoleńczej21. Zain
teresowania naukowe warszawskiej kroatystki, profesor Joanny Rapackiej, 
zostały zwieńczone rozprawą Złoty wiek sielanki chorwackiej poświęconą

20 Rozdziały: M it w chorwackiej poezji modernistycznej (Milan Begović, Dragutin Domjanić, Vla- 
dimir Nazor, Vladimir Vidrić), s. 5-18; „ Związane ” sonety Vojnovicia, s. 19-29; Organizacja prze
strzeni w dramacie poetyckim „Krzysztof Kolumb” Mirosława Krlezy, s. 42-52; Źródła chorwackiego 
nadrealizmu (Drago Ivanisević, Radovan Ivsić) s. 53-60; Słowa-klucze w poezji Vesny Parun (próba 
interpretacji) s. 83-98; Dziennik mówiony (o ironii w poezji Milivoja Slavicka), s. 132-148; Katego
ria nowości na przykładzie chorwackiej literatury lat 70-tych, (Goran Babić, proza „borgesowców”; 
OFF-poezja) s. 244-265.

21 J. Barković, s. 101-105; Cesarec August; Desnica Vladan, s. 133-136; Franicević Plocar Jure, 
s. 277-284 (osobny podrozdział); Kaleb Vjekoslav, s. 118-127 (osobny podrozdział); Kolar Slavko, 
s. 112-114; Kovacić Ivan Goran, s. 59-60; Horvat Joze, s. 81-82 i 311-319 (osobny podrozdział); 
Krleza Miroslav, s. 88-91; Nazor Vladimir, s. 74-78; Novak Slobodan, s. 337-344 (osobny podroz
dział); Slaming Ivan, s. 335-336; Segedin Petar, s. 142-143; Spoljar Krsto, s. 344-352 (osobny 
podrozdział); Stipcević Augustin, s. 114-115.
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ważnemu nurtowi w literaturze dubrownickiej x V i i x V ii wieku -  literatu
rze pastoralnej, a przede wszystkim twórczości często porównywanego do 
Szekspira Marina Drzicia.

Kolejne dwie publikacje to prace zbiorowe. Pierwsza z nich to tom artyku
łów na temat polsko-jugosłowiańskich związków literackich Polska -  Jugo
sławia. Związki i paralele literackie wydany we Wrocławiu w 1987 roku. 
Zawiera on artykuły o polskiej i chorwackiej poezji barokowej, wierszach 
Slavicka o Polsce, dramatach Vojnovicia i Wyspiańskiego, orientalizmach 
w romantycznej poezji chorwackiej i polskiej; jest też artykuł o życiu teatralnym 
w Polsce i w Chorwacji w czasie II wojny światowej22. Druga publikacja pocho
dzi z 1987 roku i są to teksty opublikowane w 62 numerze Prac Historycznolite
rackich Zeszytów Naukowych UJ pod redakcją Mariana Tatary poświęcone 
twórczości ivo Vojnovicia i pochodzące z sesji naukowej zorganizowanej 25 
marca 1980 roku przez Komisje Słowianoznawstwa krakowskiego Oddziału 
PAN z okazji 50 rocznicy śmierci autora Dubrownickiej trylogii23.

Na uwagę zasługuje również pozycja z zakresu naukowej literatury histo
rycznej -  wydana w 1985 roku Historia Jugosławii. Jak stwierdzają na po
czątku wstępu jej autorzy, Wacław Felczak i Tadeusz Wasilewski, „pierwsze 
polskie opracowanie dziejów Jugosławii”24.

P o d s u m o w a n i e

Lata osiemdziesiąte pomimo wielu politycznych zawirowań i pogłębiaj ą- 
cego się kryzysu ekonomicznego, które niewątpliwie ograniczyły wzajemne 
kontakty, były dla polsko-chorwackiej współpracy kulturalnej najlepszą

22 J. Rapacka: Tropami poetów polskiego i chorwackiego baroku, s. 17-27 [o Ivanie Buniciu i Ja
nie Andrzeju Morsztynie]; J. Kornhauser: Milivoja Slviceka wiersze o Polsce, s. 149-158; M. Bo- 
brownicka: 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.

23 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 literackch epoki, s. 19-27; Z. Darasz: Dramatyczność, element 
liryczny i epicki w dramaturgii Vojnovicia, s. 47-54; M. Dąbrowska-Partyka: Motywacje „prawdzi
wości” opowiadania jako wyznacznik ewolucji artystycznej. Proza Ivo Vojnovicia, s. 73-80; J. Korn
hauser: „ 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. Stadnikie- 
wicz-Kerep: Cykl dramatów dubrownickich Vojnovicia i ich zagrzebskie inscenizacje w świetle 
krytyki jugosłowiańskiej, s. 89-97; A. Stankovicz: Czas i przestrzeń w dramatach Ivo Vojnovicia, 
s. 3 7 ^ 5 ; J. Sychowska-Kavedzija: Wizja teatralna trylogii dubrownickiej Ivo Vojnovicia, s. 65-71.

24 W. Felczak, T. Wasilewski: Historia Jugosławii, Ossolineum, Wrocław 1985.
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dekadą w całym okresie od 1944 do 1989 roku. Do najważniejszych wyda
rzeń zaliczyć należy występy ivo Pogorelicia na x  Międzynarodowym Kon
kursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w 1980 roku, zapamiętane 
przede wszystkim ze względu na kontrowersyjny werdykt jury, niespotykany 
sukces Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Bresana, cztery 
wystawy goszczące w wielu miastach: Krakowie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu, z których tę w Płocku przygotowało Muzeum Sztu
ki i Rzemiosła Artystycznego w Zagrzebiu. W dziedzinie literatury należy 
podkreślić wydanie wielu wartościowych i ważnych przekładów, a w szcze
gólności dwie antologie poezji oraz przekłady utworów Miroslava Krlezy 
i Ranko Marinkovicia.

B i b l i o g r a f i a  p r z e k ł  a d ó w  k s i ą ż k o w y c h

1980

Bozić Mirko: Bomba. Tłumaczenie i wstęp M. Krukowska. Czytelnik. Łódź 1980 [Bomba].
Mihalić Slavko: Sen w świetle. Tłumaczenie, wybór i wstęp J. Kornhauser. PIW. Warszawa 1980.

1981

Horvat Joza: „Besa” — dziennik podróży. Tłumaczenie J. Knabe. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 
1981 [„Besa” — brodski dnevnik].

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

Martić Andelka: Babcia Katarzyna. Tłumaczenie M. Kordowicz. Il. E. Salomon. Nasza Księgar
nia. Warszawa 1981 [Baba Kata].

Milcec Zvonimir: M y z Bukovaca. Tłumaczenie E. Kwaśniewska. Nasza Księgarnia. Warszawa 
1981 [Zvizduk s Bukovca].

Soljan Antun: Port. Tłumaczenie M. Krukowska. PIW. Warszawa 1981 [Luka].

1982

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

1983

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

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

Spoljar Krsto: Kłopoty z muzą. Tłumaczenie i wstęp D. Cirlić-Straszyńska. Wydawnictwo Łódz
kie. Łódź 1983 [Neprilike s muzom].
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1984

Krleza Miroslav: Dzienniki i eseje. Wybór i wstęp J. Wierzbicki. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1984.

1985

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

Kekanović Drago: Zagłada. Tłumaczenie M. Krukowska. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1985 
[Wybór na podstawie: Vecera na verandi; Ledena suma i druge kratkeprice].

Segedin Petar: Raport z  prowincji. Tłumaczenie B. Nowak. Posłowie M. Dąbrowska-Partyka. 
Wydawnictwo Literackie. Kraków 1985 [Izvjestaj izpokrajine].

1986

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

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

1987

Furtinger Zvonimir: Rozprawa precedensowa. Tłumaczenie E. Kwaśniewska. Iskry. Warszawa
1987 [Wybór na podstawie: Proces, Plemenitoporijeklo].

Ivanac Ivica: Maturzyści. Tłum. M. Osmólska. Nasza Księgarnia. Warszawa 1987 [Maturanti]. 
Krleza Miroslav: Bankiet w Blitwie. Tłumaczenie M. Krukowska. Wyd. 2. Czytelnik. Warszawa 

1987 [Banket u Blitvi].
Spoljar Krsto: Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na modlę chorwacka. Tłumaczenie i po

słowie H. Kirchner. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1987 [Vrijeme i paucina. Sentimentalni odgoj 
na hrvatski nacin].

1988

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

1989

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

B i b l i o g r a f i a  p r z e d s t a w i e ń  , F i l m ó w ,
W Y S T A W ,  W I Z Y T  C H O R W A T Ó W  W P O L S C E  

1980

Bresan Ivo: Śmierć przewodniczącego komitetu domowego. Teatr Dramatyczny. Duża Scena. El
bląg. Premiera 31.10.1980 (lub 8.11.1980). Reżyseria Jacek Gruca. Tłumaczenie S. Kaszyński. 31 
przedstawień, 7970 widzów [Smrtpredsjednika kućnog savjeta].

Bresan Ivo: Uroczysty bankiet w zakładzie pogrzebowym. Teatr Nowy. Łódź. Premiera 
25.05.1985. Reżyseria Wojciech Pilarski. Tłumaczenie S. Kaszyński. 67 przedstawień, 26 549 wi
dzów [Svecana vecera upogrebnompoduzeću].
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Drzić Marin: Rzymska kurtyzana. Teatr im. W. Horzycy. Toruń. Premiera 05.07.1980. Reżyseria 
Stanisław Miedziewski. Scenariusz (adaptacja) Marko Fotez. Tłumaczenie Jan Brzechwa i Zygmunt 
Stoberski. 25 przedstawień, 8014 widzów [Dundo Maroje].

Krleza Miroslav: Areteusz. Teatr Polski. Szczecin. Premiera 25.10.1980. Reżyseria Ante Jelaska. 
14 przedstawień, 4354 widzów [Aretej ili legenda o svetoj Ancili RajskojPtici].

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Teatr Satyryczny „Jazavac” (Satiricko kazaliste Jazavac). Teatr Kwadrat. Warszawa 5 i 6.10.1980; 
repertuar: Fadil Hadzić: Człowiek na stanowisku [Covjek napolozaju]; Kerstner Mladen: Chrzciny.

Pogorelić Ivo: X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Valter Despalj: 2 występy wiolonczelisty w Krakowie z towarzyszeniem Filharmonii Krakowskiej
Delegacja SKJ, między innymi Alojz Majetić, 17-25.11.1980, Warszawa, Kraków.

1981

Babić Goran: Baśń o junaku i żelaznym mocarzu. Śląski Teatr Lalek i Aktora. Ateneum. Premiera 
25.04.1981. Reżyseria Stanisław Stapf. Tłumaczenie Eugeniusz Koterla i Kazimierz Samołyk. 35 
przedstawień, 7989 widzów [Bas Celik].

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr Bagatela im. Boya- 
żeleńskiego. Premiera 21.04.1981. Kraków. Reżyseria Jan Błeszyński. Tłumaczenie S. Kaszyński. 6 
przedstawień, 1190 widzów [Predstava „Hamleta” u seluMrdusaDonja].

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr Ziemi Pomorskiej. Duża Sce
na. Grudziądz. Premiera 20.05.1981. Reżyseria Marcin Idziński. Tłumaczenie S. Kaszyński. 4 przed
stawienia, 1195 widzów [Predstava „Hamleta” u selu Mrdusa Donja].

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr im. Wandy Siemaszkowej. 
Duża Scena. Rzeszów. Premiera 17.10.1981. Reżyseria Jan Sycz. Tłumaczenie S. Kaszyński. 31 
przedstawień, 8962 widzów [Predstava „Hamleta” u selu Mrdusa Donja].

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr Dramatyczny. Scena Główna. 
Legnica. Premiera 22.11.1981 (grane do 13.12.1981 r.). Reżyseria Józef Jasielski. Tłumaczenie 
S. Kaszyński. 10 przedstawień, 2056 widzów [Predstava „Hamleta” u selu Mrdusa Donja].

Krleza Miroslav: W agonii. Teatr Telewizji. Premiera 22.06.1981. Reżyseria Jan Kulczyński. Tłu
maczenie Ł. Wojciechowski [U agoniji].

Mihaljević Branko: Zeko, Zrinko i Janje. Teatr Lalek Pinokio. Łódź. Premiera 26.02.1981. Reży
seria Ivan Balog. 103 przedstawienia. 45 596 widzów.

Mioc Pero: Piękna Maria. Teatr Lalek Banialuka. Bielsko-Biała. Premiera 14.03.1981. Reżyseria 
Pero Mioc. Tłumaczenie i opracowanie Zdzisława i Andrzej Włodarkowie. 51 przedstawień, 13 333 
widzów [Lipa Mara]

W sezonie teatralnym 1980/1981 dogrywano następujące sztuki:
I. Bresan, Przedstawienie... Teatr Wybrzeże. Teatr na Targu Węglowym. 27 przedstawień, 10 450 

widzów (Premiera 03.10.1978).
I. Bresan, Przedstawienie... Teatr im. Stefana Jaracza. Scena Kameralna. Olsztyn. 7 przedstawień, 

1912 widzów (Premiera 17.03.1979)

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Wystawa: Nowe kierunki w sztuce jugosłowiańskiej lat siedemdziesiątych (Nove pojave u ju- 
goslovenskoj umetnosti sedamdesetih godina). Termin: listopad 1981, Wrocław, BWA, Galeria 
„Awangarda”, grudzień/styczeń1981, Warszawa, „Zachęta” [tłumaczenie tekstów [z serboch.] 
H. Kęszycka]; organizatorzy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Belgradzie (Muzej savremene umetnosti, 
Beograd); Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie (140 eksponatów, 60 autorów).
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Delegacja pisarzy jugosłowiańskich w Polsce (Warszawa, Trójmiasto) na zaproszenie ZŁP; m.in. 
Zdravko Malić.

Film: Sąd doraźny. Reżyseria Branko Ivanda. Rok produkcji 1978 [Prijeki sud].

1982

Hadzić Fadil: Państwowy złodziej. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego. Mała Scena. Płock. 
Premiera 28.03.1982. Reżyseria Kazimierz Tałaj. Tłumacznie E. Grabowska. 10 przedstawień, 509 
widzów [Drzavni lopov].

W sezonie teatralnym 1981/1982 dogrywano następujące sztuki:
I. Bresan, Przedstawienie... Teatr Bagatela. 18 przedstawień, 4 699 widzów (Premiera 21.04.1981)

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Wystawa: Młoda sztuka jugosłowiańska (Mlada jugoslovenska umjetnost). Termin: 1-30.06.1982, 
Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi (galeria miejska); 14.07.-22.08.1982. Galeria BWA „Arsenał” 
Poznań; organizator: Moderna galerija iz Rijeke (79 autorów, 65 obrazów, 34 rzeźby); katalog wy
stawy: Młoda sztuka jugosławiańska. Muzeum Sztuki w Łodzi, Biuro Wystaw Artystycznych 
w Łodzi. 1982. Autorzy: Petar Barisić, Breda Beban, Nedjeljko Cubek, Mijo Demović, Slavomir 
Drinković, Jadranka Fatur, Dragutin Grgas, Nina Ivancić, Łjubomir Karina, Branko Kelcec, Kuzma 
Kovacić, Vatroslav Kulis, Zeljko Łapuh, Zdravko Milić, Ksenija Mogin, Franjo Molnar, Marija 
Muljević, Jurica Puhalović, Velebit Restović, Vitomir Rizner, Ivan Stancić, Zeljko Subić, Boris 
Svaljek, Bojana Svertasek, Branka Uzur.

1983

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr Polski. Bielsko-Biała. Pre
miera 21.10.1983. Cieszyn 16.12.1983. Reżyseria Wanda Laskowska. Tłumaczenie S. Kaszyński. 34 
przedstawienia, 11 339 widzów [Predstava „Hamleta” u seluMrdusaDonja].

Hadzić Fadil: Miłość od pierwszego wejrzenia. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego. Scena 
Mała. Płock. Premiera 14.05.1983. Reżyseria Kazimierz Tałaj. Tłumaczenie E. Grabowska. 10 
przedstawień, 552 widzów [Ljubav naprvipogled].

W sezonie teatralnym 1982/1983 dogrywano następujące sztuki:
F. Hadzić, Państwowy złodziej. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego. 3 przedstawienia, 440 

widzów (Premiera 3.07.1982)
P. Mioc, Piękna Maria. Teatr Lalek Banialuka. 20 przedstawień, 5600 widzów (Premiera 

14.03.1981)

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Teatr Satyryczny „Jazavac” (Satiricko kazaliste Jazavac). Teatr Dramatyczny. Płock 29.11.1983; Te
atr Rozmaitości. Warszawa 30.11.1983; repertuar: Fadil Hadzić: Żmija. Reżyseria K. Spaić [Zmija].

1984

W sezonie teatralnym 1983/1984 dogrywano następujące sztuki:
P. Mioc, Piękna Maria. Teatr Lalek Banialuka. 8 przedstawień, 1754 widzów (Premiera 14.03.1981)

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Wystawa: Ubiory w okresie secesji w Chorwacji. Termin 29.06.-26.08.1984; organizator: Mu
zeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Zagrzebiu (Muzej za umjetnost i obrt) i Muzeum Mazo
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wieckie w Płocku; liczba eksponatów: 95 sztuk; liczba zwiedzających: 10288; katalog wystawy: 
Wanda Pavelić-Weinert, Jelena Ivos: Ubiory w okresie secesji w Chorwacji ze zbirów Muzeum Sztuki 
i Rzemiosła w Zagrzebiu. Płock 1984.

1985

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Słupski Teatr Dramatyczny. Duża 
Scena. Premiera 24.01.1985. Reżyseria Tadeusz Pliszkiewicz. Tłumaczenie S. Kaszyński. 12 przed
stawień, 3000 widzów [Predstava „Hamleta” u seluMrdusaDonja].

Bresan Ivo: Szatan na Wydziale Filozoficznym. Teatr Satyry „Maszkaron”. Scena Wieża Ratuszo
wa. Premiera 02.03.1985. Reżyseria Petar Żarko. Tłumaczenie A. Pakulanka. 38 przedstawień, 2372 
widzów [Necastivi naFilozofskom fakultetu].

Strozzi Tito: Miłość aktorów. Teatr Polski. Scena Mała. Szczecin. Premiera 19.05.1985 Reżyseria 
i opracowanie dramaturgiczne tekstu Tadeusz Kijański. 21 przedstawień, 2020 widzów w siedzibie, 1 
przedstawienie, 400 widzów w terenie [Igra i zbilja].

W sezonie teatralnym 1984/1985 dogrywano następujące sztuki:
P. Mioc, Piękna Maria. Teatr Lalek Banialuka. 13 przedstawień, 2783 widzów (Premiera 

14.03.1981)

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Film: Wczesny śnieg w Monachium. Reżyseria Bogdan Zizić. Rok produkcji 1984; w ramach Kon
frontacji [Rani snijeg uMunchenu].

Teatr Dramatyczny im. Branka Gavelli z Zagrzebia (Dramsko kazaliste Gavella).; Teatr „Bagate
la”. Kraków 11.12.1985. Teatr Rozmaitości. Warszawa 8 i 9.12.1985; repertuar: Miroslav Krleza:
Rodzina Glembajów Reżyseria Petar Vecek [Glembajevi].

1986

Bresan Ivo: Wspinacz (Elektrownia w Suchym Dole). Teatr Satyry „Maszkaron”. Scena Studio. 
Premiera 24.05.1986. Reżyseria Brunon Rajca. Tłumaczenie A. Pakulanka. 6 przedstawień, 480 
widzów [Hidrocentrala u Suhom Dołu].

Hadzić Fadil: Żmija. Teatr Polski. Poznań. Premiera 15.03.1986. Reżyseria Bogdan Jerković, Ja
cek Pazdro. Tłumaczenie E. Grabowska [Zmija].

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Wystawa: Konstruktywizm w Jugosławii — „Zenit” i jego krąg 1921—1926. Termin: Muzeum 
Sztuki w Łodzi (23.09.-23.10.1986); Muzeum Narodowe w Krakowie (listopad); organizatorzy: 
Muzeum Narodowe w Belgradzie (Narodni muzej u Beogradu); katalog wystawy opracowała Irina 
Subotić, współpraca Jaromir Jedlinski. Tłum. Katarzyna Bilicka, Urszula Czartoryska, Jaromir 
Jedliński, Muzeum Sztuki w Łodzi 1986 (autorzy Josip Seissel /Jo Klek/, Vjera Biller, Vilko Gecan).

Delegacja pisarzy, a w niej Milivoj Slavicek; pobyt w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Kultury 
i Sztuki; m.in. w Krakowie (9-10.03.1986, rozmowy w krakowskim Oddziale ZŁP).

Teatr Satyryczny „Jazavac” (Satiricko kazaliste Jazavac) Teatr Polski. Poznań 10 i 11.05.1986; 
repertuar: Fadil Hadzić: Panowie i obywatele. Reżyseria Georgij Paro [Gospoda i drugovi].

Przegląd filmów jugosłowiańskich (październik); filmy: Vecernja zvona; Za sreću je  potrebno tro
je; Obećana zemlja; Mała pijacka vlaka.

Film: Tajemnica starego strychu. Reżyseria: Vladimir Tadej. Rok produkcji 1984 [Tajna starog 
tavana].
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Teatr Amatorski „Daska” z Siska; występy w Krakowie w ramach XI krakowskich Reminescencji 
Teatralnych oraz w Lublinie.

1987

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr Telewizji. Premiera 
09.03.1987. Reżyseria Olga Lipińska. Tłumaczenie S. Kaszyński [Predstava „Hamleta” u selu 
Mrdusa Donja].

Stahuljak Visnja: Stryjek Cap, Klip i Klap. Teatr Lalek Arlekin. Łódź. Premiera 8.09.1987. Tłu
maczenie Krystyna Kaszyńska. 25 przedstawień, 4300 widzów w siedzibie, 26 przedstawień, 8574 
widzów w objeździe [Striko Josko i Zvrk i Usko]

C h o r w a c i  w  P o l s c e

Film: Antycasanova. ReżyseriaVladimir Tadej [Anticasanova].
Studio Tańca Współczesnego z Zagrzebia (Studio za suvremeni ples); występy 29.04.1987

03.05.1987 Studio za suvremeni ples Opera Wrocławska; Opera Śląska w Bytomiu (29.04.1987); 
Teatr Nowy w Zabrzu (30.04.1987); organizator: Komisija za kulturnu suradnju Zagreb, Koncertna 
direkcija Zagreb, Pagart; Program: 1. Metamorfoze (Metamorfozy) choreografki Mirjany Preis, 
muzyka, kolaż wg. wyboru Mirjany Preis, dramaturg Kresimir Dolencić; 2. Fragmenty z przedsta
wień Harlekin (Arlekin) choreografki Desanki Virant, muzyka Thelonius Monk; Pavana (Nastroje), 
choreografia Darko Kolar, muzyka M. Ravel i E. Deodat; Preludij za poslijepodne jednog fauna 
(Popołudnie fauna) choreografki Mirjany Preis, muzyka Claude Debussy; 3. Kvartet 78 (Kwartet), 
choreografia Zaga Zivković, muzyka Antonim Dvorak Tańczyli: Bosiljka Vujović-Mazuran, Desan- 
ka Virant, Łinele Sutej, Branka Kolar, Suzana Sliva, Durda Kunej, Mirjana Preis, Zaga Zivković, 
Sanje Dević, Marina Petrović, Sanja Zimmer, Snjezana Lilek, Andrija Łabos, Ante Jurić, Drago Asić, 
Branko Banković; Ton Branko Vodenicar, światło Belizar Marić

1988

Hadzić Fadil: Panowie i obywatele. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego. Koszalin. 
Premiera 6.10.1988. Reżyseria Ahmet Obradović. Tłumaczenie E. Grabowska [Gospoda i drugovi].

1989

Bresan Ivo: Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Teatr im. Juliusza Słowackiego. 
Kraków. Premiera 29.01.1989. Reżyseria Krzysztof Rościszewski. Tłumaczenie S. Kaszyński [Pred- 
stava „Hamleta” u selu Mrdusa Donja].

Bresan Ivo: Wykopaliska archeologiczne we wsi Dilj. Teatr Satyry „Maszkaron”. Scena Wieża 
Ratuszowa. Kraków. Premiera 22.03.1989. Reżyseria Pero Mioc. Tłumaczenie A. Pakulanka. 22 
przedstawienia, 7517 widzów [Arheoloska iskapanja u selu Dilj].

Krilić Zlatko: Historie nieduże o jajkach i kurze. Teatr Lalek Arlekin. Łódź. Premiera 12.11.1989. 
Tłumaczenie Karol Śmiałkowski. Reżyseria Stanisław Ochmański [Jajce].

W sezonie teatralnym 1988/1989 dogrywano następujące sztuki:
V. Stahuljak, Stryjek Cap, Klip i Klap. Teatr Lalek Arlekin. Łódź. 29 przedstawień, 3052 widzów 

w siedzibie, 2 przedstawienia, 960 widzów w objeździe (Premiera 8.09.1987).
W sezonie teatralnym 1989/1990 dogrywano następujące sztuki:
I. Bresan, Przedstawienie... Teatr im. Juliusza Słowackiego. Kraków. 2 przedstawienia, 317 wi

dzów (Premiera 29.01.1989).
I. Bresan, Wykopaliska archeologiczne we wsi Dilj. Teatr Satyry „Maszkaron”. Scena Wieża Ratu

szowa, brak danych.
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C h o r w a c i  w  P o l s c e

Chorwacki Teatr Narodowy z Zagrzebia (Hrvatsko narodno kazaliste; Zagreb). Teatr Studio. War
szawa 8.04.1989; repertuar: Tirso de Molina Uwodziciel z  Sewilii i kamienny gość oraz Amir Bukvić 
Homo novus.

Film: Czarodziejski las. Reżyseria: Milan Blazeković. Rok produkcji 1986. Premiera w Polsce 
czerwiec 1989 [Carobna suma].

SA Z E T A K
P o l j s k o - h r v a t s k e  k u l t u r n e  v e z e  i  p r i j e v o d i  h r v a t s k e  k n j i z e v n o s t i  

u  P o l j s k o j  u  o s a m d e s e t i m  g o d i n a m a  d v a d e s t o g  s t o l j e ć  a

Osamdeste godine, unatoc nemirnoj politickoj i financijskoj situaciji u kojoj su se nalazile i Poljska 
i Jugoslavija, jedno je od najzivljih razdoblja u povijesti poljsko-hrvatskih kulturnih veza. Za 
prevodilacku knjizevnost znaci cak najbolju dekadu, s najvećim brojem prevedenih knjiga i s vrlo 
ambicioznim i prevodilacki zahtjevnim projektima (primjerice, antologije pjesnistva s prepjevima 
lirike od renesanse do suvremenosti, Krlezine Balade Petrice Kerempuha, Marinkovićev Kiklop). Za 
druge vrste kulturne suradnje, usporene na dvije-tri godine uvodenjem ratnog stanja u Poljskoj, 
osamdeste isto tako puno znace. Iznimnu je popularnost stekao u to vrijeme Ivo Bresan, prije svega 
kao autor kultne Predstave Hamleta u selu Mrdusa Donja; uz to veliki je medijski odjek imao nastup 
Ive Pogorelića na Medunarodnom pijanistickom natjecanju Fryderyk Chopin u Varsavi 1980.; ljubi- 
telji umjetnosti imali su priliku gledati cetiri izlozbe jugoslavenskih umjetnika.

Kljucne rijeci: prijevodi, poljsko-hrvatske kulturne veze, osamdesete godine, kulturna politika

Słowa kluczowe: przekłady, polsko-chorwackie kontakty kulturalne, lata osiemdziesiąte, polityka 
kulturalna
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