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ГОРДАНА ВУШОВИЋ РАДИВОЈЕВИЋ
(24. фебруар 1934 – 5. април 2012)∗
Гордана Вушовић Радивојевић рођена је 24. фебруара 1934. године у
Београду у породици интелектуалаца лингвиста. Њен отац је Данило Вушовић, познати српски лингвиста, родом из старе Херцеговине, његошолог, међу
најбољим предратним познаваоцима Његошевог дјела и језика, врсни дијалектолог (Диалект источне Херцеговине, Српски диалектолошки зборник III,
Српска краљевска академија, Београд–Земун, 1927), проучавалац савременог
српског језика, сакупљач грађе за Речник САНУ, и Белићев асистент, задужио
је много српску науку о језику иако је умро врло млад (1939). Мајка Гордане
Вушовић била је такође средњошколски професор српског језика. Будући да је
Гордана потекла из такве породице, и не чуди њено опредељење за студирање
српског језика и долазак у Институт за српски језик САНУ.
Недуго по завршетку студија Гордана Вушовић дошла је у Институт
за српскохрватски језик – 1. јуна 1961. године, гдје је провела цио свој радни
вијек, до одласка у пензију 18. децембра 1998. године. У Институту се укључила на најзначајнији пројекат – израду великог Речника САНУ. Тако се она
јавља већ 1962. године у другој књизи Речника српскохрватског књижевног
и народног језика међу тада младим сарадницима који су извршили техничке
и коректорске послове рукописа те књиге, што је веома захтјеван посао. Већ
у трећој књизи Речника, која је штампана 1965. године, поред ових послова,
Гордана Вушовић је потписана и као обрађивач рјечничке грађе. Тада није
назначавано који сарадник Речника је обрађивао коју секцију, тако да овом
приликом не можемо рећи која је била прва ријеч коју је обрадила и протумачила Гордана Вушовић Радивојевић. Такође, у следећој, четвртој, књизи
Гордана Вушовић Радивојевић појављује се као обрађивач у Рјечнику. И тако,
књиге рјечника су се редале и у свакој се међу њеним ауторима налазило и име
Гордане Вушовић Радивојевић. Гордана Вушовић Радивојевић је, заједно са
својим другим млађим колегама, лексикографски занат учила уз неке од најбољих српских лексикографа, какви су били Ирена Грицкат, Митар Пешикан
и други, а отишла је у пензију кад је њена генерација већ била преузела најодговорније послове у изради Речника САНУ. Међу колегама остала је упамћена
као добар сарадник, спремна да помогне у трагању за одговорима на питања
∗
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која лексикографска пракса свакодневно ставља пред лексикографе. Посебно
се памти њена добронамјерна кооперативност кад су у питању млађе колеге.
Иако је Гордана Вушовић Радивојевић отишла у пензију 1998. године,
оставила је за собом завршене послове, па се њено име налази и у посљедњој
објављеној књизи – осамнаестој, која је изашла 2010. Дакле, у седамнаест
књига налази се и име наше Гордане Вушовић Радивојевић. Цио један радни
вијек уградила је она у овај највећи и најзначајнији српски језички пројекат:
откривање мреже значења које плету различите ријечи српског књижевног и
народног језика.
Мјесто Гордане Вушовић Радивојевић у раду Института за српски језик САНУ остаће трајно, као што ће и успомена на њу живјети међу њеним
колегама.
Срето Танасић

