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Lada Kaštelan (ur. 1961, Zagrzeb) – jedna 
z najważniejszych chorwackich dramato-
pisarek i dramaturżek. Ukończyła filologię 
klasyczną na Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu w Zagrzebiu oraz dramaturgię 
na Akademii Sztuki Dramatycznej w Za-
grzebiu, gdzie obecnie jest wykładowczy-
nią. Jej sztuki A tek se vjenčali (pol. A właśnie 
się pobrali, 1980), Adagio (1987), Giga i nje-
zini (pol. Giga i jej, 1996), Posljednja karika 
(pol. Ostatnie ogniwo, 1994), Prije sna (pol. 
Zanim zaśniesz, 2004) zdobyły popularność 

i uznanie chorwackiej publiczności. Dramat Prije sna został wydany przez Chorwac-
kie Centrum ITI wraz z wersją anglojęzyczną w 2007 roku. Tekst Posljednja karika 
został przetłumaczony na język angielski, włoski, niemiecki, czeski, bułgarski i polski 
(opublikowany w czasopiśmie „Dialog”), a Prije sna doczekał się przekładu na język 
angielski, hiszpański, francuski, słoweński, turecki i polski (opublikowany w antolo-
gii Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku, Katowice 2012). Jest laureatką wielu 
nagród za swoją twórczość (m.in. Złota Arena, Nagroda im. Dubravko Dujšina, Na-
groda im. Marina Držicia). Jej utwory stanowią szereg niezwykle ciekawych przykła-
dów chorwackiego wariantu dramatopisarstwa kobiecego; w większości dominuje 
perspektywa kobieca. Jeszcze w czasie studiów filologicznych opracowywała dramaty 
antyczne – tłumaczyła teksty i tworzyła własne adaptacje, które zostały opublikowane 
w książce Pred vratima Hada (pol. Przed wrotami Hadesu, 1993). Sztuka Feničanke 
(pol. Fenicjanki) została zaprezentowana na Letnim Festiwalu w Dubrowniku, Helena 
na festiwalu Splickie Lato, a Trilogija o Agamemnonu (pol. Trylogia o Agamemnonie) 
w Chorwackim Teatrze Narodowym w Zagrzebiu. Jest także twórczynią poezji oraz 
scenariuszy filmów, które wyreżyserował Zrinko Ogresta: Krhotine (pol. Odpryski), 
Iza stakla (pol. Za szkłem), Projekcije (pol. Projekcje).

Fot. Nina Đurđević

Biogramy autorów 
dramatów
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Mate Matišić (ur. 1965, Ričice) – wszech-
stronny artysta: dramatopisarz, scenarzysta, 
multiinstrumentalista, kompozytor i wykła-
dowca na Akademii Sztuki Dramatycznej 
w Zagrzebiu. Debiutancki tekst Namigni 
mu, Bruno! (pol. Mrugnij do niego, Bruno!) 
napisał w 1985 roku [jako spektakl został 
zaprezentowany dwa lata później pod tytu-
łem Bljesak zlatnog zuba (pol. Blask złotego 
zęba)], a do 1999 roku napisał jeszcze pięć 
sztuk, które zostały wystawione w chor-
wackich teatrach: Legenda o svetom Muhli 

(pol. Legenda o świętym Muhli), Božićna bajka (pol. Bożonarodzeniowa bajka), Cinco 
i Marinko, Anđeli Babilona (pol. Aniołowie Babilonu) i Svećenikova djeca (pol. Wszyst-
kie dzieci księdza). W 2006 roku została opublikowana Posmrtna trilogija (pol. Try-
logia pośmiertna), w której skład wchodzą dramaty Sinovi umiru prvi (pol. Synowie 
umierają pierwsi), Žena bez tijela (pol. Kobieta bez ciała) i Ničiji sin (pol. Niczyj syn). 
W 2016 roku powstała kolejna trylogia, Ljudi od voska (pol. Ludzie z wosku), na którą 
składają się teksty Obožavateljica (pol. Wielbicielka), Prvi musliman u selu (pol. Pierw-
szy muzułmanin we wsi) i Ispod perike (pol. Pod peruką), a na podstawie tego zbioru 
zrealizowano spektakl w Chorwackim Teatrze Narodowym w reżyserii Janusza Kicy. 
W 2018 roku odbyła się prapremiera sztuki Ničiji sin w Belgradzkim Teatrze Narodo-
wym (reż. Marko Misirača). Jego sztuki zostały przetłumaczone na język angielski, 
rosyjski, niemiecki, macedoński, słoweński, turecki, fiński, litewski, serbski, francuski 
i polski (Wszystkie dzieci księdza w antologii Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 
roku, Katowice 2012).

Jest autorem i współautorem scenariuszy do wielu popularnych produkcji filmo-
wych: Život sa stricem (pol. Życie ze stryjem), Priča iz Hrvatske (pol. Opowieść z Chor-
wacji), Kad mrtvi zapjevaju (pol. Kiedy zaśpiewają martwi), Fine mrtve djevojke (pol. 
Miłe martwe dziewczyny), Infekcija (pol. Infekcja), Nije kraj (pol. To nie koniec), Sveće-
nikova djeca (pol. Ojciec Szpiler). Najnowszym projektem, w którym bierze udział, jest 
chorwacko-polska koprodukcja Koja je ovo država (pol. Co to za kraj). Komponuje 
także muzykę filmową, m.in. do filmów: Kako je počeo rat na mom otoku (pol. Jak 
zaczęła się wojna na mojej wyspie), Maršal (pol. Marszałek), Ta divna splitska noć (pol. 
Ta wspaniała splicka noc). Jest członkiem kilku jazzbandów, m.in. „Hot Club Zagreb”. 
Współpracował z wieloma znanymi chorwackimi i światowymi muzykami.

Fot. archiwum prywatne
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Tanja Radović (ur. 1964, Karlovac) – au-
torka technodramatów i opowiadań science 
fiction. Jej dramaty opublikowane zostały 
w dwóch książkach: Iznajmljivanje vreme-
na (pol. Wynajmowanie czasu, 2001) i Le-
deno doba (pol. Epoka lodowcowa, 2009). 
Tekst Zarobljeni u crtežu/Entrapped in the 
Drawing (pol. Uwięzieni w rysunku) znaj-
duje się w zbiorze współczesnego drama-
tu chorwackiego w przekładzie na język 
angielski Different voices (pol. Inne głosy, 
2003), a pozostałe sztuki znaleźć można 

w czasopismach i antologiach. Wiele spektakli na podstawie jej tekstów zrealizował 
Teatr Studencki „Ivan Goran Kovačić” z Zagrzebia. Powstały także adaptacje w formie 
dramatów radiowych: Pomaknute ljubavi (pol. Przeniesione miłości), Kuća (pol. Dom), 
Kompjutor (pol. Komputer), Zarobljeni u crtežu (pol. Uwięzieni w rysunku), Putovanje 
u Plavo (pol. Podróż do Błękitu), Sunčeve pjege (pol. Piegi słońca), Plastične đurđice 
(pol. Plastikowe konwalie), Mreža (pol. Sieć). Bośniacki Teatr Narodowy w Zenicy 
zrealizował w 2001 roku spektakl na podstawie dramatu Iznajmljivanje vremena zaty-
tułowany Time sharing 3.0, a w Chorwackim Teatrze Narodowym w Mostarze w 2002 
roku powstał spektakl Noćna gušterica (pol. Nocna jaszczurka). Zdobyła nagrodę 
SFERA (przyznawaną przez Stowarzyszenie Science-fiction w Zagrzebiu) w kategorii 
tekst dramatyczny za książkę Ledeno doba. Brała udział jako reprezentantka Chorwa-
cji w Międzynarodowej Kolonii Dramatopisarskiej „Od tekstu do spektaklu” (Chor-
wackie Centrum ITI, Motovun, 2001) ze sztuką Gušterica (pol. Jaszczurka).

Fot. Andrea Kumar
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Tomislav Zajec (ur. 1972, Zagrzeb) – dra-
matopisarz, dramaturg, scenarzysta, po-
eta, prozaik. Absolwent Akademii Sztuki 
Dramatycznej w Zagrzebiu, gdzie obecnie 
pracuje jako wykładowca. Jego utwory zo-
stały włączone do wielu ważnych chorwac-
kich i zagranicznych antologii prozy, poezji 
i dramatu. Jest autorem jedenastu tekstów 
dramatycznych: John Smith, princeza od Wa-
lesa (pol. John Smith, księżna Walii, 1998), 
Atentatori (pol. Zamachowcy, 1999), Svinje 
(pol. Świnie, 2001), Novi Nosferatu (pol. 
Nowy Nosferatu, 2002), Mlijeko (pol. Mleko, 
2003/2004), Dorothy Gale (2007), Astro-
nauti (pol. Astronauci, 2008), Spašeni (pol. 
Ocaleni, 2009), Trebalo bi prošetati psa (pol. 
Trzeba wyprowadzić psa, 2012), Ono što ne-
dostaje (pol. To, czego brakuje, 2014) i Mala 

Moskva (pol. Mała Moskwa, 2018). Sztuki te są wystawiane w teatrach w Chorwacji 
i innych krajach europejskich. 

Za dramat Trebalo bi prošetati psa otrzymał w 2018 roku Grand Prix na 29 Journées 
de Lyon des Auteurs de Theatre. Jest pięciokrotnym laureatem Nagrody im. Marina 
Držicia za sztuki: Atentatori, Dorothy Gale, Spašeni, Trebalo bi prošetati psa i Ono što ne-
dostaje; został także dwukrotnie uhonorowany nagrodą Marul podczas festiwalu Ma-
rulićevi dani za dramat Ono što nedostaje i dramatyzację powieści Kristijana Novaka 
Črna mati zemla (pol. Ciemna matka ziemia, spektakl w Zagrzebskim Teatrze Mło-
dych), a także wieloma innymi nagrodami za twórczość literacką i dramaturgiczną. 
Z uznaniem spotkały się także jego scenariusze do filmów Majka asfalta (pol. Matka 
asfaltu, reż. Dalibor Matanić) i Trebalo bi prošetati psa (pol. Trzeba wyprowadzić psa, 
reż. Filip Peruzović). 

Jego utwory zostały opublikowane w tomie U trenutku kao u divljini (pol. W chwili 
jak w puszczy, 1996) zawierającym także wiersze Vlatka Grguricia i Romana Simicia, 
a także w zbiorach poezji Sjever – zlatni šut (pol. Północ – złoty strzał, 1996), Rupa 
njegova imena (pol. Dziura jego imienia, 2000) oraz Katolička krivnja (pol. Katolickie 
poczucie winy, 2016). Jest autorem powieści Soba za razbijanje (pol. Pokój do rozbija-
nia, 1998), Ulaz u Crnu kutiju (pol. Wejście do Czarnego Pudełka, 2001), Ljudožderi 
(pol. Ludożercy, 2005) i Lunapark (2009, polskie wydanie: Gdańsk 2014), a także 

Fot. Nina Đurđević
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zbiorów dramatów Odlasci (pol. Odejścia, 2013) oraz Mala Moskva/Ono što nedostaje 
(pol. Mała Moskwa/To, czego brakuje, 2019), podręcznika akademickiego Pravila igre: 
od prve ideje do prvog dramskog teksta (pol. Zasady gry: od pierwszej idei do pierwszego 
tekstu dramatycznego, 2012) i ilustrowanej książki dla dzieci Dječak koji je želio biti 
tigar (pol. Chłopiec, który chciał być tygrysem, 2018). Jego teksty dramatyczne ukazały 
się w przekładach na język angielski, niemiecki, węgierski, rosyjski, francuski, słoweń-
ski, hiszpański i polski (Mleko w czasopiśmie „Dialog” i John Smith, księżna Walii w an-
tologii Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku, Katowice 2012).
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Ivana Sajko (ur. 1975, Zagrzeb) – drama-
topisarka, pisarka, reżyserka i performerka. 
Jej dramaty pojawiają się na deskach teatrów 
i na antenie programów radiowych na ca-
łym świecie. Ukazały się one w przekładzie 
na kilkanaście języków. Sajko jest laureatką 
wielu prestiżowych nagród za twórczość 
dramatopisarską, czterokrotnie uhonoro-
waną Nagrodą im. Marina Držicia, w 2013 
roku otrzymała francuski Order Sztuki i Li-
teratury, a w 2018 roku zdobyła Międzyna-
rodową Nagrodę Literacką przyznawaną 
przez Haus der Kulturen der Welt w Ber-
linie. Współzałożycielka grupy teatralnej 
BAD co., w której do 2005 roku była ak-
tywna jako dramaturżka i reżyserka. W póź-
niejszych latach, nie rezygnując z reżyserii, 
sama przedstawiała swoje sztuki, nadając im 

formy hybrydyczne, eksperymentując z zagadnieniem relacji tekstu dramatycznego, 
spektaklu i muzyki. Jej performanse były wówczas określane mianem czytań autorefe-
rencyjnych lub koncertowych. 

W Chorwacji ukazały się trzy zbiory jej dramatów: Smaknuta lica – četiri drame 
o optymizmu (pol. Stracone twarze – cztery dramaty o optymizmie, 2001), Žena-bomba 
(pol. Kobieta-bomba, 2004), Trilogija o neposluhu (pol. Trylogia o nieposłuszeństwie, 
2011). Oprócz tego opublikowała powieści Rio bar (2006, polskie wydanie: Warsza-
wa 2011), Povijest moje obitelji od 1941 do 1991, i nakon (pol. Historia mojej rodziny 
od 1941 do 1991 roku i potem, 2009), Ljubavni roman (pol. Powieść miłosna, 2015) 
oraz rozprawę teoretyczną Prema ludilu (i revoluciji): čitanje [pol. Ku szaleństwu (i re-
wolucji): czytanie, 2006]. 

Na podstawie jej dramatu Kobieta-bomba (opublikowany w czasopiśmie „Dialog”) 
powstały w Polsce dwa spektakle: w 2009 w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie 
(reż. Giovanny Castellanos) i w 2012 roku w Galerii Scena w Koszalinie (reż. Woj-
ciech Węglowski). Spektakle na podstawie tego tekstu odniosły wielki sukces na hisz-
pańskim obszarze językowym. W Chorwackim Teatrze Narodowym im. Ivana Zajca 
w Rijece planowana jest realizacja sceniczna w oparciu o tekst Ljubavni roman w re-
żyserii samej autorki.

Fot. Hassan Abdelghani
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Dubravko Mihanović (ur. 1975, Zagrzeb) 
– dramatopisarz i dramaturg. Jego sztuki 
są wystawiane w teatrach w Zagrzebiu, Spli-
cie, Zadarze, Viroviticy, Požedze, Sarajewie, 
Prisztinie i poza regionem: w Dublinie, San-
tiago, Genui. W 1998 roku jego sztuka Bijelo 
(pol. Białe) została zrealizowana w Chor-
wackim Teatrze Narodowym w Splicie. 
W tym samym roku otrzymał za ten utwór 
Nagrodę im. Marina Držicia, a tekst został 
opublikowany w zbiorach Nova hrvatska 
drama (pol. Nowy dramat chorwacki) i Cro-
atian Radio Plays in the 1990s (pol. Chor-
wackie Dramaty Radiowe lat 90.). Nagrodę 
tę ponownie otrzymał w 2004 roku za dra-
mat Žaba (pol. Żaba), a powstały na jego 
podstawie spektakl został również docenio-
ny przez jurorów wielu konkursów i uznany 

za najlepszą chorwacką produkcję teatralną sezonu. Realizacja tej sztuki przez sara-
jewski Kamerni teatar 55 ma dziś w regionie status przedstawienia kultowego, które 
zostało odegrane ponad 250 razy. Dużą popularność zdobyły także dramat i spektakl 
Prolazi sve (pol. Wszystko przemija). 

Jest ponadto autorem tekstów: Pingvini (pol. Pingwiny, 1996), Grenland (pol. 
Grenlandia, 1999), Indijanci (pol. Indianie, 2000), Marjane, Marjane (pol. Marjanie, 
Marjanie, 2010). Jego dramaty zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, a tak-
że opublikowane w zbiorach i antologiach współczesnego dramatu chorwackiego 
na Węgrzech, w Austrii, Rosji, Argentynie i Polsce (Białe w antologii Kroatywni. Dra-
mat chorwacki po 1990 roku, Katowice 2012) oraz w czasopismach. W 2014 roku jego 
wybrane sztuki zostały wydane w tomie Bijelo, Žaba, Marjane, Marjane, Prolazi sve 
(pol. Białe, Żaba, Marjanie, Marjanie, Wszystko przemija).

Pełnił obowiązki redaktora działu dramatycznego w czasopiśmie „Plima”, obec-
nie jest zatrudniony na stanowisku dramaturga w Miejskim Dramatycznym Teatrze 
Gavella w Zagrzebiu. Oprócz tego pisze libretta, scenariusze do dokumentalnych pro-
gramów radiowych i telewizyjnych oraz adaptacje utworów dla dzieci.

Fot. Luka Mjeda



Biogramy autorów dramatów358

Tena Štivičić (ur. 1977, Zagrzeb) 
– jedna z najpopularniejszych i naj- 
bardziej rozpoznawalnych chorwackich 
dramatopisarek. Mieszka i pracuje w Lon-
dynie. Pisze swoje teksty po chorwacku i an-
gielsku. Zadebiutowała w 1999 roku sztuką  
Nemreš pobjeć od nedjelje (pol. Nie uciek-
niesz przed niedzielą) wyprodukowa-
ną przez Zagrzebski Teatr Młodych. 
Na podstawie tego dramatu powstały 
spektakle w Słowenii, Szwajcarii, Serbii 
i w chorwackiej Koprivnicy. Tekst został 

wykorzystany do produkcji dramatów radiowych na antenie radia chorwackiego, 
niemieckiego i słowackiego. Duże zainteresowanie wzbudził również dramat Dvije 
(pol. Dwie). Utwór Fragile! (pol. Ostrożnie! Szkło!, 2004) został zaprezentowany pu-
bliczności w Chorwacji, Niemczech (kilka produkcji), Słowenii, Wielkiej Brytanii (lon-
dyński prestiżowy Arcola Theatre), Turcji i Austrii. Za spektakl ten zdobyła liczne na-
grody, w tym prestiżową Europejską Nagrodę Autorską i Nagrodę za Nowatorski Tekst 
Dramatyczny na festiwalu Heidelberger Stückemarkt.

Jej sztuka Krijesnice (pol. Świetliki) miała swoją prapremierę w 2007 roku jako 
produkcja Zagrzebskiego Teatru Młodych. Spektakl ten gościł na Festiwalu Nowego 
Dramatu Europejskiego w Wiesbaden. Na zamówienie tego teatru w ramach projek-
tu Orient Express w 2009 roku Štivičić napisała dramat Sedam dana u Zagrebu (pol. 
Siedem dni w Zagrzebiu). W Chorwacji spektakl pod tym samym tytułem został wy-
produkowany również kilka lat później przez Miejski Teatr Dramatyczny Gavella. 
W 2011 roku napisała po angielsku utwór Invisible (znany później w Chorwacji jako 
tekst i spektakl Nevidljivi, pol. Niewidzialni). W 2013 roku brała udział w międzyna-
rodowym projekcie Europa. Powstały wtedy spektakl Tri zime (pol. Trzy zimy) w lon-
dyńskim Royal National Theatre stał się jednym z największych sukcesów chorwac-
kiego dramatu na świecie. Sztuka została wystawiona również w Chorwackim Teatrze 
Narodowym w Zagrzebiu, a także w Estonii, Niemczech i Słowenii. Pisarka była go-
ściem specjalnym festiwalu NOVÁ DRÁMA w Bratysławie w 2018 roku. 

Jej teksty funkcjonują w niezależnych publikacjach oraz zbiorach i zostały prze-
łożone na wiele języków, w tym na polski (Ostrożnie! Szkło! w czasopiśmie „Dialog”, 
Nie uciekniesz przed niedzielą. Monodram dla dwóch aktorów w antologii Kroatywni. 
Dramat chorwacki po 1990 roku, Katowice 2012). 

Fot. Milica Czerny Urban
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Goran Fercěc (ur. 1978, Koprivnica) –  
dramatopisarz, pisarz, dramaturg, współre-
alizator projektów teatralnych. Absolwent 
dramaturgii na Akademii Sztuki Drama-
tycznej w Zagrzebiu. W 2011 roku w Za-
grzebskim Teatrze Młodych odbyła się pre-
miera spektaklu na podstawie jego tekstu 
Pismo Heineru Mülleru (pol. List do Heine-
ra M.) w reżyserii Bojana Đorđeva, z którym 
często współpracuje. Współautor cruising 
performansu Protok žudnje (pol. Przepływ 
pożądania). Realizacja sceniczna jego dra-
matu Radnice u gladovanju (pol. Robotnice 
podczas strajku głodowego) miała pierwotnie 
swoją premierę w 2014 roku i była efektem 
pracy nad projektem Vor den Hunden w ko-
produkcji teatrów Fringe Ensemble z Bonn 
i Schaubühne Lindenfels z Lipska. Kolejny 

spektakl na podstawie tego tekstu został zrealizowany w 2017 roku w Zagrzebskim 
Teatrze Młodych w reżyserii Olji Lozicy. We współpracy ze znaną zagrzebską grupą 
performerską „BAD co.” zrealizował projekt Ispravci ritma (pol. Korygowanie rytmu). 

Teksty dramatyczne publikował w czasopismach „Frakcija”, „Kretanja”, „Kazalište” 
(Chorwacja), „Scena”, „TkH-TeorijaKojaHoda” (Serbia), „Buchkultur” (Austria). 
W 2018 roku ukazał się zbiór jego dramatów Prekovremeni rad (pol. Godziny nadlicz-
bowe). Autor powieści Ovdje neće biti čuda (pol. Tutaj cudów nie będzie), która została 
doceniona przez jurorów najważniejszych chorwackich konkursów literackich. Książ-
ka ta została przetłumaczona na język macedoński. Opublikował zbiór trzynastu ese-
jów Priručnik za jučer (pol. Podręcznik do wczoraj), w których opowiada fragmenty 
historii swojej rodziny. Materiał ten powstał jako cykl przygotowywany dla III Pro-
gramu Chorwackiego Radia.

Fot. Matija Ferlin
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Nina Mitrović (ur. 1978, Slavonski Brod) 
– dramatopisarka, dramaturżka i reżyserka 
teatralna. Ukończyła dramaturgię na Aka-
demii Sztuki Dramatycznej w Zagrzebiu 
w 2005 roku i scenopisarstwo w London 
Film School w 2007 roku. Autorka wielu 
tekstów dramatycznych, z których dwa zdo-
były nagrodę Złoty Śmiech na festiwalu Dni 
Satyry w Zagrzebiu: Komšiluk naglavačke 
(pol. Sąsiedztwo do góry nogami) w 2003 
roku, a Kad se mi mrtvi pokoljemo (pol. Gdy 
się wszyscy powyrzynamy) w 2005 roku. Jej 

sztuka Ovaj krevet je prekratak ili Samo fragmenti (pol. To łóżko jest za krótki lub tylko frag-
menty) w 2005 roku była nominowana do nagrody Nova Drama na Berliner Festspiele, 
Theatertreffen Stückemarkt, a w 2007 roku została nagrodzona na festiwalu Marulićevi 
Dani. Jest zdobywczynią Nagrody im. Marina Držicia za dramat Susret (pol. Spotka-
nie) w 2009 roku. Spektakl na podstawie tego tekstu został zaprezentowany w ramach 
LabFestu w londyńskim Theatre 503 w 2013 roku. W 2018 roku podczas realizacji tej 
sztuki w Teatrze Exit Nina Mitrović zadebiutowała jako reżyserka. Spektakl jej autor-
stwa Kako život (pol. Jak życie) wystawił w 2016 roku teatr Moruzgva, a w 2019 roku 
na tych samych deskach zaprezentowany zostanie spektakl na podstawie najnowszego 
utworu Sve ono što ne znaš o meni (pol. Wszystko to, czego o mnie nie wiesz). Jej sztu-
ki pojawiają się w repertuarach teatrów w Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, 
Macedonii, Austrii, Niemczech, Finlandii, Słowacji i Czechach. W 2019 roku w Teatrze 
Narodowym w Užicu odbyła się pierwsza serbska premiera spektaklu na bazie tekstu 
Kako život (reż. Slavenko Saletović). Jej dramaty były prezentowane na festiwalach 
w Sibiu i Playwright’s Week w Nowym Jorku.

Jest autorką tekstów przenoszonych także na deski teatrów dziecięcych i lalkowych 
oraz dramatów radiowych emitowanych jako słuchowiska na antenie Chorwackiego 
Radia i prezentowanych na międzynarodowych festiwalach w Berlinie, Mediolanie 
i Zagrzebiu. Projekt Tko ne umre, nije čovjek (pol. Kto nie umrze, nie jest człowiekiem) 
zdobył na festiwalu Prix Italia specjalne wyróżnienie w kategorii dokumentalnego 
dramatu radiowego. Jej utwory zostały opublikowane w książkach Komšiluk nagla-
vačke (pol. Sąsiedztwo do góry nogami), Ovaj krevet je prekratak ili samo fragmenti (pol. 
To łóżko jest za krótkie lub tylko fragmenty) oraz Drame (pol. Dramaty). Twórczość 
Niny Mitrović jest tłumaczona na wiele języków europejskich oraz publikowana w an-
tologiach współczesnego dramatu chorwackiego.

Fot. Darren Tighe
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Jelena Solarić (Kovačić) (ur. 1979, Za-
grzeb) – dramatopisarka i dramaturżka, 
prawie wszystkie projekty zrealizowała 
z reżyserką Anicą Tomić. W 1998 roku stała 
się członkinią alternatywnej grupy teatral-
nej „Theatre de femmes”. Była stypendyst-
ką w ramach programu CEEPUS na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach (w 2002 
roku) oraz laureatką programu Writers in 
Residence organizowanego przez Kultur-
Kontakt Austria w Wiedniu (w 2010 roku). 
Przełożyła szereg tekstów z języka polskie-
go na chorwacki (opowiadania Pawła Hu-
elle i artykuły do czasopisma „Kazalište”, 
fragmenty polskich dramatów). Od maja 
2016 roku do maja 2018 roku pełniła funk-
cję dyrektorki ds. chorwackiego drama-
tu w Chorwackim Teatrze Narodowym 

im. Ivana Zajca w Rijece. Za swoją twórczość dramaturgiczną oraz współpracę 
z Anicą Tomić zdobyła liczne nagrody.  

Fot. Mara Bratoš
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Anica Tomić (ur. 1980, Zagrzeb) – reżyser-
ka, która wszystkie swoje projekty realizuje 
wspólnie z dramaturżką Jeleną Solarić (Ko-
vačić). Założycielka amatorskiej grupy te-
atralnej „Theatre de femmes”, która działała 
w latach 1995–2003. Reżyserowała rozma-
ite wydarzenia kulturalne (Europejskie Dni 
Opery, Dni Otwartego Placu, Białe Noce, 
Festiwal Świateł). W 1999 roku była sty-
pendystką Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten w Amsterdamie, w 2005 roku 
otrzymała semestralne stypendium na In-
diana University of Pennsylvania (IUP), 
na wydziale reżyserii (zrealizowała wówczas 
spektakl Something about love), w 2010 roku 
laureatką programu Writers in Residen-
ce organizowanego przez KulturKontakt 
Austria w Wiedniu. Najczęściej reżyseru-

je autorskie spektakle na motywach wybranych utworów dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci, m.in. w Teatrze ITD., Zagrzebskim Teatrze Młodych, Miejskim Teatrze Dra-
matycznym Gavella, Chorwackim Teatrze Narodowym w Zagrzebiu, Chorwackim 
Teatrze Narodowym im. Ivana Zajca w Rijece. Jest laureatką wielu krajowych i mię-
dzynarodowych nagród. Pracuje jako pedagog teatralny.

Jelena Solarić i Anica Tomić brały udział w międzynarodowych projektach Janje 
(pol. Jagnię, koprodukcja z MESS i Teatrem Bitef) oraz Jalova (pol. Jałowa, tryptyk te-
atralny realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w Mariborze). Jeden z ich 
wspólnych tekstów scenicznych Oprostite, mogu li vam ispričati...? (pol. Przepraszam, 
czy mogę wam opowiedzieć…?) został w 2012 roku opublikowany w języku francu-
skim w antologii chorwackiego dramatu Une Parade De Cirque – Anthologie des écritu-
res théâtrales contemporaines de Croatie.

Fot. Dražen Šokćević



Biogramy autorów dramatów 363

Ivor Martinić (ur. 1984, Split) – autor dra-
matów, dramatów radiowych i scenariuszy. 
Jego sztuki zostały przetłumaczone na ok. 
dwadzieścia języków, są wystawiane w te-
atrach na całym świecie i drukowane w an-
tologiach współczesnego dramatu chorwac-
kiego. Debiutancka sztuka Ovdje piše naslov 
drame o Anti (pol. Tu napisali tytuł dramatu 
o Ante) została wystawiona w Miejskim Te-
atrze Młodych w Splicie w 2009 roku, a spek-
takle na jej podstawie zrealizowano także 
w Londynie, Belgradzie i Brukseli. Drama 
o Mirjani i ovima oko nje (pol. Dramat o Mirja-
nie i tych wokół niej) w reżyserii Ivy Milošević 
miał swoją premierę w Jugosłowiańskim Te-
atrze Dramatycznym w Belgradzie w 2010 
roku. W tym samym roku spektakl pojawił 
się w repertuarze Miejskiego Teatru w Lubla-

nie, Chorwackiego Teatru Narodowego oraz Teatru Picadero w Buenos Aires. W 2019 
roku reżyser Zrinko Ogresta zapowiedział pracę nad adaptacją filmową tego tekstu.

Jego utwór Moj sin samo malo sporije hoda (pol. Mój syn chodzi, tylko trochę wol-
niej) został scenicznie opracowany w reżyserii Janusza Kicy w Zagrzebskim Teatrze 
Młodych w 2011 roku; wystawiany był także w innych teatrach poza granicami 
Chorwacji. W Polsce czytanie sceniczne tego dramatu w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatralnego „DEMOLUDY – Nowa Europa” w 2014 roku (reż. Jakub 
Kasprzak). Projekt na podstawie dramatu Bojim se da se sada poznajemo (pol. Boję się, 
że teraz się znamy) został zrealizowany w 2014 roku w wyniku współpracy artystów 
z Miejskiego Teatru Dramatycznego Gavella i Theater und Orchester Heidelberg jako 
część międzynarodowego przedsięwzięcia The Art of Aging. Miała go okazję obejrzeć 
publiczność w Chorwacji i w Niemczech.

W 2015 roku odbyła się premiera spektaklu Kad je dijete dijete bilo (pol. Kiedy 
dziecko dzieckiem było), który został wyprodukowany przez Miejski Teatr w Lubla-
nie i powstał na motywach filmu w reżyserii Wima Wendersa. Dramat Dobro je dok 
umiremo po redu (pol. Jest dobrze, gdy umieramy w kolejności) został opublikowany 
w hiszpańskim czasopiśmie „ADE Teatro” i w chorwackim „Kazalište”. Zagrzebski 
Teatr Młodych na wrzesień 2019 roku zapowiada premierę spektaklu na jego pod-

Fot. Slobodan Karajlović
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stawie w reżyserii Aleksandra Švabicia. W 2018 roku jego utwór Bilo bi šteta da biljke 
krepaju (pol. Szkoda by było, gdyby kwiaty padły) miał swoją premierę w III Programie 
Chorwackiego Radia. W 2019 w Londynie i Zagrzebiu odbyły się czytania sceniczne 
tego tekstu.

Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród. W 2016 roku brał udział w festiwalu Pen 
World Voices International Play Festival w Nowym Jorku. Pracuje jako dramaturg. 
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Jasna Jasna Žmak (ur. 1984, Pula) – autor-
ka dramatów Samice (pol. OdosobniONE, 
2011) oraz Istovremeno drugi (pol. Jednocześ- 
nie inni, 2012), które miały swoje premiery 
teatralne w Teatrze Narodowym na Istrii – 
Miejskim Teatrze w Puli w reżyserii i opra-
cowaniu choreograficznym Matija Ferlina. 
Jako dramaturżka współpracowała z różny-
mi artystami przy realizacji spektakli grupy 
scenicznej Montažstroj: Timbuktu (2008), 
I fuck on the first date, T-faktor (2009) i 55+ 
(2012), a także spektakli w reżyserii Olivera 

Frljicia: Buđenje proljeća (pol. Przebudzenie się wiosny, 2010) i Leksikon YU mitologie 
(pol. Leksykon YU mitologii, 2011). Pełniła także funkcję asystentki reżysera w ramach 
projektu The Lastmaker grupy teatralnej Goat Island (2007). 

Zdobywczyni nagrody Routledge za najlepszą studencką prezentację na XV świa-
towej konferencji Performance Studies International. Od 2009 roku jest członkinią 
rady Centrum Sztuki Dramatycznej w Zagrzebiu i członkinią redakcji czasopisma po-
święconego sztukom scenicznym „Frakcija”, pełni także funkcję redaktorki artystycz-
nej w ramach festiwalu „Filmske mutacije”. Współpracowała z redakcją portalu inter-
netowego drame.hr. Pisze i publikuje opowiadania oraz teksty krytyczne, jest autorką 
książki Moja ti (pol. Moja ty, 2015).

Fot. Hana Grgić



Biogramy autorów dramatów366

Vedrana Klepica (ur. 1986, Kutina) – dra-
matopisarka i dramaturżka. Jej sztuki są wy-
stawiane na deskach teatrów w Chorwacji, 
Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, 
Australii i Argentynie. Zostały przełożo-
ne na język angielski, niemiecki, francuski 
i hiszpański. Była gościem na kilku naj-
ważniejszych festiwalach poświęconych te-
atrowi i dramatopisarstwu (Theatertreffen 
Forum Berlin; Neue Stücke Aus Europa, 
Wiesbaden; Festival Internacional de Dra-
maturgia Europa + América, Buenos Aires; 

Autorenlabor Theater Konstanz; Interplay Australia; Women’s Playwrights Interna-
tional, Stockholm i Cape Town). Pracowała w ramach wielu projektów artystycznych, 
w tym m.in.: What is Third realizowany przez La Casa Encedida, Madrid, The Con-
spirators & National Theatre Studio London i Tinderbox Theatre, Belfast, a także 
Seven Project realizowany przez Alter Habitus, Priština i Inicijativa mladih za ljudska 
prava, Beograd. 

Dotychczas zrealizowane spektakle na podstawie jej tekstów to: J.A.T.O, Ra-
dio Kun dera, To Fuck Because We Want To, Tragična Smrt Ekonomskog Analitičara 
(pol. Tragiczna śmierć analityka ekonomicznego), Nebo je sivo i vidi se ispušni dimnjak 
tvorničkog postrojenja (pol. Niebo jest szare i widać komin wylotowy budynku fabryki), 
Moby play, Bijeli bubrezi (pol. Białe cynaderki), Naš odgoj (pol. Nasze wychowanie).

Fot. Aleksandar Selak
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Diana Meheik (ur. 1987, Zagrzeb) – dra-
matopisarka i dramaturżka, w swoich utwo-
rach wykorzystuje formy eksperymentalne. 
Autorka tekstów Jerihonska ruža (pol. Róża 
jerychońska) i Mania, w których główny-
mi postaciami są kobiety. Zdobywczyni 
Nagrody Rektora i stypendium dla najlep-
szych studentów Akademii Sztuki Drama-
tycznej w Zagrzebiu. Chorwacka premiera 
spektaklu Jerihonska ruža odbyła się w za-
grzebskim Teatrze &TD w reżyserii Mira-
na Kurspahicia w 2008 roku. Ze sztuką tą 
brała udział jako reprezentantka Chorwacji 
w Międzynarodowej Kolonii Dramatopisar-
skiej „Od tekstu do spektaklu” (Chorwackie 
Centrum ITI, Motovun, 2009), a czytanie 
performatywne tego tekstu, zrealizowane 
w koprodukcji Chorwackiego Centrum ITI 

i Teatru Exit, zostało zaprezentowane widzom V Chorwackich Prezentacji Teatral-
nych. Tekst doczekał się też realizacji radiowej w reżyserii Anicy Tomić i został na-
grodzony na 62. Międzynarodowym Festiwalu Prix Italia. W 2016 roku, dzięki współ-
pracy Stowarzyszenia „Zahumlje” z Nikšicia i NVU „Art 365” z Podgoricy, powstało 
przedstawienie w reżyserii Mirka Radonjicia. W 2018 roku spektakl w reżyserii Ajdi-
na Huzejrovića został włączony do programu „Sterijino mladih” (w ramach festiwa-
lu Sterijino pozorje). Polska prapremiera Róży jerychońskiej planowana jest na jesień 
2019 roku w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi (reż. Waldemar Zawodziński). Jej sztuka 
Mania została zaprezentowana w formie słuchowiska emitowanego w III Programie 
Chorwackiego Radia w reżyserii Jasny Mesarić.

Jako dramaturżka Diana Meheik jest związana z teatrami dramatycznymi (m.in. 
z Chorwackim Teatrem Narodowym w Zagrzebiu) i teatrami tańca. Była członkinią 
zespołu realizującego multimedialny site specific projekt Tertulia argentyńskich arty-
stów Eduarda Molinariego i Nicholasa Varchauskiego.

Fot. Filip Lončarić
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Dino Pešut (ur. 1990, Sisak) – jeden z naj-
młodszych chorwackich dramatopisarzy. 
Debiutuje utworem Pritisci moje generacije 
ili o bijelom porculanu (pol. Presje mojego 
pokolenia albo o białej porcelanie), który 
był przez niego prezentowany na Forum of 
Young European Playwrights w ramach festi-
walu Neue Stücke aus Europa w Wiesbaden. 
Krajowa premiera odbyła się w Chorwac-
kim Teatrze Narodowym w Splicie w 2013 
roku. Jego tekst dramatyczny (Pret)posl-
jednja panda ili statika [pol. (Przed)ostat-
nia panda albo statyka] zdobył Nagrodę 
im. Marina Držicia. Sztuka ta została wysta-
wiona w 2015 roku w Zagrzebskim Teatrze 
Młodych, a także doczekała się w 2018 roku 
serbskiej realizacji scenicznej w Teatrze 
w Šabacu (reż. Maksim Milošević). Ten sam 

dramat wzbudził zainteresowanie organizatorów programu Stückemarkt na festiwalu 
Theatertreffen w Berlinie w 2016 roku. Autor zdobył również Nagrodę im. Marina 
Držicia za utwory Veliki hotel Bezdan (pol. Wielki hotel Otchłań, 2015), Stela, poplava 
(pol. Stela, powódź, 2016) i Olimpia stadion (pol. Stadion Olimpia, 2017). W 2019 
roku w Miejskim Teatrze Dramatycznym Gavella odbyła się premiera spektaklu Stela, 
poplava (reż. Selma Spahić). Współpracuje z różnymi teatrami w Chorwacji i za gra-
nicą, w 2018 roku opublikował swoją pierwszą powieść Poderana koljena (pol. Zdarte 
kolana). 

Opracowanie biogramów na podstawie materiałów  
nadesłanych przez Autorów: Gabriela Abrasowicz

Fot. Nikola Zelmanović
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Gabriela Abrasowicz – dr, absolwentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie  
Wrocławskim. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizuje projekt badaw-
czy (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze 
(1990–2020). Perspektywa transkulturowa finansowany ze środków Narodowe-
go Centrum Nauki. Przedmiotem jej badań naukowych jest współczesny dramat 
i teatr postjugosłowiański. Autorka książki Dramat ciała. Ciało w dramacie. Twórczość  
serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990–2010 (Wrocław 2016) oraz 
artykułów poświęconych analizie dramatopisarstwa i produkcji teatralnej w krajach 
byłej Jugosławii z perspektywy antropologii ciała, gender studies i transkulturowo-
ści. Zajmuje się przekładem dramatopisarstwa głównie chorwackiego i serbskie-
go na język polski. Współpracuje z Chorwackim Centrum ITI, Festiwalem Ste-
rijino pozorje oraz – jako konsultant i tłumacz – z Międzynarodowym Festiwalem 
Teatralnym DEMOLUDY w Olsztynie.

Dorota Jovanka Ćirlić (oficjalnie Mentzel) – tłumaczka literatury pięknej, redaktor-
ka i publicystka. Magister filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1977 
roku nieprzerwanie pracuje w miesięczniku teatralnym „Dialog”, gdzie zajmuje 
się polską dramaturgią oraz teatrem bałkańskim. W 1998 roku otrzymała nagrodę Sto-
warzyszenia Autorów ZAiKS za najlepszy przekład w dziedzinie dramaturgii, a w 2013 
roku nagrodę za całokształt pracy translatorskiej. Współpracowała bądź współpracu-
je z czołowymi czasopismami polskimi: „Tygodnikiem Powszechnym”, „Literaturą 
na Świecie”, „Twórczością”, „Odrą”, „Kulturą”, „Polityką”, „Arkuszem”, „Tygodnikiem 
Kulturalnym”, „Res Publicą”, „Tyglem Kultury” i „Gazetą Wyborczą”. Do przełożo-
nych przez nią na język polski dramatów chorwackich należą m.in. Ostatnie ogniwo 
Lady Kaštelan, Chorwacki Faust i Skóra węża Slobodana Šnajdera, Cegła Filipa Šova-
govicia, Fragile! Teny Štivičić, Kobieta-bomba Ivany Sajko.

Maciej Czerwiński – dr hab. prof. UJ, pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumacz, krytyk literacki, badacz południowosłowiań-
skich tradycji językowych i literackich w XX wieku (przede wszystkich chorwackich 
i serbskich), a także teoretycznych opracowań dotyczących semiotyki, semiotyki 
kultury oraz analizy dyskursu. Opublikował pięć monografii naukowych: Język – ide-
ologia – naród. Polityka językowa w Chorwacji a język współczesnych mediów (Kraków 
2005), Semioza gatunku – semioza stylu (Kraków 2011), Semiotyka dyskursu historycz-
nego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu (Kraków 2012, chorwacki przekład:  
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Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti, Zagreb 2015), Kultu-
ra, dyskurs, znak (Kraków 2015), Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (Zagreb 
2018). Redagował tomy zbiorowe (poświęcone m.in. Josipowi Jurajowi Strossmay-
erowi oraz związkom polsko-chorwackim), przygotował reprint albumu Kraków 
Zagrzebiowi. Album poświęcony ofiarom trzęsienia ziemi z 1880 roku (Zagreb 2011). 
Współautor wystawy o Ivanie Meštroviciu w krakowskim Międzynarodowym Cen-
trum Kultury w 2017 roku, a także katalogu poświęconego artyście. Projekty nauko-
we realizował w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Yale) oraz w Niemczech (Imre 
Kertesz Kolleg w Jenie).    

Magdalena Dyras – dr. hab., prof. UJ, historyk literatury, tłumaczka, dyrektor Insty-
tutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią współ-
czesnej literatury chorwackiej, obecnością historii w kulturze chorwackiej po 1990 
roku, narracyjnymi wymiarami i przemianami tożsamości, prozą „nowohistoryczną”, 
autobiograficznym dyskursem lat 90. XX wieku. Jest autorką dwóch książek W po-
szukiwaniu prawdy. „Nowa serbska proza” na przełomie lat 60-tych i 70-tych (Kraków 
2000) i Re-inkarnacije narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach 90-tych XX 
wieku (Kraków 2009) oraz ponad 50 artykułów. Razem z Barbarą Popiołek jest autor-
ką Kieszonkowego słownika chorwacko-polskiego, polsko-chorwackiego (Kraków 2008). 
Przełumaczyła na język polski opowiadania Pavla Pavličicia, Miroslava Mićanovicia, 
Svetisava Basary, Sretena Ugričicia i Dragana Velikicia, a także eseje Zdravka Malića 
oraz – z języka angielskiego – podręcznik Davida Norrisa Język chorwacki dla począt-
kujących (Kraków 2006).

Piotr Herda – student III roku filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach. Studiował filozofię i filologię klasyczną. Przetłumaczył esej Gorana Ferčeca 
ze zbioru Priručnik za jučer na spotkanie autorskie „Bałkańskie Mosty”, które odbyło 
się  w ramach festiwalu Ars Cameralis 2018.

Dominika Kaniecka – dr, slawistka, kroatystka. Pracuje w Instytucie Filologii Sło-
wiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe 
skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących chorwackiej literatury 
i kultury oraz performatywnego potencjału współczesnego życia społecznego i po-
litycznego. Dotychczasowe badania obejmują m.in. problematykę tożsamościową 
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(tożsamość narodowa i kulturowa w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego i współczes-
nych do niego odniesień. Autorka książki O narodzie i mieście. Twórczość Augusta 
Šenoi (Kraków 2014) oraz licznych artykułów. W ramach obowiązków dydaktycz-
nych zajmuje się m.in. przekładem ustnym. Tłumaczy z języka chorwackiego i na ję-
zyk chorwacki.

Magdalena Koch – profesorka w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowniczka Pracowni Genderowych i Trans-
kulturowych Studiów Bałkanistycznych. Zajmuje się historią literatury serbskiej, 
chorwackiej i bośniackiej XIX, XX i XXI wieku, badaniami genderowymi, serbskim 
esejem feministycznym, a także serbskim i chorwackim dramatem współczesnym 
oraz studiami sefardyjskimi na Bałkanach.  Autorka monografii: …kiedy dojrzejemy 
jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (Wrocław 2007, uzu-
pełnione i poszerzone wydanie w języku serbskim: …kada sazremo kao kultura… 
Stvaralaštvo srpskih spisatelica na početku XX veka, Belgrad 2012), Podróże w czasie 
i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić (Wrocław 2000), a w przygotowaniu jest książka 
Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX–XXI wiek). Przekłada z języka 
serbskiego, chorwackiego, bośniackiego prozę (Miloš Crnjanski, Miroslav Mićano-
vić, Nenad Veličković, Damir Arsenijević), dramat (Tanja Šljivar, Ivana Sajko, Lada 
Kaštelan) i poezję (Dubravka Đurić, Ferida Duraković).

Antonina Kurtok – dr, adiunkt w Zakładzie Slawistyki Kulturoznawczej Instytutu 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której to uczelni jest 
wychowanką. Zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką XIX i XX 
wieku, a jej obecne działania naukowe skupione są wokół szeroko rozumianych chor-
wacko-węgierskich kontaktów literackich oraz wzajemnych relacji historycznych 
i kulturowych. Efektem prowadzonych badań jest monografia Kulturalne i literackie 
konteksty relacji chorwacko-węgierskich w XIX i XX wieku (Katowice 2019) oraz arty-
kuły naukowe publikowane w kraju i za granicą. 

Katarzyna Majdzik Papić – dr, przekładoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Teorii Li-
teratury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; absol-
wentka filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim i lingwistyki na Uniwersytecie 
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Jagiellońskim. Publikowała m.in. w serii „Studia o Przekładzie”, czasopiśmie „Przekła-
dy Literatur Słowiańskich” i pracach zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze 
chorwackiej. W jej dorobku znajdują się artykuły poświęcone chorwackiej literatu-
rze kobiecej, przekładowi artystycznemu w ramach języka chorwackiego i polskiego 
oraz teksty teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa i filozofii przekładu. Autorka 
monografii Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości (Katowice 2015) oraz Narzę-
dzia analizy przekładu (współautor: D. Słapek, Toruń 2015). Współredagowała wy-
bór przekładów najnowszego dramatu chorwackiego Kroatywni. Dramat chorwacki 
po 1990 roku. Wybór tekstów (Katowice 2012).

Leszek Małczak – dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytu-
tu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelny 
czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Badacz literatur południowosłowiań-
skich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką. Jego zaintereso-
wania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich 
i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturo-
wej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Opublikował m.in. monografie: Wiatr 
w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennic-
twie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (Poznań 2004) i Croatica. Literatura i kul-
tura chorwacka w Polsce w latach 1944–1984 (Katowice 2013). Jest współredaktorem 
m.in. wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka. Dramat serbski 
po 1995 roku. Wybór tekstów (Katowice 2011) i wyboru współczesnego dramatu 
chorwackiego Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów (Katowice 
2012), a także monografii Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura–język–
literatura (Katowice 2010) oraz Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura– 
język–literatura (Katowice 2011).

Berenika Nikodemska – menedżerka kultury i tłumaczka. Absolwentka Uniwer-
sytetu Wrocławskiego na kierunku filologia serbska i chorwacka, a także studiów 
podyplomowych „Menedżer kultury we współpracy regionów Unii Europejskiej”. 
Współpracuje z licznymi organizacjami oraz instytucjami w Polsce i Europie. Specja-
lizuje się w budowaniu relacji międzynarodowych oraz koordynacji projektów, spo-
śród których wymienić można m.in. AIR Wro – program rezydencji artystycznych 
i wizyt studyjnych, kontynuowany po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016 w ramach Strefy Kultury Wrocław czy festiwal Avant Art. Realizowała  
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m.in. Europejski Kongres Kultury, ISCM World Music Days oraz różne edycje Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog we Wrocławiu i Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej.

Małgorzata Stanisz Hanžek – absolwentka filologii słowiańskiej oraz podyplomo-
wych studiów kwalifikacyjnych nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako 
obcego na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka konkursu na przekład literacki z języka 
słowackiego dla studentów słowacystyki i slawistyki (2010). Współautorka przekła-
dów dramatów: Willa Sachino Gorana Markovicia w antologii Serbska ruletka. Dramat 
serbski po 1995 roku (Katowice 2011), a także Ptaszki. Więzienie zwane pożądaniem 
Filipa Šovagovicia oraz John Smith, księżna Walii. Epizod z życia pewnego Brytyjczyka 
w jednym akcie Tomislava Zajeca w antologii Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 
roku. Wybór tekstów (Katowice 2012), przy której współpracowała także redakcyj-
nie. W latach 2012–2017 lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Josipa Juraja 
Strossmayera w Osijeku, obecnie zajmuje się nauczaniem języka polskiego online.

Katarzyna Taczyńska – dr, bałkanistka, slawistka, polonistka. Zajmuje się m.in. dys-
kursem literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych, twórczością 
literacką kobiet i pamięcią zbiorową (p)o komunizmie. W latach 2015–2018 realizo-
wała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projekt Pamięć (o) prze-
mocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literac-
kim w XX wieku. Wykonawczyni w grancie Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową 
w Postkomunistycznej Europie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Au-
torka m.in. monografii Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim 
dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku (Warszawa 2016), 
współredaktorka (wraz z Magdaleną Koch) numeru tematycznego „Studia Judaica”: 
Balkan Female Jews and Cultural Representations of Memory (1/2018). Wiceprzewod-
nicząca Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej afiliowanej przy 
Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen (AIESEE), członkini m.in. 
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES). Obecnie pra-
cuje w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.




