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Najwybitniejszy współczesny pisarz chorwacki. Otrzy
ma! kilkanaście nagród literackich i teatralnych, w 1999 
roku uznany został za najlepszego dramatopisarza 
Europy Środkowej i nagrodzony międzynarodową na
grodą „Central European Time", przyznawaną przez 
międzynarodowe jury w Budapeszcie. W 2003 roku 
otrzymał prestiżową EUROPEAN CIRCLE AWARD 
w dziedzinie kultury. Jego utwory przetłumaczono na 
siedemnaście języków. Jest też pierwszym chorwac
kim autorem granym w Stanach Zjednoczonych. Ma 
swój fan club, a na Słowacji co roku odbywa się festi
wal jego sztuk - GAVRANFEST. 

Gavran studiował dramaturgię w Akademii Tuatru, 
Filmu i Tulewizji w Zagrzebiu, a następnie pracował 
w teatrze, najpierw jako dramaturg (1986-1989), a po
tem jako dyrektor artystyczny (1989-1992). W latach 
1990-1992 kierował własnym projektem „Współczesny 
Dramat Chorwacki" i redagował serię „Biblioteka Dra
matu". W latach 1993-1996 wydawał magazyn literacki 
„Plima". Od 1990 roku prowadzi szkolę kreatywnego 
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pisania dramatu i prozy. W 1995 roku założył w Zagrze-• 
biu Tuatr Epilog, z którym stale współpracuje jako dra
matopisarz. Próbował także reżyserować własne sztu-
ki. Wspólnie z żoną. aktorką Mladeną Gavran, założyli 
w roku 2002 Tuatr GAVRAN. 

Miro Gavran napisał kilka powieści dla dorosłych 
i młodzieży, kilka słuchowisk radiowych i scenariuszy 
filmowych, ale jego główny dorobek stanowią sztuki 
teatralne, których opublikował ponad trzydzieści. Naj
większe sukcesy na scenach teatrów na całym świe
cie odniosły: Noc bogów, Antygona Kreona, Szekspir 
i Elżbieta, Milości George'a Washingtona, Pacjent 
doktora Freuda, Czechow 1blstojowi powiedzial uże
gnam ·, Mąż mojej żony; Śmierć aktora, Zapomnieć 
Hollywood, Wszystko o kobietach, Weso.fy czworokąt, 
Hotel Babilon, jak zabić prezydenta. 

W Polsce najwięsze powodzenie na scenl zyskały: 
Mąż mojej żony; Wszystko o kobietach i Wszystko 
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Z życia wzięte 

Z AiQIO' Z Ml~O~CI 

„Gazeta Współczesna", rn listopada 2008 

34-latka zabiła z miłości 

Zazdrość była motywem zbrodni na 39-letniej na
uczycielce. 

Tu zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Dybek kolo 
Ostrowi. 8 listopada w lesie w pobliżu tej miejscowości 
zostały znalezione zwłoki kobiety. Ofiara miala liczne rany 
klute. Kobietę, 39-letnią nauczycielkę ze szkoły w pobli
skim Bialymblocie, znalazła rodzina. 

Po dwóch dniach policjanci zatrzymali 34-letnią Agniesz
kę S., mieszkankę Przyjm (kilka kilometrów od Dybek). 
Prokurator postawił jej zarzut zabójstwa, a sąd tymczaso
wo aresztowal na trzy miesiące. 

Jak ustaliliśmy, motywem była zazdrość . Morderczyni 
miala romans z mężem zamordowanej - potwierdzają to 
mieszkańcy obu wsi. 
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• . hci!.ł ją z·abić z miłości 

.Nie , ł pogodzić się z tym, że jego ukochana się 
z nim rozstała: Wbił fej f!Qż w brzuch, a potem podciął 
sobie żyły 

dr~a · ~<_Jria rozegrala się na warszawskiej 
ł . 3~ mężczyzna był po uszy zakochany w 18 
o ze biecie. Przez jakiś czas mieszkali razem, 

w końcu oś zaczęło się między nimi psuć i 45-latka 
po owiła zakończyć związek. 

~ala swemu kochankowi zabrać jego rzeczy z jej 
mieszkania. Kiedy była w kuchni były kochanek chwycił 
nagle nóż i wbił jej w brzuch, po czym uciekł do łazienki, 
zamkną! się i podciął sobie żyły. Odgłosy awantury usly
szala sąsiadka. Wezwala policję i weszła do mieszkania, 
gdzie zobaczyła 45-latkę leżącą w kaluży krwi. Kobieta 
trafiła do szpitala. Udalo się ją uratować. 

Udalo się też odratować niedoszłego zabójcę. Przybyli na 
miejsce poliqanci wyważyli drzwi od łazienki i wyciągnę
li go. On też trafił do szpitala. Jak się dowiedzieliśmy nie
oficjalnie, 63-latek zaatakowal była partnerkę z miłości . 

Wola!, żeby oboie nie żyli , niż mieliby żyć oddzielnie. 
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RL . , Fakty, 14 września 2009 

Ostra kobieta 

Kobieta, która odcięła penisa swojemu kochankowi musi 
czekać 18 rniesi~cy na werdykt sądu. Problemem w spra
wie jest czy pizyseyty drogą operacyjną penis nadal 
posiada wnystki ojalunkcje. 

Sącf w miescie Trabzon (Turcja) musi czekać na 
raport me y w sprawie 28-latka - trzeba stwierdzić czy 
uszkodzony narząd nadal może nadawać się do użytku . 

Oskarżona przyznaje się , że ucięła penisa swojemu narzeczo
nemu, a następnie odcięty narząd rzuciła na dach sąsiadów. 

Zostania teraz skazana na 3 lata więzienia, jeżeli penis od
zyska swoią sprawność, lub na 8 lat Jeżeli nie będzie Jednak 
nadawal się do użytku. 

Kobieta tłumaczy się, że jej kochanek złamal daną jej obietni
cę -mial on ją poślubić, a zamiast tego, tylko ją bil. 

Chirurdzy przeprowadzali operację przez blisko 11 go
dzin. Stwierdzili oni, że operacja zakończyła się pomyślnie 
i wszystkie funkcje seksualne powinny powrócić w termi
nie do 6 miesięcy. 
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Aldona Jankowska w „Hotelu Babilon" Miro Gavra
na mówi siedmioma językami. Jak się to robi? Aktor
ka odpowiedziała nam po polsku: 

- W „Hotelu Babilon" jestem Ukrainką ze Lwowa, Ję
drkiem Parzenicą z Zakopanego, Zuzaną Kollarovą 
z Bratysławy, Niemką Helgą , Genowefą Maciejową 

z Wielkopolski, Pierre' m Reno z Marsylii, Jeny John
son z Chicago. Każda z tych postaci mówi inaczej . Czy 
to siedem języków? Można tak powiedzieć . 

Wszystkie osoby, które gram, w jakiś ułomny sposób 
posługują się naszym językiem i mają powiązania 
z Polską. Każdy język ma swoją muzykę. Najpierw 
trzeba więc zbudować składankę dźwięków, które 
będą się wiązały z danym językiem i równocześnie 
będąjęzykiem ukraińsko-polskim , francusko-polskim, 
słowacko-polskim , angielsko-polskim, niemiecko-pol
skim, gwarą góralską i wielkopolską. To jest dla akto
ra bardzo wdzięczna i wiele radości dająca zabawa. 
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(ur. 2 kwietnia 1964 w Poznaniu) - polska aktorka 
filmowa i teatralna, parodystka i artystka specfa
l12u1ąca się w stand-up comedy. W 1987 skodczył 
PWST w Krakowie, po czym wyjechała na stypen
dmm do Norwegii, gdzie_p~ez.dwa lata występowa

L-->--~ w PtojectC!ieateret w Bergen, grając po angielsku 
i norwesku. W latach 1989- 1992 byle aktorką Teatru 
budowego, gdzie wystąpiła m.m. w spektaklach reży
serowanych przez]. Stuhra ,,Iwona, księżniczka Bur
gunda" 1 „Poskromienie złośnicy". Pote • dol996 
- była w zespole Teatru Lalki, Maski i Aktora „Gro
teska" w Krakowie (na scenie którego wciąz można 
ją oglądać). 

Wśr6d Jej ważruejszych ról teatralnych należy wymie
nić główną rolę w musicalu „Emily Dickinson" w reż. 
B Krasińskiej (1992); rolę Infantki w „Miromagii" 
w reż. ] . Polewki (1995), nagrodzoną na Festiwalu Te
atralnym w Rzymie, Kolumbinę w „Medyku mimo chę
ci" w reż. G. Pampilione (1999); Balladynę i Goplanę 
w „Balladynie" w reż. B. Cioska (2005), nagrodzone 
przez ZASP na Festiwalu Lalki i Maski w Opolu oraz 
na festiwalu „Dramaty Narodów" w Krakowie. 

W 2006 roku trafiła do programu „Szymon Majewski 
Show", w którym występuje do dZ!siaj. Jej parodie 
to· Hanna Gronkie ·cz-Waltz, Zyta G!lowska, Danu
ta Hojarska, Tadeusz Rydzyk, Anna Fotyga, lilia Ty
moszenko, Dorota Zawadzka, Joanna Bartel, Anna 
Sobecka, Angela Merkel, Beata Tyszkiewicz, Hanna 
Lis, Beata Kempa. 

Prowadziła też program kabaretowy „Bombomerka" 
w TVN 7. Zagrała w serialach teleWIZYJnych .Niania" 
i „39 i pól oraz główną rolę w wyreżyserowanym 
przez Andrzeja Barańskiego filmie „Księstwo". 

W 2010 przez casting trafi.la do programu „Stand up. 
ZabIJ mme śmiechem", w którym doszła aż do finału, 
zajmuiąc trzecie miejsce. 

Aktualme, oprócz tego, że gra w krakowskiej Grote
sce, występuje też w warszawskich teatrach Kamiem
ca i Chłodnica. Można ją również oglądać na małym 
kranie w popularnych serialach „Klan", „Usta, usta" 

1 .L1cenC]a na wychowanie" 



Hotel Babilon jest już czwartą sztuką Miro Gavra
na graną na Scenie Pod Ratuszem. Nasz romans z 
chorwackim autorem trwa nieprzerwanie od 2004 
roku. 

Zaaęlo się całkiem niewinnie, polską prapremierą 
.Męża mojej żony" w reżyserii 'lbmasza Obary. W role 
dwóch facetów, którzy, jak się okazuje, mają jedną 
żonę, wcielili się Jacek Strarna i Andrzej Franczyk. 

Na pozór banalna historY.)1ca romansowego trójkąta 
przedstawiona na naszej małej scenie, wywołała wy
buchy emocji, które odnotowały sejsmografy nie tyl
ko na krakowskim Rynku. W efekcie reżyser i aktorzy 
zdobyli m jednym zamachem aż trzy nagrody na Festi· 
walu Komedii '!alia 2005. 
W tej sytuacji nie trzeba chyba tłumaczyć wyboru dru· 
giego tekstu Gavrana, który pojawił się w 2006 roku. 
Było po prostu jasne, że jest potrzebny spektakl, któ· 
rego obsadę opanują same kobiety. I tak się stało. W 
sztuce .Wszystko o kobietach• Gavrana grają w trójkę 
(Marta Bizoń, Beata Schimscheiner i Dominika Mar· 
kusr.ewska. WC'leŚniej Magdalena Nieć) piętnaście 
ról Nasm inscenizacja .Wszystko o kobietach" w roku 
premiery wygrała festiwale .'!alia" i .R1.eceywistość 
przedstawiona". Piętnaście kobiet w lcażdym wieku, 
które roogościły się na dobre Pod Ratuszem wywołało 
przewidywaną reakcję mężc-zyzn: Krzysztof Górecki, 
Piotr Pilitowski i 'lbmasz Obara w 2008 roku wcielili 
się w role piętnastu panów w wyreżyserowanym przez 
Obarę spektaklu Y'/szystko o mężczyznach". 
'lny .Gavrany", ośmioro aktorów, 32 rOZII18lte postaci. 
Istny Babilon! I właśnie reżyserowanym przez Pawła 
Szumca .Hotelem Babilon", w którym Aldona Jankow· 
ska wystarczy m siedmioro albo i ośmioro bohaterów, 



---
• ~ liQ:1 •• • 

• • · ·- KRK : : _,.. ......... Sl : : . . . .. ~ 


