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ГРОЗДаНа ОЛУЈИћ У СКЗ

Знаменита списатељица Гроздана Олујић постаје аутор Српске 
књижевне задруге релативно касно ‒ почетком овог столећа, када објављује 
Антологију љубавних бајки света, коју је сачинила специјално за едицију 
„антологије СКЗˮ (2001), као и књигу Вилењакова тајна и друге бајке (у еди-
цији „Књига за децу и одрасле СКЗˮ, 2003) у избору и с предговором Марка 
Недића.

У сенци нових романескних догађаја, мода и поетика, али и у сен-
ци својих аутентичних бајки, које су је крајем 20. века „померилеˮ према 
књижевности за децу и увелико редукованој лектири, романсијер госпо-
ђа Гроздана Олујић заблистала је правим сјајем у роману Гласови у ветру, 
2009. године. Роман је довршила по позиву за јубиларно 100. Коло Српске 
књижевне задруге, књига 675. За тај роман добила је НИН-ову награду кри-
тике која је те године личила на најбоље године ове награде и на некадашње 
најбоље награђене књиге. Роман је брзо објављен и у дивот-издањима Кола.

У радном столу наше списатељице, посредовањем њеног сина, докто-
ра медицинских наука проф. александра Лешића, открили су проф. др Зо-
рана Опачић и проф. др александар Јовановић једну драгоцену заоставшти-
ну: рукопис романа Преживети до сутра, писан одмах после раних књига 
Гласам за љубав и Излет у небо, али похрањеног у рукопису, пре свега због 
огромног притиска идеолошке критике која је оцењивала њене ране романе.

Већ нарушеног здравља, Гроздана је професорима Учитељског фа-
култета, одличним познаваоцима њеног књижевног дела ‒ г. Јовановићу и 
гђи Опачић, поверила приређивање рукописа, у чему им је свесрдну помоћ 
пружио и др Лешић. Све троје су роман донели у Српску књижевну задругу, 
чија је Комисија за Коло једногласно прихватила да дело уврсти у редовно 
109. Коло, књига 733 (2014).

По изласку у Колу, појавило се знатно интересовање за тумачење ро-
мана, поготово код млађих истраживача са београдских факултета и инсти-
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тута, па је СКЗ, остварујући своје научно-истраживачке активности, орга-
низовала Округли сто о овом роману.

Успех романа Преживети до сутра (Награда „Бора Станковићˮ) и 
Округлог стола о роману, довео је до идеје о Сабраним романима Гроздане 
Олујић у 6 књига. СКЗ формира уређивачки одбор у саставу: александар 
Јовановић, Драган Лакићевић, александар Лешић, Радивоје Микић, Мар-
ко Недић, Зорана Опачић, председник, Петар Пијановић, Зоран Радисавље-
вић. Пројекат је, уз подршку Министарства за културу и информисање Ре-
публике Србије реализован, заједно са „Партенономˮ, 2018. године. Шест 
романа наше списатељице приредили су, био-библиографским подацима и 
аналитичким поговорима опремили Зорана Опачић, Марко Недић, Петар 
Пијановић, александар Јовановић и Радивоје Микић.

Издања књига Гроздане Олујић чине част и радост едицијама Српске 
књижевне задруге и подсећају на најбоља времена стручне, научне и чита-
лачке посвећености писцима и делима.

Српска књижевна задруга, и овим зборником, наставља племениту и 
традиционалну сарадњу са Факултетом педагошких наука Универзитета у 
Крагујевцу, Јагодина.


