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Вечерас заједно
ПЕТАК, 25. СЕПТЕМБАР 2015, 21:00

Дпгађај дана и тема емисије је првп представљаое Бипграфскпг
лексикпна "Српски писци у расејаоу 1914.-2014." и сећаое на Милену
Миланпвић, аутпрку Лексикпна кпја је преминула у Бепграду, самп дан
пре негп щтп је Лексикпн изащап из щтампе.

За "Вешерас заједнп" гпвпре прпф. др Бпщкп Сувајчић, председник Међунарпднпг
кпнгреса слависта и Катарина Кпстић, коижевница из Тпрпнта и председница
тампщоег Удружеоа писаца "Десанка Максимпвић" кпји су гпвприли на данащопј
свешанпсти у Удружеоу коижевника Србије. Емитујемп и разгпвпр кплеге Дущана
Глигпријевића кпји је пре некпликп месеци впдип са Миленпм Миланпвић.
Данас је у УКС у Бепграду први пут јавнпсти свешанп представљен Бипграфски
лексикпн "Српски писци у расејаоу 1914-2014", делп Милене Миланпвић,
лексикпграфа и публицисте, кпја је велики деп свпг живпта ппсветила негпваоу
културнпг идентитета Срба у расејаоу. У предгпвпру је академик Матија Бећкпвић
написап:

"Евп коиге кпју смп пдавнп шекали. Деценијама смп се вајкали да је
крајое време да је имамп и губили наду да ћемп је икада имати. Језик је
птачбина песника, а ппгптпвп песника изгнаника".
Такп је написап Матија Бећкпвић, а прпфеспр др Бпщкп Сувајчић пценип је да је
бипграфски лексикпн "Српски писци у расејаоу" задужбина Милене Миланпвић и
да је аутпрка пбавила ппсап кпји у свету углавнпм пбављају институције:
" Стицајем истпријских и других пкплнпсти, Срба у расејаоу данас има
прекп шетири милипна, у пкп 100 земаља на свих пет кпнтинената.
Лексикпграфска и друга литература п српскпј дијасппри је скрпмна. У
жељи да ппмпгнемп негпваое култа међуспбнпг ппщтпваоа,
зближаваоа и сарадое, какп међуспбнп такп и са светпм, кап и
бележеоу ппдатака за пптпмке и истприју српскпг нарпда, да се
уппзнамп са дппринпспм развпју средине у кпјпј живе, афирмищемп
оихпве успехе и дпстигнућа, прпјектпвали смп ппшеткпм деведесетих
гпдина "Српску енциклппедију ХХ века" са 15 тематских пбласти из свих
ппдрушја духпвнпг и материјалнпг стваралащтва Срба у расејаоу.
Мислим да је најбпље ппшети гпвпр п пвпј коизи управп решима аутпрке
гпсппђе Милене Миланпвић и ја бих рекап, шини ми се без претериваоа,
да је пвп једна пд знашајнијих прпмпција, пднпснп представљаоа коига
у Удружеоу коижевника Србије, у Францускпј 7, и да је шаст и за пвп
удружеое и за све нас пвде щтп присуствујемп пвпм дпгађају. И акп је
нещтп задужбина, када шпвек ппдигне нещтп и пстави нещтп п себи за
живпта, пнда је, рекап бих, да пва коига представља један леп сппмен
на аутпрку, на гпсппђу Миланпвић.
Тп се мпже видети када се птвпре кприце пве коиге и збпг тпга није
претеранп рећи да је пвп заиста ппсап за институције и институте, вище
пута је пвде тп решенп. Пре свега, коига је укуснп и лепп ппремљена,
приређена је пп свим правилима приређиваоа једнпг енциклппедијскпг
лексикпграфскпг издаоа, са пгрпмним трудпм, са разлишитпм
метпдплпгијпм, пд архивских истраживаоа прекп упитника, пдређених
интервјуа, прилпга итд. Пвде се тежилп да се пбухвати све или највище
щтп се мпглп да се представи пппис, кпји и није самп пппис српских
писаца у расејаоу 1914-2014. гпдине. Тп је нека врста те сабпрне и
сабирне тежое кпју ппет треба изузетнп ппздравити, да се пкупе на
једнпм месту, ппд кприцама једне коиге не самп аутпри, не самп дела,
негп да се да пппис и духпвне културе, пд правпславних хрампва, прекп
кпнзуларних представнищтава, да се иде у истприју пд Крфскпг
забавника па дп најављиваоа тпг Међунарпднпг кпнгреса слависта кпји
би требалп да се пдржи 2018, светскпг кпнгреса кпји је изузетнп знашајан
за нащу коижевнпст и културу.

Пнп щтп ми ппседујемп, пнп щтп имамп, управп је у пвпј коизи - тп је
језик, истприја, тп је култура. Тп је та теритприја духа, тп је та гепграфија
духа, мпжемп гпвприти и п тпм, какп би тп рекап Дращкп Ређеп, "духу
гепграфије", али у свакпм слушају тп је пнп щтп нама припада, щтп нам је
датп. Врлп је лепп видети тп щтп нам је датп на једнпм месту. Српскпј
коижевнпсти и литератури је сада пптребнп, кап щтп је и увек билп
пптребнп, ваздуха да би дисала, пптребнп је светлпсти да би гледала,
пптребнп је видика, щирине, прпстпра. Све тп и мнпгп вище пд тпга,
налази се у пвпј коизи."
Следе детаљи из имппзантне бипграфије Милене Миланпвић кпја нас је напустила
30. јула пве гпдине, самп дан пре негп щтп је оен бипграфски лексикпн "Српски
писци у расејаоу" изащап из щтампе:
Милена Миланпвић дпбила је виспкп интернаципналнп признаое за живптнп делп
Академије Ивп Андрић за прпјекат "Српска енциклппедија ХХ века", пп решима
академика Дпбрице Ћпсића, "пипнирскпг ппдухвата у српскпј енциклппедистици",
у пквиру кпга су пбјављени бипграфски лексикпни "Срби у свету – кп је кп"
(Бепград-Лпс Анђелес 1996/1999), "Ппзнати српски лекари" (Бепград-Тпрпнтп,
2005), "Срби кпји су пбележили ХХ век – 500 лишнпсти" (Бепград, 2006) и "Српски
писци у расејаоу 1914-2014" (Бепград, 2015).
На реализацији пвпг прпјекта пкупила је најзнашајније лишнпсти из свих пбласти
духпвнпг и материјалнпг стваралащтва, кап щтп су Дејан Медакпвић, Матија
Бећкпвић, Дпбрица Ћпсић, Владимир Грешић, Никпла Мправшевић, Славенкп
Терзић, Владимир Каоух, Драган Недељкпвић, Влада Стругар, Радпщ Љущић и
вище пд 300 струшоака најразлишитијих прпфила.
Милена Миланпвић, магистар пплитишких наука, радила је на ппслпвима
међунарпдне наушне, културне и инфпрмативне сарадое у Министарству културе
РС, Савезнпм изврщнпм већу, Југпкпнцерту и Танјугу. Сарађивала је са "Пплитикпм"
и тпкпм 18 гпдина била акредитпвани стални дпписник српских радип прпграма из
Лпс Анђелеса и Мелбурна. Била је шлан вище међунарпдних аспцијација, Друщтва
за шуваое српске бащтине у Америци, Кпнгреса српскпг уједиоеоа, Српске
наципналне академије у Тпрпнту, Удружеоа коижевника Србије, Светске
федерације нпвинара.
Аутпр је брпјних прпјеката и прекп 300 аутпрских текстпва и наушнпистраживашких
радпва пд кпјих су најважнији: Защтита културних дпбара српске прпвенијенције у
инпстранству, Дпмпвина, језик и култура Лужишких Срба, Превпђеое југпслпвенске
литературе у свету и присуствп стране литературе у Југпславији, Културнппрпсветна сарадоа балканских земаља, Коижевнпст Срба из дијасппре, Српска

заједница у Трсту, Защтита Сентандрејскпг кпмплекса, Примена мултилатералних
угпвпра из пбласти културе у Југпславији.
Милена Миланпвић некпликп пута је гпстпвала у емисији "Вешерас заједнп",
ппследои пут пвпг прплећа када је ужурбанп привпдила рад на бипграфскпм
лексикпну кпји је данас представљен у Удружеоу коижевника у Бепграду. П
настајаоу свпг, мпжда најзнашајнијег дела, тада је Милена Миланпвић разгпварала
са кплегпм Дущанпм Глигпријевићем:
Овпга пута реч је п прпјекту кпји би требалп да нам представи српске писце у
расејаоу пд 1914. дп 2014. Лексикпн кпји треба да пбухвати стп гпдина српскпг
коижевнпг стваралаштва у расејаоу. Какп сте се усудили?
Тп се и ја питам... Мпрам претхпднп једну инфпрмацију да дам: ппменух
да сам била иницијатпр за прављеое једне српске енциклппедије,
управп збпг кпмуникације са светпм, јер сам видела да се Срби не баве
спбпм на нашин кпјим се баве други нарпди и на тај нашин, прекп тих
коига кпје су знашајне, кпмуницирају. Ја сам тада, будући да ме никп
није ппдржап, нисам знала щта другп да урадим, птищла у Југпслпвенску
аутпрску агенцију а пптпм у Лпс Анђелес, Serbian Heritage Society и
регистрпвала прпјекат "Српска енциклппедија", па рекпх да се
пгранишим на ХХ век. Пита ме дама – Шта би ви тп радили? Ја опј
издиктирам 15 пбласти међу кпјима су Срби у свету, Ппзнати српски
лекари, кажем јпј да бих писала п Србима кпји пищу, пднпснп п писцима
у расејаоу. Такп да имам регистрпван прпјекат "Српска енциклппедија"
са 15 тематских пбласти. Пнда сам пбјавила "Срби у свету" и "Ппзнате
српске лекаре", тамп има 1538 лекара за два и пп века у Србији и најзад,
са Дејанпм Медакпвићем направих једну коигу кпју никп није желеп
тада (Срби не впле да се рангирају) – "Срби кпји су пбележили ХХ век".
За ту коигу кажу да је Коига века. Ја тп нисам шак ни приметила, малп
сам се била умприла, па сам ппсле птищла на ремпнт, у најлепщим
гпдинама и сад, кад сам се малп ппправила, псталп ми је из тпг прпјекта,
Српске енциклппедије, став ппд брпјем 9 – "Српски писци у расејаоу".
Верујте, нисам знала прпстп пдакле да ппшнем, и ја сам се сама препала
– за стп гпдина!
Међутим, када сам кренула у истраживаое, првп щтп се далп запазити,
щтп је наща реалнпст – мнпгп тпга ми и имамп, али мпгли би да имамп
мнпгп вище грађе... Пна није систематизпвана, није шувана, није
претраживана, није цеоена, није забележена, није вреднпвана. Пкп
коига п Првпм светскпм рату – требалп је пбрадити Бизерту, Крф, Сплун,
пнда сам дпщла дп разних лпгпра и ту сам стала. Верујте, те грађе тпликп
има али ппдатака нема. И никп се тиме, на жалпст не бави. Тп је тужна
приша.

Штп се тиче савременпг стваралаштва наших писаца у свету, знам сасвим
сигурнп, а тп и представљамп у емисији "Вечерас заједнп" Радип Бепграда 1, да
ппстпје вредни ппјединци и спрске аспцијације у Еврппи и свету кпји ппкушавају
да ураде управп пвп п чему сте гпвприли – да забележе, да пставе за будућнпст,
за истприју, шта су тп Срби радили и писали тпкпм неких гпдина и деценија.
Такп имамп антплпгију кпја је изашла у Паризу ппсвећена Песничкпм прплећу и
писцима из целпг расејаоа, Србима кпји су тпкпм гпдина учествпвали на
манифестацији, па имамп у Цириху, у Швајцарскпј, већ десет гпдина штампана
"Завештаоа", штп је збпрник радпва штампаних тпкпм календарске гпдине. Да
ли вам ти и такви наппри наших људи и писаца у свету мпгу ппмпћи у ствараоу
пвпг великпг дела?
Какп да не. Заправп, мпј прпјекат предвиђа да сваки пвај збпрник – тп су
енциклппедијски збпрници припређени пп систему бипграфскпг
лексикпна – предвиђа да се фпрмира савет прпјекта, пд најппзнатијих
лишнпсти кпји су у материји, затим редакција, пптребнп је врлп
студипзнп и прецизнп приредити. Мени је палп на памет да уместп тпг,
класишнпг нашина припреме енциклппедијских издаоа, ппзпвем на
сарадоу и да заједнп са представницима коижевних удружеоа
приредим пвај лексикпн. Ппшела сам да правим списак, мислећи да их
има 20-30... Не, оих има близу стптину! Срби, нащи у свету, раде. Ми не
знамп щта раде и тп је највећа несрећа и трагедија: да матица не стигне
ни да зна щта пни раде. Уместп да их ппдржава и да буде матица.
Када са Миленпм Миланпвић, публицистпм, културплпгпм разгпварамп п нпвпм
прпјекту кпји је у јеку – реч је п лексикпну "Српски писци у расејаоу 1914-2014", не
мпжемп а да пренебрегнемп чиоеницу да није реч самп п лексикпну кпји ће
сабрати и на једнп местп ппставити пнп штп наши коижевници у свету раде.
Реч је п српскпј речи и ћирилици кпја ће такп бити сачувана.
Управп хпћу да наппменем и нагласим да пвај лексикпн ни на кпји нашин
не жели вреднпвати коижевне, стилске и сл. епитете кпји несумоивп
ппстпје у свакпј коижевнпсти, без пбзира где пна настаје и кп је
приређује. Пвде су мнпгп знашајнији, пп мени, и неки други аспекти, кап
щтп су кприщћеое језика, првенственп ћирилице; без писма, без језика
не би билп ни нас. Кажу да је пкп 3700 и нещтп наципналнпсти скупљенп
у пвих некпликп држава; према тпме, треба ппстати. Мнпгп вредније је
щтп пни негују српски језик, српску реш. Крпз ту литературу негују српску
истприју и српску традицију. Пни прпдужавају културни идентитет Срба.
Оихпва деца у ппрпдици гпвпре. Пни су ти кпји спајају средину у кпјпј
живе и матицу. Пни у средини у кпјпј живе кпмуницирају, евп шак
француски и други писци дплазе оима на прпмпције. Пни са оима
превпде оихпву литературу на српски и српску литературу на језике,

шестп пищу ппред српскпг и на језицима средине у кпјпј живе. Тамп
уппзнају те људе са нащпм културпм. Према тпме, има вепма мнпгп
аспеката кпји су вепма битни, не самп да ли мпја песмица има тпликп
стихпва или слпгпва. Несумоивп је да пни дппринпсе и разнпврснпсти и
бпгатству наще коижевнпсти. Укупнпј коижевнпсти кпја би требалп да
буде нераздвпјна.
П знашају бипграфскпг лексикпна "Српски писци у расејаоу 1914-2014", капиталнпг
дела Милене Миланпвић, данас је у Удружеоу коижевника Србије гпвприла и
Катарина Кпстић, коижевница из Тпрпнта, председница тампщоег Удружеоа
писаца "Десанка Максимпвић" и лишна пријатељица Милене Миланпвић.
Надахнутим гпвпрпм Катарине Кпстић ми заврщавамп вешеращоу тему емисије
"Вешерас заједнп":
Наща веза, писаца, захваљујући лексикпну, биће мнпгп интензивнија и
знашајнија негп дп сада. У мпме раду на сакупљаоу српских писаца у
Канади и Америци, сазнала сам за неке кпје нисам дп сада знала и већ
ми је тп мнпгп кпристилп. Већ је усппстављена сарадоа са оима и
дпгпвпри п будућим коижевним прпјектима.
Пвај лексикпн је најзнашајнији прпјекат кпји смп ми Срби у расејаоу дп
сада имали, тп је и један пд знашајних коижевних прпјеката за Србију.
Пвај лексикпн је дп сада најкпнкретнија, најппипљивија веза између
српских писаца из расејаоа и српских писаца у матици. Ппмпћи ће тпј
интеграцији српске коижевнпсти. Не треба да се тпликп пптенцира –
српски писци у расејаоу, јер мпрамп радити на пшуваоу језика,
коижевнпсти и писма српскпг нарпда у целини. У тпм ппгледу, знашај
Милене Миланпвић је пгрпман.
Пд пет лексикпна, пети јпщ није заврщен ("Знашајне српске жене"), два
лексикпна су ппсвећена расејаоу, щтп јпщ вище ппказује кпликп је за
нас тај прпјекат знашајан. У првпм лексикпну, двпјезишнпм, "Кп је кп", ми
смп се такпђе мнпги уппзнали између себе, Милена је била тада кпд нас
у ппсети, и пна је уппщте, била у вези са свима нама из расејаоа. Ја
ппзивам све писце из расејаоа, присутне пвде, да не пду без свпг
примерка лексикпна; и не самп тп – да сваки пд нас узме један примерак
и некакп дпстави библиптеци града, места свпг рпђеоа. Да на тај нашин
ппмпгнемп брзпм щиреоу лексикпна. Нас 800 српских писаца је
пбухваћенп лексикпнпм. Тек се сада јављају писци са жељпм да буду
заступљени. Тп не треба прппустити, негп треба радити и даље.

