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ГРОЗДаНа OЛУЈИћ: БИОГРаФСКа БЕЛЕШКа

Гроздана Олујић (1934–2019) рођена је у Ердевику, гимназију је завр-
шила у Бечеју и магистрирала енглески језик и књижевност на Филолошком 
факулету у Београду. Почела је своју књижевну каријеру као романсијер 
и објавила шест романа за одрасле: Излет у небо (1958), Гласам за љубав 
(1963), Не буди заспале псе (1964), Дивље семе (1967), Гласови у ветру (2009), 
Преживети до сутра (2017) и роман-бајку за децу Звездане луталице (1987). 
Романи су награђивани и превођени на више од двадесет језика широм света. 
По тексту романа Излет у небо и Гласам за љубав снимљени су филмови 
Чудна девојка (1962) и Гласам за љубав (1965). Више пута је боравила у СаД, 
као корисник стипендије International Writing program у ајови 1969/70, Фул-
брајтове стипендије 1982–1984. на Универзитету у Калифорнији (UCLA) и 
на Колумбија универзитету у Њујорку, а значајан је и њен боравак у Индији.

Осим романсијерског рада, списатељица је стварала приповедну прозу 
(збирка Афричка љубичица из 1985, чије су приче превођене на више јези-
ка), радио-драме, есејистику и бавила се преводилачким радом (превела је 
дела арнолда Вескера, Сола Белоуа, амрите Притам, Вилијема Кенедија, 
Јукија Мишиме, Вирџиније Вулф и др.). Сачинила је Антологију савремене 
индијске поезије (1980) и Антологију љубавних бајки света (2001), у којима 
је видан и знатан преводилачки труд.

Списатељица је позната по свом стваралаштву за децу и младе. Обја-
вила је више збирки ауторских бајки које су преведене на више од тридесет 
језика: Седефна ружа и друге бајке (1979), Небеска река и друге бајке (1984), 
Камен који је летео (2002), Снежни цвет (2004) и Јастук који је памтио 
снове (2007), као и збирку приповедне прозе Били су деца као и ти (2017).

У Краљевини Данској 1977. године додељен јој је витешки орден 
Danneborg за заслуге у књижевности. Била је почасни члан Универзитета 
у ајови од 1970. и почасни грађанин града Осла. Добила је бројне награде 
за своје романе, међу којима НИН-ову награду (2009) и награду „Борисав 
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Станковићˮ (2017); за своје бајке (награда Светске академије за уметност и 
културу у СаД, награде По ли ти ки ног за бав ни ка, Мла дог по ко ље ња, награде 
Зма је вих деч јих ига ра, Злат ни леп ти р и Ста ра ма сли на и др.) и приповедни 
рад. Године 2004. добила је Повељу за животно дело Удружења књижевника 
Србије.

Преминула је 16. марта 2019. у Београду.


