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ПОРТРЕТИ ЈЕЛЕНЕ СКЕРЛИЋ ЋОРОВИЋ
(Јелена Скерлић Ћоровић: Живот међу људима: Мемоарски записи,  

приредила Зорица Хаџић, Академска књига, Нови Сад, 2014)

Већ на осно ву два де сет пет на сло ва у са др жа ју књи ге Жи вот ме ђу љу ди ма, ја сно 
је да је реч о пор тре ти ма ис так ну тих са вре ме ни ка Је ле не Скер лић Ћо ро вић (1887–1960), 
ак те ри ма ин те лек ту ал ног и умет нич ког жи во та у нас. У се ћа њи ма ис пи са ним то ком 
по след њих го ди на жи во та, оста лим до са да (нај ве ћим де лом) у ру ко пи су, аутор ка 
пред ста вља свој до жи вљај мно гих ве ли ка на срп ске и ју го сло вен ске кул ту ре: Јо ва на 
Скер ли ћа, Бог да на и Па вла По по ви ћа, Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа, Сло бо да на Јо ва-
но ви ћа, Уро ша Пре ди ћа, Сте ва на Мо крањ ца, Иси до ре Се ку лић, Ти на Ује ви ћа... „У да-
ни ма оса мље но сти, опа да ња и про па да ња, уте ха је се ти ти се да се не ка да жи ве ло 
ме ђу та квим љу ди ма.“

При том, то ни су пор тре ти – пор тре та ра ди. Сва ка стра ни ца ових Ме мо ар ских за-
пи са по твр ђу је да је реч о ауто ру од ин те гри те та, лич но сти са ста вом, ко ја оп сер ви ра, 
до ку мен ту је, од ме ра ва, ра су ђу је, от кри ва лич не сим па ти је и ан ти па ти је, им пре си је и 
оце не. Та ко се, на из ве стан на чин, и чи та лац увла чи у при чу, при зи ва на ди ја лог, нај-
че шће до ве ден у по зи ци ју исто ми шље ни ка. Пи шу ћи о дру ги ма, аутор ка, не на ме тљи-
во али су ге стив но, до но си свој ду хов ни пор трет, и пре до ча ва сво ју вред но сну ска лу.

Не са мо се стра (Јо ва на Скер ли ћа) и су пру га (Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа), Је ле на Скер лић 
Ћо ро вић „би ла је нео бич на“, „у мно го че му из у зет на по ја ва“. Фа кул тет ски обра зо ва на, 
сту дент Бог да на По по ви ћа, сво је вре ме но по зна та као пре во ди лац с фран цу ског, ру-
ског и ен гле ског је зи ка, са рад ник Срп ског књи жев ног гла сни ка, за хва љу ју ћи бра ту и 
су пру гу но, по нај пре, сво јој дру же љу би во сти и сми слу за при ја те ље ва ње, ство ри ла 
је од свог бе о град ског до ма са лон, у ко јем се утор ни ком оку пља ла ме ђу рат на и по-
рат на ду хов на ели та пре сто ни це. 

Из у зет ног ли те рар ног нер ва, ван ред ног (и не са мо фор мал ног) обра зо ва ња, ин те-
лек ту ал но ра до зна ла, иако на пи са ње ових ме мо ар ских стра ни ца на го во ре на од мла-
ђих чла но ва по ро ди це, Је ле на Скер лић Ћо ро вић, на две сто ти не пе де сет стра ни ца 
књи ге, оста ви ла је вред но све до чан ство о јед ном про шлом до бу, при ли ка ма, љу ди ма 
и до га ђа ји ма. Искре на, не ли би се да при зна ни соп стве на огре ше ња (о оца ко јег оста-
ре лог и бо ле сног сме шта и оста вља да скон ча у ду шев ној бол ни ци, или о Ани ци Са вић 
у ко јој ви ди по зер ку ко ја ће и на му же вље вој са хра ни не што „из ве сти“); све сна ре ла-
тив но сти су бјек тив ног до жи вља ја (на при мер, ка да је реч о Јо ва ну Ду чи ћу и ње го вом 
де лу); без па те ти ке (ка да тре ба опи са ти оно пред чим се оста је без ре чи); одре ши та и 
сме ла (ка да из но си суд о де лу, па и лич но сти, не при ко сно ве них ауто ри те та по пут 
Иси до ре Се ку лић); не при стра сна (бе ле жи Ду чи ћев суд о кри ти ча ру Скер ли ћу: „Скер лић 
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је као цр нац – ње му ни је до ста да уби је чо ве ка, не го још игра око ње га“); ин три гант на: 
од ме ре но се је опа ске и пи кант не де та ље из ин ти ме са вре ме ни ка, бе ле жи анег до те 
(увер љи ва је она о ра ци о нал но сти мај ке Сло бо да на Јо ва но ви ћа ко ја, на са мр ти, прак-
си не вич ним ин те лек ту ал ци ма око се бе, да је ре цепт за ко љи во: „По ла ки ле жи та, по-
ла ки ле ора ја“), бри љант ним бе о град ским сти лом, дис крет но, али с ја сно де фи ни са ним 
ка ко естет ским, та ко и етич ким кри те ри ју ми ма, от кри ва ко ли ко лич но вје ру ју, то ли ко 
и по сту ла те све та на чи јим се ру ше ви на ма на ла зи мо.

О на стан ку спе ци фич не кли ме − ко ја ће усло ви ти нај си ло ви ти ји про спе ри тет срп-
ске сре ди не кон цем 19. и у пр ве две де це ни је 20. сто ле ћа − Је ле на Скер лић Ћо ро вић, 
све до чи опи су ју ћи соп стве ни ро ди тељ ски дом и у ње му вла да ју ће при ли ке. Мај ка 
Пер си да, пре чан ка, све ште нич ка кћи, мно го мла ђа од су пру га Ми ло ша, у му же вље вој 
ср би јан ској по ро ди ци ста ри ном из Хер це го ви не, са жи вом хај дуч ком тра ди ци јом, 
до жи вље на као „Шва би ца“, ус пе ће, уз сву дис хар мо нич ност, да уве де ред и пра ви ла 
до не се на из свог, уве ли ко европ ским ду хом опле ме ње ног за ви ча ја. Бла го да ре ћи њој, 
ко ја у су пру жан ски дом уно си ма лу де во јач ку би бли о те ку с књи га ма на не мач ком, 
ре дов но пу ту је из Бе о гра да за Беч ра ди оба ве за ве за них за по ро дич ну за нат ску ра-
ди о ни цу ше ши ра, али и об на вља ња лич не гар де ро бе, ње ним по слов ним спо соб но-
сти ма и ро ди тељ ској бри зи, по нај пре о обра зо ва њу де це, фор ми ра се мо дер на гра-
ђан ска по ро ди ца ко ја већ у дру гом ко ле ну да је вр хун ске ин те лек ту ал не из дан ке. 
„Скер лић је цр пао пр ва са зна ња из по ро дич них пре да ња; за тим, да би се из гра дио, 
мо рао је ула га ти мно го лич но га тру да. ’Ја до бро знам је ди но оно што сам на у чио сâм’, 
го во рио је не ко ли ко пу та. Па и тај лич ни труд и на пор, и то је тра ди ци ја др жа во твор-
не Шу ма ди је. Пре ко по лу при ми тив ног оца он је при мио ње но сло бо до у мље, свест о 
це ли ни на род ној и ду жно сти ма ко је су нам па ле у де ло. Пре ко мај ке при мио је рад ну 
енер ги ју кул тур но га За па да, на гон да се увек гле да уна пред, да се ки да с те шком остав-
шти ном Ис то ка, од ба це на сла ге ко је нас при ти ска ју“, ре зо ну је Је ле на Скер лић.

Јо ван Скер лић, али и ње го ве се стре Јо ван ка и Је ле на, по пе ли су се из скром не 
за нат ске по ро ди це на ин те лек ту ал ну и јав ну сце ну. Аутор ка ове књи ге уне ко ли ко ру-
ши фа му о же ни у „му шком дру штву“. Мај ка је истин ски spi ri tus agens по ро ди це Скер-
лић, а са мо лич ни на по ри, рад и во ља, за ло га су успе ха. Са мо све сна и са мо кри тич на, 
пи ше: „У не до стат ку илу зи ја и са мо у ве ре но сти ја сам про ве ла жи вот ’на мар ги на ма’ и 
баш та са ма су прот ност мо је при ро де учи ни ла је да ви ше це ним љу де ко ји има ју оп-
ти ми зма и по ле та. Они ства ра ју.“ У до ба фор ми ра ња на ро чи то ће на њу ути ца ти де сет 
го ди на ста ри ји брат, ко ји ва зда, уз гред, као мла дић бе ле жи: „На да је у ра ду.“ Ко ли ко 
сво јим при ме ром (пи сма све до че о си ро ма штву и од ри ца њу ко ји су це на бо рав ка у 
Швај цар ској и Фран цу ској за рад сту ди ја и док то ра та), то ли ко и пе да го шким до ци ра-
њем: „Као што сам вам ра ни је пи сао ја вас брат ски мо лим да се сла же те и из ме ђу се бе 
и са Та том, да бу де те вред не, па мет не и до бре, и да чи та те. Ја под вла чим да чи та те. 
Чо век оно ли ко вре ди ко ли ко зна, и ка ко ми не ма мо но ва ца да пла ћа мо учи те љи це и 
гу вер нан те, то сто ји до ва ше вред но ће да на док на ди те оно што вам суд би на ни је да ла, 
и да до ка же те ста ру исти ну ка ко но вац и па мет не иду за јед но“, пи ше Јо ван се стра ма 
ок то бра 1900. Или се дам го ди на ка сни је, Је ле ни, са да про фе сор ки фран цу ског у Сме-
де ре ву, оп хр ва ној, кан да љу бав ним, бри га ма: „Тво је по след ње пи смо ме је обес по ко-
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ји ло и ожа ло сти ло. Ви дим да те ча мо ти ња и ме лан хо ли ја спо па да ју. Ти си од ра сла и 
па мет на де вој ка и тре ба да се отре сеш јед не по гре шне иде је ко ју смо за пам ти ли сви 
ко ји смо пр во жи ве ли књи га ма, а по сле жи во том. Чо век је на зе мљи да ра ди, да ства-
ра, а не да бу де сре ћан. Сре ће не ма, али има спо кој ства у ра ду и вр ше њу ду жно сти. 
’Пра во на сре ћу’ је јед на од нај коб ни јих ро ман ти чар ских иде ја ко је су то ли ке жи во те 
скре ну ле са пра во га пу та. Не мој се на пу сти ти тре нут ним рас по ло же њи ма и не стал ним 
и не ја сним осе ћа њи ма. Ра ди што ви ше, то је нај бо љи лек. Чи тај, про бај да пи шеш (ја 
др жим да би мо гла и тре ба ла да се огле даш ту). Спре мај се за ис пит ко ји сва ка ко тре-
ба да по ло жиш зи мус. Ка да бих ја по клец нуо пред мо јим те ре том, ка да се свим си ла-
ма не бих од у пи рао не во ља ма, ка да не бих ра дио, шта би би ло са мном. Рад ће ти 
по вра ти ти мир и склад ност и ве дри ну у ду ши“, бо дри је и под сти че брат. 

До брим сво јим де лом књи га Жи вот ме ђу љу ди ма ка зу је о жен ском ак ти ви зму, не-
ма лом бро ју еман ци по ва них при ја те љи ца Је ле не Скер лић Ћо ро вић, ства ра ла ца – по-
пут Ми ли це Јан ко вић, Да ни це Мар ко вић, Иси до ре Се ку лић, Ани це Са вић Ре бац, Де-
сан ке Мак си мо вић, пре га ла ца по пут рет ке, а за бо ра вље не Сми ље Ђа ко вић, до оних 
ко је су се оства ри ле као су пру ге и мај ке – Прав де Ри стић или Ми це Мо кра њац. Упра-
во це ли на по све ће на вла сни ци ча со пи са Ми сао – Сми љи Ђа ко вић, пред ста вља јед ну 
од нај у спе ли јих, с до ста ауто би о граф ских, ауто ре флек сив них, есе ји стич ких ре до ва. 
Ре кон стру и ше аутор ка пред чи та о ци ма сти ца ње лич ног чи та лач ког и пре во ди лач ког 
ис ку ства, те у ве зи с огле дом Тур ге ње ва „Ха млет и Дон Ки хот“, раз ми шља: „Он је да вао 
пред ност љу ди ма од со ја Дон Ки хо та. Бле ди, за ми шље ни принц сва ка ко је за во дљи-
ви ји, али са ња ли це и сум ња ла ни кад ни су кре та ли ства ри уна пред. Ми са о ност по го-
ду је тра гич ном схва та њу жи во та, али мрач но рас по ло же ње је бес плод но. Пу стињ ски 
ве тар пе си ми зма су ши кли цу у за мет ку, ње гов дах не до пу шта да се не што раз ви ја. А 
кад смо се већ на шли на ово ме све ту ’без сво га зна ња и без сво је во ље’, ду жност је 
ура ди ти ма шта за на пре дак и за оп ште до бро.“

Тре зве на, упо знав ши жи вот у раз ли чи тим сре ди на ма (Бе о гра ду, Мо ста ру, Са ра је ву, 
За гре бу), де ма ски ра Је ле на Скер лић Ћо ро вић и на ци о нал ни култ. Ожи вља ва ју ћи ат-
мос фе ру у Књи жев ном ју гу, и се ћа ју ћи се при ли ка у За гре бу по сле ра та и на кон ује ди-
ње ња, пи шу ћи о ма ни фе ста ци ја ма хр ват ско-срп ског „брат ства“, раз ми шља: „Чи ни ми 
се да је ро до љу бље у обр ну тој сра зме ри са ве ли чи ном на ци је. Да би се има ло чим 
оду ше вља ва ти, пре те ру је се у са мо све сном уз ди за њу на ци је. Има то га и код нас Ср-
би ја на ца. Цр но гор ци са свим озбиљ но узи ма ју Бран ко ве ре чи ’ца ре ма ли’, и твр де да 
је тач но све оно што Љу ба Не на до вић пе снич ки бо ји. (Тре ба би ти Ње гош па уме ти 
ре ћи ’јед на слам ка ме ђу ви хо ро ви!’).“ Ка ри ка ту ра лан је сто га, у ње ном ви ђе њу, Ду чић, 
ко ји се бу са сво јим хер це го вач ким (на вод но ари сто крат ским) по ре клом и срп ством. 

Из у зет но за ни мљи ва су све до че ња, ко је нам аутор ка по сре ду је, ре ци мо о сти лу 
Иси до ре Се ку лић, о ко јем ће Сло бо дан Јо ва но вић „по га ђа ју ћи кли нац у гла ву као ва-
зда“, ре ћи: „Стил Иси до ре Се ку лић под се ћа на но шњу То ти ца ко је обу ку по се дам-осам 
су ка ња јед ну пре ко дру ге.“ Ни шта ма ње увер љи ве су и књи жев но кри тич ке опа ске 
Је ле не Скер лић Ћо ро вић. Та ко, о де лу ве ли ке спи са те љи це, за кљу чу је: „Њу је књи га 
у ства ри одво ји ла од жи во та што је не нак на ди ви про пуст за ро ма но пи сца. Ин те ли-
гент на, она је то уви ђа ла и пред крај нај ви ше се ба ви ла кри ти ком и есе јем, при че све 
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ре ђе пи са ла, и пра ви ро ман ни је ни кад ни по ку ша ла; Ђа кон је скроз не у спе ла фик ци-
ја. Кад се ма ло ви ше за гњу ри ла у ствар ност и на пи са ла Исто ри ју па ла нач ког гро бља, 
тру де ћи се да из бег не из ве шта че ни стил, да ла је у том ро ду нај бо ље ства ри. Ина че, 
од са мог по чет ка, а за тим све ви ше и ви ше то књи шко код ње, тај на тег ну ти на чин 
пи са ња за ма рао је и чак ква рио ути сак. Ви де ло се да ту је дан ве штак об де ла ва ре че-
ни цу за ре че ни цом. Да их ис пре да и рас пре да јед ну за дру гом, као што сви ле на бу ба 
из вла чи из се бе сво је ни ти, та на не, ме ке, сјај не, уви ја их и са ви ја, из ви ја и пре ви ја док 
не ство ри ма ло са вр шен ство, све тлу, глат ку ча у ру, али у њој на жа лост по кат кад оста-
не за ча у ре на су шти на ми сли. Осе ћа те да је то ви со ка ли те ра ту ра, али те пре гр шти 
ле пих ре чи и то оби ље ци та та пре тр па ва ју ути сак.“

Бо ји ову књи гу и ра зло жна но стал ги ја за ат мос фе ром ко ја је ишла у при лог ху ма-
ни те ту. „Ста ра ли смо се да ум но на пре ду је мо у ко ли ко је би ло мо гу ће, и успе ва ли да 
бо гат ством уну тра шњег жи во та на док на ди мо оскуд ну ствар ност око се бе. Осим шко-
ле и би бли о те ке по зо ри ште, а за ба ве са игран ка ма две или три пре ко зи ме. Али сви 
би о ско пи ко ји сад стал но ни чу ни из да ле ка ни су рав но оно ме што је за нас зна чи ло 
про ве сти два-три са та на Ка ле мег да ну...“ Ту су ка сни је и се дељ ке, му зи ци ра ња, од ла-
сци у по зо ри ште, раз го во ри о пред ста ва ма и књи га ма. 

Књи гу Ме мо ар ских за пи са за о кру жу ју тек сто ви Не на да Љу бин ко ви ћа (уну ка Је ле-
не Скер лић Ћо ро вић, ко ји је ру ко пис са чу вао) и при ре ђи ва ча Зо ри це Ха џић. Ко ли ко 
се ћа ња до ча ра ва ју лич ност Је ле не Скер лић Ћо ро вић, ње ну љу бо пи тљи вост за љу де 
и суд би не (по че му је слич на Сло бо да ну Јо ва но ви ћу и ње го вој се стри Прав ди Ри стић), 
то ли ко ка зу ју и о при ре ђи ва чу. Овај ру ко пис са вр ше но кон вер ги ра с до са да ис ка за-
ним књи жев но и сто риј ским аспи ра ци ја ма Зо ри це Ха џић (би о гра фи сти ка, епи сто ло-
гра фи ја, ар хи ви сти ка, ин те рес за ства ра ла штво же на, при ре ђи вач ки рад); ис трај на 
те жња да се са чу ва не по зна то и скрај ну то, мар ги на ли зо ва но − оно што аутен тич но 
ка зу је о про шло сти. Та ко се на кон Да ни це Мар ко вић, Ан ђе ли је Ла за ре вић, Ми ле те 
Јак ши ћа, Ми ла на Ше ви ћа, Ми ла на Са ви ћа... у фо ку су ње ног ин те ре со ва ња на шла и 
аутор ка на ко ју се не сме за бо ра ви ти.

Ако је Јо ван Скер лић до жи вља ван као учи тељ енер ги је, књи га Је ле не Скер лић 
Ћо ро вић до жи вља ва се, по ред оста лог, као уџ бе ник енер ги је. Ни кад је нај те же – док 
се ра ту је, бо лу је, уми ре − ту не ма ме ста за са мо са жа ље ње, де пре си ју, за пи та ност шта 
ти је дру штво „пру жи ло“. Све му упр кос, ту се гле да у бу дућ ност, ра ди и − жи ви „ме ђу 
љу ди ма“.




