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Jest mi niezwykle miło brać udział w otwarciu wystawy „Chorwacki Zadar – cząstką pol-

skiej historii”, którą zorganizował Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki 

Chorwacji w Polsce, a która została zrealizowana we współpracy z Muzeum Archeolo-

gicznym w Zadarze i w Krakowie. Myślę, że przestrzeń Muzeum Uniwersytetu Warszaw-

skiego, w którym „premierę” ma wystawa, która potem będzie podróżować po Polsce, 

została doskonale wybrana.  Wystawa ta jest bowiem czymś więcej niż zwykłą promocją 

turystyczną naszego kraju. Nasi przyjaciele z Polski uważają Chorwację za piękny kraj 

i chętnie spędzają w nim swoje letnie wakacje, ale niestety jeszcze za mało wiedzą o jego 

historii i sztuce, którą Chorwacja wzbogaciła europejską kulturę i cywilizację. Zarówno 

Polacy, jak i Chorwaci jeszcze mniej wiedzą o swojej wspólnej historii, która się wzajem-

nie przenikała, a o czym mówi właśnie ta wystawa. Mowa jest o projekcie, który ma 

funkcję edukacyjno-informacyjną i promocyjną, który w przystępny sposób, omawia 

najwcześniejsze chorwacko-polskie historyczne związki państwowo-prawne, dyna-

styczne i kulturowe.    

 

Chorwacko-polskie więzi sięgają bowiem o wiele głębiej niż ostatnie sto lat – okres któ-

ry najmocniej uformował percepcję Chorwacji w Polsce. Do dzisiaj spotykam polskich 

przyjaciół, którzy mówią o Chorwacji, jako kraju bałkańskim, wspominają byłe państwo, 

w którym ona się znajdowała. My jednak uznajemy siebie za państwo i naród środkowo-

europejski i śródziemnomorski – ze względu na fakt, że Chorwacja ponad tysiąc lat była 

politycznie i kulturowo związana właśnie z tą częścią kontynentu europejskiego. Dlatego 

też wystawa, którą dzisiaj otwieramy ma jeszcze większą wartość – nie tylko profesjo-

nalnie, ale i w przystępny sposób, poprzez fotografie, przybliża polskiej publiczności 

część chorwackiej historii. Wierzę, że wystawa może także zainspirować polskich histo-



ryków i archeologów do nowych badań naukowych, tak samo jak może zainspirować do 

wizyty turystycznej w Zadarze i w Chorwacji.   

 

Dzisiaj, kiedy Chorwacja i Polska są głównymi partnerami w Inicjatywie Trójmorza, któ-

rą wspólnie w 2016 roku rozpoczęli prezydenci Republiki Chorwacji i Rzeczypospolitej 

Polskiej, a której jednym z podstawowych celów jest jeszcze lepsze powiązanie 

i zbliżanie Bałtyku i Adriatyku w kontekście transportowym, ekonomicznym 

i kulturowym, musimy pamiętać, że nasze dwa narody już miały doświadczenie współ-

istnienia w tych samych wspólnotach państwowo-prawnych lub były złączone tymi sa-

mymi więziami dynastycznymi oraz podlegały podobnym prądom politycznym 

i filozoficznym, a także ideologii.    

 

Panie i Panowie,  

Pozwólcie, że z tej okazji przypomnę, że Zadar i region Dalmacji stanowią kolebkę naszej 

państwowości, średniowiecznego księstwa chorwackiego oraz królestwa, które już 

w dziewiątym wieku zostało uznane przez papieża w Rzymie. Po wygaśnięciu rodzimej 

dynastii Trpimiroviciów, Chorwacja w 1102 roku weszła w unię personalną z Węgrami, 

a na panującą dynastię chorwacka szlachta wybrała Arpadów.  

 

Warto przypomnieć, że jeszcze w 1335 i 1338 roku na Zjazdach w Wyszehradzie król 

węgiersko-chorwacki Karol Robert, polski król Kazimierz III Wielki i czeski król Jan Luk-

semburski uzgodnili pokój pomiędzy trzema królestwami oraz postanowili o przyszłej 

współpracy i życiu we wspólnocie zamiast prowadzenia wojen i podziałów – co sześć 

i pół wieku później zainspirowało dzisiejsze państwa zjednoczone w Grupie Wy-

szehradzkiej – V4.  

 

Panie i Panowie 

Pierwszy wspólny chorwacko-polski król Ludwik Węgierski ożenił się z Elżbietą 

z katolickiej, bośniackiej dynastii Kotromaniciów, a ich córka Jadwiga została polską 

królową i świętą. Ślady tej historii znajdziemy w Zadarze, w kościele św. Symeona, na 

relikwiarzu ze szczątkami świętego. Na jego tylnej ścianie znajduje się między innymi 

wizerunek przyszłej królowej Polski – Jadwigi. Ludwik Węgierski sprawował rządy 

praktycznie od Bałtyku do Adriatyku, a dla Chorwatów nosi przydomek „wielki” szcze-

gólnie ze względu na fakt, że przyczynił się do zjednoczenia i wyzwolenia chorwackich 

ziem od panowania Wenecji, po pokoju w Zadarze w 1358 roku. Właśnie w tym roku 



obchodzimy 660. roku rocznicę tego ważnego historycznego wydarzenia, o którym mó-

wi także ta wystawa.  

 

Należy podkreślić, że wszystkie nawiązane wtedy chorwacko-polskie historyczne 

i polityczne więzi – otworzyły drogę do „złotego okresu chorwacko-polskich relacji” 

w piętnastym i szesnastym wieku. w okresie panowania dynastii Jagiellonów Kraków 

stał się jednym z największych europejskich ośrodków politycznych i kulturalnych. 

w związku z faktem, że królowie z tej dynastii sprawowali rządy i w Królestwie Węgier-

sko-Chorwackim, wielu prałatów, humanistów, przyszłych urzędników państwowych 

i dyplomatów z Chorwacji studiowało lub nawet wykładało i tworzyło na Uniwersytecie 

Krakowskim. Większość z nich wypracowała sobie znaczące pozycje na dworze i pośród 

elity polskiego społeczeństwa, na Uniwersytecie i w Kościele Katolickim, w które to 

wnosili tchnienie ducha renesansowego z obszaru śródziemnomorskiego.   

 

Tak więc około sto lat po zawarciu pokoju w Zadarze, chorwacki dyplomata Ivan Gospo-

dnetić de Dominis jako legat papieski przewodniczył węgiersko-chorwackiej delegacji, 

która w 1439 roku zaoferowała ówczesnemu, szesnastoletniemu polskiemu królowi 

Władysławowi III Warneńczykowi węgiersko-chorwacką koronę, którą ten przyjął. 

w delegacji byli także ban dalmatyńsko-chorwacko-slawoński Matko Talovac oraz na-

czelny notariusz (protonotar) Królestwa Węgiersko-Chorwackiego Ivan Vitez Srednjan-

ski. On też 9 marca przygotował dokument, w którym chorwackie stany uznają Warneń-

czyka, za króla węgiersko-chorwackiego i tytułują go jako Władysława i Jagiellończyka. 

Po koronacji król nagrodził Ivana Gospodneticia tytułem Biskupa Wielkowaradyńskiego. 

On pozostał jednak na dworze, jako członek Rady Królewskiej i doradca dyplomatyczny 

Władysława. Obaj zginęli tragicznie w tysiąc czterysta czterdziestym czwartym roku 

w bitwie pod Warną. Bitwę przeżył ban Matko Talovac.  

 

Po nieudanej próbie zastąpienia w 1470 roku węgierskiego króla Macieja Korwina mło-

dym Kazimierzem Jagiellończykiem, szlachcie węgiersko-chorwackiej udało się wybrać 

na swojego króla w 1490 roku Władysława II Jagiellończyka – głównie ze względu na 

fakt, że gwarantował on poszanowanie wspólnego Węgiersko-Chorwackiego Saboru 

i nie wprowadził rządów absolutystycznych. Jego syn Ludwik odziedziczył po nim tron 

w 1516 roku i rządził w królestwie Chorwacji, Dalmacji i Slawonii aż do śmierci w bitwie 

pod Mohaczem w 1526 roku.  

 



Jednym z najbardziej znanych Chorwatów w Krakowie i Polsce był Bernardin iz Zadra 

(Bernardinus Gallelus de Jadra.  Studiował on i mieszkał w Krakowie od 1488 roku, aż do 

śmierci w 1517 roku. Od roku 1500 pracował, jako „sekretarz chorwacki” kanclerza 

i królewicza Fryderyka Jagiellończyka, po czym został wikarym i głównym sekretarzem 

Katedry Krakowskiej.   

 

Muszę wspomnieć o jeszcze kilku znanych Chorwatach z tego okresu: Vinko Pribojević 

(ok 1450-1532) dominikanin pochodzący z wyspy Hvar, historiograf, autor traktatu “De 

origine successibusque Slavorum” czyli “O pochodzeniu i chwale Słowian”, przebywał 

wiele lat w Krakowie na początku szesnastego wieku.  

 

Chorwacki humanista i poeta Ivan Česmički alias Janus Pannonius (1434-14472) 

w piętnastym wieku zachwycił swoją poezją także Jana Kochanowskiego, największego 

poetę polskiego renesansu. w jego twórczości znajdują się ślady wpływu Pannoniusa, 

którego zbiór wierszy został wydany w Krakowie w 1518 roku. 

 

Stjepan Brodarić, potomek starej szlachty chorwackiej i biskup w Peczu, doktor prawa 

kanonicznego w Krakowie, w 1527 roku napisał słynne dzieło “Bitwa pod Mohaczem”. 

 

Pozwólcie Państwo, że wspomnę również Franjo Trankvila Andreisa (1490-1571), mów-

cę, poetę i filozofa z Trogiru, jednego z najważniejszych chorwackich humanistów, który 

w Krakowie w 1545 roku opublikował kilka kluczowych dzieł, jak “Ad optimates Polo-

nos admonitio” o ustroju politycznym w Polsce.  

 

Toma Niger Mrčić (1450-1531) to humanista i dyplomata pochodzący ze Splitu. Był bi-

skupem Skradinu oraz Trogiru, nuncjuszem papieskim w Krakowie i członkiem misji 

dyplomatycznej u króla Zygmunta (1522-1523).    

 

Wspomnijmy i o Antunie Vrančiciu (1504-1573), chorwackim szlachcicu z Szybenika, 

dyplomacie, poecie i humaniście, sekretarzu chorwacko-węgierskiego króla Jana Za-

polyi, który wydawał swoje pisma w Krakowie, miedzy innymi dwa zbiory poezji oraz 

biografie chorwackiego bana Petra Berislavićia.  Jego brat Mihovil Vrančić także studio-

wał na Uniwersytecie Krakowskim i jest autorem dzieła historycznego „Liber de Rebus 

Hungaricus” (1536).  

 



Toma Budislavić, który urodził się w drugiej połowie szesnastego wieku w Dubrowniku, 

przebywając w Krakowie został osobistym lekarzem króla Stefana Batorego, otrzymał 

od niego także polski tytuł szlachecki.   

 

Około 1540 roku Juraj Utišinović Martinusssi, urzędnik państwowy i dyplomata na dwo-

rze Jana Zapolyji, był przeorem zakonu paulinów w Częstochowie. 

 

W siedemnastym wieku, wieki chorwacki poeta barokowy Ivan Gundulić, mimo że oso-

biście nie odwiedził Polski, w swoim wielkim eposie „Osman” z 1638 roku wysławiał 

polskie zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem (1621). w osiemnastym wieku nato-

miast król Stanisław II August Poniatowski przyjaźnił się w Warszawie i debatował ze 

znakomitym chorwackim fizykiem, astronomem i dyplomatą Ruđerem Boškoviciem. 

 

Związki polsko-chorwackie rozwijają się i w dziewiętnastym wieku, kiedy to Ljudevit 

Gaj napisał swój wiersz „Jeszcze Chorwacja nie zginęła”, jako parafrazę polskiego hymnu  

„Jeszcze Polska nie zginęła”. Słynny polski poeta Adam Mickiewicz publikował też tłu-

maczenia utworów chorwackich poetów w swoim paryskim czasopiśmie „La tribune des 

peuples“. Także chorwaccy twórcy, jak Ivan Mažuranić i Petar Preradović, czy August 

Šenoa publikowali tłumaczenia utworów polskich poetów w czasopiśmie „Neven”. 

w okresie odrodzenia narodowego Chorwaci, jak i Polacy walczyli o równouprawnienie 

własnego języka, w czym wzajemnie się wspierali.  

 

Po rozbiorze Polski w 1795 roku jej południowa część ponownie znalazła się w tej samej 

wspólnocie państwowej z Chorwacją – w ramach Monarchii Habsburskiej, aż do 1918 

roku, kiedy to Polska odzyskała niepodległość. Setną rocznicę tego wydarzenia obcho-

dzimy właśnie w tym roku. Chorwacja musiała walczyć o wolność i niepodległość sie-

demdziesiąt trzy lata później po Polsce, ale za to dziś, jako sojusznicy i partnerzy, nasze 

dwa kraje, nasi obywatele budują wspólną przyszłość w ramach Unii Europejskiej. Pa-

mięć o wspólnym dziedzictwie historycznym może nam tylko przynieść jeszcze większą 

inspirację.  

 

dr Andrea Bekić 

Ambasador Republiki Chorwacji 

w Rzeczypospolitej Polskiej 


