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Eletrajzi jegyzetek

Dobrisa Cesarié (1902-1980) a 20. század horvát költészetének egyik legszínesebb
egyénisége. Szlav6niában született, diákévei egy részét is itt töltötte. A szlav6niai táj
színei újra és újra visszatérnek költészetében. Líráját formai kötöttség, gazdag képvilág,
páratlan zeneiség jellemzi.

Marin Franicevié (1911-1990) a horvát költészet sajátos arculatú 20. századi képvise-
16je. Versei jelent6s részét és irodalomtörténeti tanulmányait a ma hivatalos irodalmi
nyelvként használt st~ dialektusban írta, de ugyanakkor 6 volt haláláig a ma regionális
irodalmi nyelvnek számít6, Dalmácia egy részén, Isztriában és a szigeteken használt ca
nyelvíí költészet doyenje.

Vlado Gotovac (1930) költ6 és esszéista, a dalmáciai Imotskiban született. 1971-ben
a "Horvát tavasz" mozgalmában játszott fontos szerepet. 1972-ben a tit6ista bír6ság
hatévi börtönre Ítélte, tizenkilenc éven keresztül nem jelenhettek meg írásai. 1990-t61
a betiltás 18 éve után ismét engedélyezett Matica Hrvatska elnöke. Itt közölt írása
kétnyelvíí (francia-horvát) füzetben látott napvilágot az 59. PEN-kongresszus kiadvá-
nyaként.

Miroslav Krleia (1893-1981)a 20. századi horvát irodalom sokoldalú, világirodalmi je-
lent6ségu képvisel6je. Számos mdve megjelent magyarul, drámáit játszották színhá-
zaink.

Antun Gustav Matos (1873-1914) a horvát szimbolizmus legnagyobb költ6je. Jelen-
tosek elbeszélései is, valamint publicisztikája. Politikus költ6, a nemzeti érzület, a hor-
vát sorskérdés kifejewje. Novelláiban és publicisztikájában nem ritkák a magyarellenes
felhangok. Líráját gazdagszimbolista képvilág és formai tökéletesség jellemzi.

Slavko Mihalié (1928-) nemzedéke legjelent6sebb horvát költ6je. Költészetét gon-
dolatiság és változatos formavilág jellemzi. Jelenleg a legtekintélyesebb horvát irodalmi
foly6irat, a zágrábi Forum foszerkeszt6je.

Antun Mihanovié (1796-1861) az illír mozgalom jeles költ6je és publicistája. 1835
márciusában jelent meg egy zágrábi foly6iratban "A horvát haza" (Hrvatska domovina)
címu verse, mely a múlt század hatvanas éveit61 a horvátok nemzeti himnuszának
számít.

Dubravka Oraié (1943-) költ6 és mufordít6, a mai horvát líra számottev6 képvisel6-
je. Költészetét képi és gondolati invenci6zusság jellemzi.
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Ante Stamaé (1939-) nemzedékének egyik legjelentosebb költóképviselóje. Líráját
zárt formavilág, az absztrakci6ba hajl6 képek s a zeneiség teszik vonz6vá. Jelentós

irodalomtörténet-Ír6i és kritikusi munkássága. A germanisztika múvelóje s a zágrábi
egyetem tanára.

Darko Suvin (1930-) költo, kritikus, múfordít6. Jelenleg Kanadában él, a montreali
Mc Gill Egyetemen az angol és az összehasonlít6 irodalomtörténet tanára. Versei és
könyvei rendszeresen megjelennek Horvátországban is.

Tin Ujevié (1891-~955) a 20. századi horvát líra egyik legnagyobb költoje. Nagy
kísérletezo volt, épp ezért irányzatokhoz kapcsolni költészetét: meddo vállalkozás.
Egy bizonyos: az esztétikum tekintetében teljeset, tökéleteset alkotott.




