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NOTY O AUTORACH*
LADA KAŠTELAN (ur. 1961, Zagrzeb). Dramatopisarka. Ukończyła fi‑
lologię klasyczną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu
oraz dramaturgię na Akademii Sztuki Dramatu w Zagrzebiu. Jest autor‑
ką tekstów dramatycznych, scenariuszy fil‑
mowych, między innymi do filmu Iza stakla
(Za szkłem), teatralnych, telewizyjnych i radio‑
wych. Tłumaczy z języka starogreckiego, an‑
gielskiego i niemieckiego. Od roku 1984 jest
dramaturgiem w Teatrze Narodowym w Za‑
grzebiu, a od 2001 roku wykłada dramaturgię
na Akademii Sztuki Dramatu w Zagrzebiu.
W 2004 roku uzyskała tytuł docenta. Oprócz
pracy w swoim macierzystym teatrze brała
udział w produkcji około pięćdziesięciu przed‑
stawień wystawianych w innych teatrach oraz na letnich festiwalach tea‑
tralnych. Jest zdobywczynią wielu prestiżowych nagród teatralnych, między
innymi Nagrody Dubravko Dujšina za sztukę Posljednja karika (Ostatnie ogni
wo, 1994), Nagrody Marina Držicia za sztukę Giga i njezini (Giga i jej, 1995).
Pozostałe sztuki teatralne: A tek se vjenčali (A dopiero co się pobrali, 1980),
Adagio (1987) i Prije sna (Zanim zaśniesz, 2004).
Książki: Hrana za ptice (Karma dla ptaków, 1978), Pred vratima Hada: dram
ske preradbe Euripida (Przed drzwiami Hadesu: teatralne wersje Eurypidesa, 1993),
Četiri drame (Cztery dramaty, 1997).
* Noty opracowano na podstawie materiałów przesłanych przez Autorów oraz infor‑
macji zdobytych samodzielnie.
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MATE MATIŠIĆ (ur. 1965, Ričice). Dramatopisarz, scenarzysta, kom‑
pozytor i multiinstrumentalista, absolwent Wydziału Prawa Uniwersy‑
tetu w Zagrzebiu. Premiery sztuk na podstawie jego dramatów często
wiążą się ze skandalami i z aferami, ponie‑
waż Matišić w swych tekstach bezlitośnie
i z wielką dawką czarnego humoru rozpra‑
wia się z chorwacką rzeczywistością powo‑
jenną. Napisał dziewięć dramatów: Bljesak
zlatnog zuba (Blask złotego zęba, 1985), Legen
da o svetom Muhli (Legenda o świętym Muhli,
1988), Božićna bajka (Bożonarodzeniowa bajka,
1989), Cinco i Mariko (1992), Anđeli Babilona
(Aniołowie Babilonu, 1996), Svećenikova djeca
(Wszystkie dzieci księdza, 1999), Sinovi umiru
prvi (Synowie umierają pierwsi, 2005), Ničiji sin (Niczyj syn, 2005), Žena bez
tijela (Kobieta bez ciała, 2005). Trzy ostatnie tworzą tzw. Pośmiertną trylogię.
Jego sztuki są wystawiane także w Bułgarii, Słowenii, Macedonii, w Ro‑
sji oraz na Węgrzech.
Jest scenarzystą i współscenarzystą wielu popularnych chorwackich fil‑
mów, między innymi: Život sa stricem (Życie ze stryjem, 1988), Priča iz Hrvats
ke (Opowieść z Chorwacji, 1991), Kad mrtvi zapjevaju (Kiedy zaśpiewają martwi,
1998), Fine mrtve djevojke (Miłe martwe dziewczyny, 2002), Infekcija (Infekcja,
2003), Ostavština kralja štakora (Dziedzictwo króla szczurów, 2003), Nije kraj
(To nie koniec, 2008). Skomponował muzykę do filmów: Kako je počeo rat na
mom otoku (Jak zaczęła się wojna na mojej wyspie, 1996), Maršal (Marszałek,
1999), Ta divna splitska noć (Ta wspaniała splicka noc, 2004).
Mate Matišić jest laureatem wielu nagród (teatralnych, a także filmo‑
wych). Za swoją muzykę zdobył dwie Złote Areny na Festiwalu Filmowym
w Puli, a jego dramaty zostały docenione między innymi na Dniach Sa‑
tyry (chorwacki festiwal, na którym przedstawiane są najlepsze sztuki
komediowe i satyryczne).
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DUBRAVKO MIHANOVIĆ (ur. 1975, Zagrzeb). Dramatopisarz. Ukoń‑
czył dramaturgię na Akademii Sztuki Dramatu w Zagrzebiu. Jego utwory
dramatyczne wystawiane są na deskach teatrów w Zagrzebiu, Splicie, Za‑
darze, Viroviticy, Dublinie, w Santiago, Sa‑
rajewie, Genewie, a jego słuchowisk można
wysłuchać w Chorwackim Radiu i na fa‑
lach radia w Słowenii, na Słowacji, w Pol‑
sce, Austrii, Niemczech, Finlandii, Wielkiej
Brytanii i na Węgrzech.
Jako dramatopisarz zadebiutował w roku
1998 dramatem Bijelo, który został opubliko‑
wany w antologiach Nova hrvatska drama: iz
bor iz drame 90‑tih i Croatian Radio Plays in the
1990s. W tym samym roku Dubravko Miha‑
nović otrzymał za Bijelo Nagrodę Marina Držicia przyznawaną przez Mi‑
nisterstwo Kultury Republiki Chorwacji. W roku 2004 ponownie zdobył
Nagrodę Marina Držicia, tym razem za dramat Žaba. Spektakl Žaba, wy‑
stawiany w teatrze Teatr&TD otrzymał, także w 2004 roku, Nagrodę Ma‑
rul oraz Nagrodę Aktorów Chorwackich za najlepsze przedstawienie tea‑
tralne sezonu w Chorwacji.
Jako dramaturg pracował nad spektaklami w teatrach GDK Gavel‑
la, HNK Split, GK Komedija, SK Kerempuh, KG Žar ptica, DK Dubrava,
Teatr&TD. Współpracował również z Programem Dramatycznym Chor‑
wackiego Radia i Telewizją Chorwacką. Swoje teksty publikował w cza‑
sopismach „Teatar & Teorija”, „Frakcija”, „Kazalište”, „Forum”, „Vijenac”,
„Quorum” i „Poezija”. Pełnił obowiązki redaktora działu dramatycznego
w czasopiśmie „Plima”. Za swoją poezję otrzymał Nagrodę Plava sol orga‑
nizacji artystycznej „Vuković & Runjić”. Oprócz dramatów Dubravko Mi‑
hanović tworzy także libretta, pisze scenariusze telewizyjnych filmów fa‑
bularnych i dokumentalnych oraz scenariusze spektakli dla dzieci. Na co
dzień pracuje jako dramaturg w zagrzebskim teatrze GDK Gavella.
Dramaty: Pingvini (Pingwiny, 1996), Bijelo (Białe, 1998), Grenland (1999),
Indijanci (Indianie, 2000), Žaba (Żaba, 2004), Marjane, Marjane (2010).
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MARIJANA NOLA (ur. 1975, Zagrzeb). Scenarzystka, dramatopisarka.
Ukończyła zagrzebską Akademię Sztuki Dramatu. Jej twórczość po raz
pierwszy została doceniona w 1997 roku, kiedy to za sztukę Don Juanov
kraj (Koniec Don Juana) otrzymała Nagro‑
dę SFERA w kategorii utwór fantastyczno
naukowy. Następnie czterokrotnie zdoby‑
ła prestiżową Nagrodę Marina Držicia za
sztuki: Ljudi‑Ribe (Ludzie‑Ryby, 2000), Fan
tazija (Fantazja, 2004), Zločestobija (Złolandia,
2006) i Dubrovačke legende (Legendy dubrownickie, 2010). Premierowe przedstawienie dra‑
matu Diwa odbyło się w 2011 roku w Miej‑
skim Teatrze Žar ptica w Zagrzebiu. Jako
dramaturg pracowała przy spektaklach
Teatru&TD, Teatru Satyrycznego Kerempuh, Teatru Narodowego w Za‑
grzebiu, Miejskiego Teatru Komedija, Teatru Dramatycznego Gavella,
Małej Sceny w Zagrzebiu, a poza stolicą pracowała również w Teatrze
im. Marina Držicia w Dubrowniku, Teatrze Narodowym na Istrii oraz
w Teatrach Narodowych w Mostarze, Osijeku i Szybeniku. Od dłuższego
czasu współpracuje z Miejskim Teatrem Žar ptica w Zagrzebiu, jednym
z najbardziej znanych teatrów dziecięcych w Chorwacji. Oprócz teatru
pracuje również w telewizji jako scenarzystka programów dla dzieci, ale
również licznych seriali, w tym pierwszej chorwackiej telenoweli pt. Za
branjena ljubav (Zakazana miłość, 2004–2008).

BORIVOJ RADAKOVIĆ (ur. 1951, Zemun). Żyje i tworzy w Zagrzebiu.
Ukończył jugoslawistykę i komparatystykę na Uniwersytecie w Zagrzebiu.
Opublikował powieści Sjaj epohe (Blask epoki, 1990), Virusi (Wirusy, 2005),
zbiór opowiadań Ne, to nisam ja – da, to nisam ja (Nie, to nie ja – tak, to nie
ja, 1993). Prawie cały nakład tej ostatniej publikacji zaginął w tajemni‑
czych i niewyjaśnionych okolicznościach. Kilku krytyków – Igor Mandić,
Miloš Đurđević, Robert Perišić i Kruno Lokotar – zdążyło jednak odno‑
tować jej istnienie. Zbiór wydano ponownie w 1999 roku, w zmienio‑
nej formie, nakładem wydawnictwa Celeber. Opublikował również zbiór
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esejów i zapisów z podróży Sredina naprijed (Klasa średnia – naprzód, 2003).
Jego pierwsza sztuka teatralna, Dobro došli u plavi pakao (Witajcie w nie
bieskim piekle), została wystawiona w 1994 roku w zagrzebskim Teatrze
Kerempuh, podobnie jak komedia Miss ne
bodera za Miss svijeta (Miss Wieżowca na Miss
Świata, 1998) czy dramat Kaj sad? (I co te
raz?, 2002). W 1994 roku Radaković przygo‑
tował także antologię poezji lesbijskiej Dvije
(Dwie, 1992). Jest też jednym z pomysło‑
dawców legendarnego „wędrującego” Fe‑
stiwalu Literatury Alternatywnej, czyli FAK
(Festival alternativne književnosti). Jego
owocem był, między innymi, przygotowa‑
ny w 2005 roku we współpracy z Mattem
Thornem i Tonnym Whitem zbiór opowiadań promujący współczesne
brytyjskie i chorwackie krótkie formy prozatorskie Hrvatske noći/Croatian
nights. Spod pióra Radakovicia wyszły także liczne teksty krytyczne i ese‑
istyczne. Tłumaczy z angielskiego (między innymi Hanifa Kureishiego,
Kathy Acker, Alexa Garlanda, Williama Burroughsa, Barry’ego Callagha‑
na, Jacka Kerouaca, Nialla Griffithsa). W swych dziełach Radaković jako
pierwszy poruszał tematy tabu związane z przemocą, pornografią, sek‑
sem, z mediami, nacjonalizmem czy subkulturami. Według Igora Man‑
dicia Borivoj Radaković nosi w sobie więcej „awangardowego” poten‑
cjału niż całe generacje artystów, z którymi przychodzi mu się stykać.

LEO RAFOLT (ur. 1979, Zagrzeb). Absolwent kroatystyki i kompara‑
tystyki literackiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrze‑
biu. Obecnie docent w Instytucie Kroatystyki Uniwersytetu w Zagrze‑
biu. Ukończył podyplomowe studia komparatystyki literackiej, a w roku
2006 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc rozprawy
doktorskiej na temat dubrownickich tragedii z okresu wczesnej nowo‑
żytności rozpatrywanych w kontekście dramaturgii europejskiej. Od roku
2003 współpracuje z Instytutem Leksykograficznym (Leksikografski za‑
vod) „Miroslav Krleža” w ramach projektu Hrvatska književna enciklope
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dija, którego koordynatorami są Velimir Visković i Zorana Kravar. Autor
licznych artykułów, esejów i recenzji publikowanych w czasopismach:
„Republika”, „Književna republika”, „Dubrovnik”, „Mogućnosti” i „Kolo”.
Współpracuje również z Programem Trze‑
cim Chorwackiego Radia. W latach 2004–
2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora
Zagrzebskiej Szkoły Slawistycznej Chorwac
kiego Seminarium dla Zagranicznych Slawi‑
stów (Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste), w której ra‑
mach co roku prowadzi proseminarium teatrologiczne. Od roku 2006 jest zastępcą redak‑
tora Leksykonu Marina Držicia (Leksikon Mari
na Držića) w Instytucie Leksykograficznym
„Miroslav Krleža”. W roku 2009 odbył staż naukowy w Centrum Studiów
Literackich i Kulturowych na Uniwersytecie w Tokio. Prowadził gościnne
wykłady między innymi na uniwersytetach w Katowicach, Osace, Pary‑
żu, Rzymie, Sapporo, Tokio, Waszyngtonie i we Wrocławiu oraz uczestni‑
czył w kilkudziesięciu konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.
Zakres jego zainteresowań jest szeroki: historia porównawcza drama‑
tu i teatru z okresu wczesnej nowożytności, teoria i historia tragedii, an‑
tropologia literacka, zorientowane kulturowo badania teatru i dramatu,
antropologia dramatu i teatru oraz antropologia teatralna, teoria wido‑
wisk, interkulturowość w dramacie i teatrze.
Autor publikacji książkowych: Melpomenine maske: fenomenologija žan
ra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju (2007), Odbrojavanje: antologija
suvremene hrvatske drame (2007), Drugo lice drugosti: književnoantropološke
studije (2009), Priučen na tumačenje: Deset čitanja (2011), oraz kilkudzie‑
sięciu artykułów i recenzji.
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ASJA SRNEC‑TODOROVIĆ (ur. 1967, Zagrzeb). Dramatopisarka,
scenarzystka, reżyserka. Ukończyła dramaturgię oraz reżyserię filmową
i telewizyjną na Akademii Sztuki Dramatu w Zagrzebiu. Pisze drama‑
ty, dramaty radiowe, opowiadania, powieści,
scenariusze i eseje, od czasu do czasu reży‑
seruje swoje sztuki oraz tworzy filmy doku‑
mentalne. Spektakle teatralne na podstawie
jej tekstów wystawiano zarówno w Chor‑
wacji, jak i poza jej granicami: w Wielkiej
Brytanii, we Francji i w Niemczech. Drama‑
ty radiowe autorstwa Srnec‑Todorović były
nadawane między innymi przez BBC oraz
Chorwackie Radio. Poza granicami kraju
teksty dramatopisarki cieszą się dużą popu‑
larnością we Francji, gdzie w marcu 1994 roku, w Theatre National du
Bretagne, w Rennes, po raz pierwszy wystawiono dramat Mrtva svadba
(Martwe wesele) w reżyserii Christiana Colina.
Nagrody: Nagroda Rektora Uniwersytetu w Zagrzebiu za dramat Život
(Życie), później znany pod nowym tytułem Mrtva svadba (1990), przyzna‑
na w 1988 roku; Nagroda za Najlepszy Tekst Dramatyczny Drugich Dni
Marulicia (1992) za dramat Zelena soba (Zielony pokój); pierwsza nagroda
na BBC International Playwrights Competition w 1997 roku za dramat In
the hollowing circle; wyróżnienie za najlepszy tekst dramatyczny na Mię‑
dzynarodowym Festiwalu Teatru Niszowego w Umagu przyznane w 2000
roku za dramat Dodir (Dotyk).
Twórczość dramatyczna: Mrtva svadba (1990), Opasno muklo (Niebezpiecz
nie głucho, 1990), Zelena soba (1991), Bratoubojstvo (Bratobójstwo, 1991), Prorez
(Rozcięcie, 1992), Zamah (Zamach, 1992), Uoči jutra (Przed świtem, 1994), Za
stanak (Zatrzymanie, 1994), Dodir (1998), In the Hollowing Circle (1998), Jeste
li za kavu (Kto ma ochotę na kawę, 1999), Druga sjena (Inny cień, 2000), Veliki
crni čovjek (Wielki czarny człowiek, 2001), Screaming Butterflies (2002), Odbro
javanje (2002), Diši (Oddychaj, 2003). Opublikowała również powieść Dok
slučajni namjernik nailazi (Kiedy pojawia się przypadkowy podróżny), Zagreb,
Horetzky, 2003.
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FILIP ŠOVAGOVIĆ (ur. 1966, Zagrzeb). Aktor filmowy i teatralny, re‑
żyser, dramatopisarz. Absolwent reżyserii na zagrzebskiej Akademii Sztuki
Dramatu. Wystąpił w wielu filmach, między innymi w Ziemi niczyjej (Ničija
zemlja, 2001) Danisa Tanovicia, nagrodzonej
Oskarem w kategorii najlepszy film zagra‑
niczny. Wyreżyserował cztery krótkometra‑
żowe filmy: Say no, Drvo života (Drzewo życia),
Na travi (Na trawie), Putnici potonulog broda
(Podróżnicy ze statku, który zatonął), film dłu‑
gometrażowy Pušća Bistra (2005), oraz (wraz
z Filipem Nolą) sztukę Czekając na Godota Sa‑
muela Becketta. Jako aktor teatralny współ‑
pracował z zagrzebskim teatrem Gavella. Šo‑
vagović jest autorem kilku dramatów: Cigla
(Cegła, 1998), Zvonimir Zajc (1998), Ptičice (Ptaszki, 2000), Festivali (Festiwa
le, 2001), Život smrt: dokumentarna drama (Życie śmierć: dokumentalny dramat,
2001), Jazz (2004). Cegłę uznano za najlepszą premierę w sezonie 1998/1999
(sztuka została uhonorowana Nagrodą Stowarzyszenia Chorwackich Dra‑
matopisarzy), ogłoszono ją również najlepszą sztuką na Festiwalu Tea‑
tralnym Dni Marulicia (w realizacji Chorwackiego Teatru Narodowego).

TENA ŠTIVIČIĆ (ur. 1977, Zagrzeb). Absolwentka zagrzebskiej Akade‑
mii Sztuki Dramatu. Pierwsze prace Teny Štivičić – między innymi adap‑
tacja opowiadania Na samrti (Umieranie) M. Krležy oraz scenariusz do wy‑
stawianego w teatrze Gavella dramatu Bliżej
(Closer Patricka Marbera) – powstały jeszcze
w czasie studiów. Prawdziwym sukcesem
okazał się debiut pisarki, dramat zatytu‑
łowany Nemreš pobjeć od nedjelje (Nie uciek
niesz przed niedzielą, 1999); tekst ten ukazał
się w 2007 roku w antologii współczesnego
dramatu chorwackiego zatytułowanej Od
brojavanje, był prezentowany między innymi
na scenach zagrzebskich, belgradzkich, lub‑
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lańskich, a następnie został przekształcony w słuchowisko radiowe. Z rów‑
nie dużym zainteresowaniem przyjęto kolejną sztukę – Dvije (Dwie), za któ‑
rą autorka odebrała nagrodę publiczności podczas splickich Dni Marulicia
(2004). Od 2003 roku pisarka mieszka w Londynie. Tam kontynuowała
studia magisterskie (Goldsmiths College), tam też powstał następny dra‑
mat – Fragile! (Ostrożnie! Szkło!, 2004). Spektakl w reżyserii Matjaža Pograj‑
ca gościł na wielu festiwalach teatralnych, między innymi na III Między‑
narodowym Festiwalu „Demoludy” w 2009 roku; szybko podbił serca nie
tylko publiczności, ale i jurorów (Ostrożnie! Szkło! uhonorowano czterema
nagrodami, między innymi Europejską Nagrodą Autorską oraz Nagrodą
za Nowatorski Tekst Dramatyczny na festiwalu Heidelberg Stückemarkt
w 2008 roku). Sztuki można było posłuchać w Chorwackim Radiu. W ra‑
mach obchodów 50. rocznicy powstania teatru Royal Court Tena Štivičić
znalazła się na liście pięćdziesięciu najlepszych młodych dramaturgów
w Wielkiej Brytanii (wyboru dokonali przedstawiciele BBC i Royal Court).
Wielkim sukcesem okazała się sztuka Krijesnice (Świetliki, 2007), wysta‑
wiona przez Zagrzebski Teatr Młodych. Warto dodać, że sztukę Świetliki
wyreżyserował Polak Janusz Kica. Najnowszym dramatem Teny Štivičić
jest Invisible. Jego premiera odbyła się w 2011 roku. W 2009 roku Tena
Štivičić reprezentowała Chorwację w międzynarodowym projekcie teatral‑
nym Orient Express z utworem Sedam dana u Zagrebu (Siedem dni w Zagrze
biu). Autor zdjęcia: Saša Miljević.

MILKO VALENT (ur. 1948, Zagrzeb). Prozaik, poeta, eseista, drama‑
topisarz, krytyk teatralny. Ukończył filozofię i komparatystykę literac
ką na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Współpracuje z wieloma czasopisma‑
mi, magazynami, ze stacjami radiowymi i z portalami internetowymi.
Jest jednym z najważniejszych i najpłodniejszych twórców współczes‑
nej literatury chorwackiej, a jego dzieła drukowane są w wielu antolo‑
giach, panoramach oraz w wyborach poezji, prozy i dramatu. Jego prace
przetłumaczono na 12 języków, między innymi na niemiecki, francuski,
macedoński i angielski. Za swoje dramaty został uhonorowany w 2000
roku trzecią Nagrodą Marina Držicia (za sztukę Gola Europa), a w 2002 –
pierwszą (za sztukę Ground Zero Aleksandra). W 2009 roku na festiwalu
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Croatia rediviva został mu przyznany „Wieniec oliwny”. Od 1976 roku
jest członkiem Chorwackiego Towarzystwa Filozoficznego (Hrvatsko fi‑
lozofsko društvo), od roku 1981 – Stowarzyszenia Pisarzy Chorwackich
(Društvo hrvatskih književnika), od 1992
roku – członkiem chorwackiego oddzia‑
łu Pen Clubu, od roku 1995 – chorwackie‑
go oddziału ITI (The International Theatre
Institute), a od 2002 roku – Chorwackiego
Stowarzyszenia Pisarzy (Hrvatsko društvo
pisaca). Wydał kilka zbiorów poezji: Lepti
ri arhetipa (Motyle archetypu, 1980), Zadimlje
na lopta (Zadymiona piłka, 1981), Koan (1984),
Rupa nad rupama (Dziura nad dziurami, 1995),
Plava krv (Niebieska krew, 1997), Jazz, afrička
vuna (Jazz, afrykańska wełna, 2001), Neuro‑Neuro (2001), Demonstracije
u jezgri (Demonstracije w centrum, 2004); dramaty: Plaidoyer po pički (1979),
Higijena mjesečine (Higiena światła księżyca, 1987), Zelena dolina (Zielona do
lina, 1991), Neonski rubovi (Neonowe krawędzie, 1996), Ink in the Eye (1998),
Gola Europa (2000), Bordel divljih jabuka (Burdel dzikich jabłek, 2002), Danas
je Valentinovo (2003), Ground Zero Aleksandra (2004), Sarajevo Blues (2005),
Nema više Apokalipse (Nie ma już Apokalipsy, 2006), Mala klaonica nježno
sti (Mała rzeźnia delikatności, 2007); oraz utwory prozatorskie: Gorki de
serti (Gorzkie desery, 1985), Ordinacija za kretene (Przychodnia dla kretynów,
1986), Clown (1988), Al‑Gubbah (1992), Vrijeme je za kakao (Czas na kakao,
1998), Fatalne žene plaču na kamionima (Fatalne kobiety płaczą na ciężarów
kach, 2002), Isus u kampu (Jezus na obozie, 2004), Der zarte Palisander (2005),
PlayStation, dušo (PlayStation, skarbie, 2005). Autor zdjęcia: Hrvoje Grgić.

TOMISLAV ZAJEC (ur. 1972, Zagrzeb). Dramatopisarz, poeta, prozaik.
Absolwent zagrzebskiej Akademii Sztuki Dramatu, gdzie obecnie pracuje
jako wykładowca. Prowadzi również warsztaty literackie. Wydał trzy zbio‑
ry poezji – pierwszy, zatytułowany Natanijelov dnevnik (Dziennik Nataniela),
ukazał się w tomie U trenutku kao u divljini (Chwila, pustkowie, 1996) zawie‑
rającym wiersze Tomislava Zajca oraz Vlatka Grguricia i Romana Simicia,
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a następnie Sjever – zlatni šut (Północ – złoty strzał, 1996) i Rupa njegova imena
(Dziura jego imienia, 2000). Jest autorem ośmiu dramatów, wystawianych
zarówno w Chorwacji, jak i poza jej granicami: John Smith, princeza od Wa
lesa (John Smith, księżna Walii, 1998), Atenta
tori (Zamachowcy, 1999), Svinje (Świnie, 2001),
Novi Nosferatu (Nowy Nosferatu, 2002), Mlijeko
(Mleko, 2003/2004), Dorothy Gale (2007), As
tronauti (Astronauci, 2008) i Spašeni (Ocaleni,
2009). Dramaty Tomislava Zajca były wielo‑
krotnie nagradzane (pisarz został trzykrot‑
nie uhonorowany Nagrodą Marina Držicia),
ukazały się również w przekładach na język
angielski, niemiecki, węgierski, rosyjski czy
słoweński. Jako prozaik znany jest z powie‑
ści: Soba za razbijanje (Pokój do rozbijania, 1998), Ulaz u crnu kutiju (Wejście
do czarnego pudełka, 2001), Ljudožderi (Ludożercy, 2005) i Lunapark (2009).
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