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KESTERČANEK VUJICA, Nada
Rođena je 29. ožujka 1917. u Sarajevu. Tuje polazila osnovnu školu i nižu gimnaziju, a maturirala je u
Zagrebu, gdje je na Sveučilištu diplomirala iz južnoslavenskih jezika i njemačke književnosti. Studijski
je također boravila u Poljskoj, Italiji, Austriji i Njemačkoj. Zagreb, Sarajevo i Dubrovnik, u kojem je
također često boravila, stalno su utkani u njezinim literarnim djelima. Godine 1945. odlazi u općem
hrvatskom egzodusu u emigraciju. Od 1946. živi u SAD, gdje je diplomirala iz bibliotekarstva 1952. na
Wilkes Collegeu u gradu Vilkes-Barre, u državi Pennsylvania, a njezina diplomska radnja govorila je o
izbjegličkom tisku u SAD. Doskora je bila imenovana glavnim knjižničarom na Wilkes College Library.
Umrla je 10.lipnja 1971. u Wilkes-Barreu. gdje je stalno i živjela od 1947.
U svezi s njezinom obiteljskom stranom, zanimljivo je spomenuti da je Nadin otac bio poznati hrvatski
stenograf dr. Vladimir Kesterčanek, brat žene I. Meštrovića, Olge, a Nadin suprug hrvatski filozof dr.
Stanko Vujica, koji je predavao na tom istom fakultetu gdje je ona radila, a dulje vremena je bio i
dekan fakulteta.
Nada Kesterčanek je pisala pjesme, lirske sastavke, putopise, eseje i novele. Od najmlađih dana
surađuje u dječjim listovima kao što su “Dobra djeca” i “Anđeo Čuvar”, a poslije u književnim
revijama poput “Omladine”, “Hrvatske revije”, “Hrvatske smotre”, “Svijesti” i “Spremnosti”. Pjesme
su joj bile uvrštavane u razne hrvatske antologije.
Gotovo redovito je surađivala u hrvatskom iseljeničkom tisku, posebice u “Hrvatskom glasu”,
“Hrvatskoj reviji” i u “Journal of Croatian Studies”.
Objavila je sljedeća djela:
Zov za daljinama (pjesme; zajedno sa Stankom Gašparovićem), Zagreb, 1940.
Tri generacije (autobiografska novela), Osijek, 1942.
Suton na Tiberu (lirski zapisi), Zagreb, 1942.
Short Stories (kratke priče i pjesme u prozi na engleskom), Wilkes-Barre (Pennsylvania), 1954.
Tragovi (lirski zapisi i pripovijetke), Buenos Aires, 1959.
Koluti vremena (pjesme), New York, 1969.
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