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Kazimierz Wierzy ński: Olimpijski venec (prevod in uvod Tine Debeljak ; uredil Nikolaj 
Jež) 
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Dr. Tine Debeljak, prevajalec, pesnik, esejist, urednik in publicist je že spomladi leta 1945 
pripravil za izid prevod  pesniške zbirke poljskega avtorja Kazimierza Wierzyńskega. V 
načrtu je imel objave prevodov vseh najbolj znanih del slovanskih avtorjev, vendar ga je 
konec druge svetovne vojne žal prehitel. Olimpijski venec je tako - že opremljen z žigom šefa 
Ljubljanske pokrajinske uprave »odobreno« iz 20. marca 1945  - ostal v hrambi Narodne in 
univerzitetne knjižnice, dokler ni leta 2003, ob 100-letnici prevajalčevega rojstva, spet oživela 
ideja o natisu. 

Debeljak, ki je ob koncu vojne moral zbežati iz domovine, je po treh letih bivanja v taboriščih 
v Avstriji in Italiji prispel v novo domovino Argentino in tudi tam ni držal križem rok. Leta 1978 
je v reviji Meddobje objavil prevod Olimpijskega venca s spremno besedo in nekaterimi 
popravki prevoda iz leta 1945, kar je upoštevano tudi v tej izdaji.  

Z veliko pomočjo urednika dr. Nikolaja Ježa, profesorja polonistike na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, smo pesniško zbirko, ki slavi šport in olimpijski duh, s kar 60 letno zamudo  spravili 
v življenje. Opremljena je z izvirnimi lesorezi Bare Remec, Debeljakove svakinje, izšla pa je 
ob 40 letnici smrti avtorja Wierzyńskega in 20 letnici smrti prevajalca Debeljaka. Dr. Jež je v 
njej tudi obširneje predstavil dr. Debeljaka kot prevajalca iz poljskega oziroma slovanskih 
jezikov. 

Hkrati z idejo o natisu pa se je porodila še ena zamisel. Izdaji smo želeli dodati popis vseh 
Debeljakovih del, kar pa se je kaj kmalu izkazalo za zelo obsežno nalogo. Debeljak je bil 
izredno plodovit avtor na številnih področjih , ki ni pustil pečata le v času, ko mu je usoda še 
dovolila bivanje na slovenski zemlji. Izredno veliko je ustvaril tudi v emigraciji, do vseh 
podatkov pa ni bilo moč priti v tako kratkem času. Naloge se je lotila dr. Rozina Švent in v 
drugi polovici knjige je tako izšel delen popis njegovih stvaritev, ki smo ga zato naslovili 
Gradivo za bibliografijo. Prinaša popis vseh njegovih monografskih izdaj, popis predvojnih in 
povojnih člankov (ki so vidni v skupnem katalogu slovenskih knjižnic COBISS) ter objav v 
časniku Ameriška domovina.   

V knjigi je s kratkim opisom predstavljena še življenjska pot Tineta Debeljaka. 
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