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П Р И Л О З И  И  Г РА Ђ А

UDC 821.163.41-6.09 Dimitrijević J. J.

Др Сла ви ца О. Га ро ња Ра до ва нац

ТРИ НЕ ПО ЗНА ТА ПИ СМА ЈЕ ЛЕ НЕ Ј. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ* 
(ИЗ ФОН ДА МЛА ЂИХ РУ КО ПИ СА И АР ХИ ВА ЛИ ЈА  

РУ КО ПИ СНОГ ОДЕ ЉЕ ЊА НА РОД НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ СР БИ ЈЕ)1

У ра ду се до но се три до са да не по зна та пи сма Је ле не Ј. Ди ми-
три је вић (1862–1945), срп ске књи жев ни це ко ја је оста ви ла обим но 
и тек од не дав но озбиљ ни је ис тра же но књи жев но де ло. Ова пи сма 
су ва жна, јер је је ко ре спон ден ци ја Је ле не Ј. Ди ми три је вић углав ном 
не са чу ва на. С об зи ром на то да је упу ће на уред ни ку По ли ти ке, Жив-
ку Ми ли ће ви ћу (у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду – од кра-
ја 1926, до кра ја 1927), у овом ра ду ус по ста вљен је кон текст њи хо вог 
на стан ка који пра ти на ста нак ње них пу то пи са Се дам мо ра и три 
океа на, али зна чај но сли ка и не ке спе ци фич не књи жев не при ли ке 
у Бе о гра ду, и то с об зи ром на на ше по зна те књи жев ни це ме ђу рат не 
епо хе – Да ни цу Ма р ко вић, Сми љу Ђа ко вић, Дел фу Ива нић.

Кључ не ре чи: Је ле на Ј. Ди ми три је вић, пре пи ска, По ли ти ка, 
Ж. Ми ли ће вић, Д. Ма р ко вић.

У ру ко пи сном оде ље њу На род не би бли о те ке, у ар хи ви Жив ка Ми ли ће-
ви ћа, јед ног од уред ни ка По ли ти ке2, чу ва ју се, ме ђу раз ли чи тим зна чај ним 

* Овај рад је на стао као део ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Књи жен ство – исто ри ја 
и те о ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку до 1965 (бр. 178029) ко је фи нан си ра Ми-
ни стар ство за на у ку и тех но ло ги ју.

1 Са до зво лом управ ни ка На род не би бли о те ке, г. Л. Бла шко ви ћа, и уз све стра ну по моћ 
ру ко во ди о ца Фон да мла ђих ру ко пи са и ар хи ва ли ја, мр Ива на Об ра до ви ћа, ко ме се нај то пли је 
за хва љу јем, ова пи сма Је ле не Ди ми три је вић (под сиг на ту ром Р 645 /153, 154, 155) пу бли ку ју 
се пр ви пут.

2 Жив ко Ми ли ће вић (1896–1962), ро ђен у Ко ра ћи ци. У По лит ку сту пио 1919. го ди не. 
Ба вио се по е зи јом и књи жев но шћу и био ду го го ди на уред ник књи жев не ру бри ке По ли ти ке. 
Ис та као се као но ви на р ски пе да гог. Је дан је од по кре та ча По ли ти ке за де цу (ми ли во је вић 
1984: 245). Ње го ва ру ко пи сна за о став шти на чу ва се да нас у На род ној би бли о те ци под сиг-
на ту ром Р 645 /128–193.
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лич но сти ма ме ђу рат ног Бе о гра да3 и три пи сма књи жев ни це Је ле не Ј. Ди-
ми три је вић. Пи са на у ра спо ну од го ди ну да на (1926–1927), пре и по сле 
ве ли ког, ре кли би смо – жи вот ног по ду хва та ове књи жев ни це – пу та око 
све та – ко ји је тра јао не што ма ње од го ди ну да на4, из че га ће на ста ти ње но 
по след ње, за жи во та об ја вље но де ло Се дам мо ра и три оке а на (1940)5, ова 
три до са да нео бја вље на пи сма, од ко јих је пр во по сла но из Ка и ра, а два из 
Бе о гра да, дра го це но све до че о не ким ва жним де та љи ма, ка ко из при ват не 
си ту а ци је књи жев ни це, ба ца ју ћи до дат но све тло на њен, ина че ма ло по знат 
и ис тра жен жи вот, та ко и на књи жев не при ли ке ме ђу рат ног Бе о гра да. Уз 
то, мо же се пра ти ти и кон текст на стан ка ње ног бу ду ћег пу то пи са Се дам 
мо ра и три оке а на, од ко јег је књи жев ни ца за жи во та ус пе ла да об ја ви са мо 
пр ви део6. На и ме, ко ли ко пр во пи смо из Ка и ра све до чи о мо ти ва ци ји и 
окол но сти ма да се Је ле не Ј. Ди ми три је вић уоп ште упу сти у та кав по ду хват, 
ка кав је био пред у зе ти пут око све та, ре спек та би лан у сва ком по гле ду и у 
свет ским раз ме ра ма, то ли ко два дру га пи сма та на но и пла стич но оцр та ва ју 
је дан сег мент, зна ча јан за исто ри ју срп ске жен ске књи жев но сти – јер су у 
ње му не по сред но спо ме ну те и за ни мљи вим де та љи ма до пу ње ни по р тре ти 
још две књи жев ни це ме ђу рат не епо хе – Да ни це Ма р ко вић и Сми ље Ђа ко вић, 

3 Ме ђу оста лим, у ар хи ви Ж. Ми ли ће ви ћа чу ва ју се пи сма Дра ги ше Ва си ћа, Владими-
ра Дворниковића, Се ле не Ду кић, Је ле не Ј. Ди ми три је вић и дру гих зна чај них са рад ни ка 
По ли ти ке и лич но сти из кул ту ре ме ђу рат ног Бе о гра да.

4 На пут око све та Је ле на Ј. Ди ми три је вић кре ну ла је из Ђе но ве, бро дом Ита ли ја, 18. 
но вем бра 1926. ка да се упу ти ла у Еги пат – у Алек сан дри ју и Ка и ро (где про во ди ско ро цео 
де цем бар 1926), да би 29. де цем бра сти гла у Је ру са лим. У Све тој зе мљи Ј. Ди ми три је вић 
бо ра ви до по ло ви не ја ну а ра 1927, ка да пре ко си риј ске пу сти ње до ла зи у Да маск, да би пре-
ко Беј ру та сти гла у Ха и фу, ода кле ку пу је брод ску кар ту за Ин ди ју (Бом бај). Дов де је об ја-
вљен (пр ви део) пу то пи са Се дам мо ра и три оке а на (1940). У ру ко пи сној за о став шти ни 
Је ле не Ј. Ди ми три је вић кроз дру ги део (Р 540) нео бја вље ног на став ка пу то пи са мо же мо 
при бли жно ре кон стру и са ти ње ну да љу мар шру ту: 30. ја ну а ра 1927. је на пу ту за Ин ди ју 
(пре ко Цр ве ног мо ра, на бро ду Кра ко ви ја), а у Бом бај сти же по чет ком фе бру а ра 1927. У 
Ин ди ји Ј. Ди ми три је вић бо ра ви то ком мар та и апри ла ме се ца, би кра јем апри ла 1927. већ 
би ла у Ја па ну (пи смо из То ки ја). По сле То ки ја и Јо ко ха ме, пло ви пре ко Ти хог оке а на (мај 
1927), и сти же у Аме ри ку – пр во у Сан Фран ци ско, да би ју ла 1927. го ди не би ла, ка ко ка же, 
„по но во у Њу Јор ку, на кон се дам го ди на“. (Ј. Ди ми три је вић је укуп но три пу та по се ти ла, 
или ду же вре ме на жи ве ла у Аме ри ци: 1918–1920, 1927, и 1933 – на кон че га на ста је и ње но 
зна чај но де ло Но ви Свет или у Аме ри ци го ди ну да на, 1934). По нов ни до ла зак у Евро пу, и 
лу ку Ђе но ву, тј. ме сто ода кле је и кре ну ла, сем ег зал ти ра ном „по сла ни цом“ Ј. Ди ми три је-
вић је до ку мен то ва ла и да ту мом (31. ју ла 1927. го ди не) – да кле, три и по ме се ца ма ње од 
го ди ну да на тра јао је њен пут око све та, је дин ствен не са мо у на шој књи жев но сти, већ и 
има го ло шкој кул ту ри то га вре ме на.

5 Је ле на Ј. Ди ми три је вић, Се дам мо ра и три оке а на: пу тем око све та, Др жав на 
штам па ри ја Кра ље ви не Ју го сла ви је, 1940, стр. 406.

6 Из дру гог де ла нео бја вље ног ру ко пи са (сиг на ту ра Р 540), са пу та по Ин ди ји, Ј. Ј. Ди-
ми три је вић је за штам пу при пре ми ла и об ја ви ла са мо три по гла вља под на сло вом Пи сма из 
Ин ди је (Би бли о те ка На род ног уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1928), где до ми ни ра опис 
ње ног су сре та и раз го во ра са Р. Та го ром.



чи ме пи сма Је ле не Ди ми три је вић, сем о њој као лич но сти, ба ца ју до дат но 
све тло и на си ту а ци ју и мре жу од но са и окол но сти ве за них и за спо ме ну те 
књи жев ни це, њи хо ву жи вот ну си ту а ци ју, као и пси хо ло шке ка рак тер не 
цр те сва ке по на о соб. У ана ли зи пи са ма (ко је на кра ју об ја вљу је мо у пре пи-
су), кре ну ће мо хро но ло шки, про ши ру ју ћи сва ко пи смо кон тек стом ње го вог 
на стан ка – кроз са мо де ло Је ле не Ди ми три је вић, као и кроз све до чан ства 
пр вог ре да од стра не ње них са вре ме ни ца, као плод до са да шњих ис тра жи-
вач ких ре зул та та, ко ји ма ова пи сма пред ста вља ју дра го це ну до пу ну епо хи 
у ко јој су ства ра ли Је ле на Ј. Ди ми три је вић и ње ни са вре ме ни ци.

1. Пр во пи смо из Ка и ра, да то ва но 29. де цем бра 1926. го ди не (Р 645/153), 
упу ће но Жив ку Ми ли ће ви ћу, го во ри о јед ном бит ном и лич ном мо мен ту из 
жи во та Је ле не Ј. Ди ми три је вић, ко ји се мо же сма тра ти и гла вом мо ти ва ци-
јом, да се ова књи жев ни ца уоп ште оти сне на ду го пла ни ра но пу то ва ње око 
све та, што је по се би ре спек та би лан по тез за ње но вре ме, на шу, још увек 
кон зер ва тив ну и па три ја р хал ну сре ди ну, па и за ње не го ди не (та да је има ла 
пу не 64 го ди не), о че му де таљ но го во ри и у пр вом по гла вљу свог пу то пи са 
Се дам мо ра и три оке а на. На и ме, у овом пи сму, Је ле на Ј. Ди ми три је вић 
под се ћа Ж. Ми ли ће ви ћа на свој дав ни план („Да ли се се ћа те да сам на овај 
пут по шла још про шле го ди не?“), спо ми њу ћи да ју је бо лест очи ју и „беч ки 
оку ли сти“, а уско ро и опе ра ци ја у Бе чу у ме ђу вре ме ну спре чи ла да оства ри 
тај свој ве ли ки на ум. О том пре лом ном тре нут ку и ини ци јал ној мо ти ва ци-
ји, да сво је сно ве ко нач но пре тво ри у ствар ност (не дав но из бег ну та мо гућ-
ност пот пу ног гу бит ка ви да), Је ле на Ј. Ди ми три је вић све до чи и у увод ном 
по гла вљу Се дам мо ра и три оке а на:

„...Још бе жим од ка та стро фе ко ја ми је пре ти ла, и не ве ру јем да сам 
по бе гла од не сре ће ко ја ме је хте ла за де си ти...Јо ш ју рим по све ту да се 
на гле дам бе ла све та...И ка ква је то не сре ћа ко ја ме ума ло не за де си баш 
кад бе јах го то ва да се кре нем на овај пут на ко ји се кре ћем су тра, на 
је дан пут ве ли ки, нео би чан, про сто не ве ро ва тан и за мо је го ди не и за 
на ше пој мо ве...И та ка та стро фа, слич на гро му из ве дра не ба, би ла би 
го ра од смр ти. Оч ни вид!... (ди ми Три је вић 1940: 9–10).7

У том сми слу, из овог пи сма за и ста три јум фал но зву чи ре че ни ца, на пи-
са на (већ у Ка и ру), о пр вој ета пи тог ње ног „оства ре ња сна“: „И сад сам по шла 
да оства рим, што се ни је мо гло оства ри ти про шле го ди не“. Дру гим ре чи ма, 
пси хо ло шки ме ха ни зам, ак ти ви ра осећање, на кон из бег ну те мо гућ но сти да 
за у век оста не без чу ла ви да – пре суд ног за ње не две под јед на ке ва жне стра-
сти – пи са ње и пу то ва ње – да све у жи во ту по ста је по клон, са мно штвом 
не слу ће них мо гућ но сти да се тај (пре о ста ли) жи вот учи ни још бо га ти јим 

7 Та ко ђе, у на став ку овог уво да, она пре ци зи ра да је још „ре ко ва ле сцент“ од оно га 
„до жи вље ног и пре жи вље ног у по чет ку ове го ди не“, тј. фе бру а ра 1926. го ди не, ка ко смо 
из ра чу на ли, ка да је има ла опе ра ци ју очи ју у Бе чу.
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и са др жај ни јим, у шта се сва ка ко укла пао њен дав на шњи сан о пу ту око зе-
маљ ске ку гле, ка ко кроз из бор де сти на ци ја, та ко и кроз сам ин тен зи тет 
до жи вља ја опи са ног ко ји се по не кад чи ни ек ста тич ним, а што чи ни ове пу-
то пи се, ко ли ко из у зет но ре а ли стич но-сли ко ви то-сим бо лич ним, то ли ко и 
пи са ним пе снич ким је зи ком („као у не ком сну“), што је до би ло и свој пе-
снич ки екви ва лент и оду шак.8

Дру ги део пи сма ти че се (по сла тог) тек ста ко ји је Је ле на Ј. Ди ми три је вић, 
у фор ми „пи сма из Егип та“ на ме ни ла По ли ти ци за об ја вљи ва ње. У епи сто-
лар ној фор ми, упу ти ла га је сво јој оми ље ној при ја те љи ци и адре са ту Дел фи 
Ива нић, са пре ци зним на по ме на ма уред ни ку, али и уз гред ним, ви со ким вред-
но ва њем овог ли ста у од но су на сву оста лу пе ри о ди ку у Ср би ји и Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји, та да већ у тре ћој де це ни ји свог из ла же ња („У ње му не ма ни чег 
при ват ног и ја др жим да ће те му ви да ти ме ста у ва шем ли сту ко ји ја бо ље 
це ним од свих ли сто ва, на ших днев них што из ла зе у на шој зе мљи“).

И у по след њој на по ме ни, Је ле на Ј. Ди ми три је вић, од ра жа ва је дан праг-
ма ти чан и си сте ма ти чан дух („Нај леп ше мо лим, кад се штам па – ако се 
штам па – ово мо је пи смо, да се обра ти па жња на ко рек ту ру, и да се у тек сту 
ни шта не ме ња ни ти до да је“ – подв. Ј.Ј.Д.), са по но вље ним ком пли мен том, 
да је у по гле ду ко рек ту ре „По ли ти ка у то ме озбиљ ни ја и па жљи ви ја не го 
на ши ли те рар ни ли сто ви.“

Са из ра зи ма лич ног ува жа ва ња уред ни ку кул тур не ру бри ке (Ж. Ми ли-
ће ви ћу), ово пи смо Је ле не Ј. Ди ми три је вић из Ка и ра, се овим и за вр ша ва.

2. Дру го пи смо упу ће но Жив ку Ми ли ће ви ћу (Р 645/154), Је ле на Ј. Ди-
ми три је вић пи ше из Бе о гра да, тач ни је хо те ла Мо сква, да ти ра но 19. ок то бра 
1927. го ди не. Пи смо је крат ко и по ка зу је да се Је ле на Ј. Ди ми три је вић не дав-
но вра ти ла са свог пу то ва ња, и да је већ не што ду же од два и по ме се ца у 
Бе о гра ду. Вр ло је ин те ре сант но ме сто да ти ра ња, тј. хо тел Мо сква у Бео гра ду, 
у ко јем бо ра ви Је ле на Ј. Ди ми три је вић на кон свог пу та око све та. Ме ђу тим, 
све ће би ти ја сни је, ако се та чи ње ни ца упо ре ди са по дат ком, да је Је ле на Ј. 
Ди ми три је вић уве ли ко има ла сво ју ку ћу у Бе о гра ду (Фран цу ска ули ца бр. 
29) у ко јој је жи ве ла на кон Пр вог свет ског ра та (већ као удо ви ца), гра ђе ну 
по на цр ти ма про јек тан та Јо ва на Ј. Ста но је ви ћа, и ко ја је упра во у том пе ри-
о ду, тј. то ком ње ног од су ства би ла пре у ре ђи ва на (до зи дан је спрат), што је 
за вр ше но тек 1928. го ди не, па се ти ме мо же об ја сни ти њен ду жи бо ра вак у 
(јед ном од елит них) хо те ла у Бе о гра ду.9

8 У ру ко пи сној за о став шти ни Је ле не Ј. Ди ми три је вић, уз дру ги део нео бја вље них 
пу то пи са око све та, на ла зе се и три све ске сти хо ва, ко ји пе снич ки пра те по је ди не тач ке Је-
ле ни ног пу то ва ња (сим бо лич но на сло вље не К Сун цу за Сун цем) и ко ји се мо гу сма тра ти 
ком пле мен тар ним овим пу то пи си ма (Ру ко пи сно оде ље ње На род не би бли о те ке, Фонд мла ђих 
ру ко пи са и ар хи ва ли ја Р 542, 543, 544).

9 Не над Но вак Сте фа но вић, Срп ска Сап фо из Фран цу ске ули це, По ли ти ка, пе так 29. 
ја ну а ра 2016 (до да так: Мо ја ку ћа).
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У овом пи сму Је ле на Ј. Ди ми три је вић се обра ћа Жив ку Ми ли ће ви ћу 
по пи та њу ау тор ских хо но ра ра, ко је јој је уред ник „обе ћао“, а за об ја вље на 
„пи сма из Егип та и Ин ди је“ у По ли ти ци, са на по ме ном: „Да сам у по вољ-
ни јим ма те ри јал ним при ли ка ма, ја вас не бих уз не ми ра ва ла“, и вр ло ва жном 
ре че ни цом у ко јој оп сер ви ра си ту а ци ју у ко јој се на шла на кон по врат ка: 
„Али по сле по врат ка у Бе о град, ја сам и у ово ме као и у оста лим сво јим ства-
ри ма на и шла на ве ли ке не при јат но сти.“, уз мол бу да јој се по ша љу они бро-
је ви По ли ти ке у ко ји ма су ње ни тек сто ви („то јест ако су се на шли ти бро је ви“), 
пи смо се за вр ша ва са из ра зи ма уч ти во сти и по што ва ња. Чи ње ни ца ин си сти-
ра ња на хо но ра ру из По ли ти ке (та ко рет ка код ње), мно го је ја сни ја ако се 
има ју у ви ду фи нан сиј ски за хва ти те го ди не у жи во ту Ј. Ди ми три је вић, ко ји 
су би ли у сва ком по гле ду ре спек та бил ни (пу то ва ње око све та, над град ња 
по ро дич не ку ће).

3. Тре ће пи смо Је ле не Ј. Ди ми три је вић (Р 645–155) нај оп ши р ни је, нај-
ин те ре сант ни је и у сва ком слу ча ју, нај зна чај ни је, нео че ки ва но нам от кри ва 
је дан сни мак и ин те ре сант ну мре жу ме ђу рат них књи жев них при ли ка и 
од но са, и то ме ђу жен ским књи жев ним фи гу ра ма Бе о гра да тог вре ме на. 
Исто вре ме но оно от кри ва и јед ну ка рак тер ну цр ту на ше књи жев ни це, чи ји 
се пси хо ло шки про фил кроз ау то би о граф ске ре ми ни сцен ци је, ина че, мо же 
пра ти ти и у кон тек сту ње них, на ро чи то пу то пи сних де ла (по себ но у де лу 
Се дам мо ра и три оке а на), че му ово пи смо та ко ђе пред ста вља дра го це ну 
до пу ну. На и ме, пи смо Жив ку Ми ли ће ви ћу, ујед но и по след ње, упу ће но је 
уред ни ку По ли ти ке са мо осам да на на кон прет ход ног (да то ва но 27. ок то бра 
1927, без на во ђе ња ме ста пи са ња – ве ро ват но је та ко ђе у пи та њу хо тел „Мо-
сква“), чи ји је цео са др жај по све ћен нео че ки ва но ис кр слом про бле му, а у 
по гле ду обе ћа ног (и ис пла ће ног) хо но ра ра Је ле ни Ј. Ди ми три је вић за прет-
ход не пу то пи сне при ло ге у По ли ти ци.

Цео про блем се мо же ап сол ви ра ти као не ка вр ста „по вре де ча сти и 
во ље“ са ме Је ле не Ј. Ди ми три је вић, мо же се но ти ра ти и као вид (пре)осе тљи-
во сти у ње ном на ме ра ва ном ху ма ном ан га жма ну, а ко ји је, на не ки на чин 
пре у сме рен и осу је ћен. Отуд не у о би ча јен из лив гнев не увре ђе но сти, уз ду жно 
и стал но под вла че но по што ва ње пре ма личности Ж. Милићевића. На и ме, 
већ у дру гој ре че ни ци овог пи сма, Је ле на Ј. Ди ми три је вић из но си су шти ну 
на ста лог про бле ма у по гле ду хо но ра ра „ко ји јој је по ну ђен“: тра жи ла га је да 
би нов ча но њи ме по мо гла Да ни цу Мар ко вић, књи жев ни цу за ко ју је „чу ла...
да  је ја ко обо ле ла и да је у ве ли кој ма те ри јал ној оску ди ци, па сам же ле ла 
да јој по мог нем.“ Ко рен про бле ма на стао је ка да је на ша књи жев ни ца „за пи-
та ла ад ми ни ста тор ку Ми сли, ко ја по се ћу је Гђу Мар ко вић“ да из бли же ис пи-
та ње но ста ње, од но сно, да се „Гђа Мар ко вић не би на шла увре ђе на ако бих 
јој усту пи ла свој хо но рар из По ли ти ке“ на во де ћи да Да ни цу Мар ко вић „ве о ма 
ма ло по зна је“. У овој ре че ни ци Је ле на Ди ми три је вић уво ди још јед ну, прем-
да не и ме но ва ну лич ност (са да све при сут ни ју фи гу ру у исто ри ји из у ча ва ња 
ме ђу рат не (жен ске) књи жев но сти) – „ад ми ни стра тор ка“ ча со пи са Ми сао је 
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у то вре ме (ка сни је је „вла сни ца и уред ни ца“), би ла Сми ља Ђа ко вић.10 Ма ли 
кон фликт, ко ји је на стао као не спо ра зум ове две же не из књи жев ног све та, 
до бро се укла па у ка рак те ро ло шки оцр тан пор трет Сми ље Ђа ко вић, ка ко 
је да је у сво јим се ћа њи ма Је ле на Ске р лић-Ћо ро вић (ске р лић-ћо ро вић 2014), 
та ко да не ма сум ње да је реч о тој лич но сти:

„У све се она ме ша ла, увек сма тра ју ћи да она то мо ра да ра ди....Осим 
пре га ла штва на по слу, она се оду шље вља ва ла лич но сти ма. По сле смр ти 
свог ве ре ни ка, Ди со вог бра та, ко га је у бо ле сти пре да но не го ва ла, јед но 
вре ме би ла је кло ну ла, али убр зо се као и пре опет по че ла за но си ти, да-
ју ћи ма шти на во љу. Дра га Спа сић, глу ми ца, Ан ђе ли ја Ла за ре вић, сли-
кар ка и књи жев ни ца, Ма ра Ма ла гур ска, па Ми ли ца Јан ко вић, Ми ли чи ца 
ка ко је зва ла – за сва ку од њих на ла зи ла је вре ме на да им ука зу је па жњу 
и да им чи ни и оне услу ге ко је са ме не тра же...(кур зив С.Г.Р). А кад је 
тре ба ло по мо ћи Ми ли ци (Јан ко вић – прим. С.Г.Р) да по ку ша ле че ње у 
Па ри зу, ње на је за ми сао би ла, и она је уства ри из ве ла Ми ли чи но књи жев-
но ве че.“ (ске р лић ћо ро вић 2014: 186)

Тон из ве сног гне ва у пи сму Је ле не Ди ми три је вић пре ма Сми љи Ђа ко-
вић, до вољ но је илу стра ти ван, ако се на ве де сле де ћа ње на ре че ни ца: „А шта 
је ова жен ска учи ни ла?“, на гла ша ва ју ћи да оно што је она хте ла да „из вр ши 
у дис кре ци ји“, она је „из вр ши ла јав но“, без „мо га зна ња“, по ди гав ши у име 
Је ле ни но („баш као да је има ла од ме не пу но моћ је мо јом ру ком пот пи са но 
и су дом по твр ђе но“ њен хо но рар („ко ји сам већ би ла од би ла“) и однев ши га 

10 Сми ља Ђа ко вић (1885?–1946?) у то ли кој ме ри је за бо ра вље на књи жев на лич ност 
ме ђу рат ног Бе о гра да, да се (за са да) не зна ју ни ње на тач на го ди на ро ђе ња, ни смр ти. Ро ђе на 
је у Бе о гра ду, у углед ној по ро ди ци су ди је, као нај мла ђе де те (ви ше се ста ра и бра ће). Рат је 
оне мо гу ћио ње но по ха ђа ње сту ди ја., па се бр зо за по сли ла. То ком 1914, 1915, ра ди ла је као 
бол ни чар ка у Ле сков цу, Ни шу и Вра њу, где је и са ма до би ла и пре ле жа ла ти фус и про ве ла 
оку па ци ју. Име Сми ље Ђа ко вић ве зу је се нај ви ше за рад ча со пи са Ми сао, где је пр во ра ди ла 
као „ад ми ни стра тор“, а по чет ком 1930. пот пи са на је и „као вла сни ца“ ли ста. У ње му је под 
псе у до ни мом Јо ван ка Пе тро вић, об ја ви ла и три при по вет ке из Пр вог свет ског ра та (две су 
уне те у ан то ло ги ју „Врт тај ни: ан то ло ги ја жен ске при по вет ке до 1950“ ау тор ке овог ра да 
(га ро ња 2016). Вра ће на је у ор би ту на ци о нал ног пам ће ња за хва љу ју ћи тек сто ви ма Иси до ре 
Се ку лић и Је ле не Ске р лић Ћо ро вић. Је ле на Ске р лић да је и њен упе ча тљив фи зич ки пор трет: 
„У ства ри, она је тре ћа од на ших же на...ко ја је под се кла се би ко су и упот пу ни ла та ко свој тип 
ни хи лист ки ње... (ске р лић ћо ро вић 2014: 184), на во де ћи и илу стра тив ну ка ри ка ту ру-пор трет 
Бе те Ву ка но вић, ко ја је Сми љу Ђа ко вић при ка за ла „са не из бе жном ци га ре том на усна ма 
и ди мом ко ји се ви је око ње“ (и ко ју смо про на шли и об ја ви ли уме сто не по сто је ћег пор тре та, 
у спо ме ну тој ан то ло ги ји Врт Тај ни). За ни мљи во је спо ме ну ти и жи вот ну мак си му Сми ље 
Ђа ко вић, из истог из во ра: „Во ле ла бих да за вр шим овај жи вот што пре па да се опет по но во 
ро дим.“ (исТо 2014: 188). По след ња ин фор ма ци ја (из тек ста Иси до ре Се ку лић „Не за бо ра-
ви ти име Сми ље Ђа ко вић“ из 1946) о Сми љи Ђа ко вић је сте, да је на кон Дру гог свет ског 
ра та „као пу ка си ро та“, ра ди ла као „про да вац у јед ном ки о ску на Те ра зи ја ма“. Пре ми ну ла је, 
ве ро ват но 1946. го ди не, од ту бер ку ло зе, од ко је се ле чи ла и у ме ђу рат ном пе ри о ду. У новије 
време на Смиљу Ђаковић је скренула пажњу Зорица Хаџић (хаџић 2014).
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Да ни ци Мар ко вић, као ис по моћ. Да ље, Је ле на по ја шња ва окол но сти раз го-
во ра са „ад ми ни стра тор ком“ (тј. Сми љом Ђа ко вић), да је он оба вљен у „ад ми-
ни стра ци ји Ми сли где се са њом по ву кла „у је дан кут то га ло ка ла“.11 Нај ве ћи 
бес, ка ко се мо же за кљу чи ти, код Је ле не је иза зва ло то што је она же ле ла у 
нај ве ћој дис кре ци ји да по мог не Да ни цу Мар ко вић, („да не бих увре ди ла осе-
тљи вост Гђе Мар ко вић а и по нос“), на гла ша ва ју ћи ње ну (до ско ра шњу) бит-
ну кла сну од ред ни цу „по што је она до ју че би ла же на јед ног чо ве ка ко га 
убра ја ју у бе о град ске бо га та ше“.

Ве о ма је за ни мљив за вр шни део овог пи сма, у ко јем на не ки на чин, Ј. 
Ди ми три је вић пре ба цу је и По ли ти ци, тј. ње ном уред ни ку Жив ку Ми ли ће-
ви ћу12, ову не смо тре ност („...ја се не чу дим то ли ко ад ми ни стра тор ки Ми сли 
(јер она је, сва ка ко, хте ла да из и гра ва до бро чин ку и из вр ши јед но ху ма но 
де ло – с ту ђим па ра ма) не го се чу дим По ли ти ци. А мо же би ти да је у том 
ли сту уо би ча је но да се хо но ра ри да ју без при зна ни ца“). На ро чи то је ва жан 
Је ле нин осврт, још јед ном, на тре нут ну ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју књи жев-
ни це Да ни це Мар ко вић, ина че од та да пра те ћу од ред ни цу ње ног жи во та.13. 
У том де лу пи сма Је ле на пи ше: „Жао ми је што је ово ова ко ис па ло, ка ко 
се бе ра ди, што се по тр же мо је име за не што што је не де ли кат но, то ли ко оне 
бо ле сне и не срећ не же не ра ди, ко ју је на пу стио не са мо муж, но и при ја те љи 
ка ко са ма ка же“. У ши рој оп сер ва ци ји, Је ле на Ди ми три је вић кроз жи вот Да-
ни це Мар ко вић да је и је дан ге не рал ни суд о (на шем та да шњем) дру штву: 
„Књи жев ни ци и про фе со ри, ве ли, ча шћа ва ли су се сва ке не де ље и пра зни ка 
на ње ном пољ ском до бру, а сад је се ни ко од њих не се ћа, кад је у не во љи.“ 
Ова ин фор ма ци ја мо же би ти у ко ли зи ји, са прет ход ном из ја вом Ј. Ди ми три-
је вић, да Да ни цу Мар ко вић „ве о ма ма ло по зна је“ (ако је на ве ден њен усме ни 
ис каз, он да га је или лич но од Д. Мар ко вић чу ла, или је по сред но, пре ко при-
ја те ља, сти гао до ње, што оста је не ја сно). 

Нај зад, у за вр шни ци пи сма Ж. Ми ли ће ви ћу, Је ле на Ди ми три је вић де-
ци ди ра но на во ди да „но вац ко ји је Гђи Мар ко вић дат из По ли ти ке у име 
мог хо но ра ра, ја не сма трам да је мој но вац, већ По ли ти кин“. За то на не ки 

11 Ре дак ци ја ча со пи са Ми сао се ли ла се на ви ше адре са: „у Спа си ће вом па са жу“ (скер-
лић ћо ро вић 2014: 175), док је на за гла вљу ча со пи са Ми сао из 1930. уз Сми љу Ђа ко вић као 
„вла сни цу“ и В. Жи во ји но ви ћа као уред ни ка, као адре са уред ни штва на зна че на ули ца Кнез 
Ми ле ти на 66.

12 Упра во 1926. го ди не до шло је до ко нач ног и зва нич ног раз во да бра ка књи жев ни це 
и пе сни ки ње Да ни це Мар ко вић са Мом чи лом Та ти ћем, адво ка том из бо га те бе о град ске 
по ро ди це са Топ чи де ра. По та да шњим за ко ни ма, же ни ни је би ло обез бе ђе но ни ка кво из-
др жа ва ње на кон раз во да, ни ти оче ва оба ве за пла ћа ња али мен та ци је за де цу, та ко да је Да ни-
ца Мар ко вић са пе то ро де це, до шла у из у зет но те жак ма те ри јал ни по ло жај ко ји ју је пра тио 
све до (пре ра не) смр ти 1932. го ди не (ра до ва но вић 2014: 193–194).

13 По што је Жив ко Ми ли ће вић, уз Си му Пан ду ро ви ћа и Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа био 
је дан од чла но ва уред ни штва, ве о ма је ла ко прет по ста ви ти да је же ља Је ле не Ди ми три је вић 
да нов ча но по мог не Да ни ци Мар ко вић, већ би ла усме но ре ше на из ме ђу Жив ка Ми ли ће ви ћа 
и Сми ље Ђа ко вић још у са мој ре дак ци ји Ми сли (ске р лић ћо ро вић 2014: 183).

1021
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на чин „про зи ва“ лич но Ми ли ће ви ћа с на во дом („да је њој по ну ђен хо но рар 
од 900 ди на ра“ за пу то пи сне при ло ге у По ли ти ци, „а да је Гђи Мар ко вић 
да то 1.500 ди на ра“). Цео спор она раз ре ша ва на сле де ћи на чин: „да за сво је 
до пи се из оних да ле ких зе ма ља од По ли ти ке ап со лут но ни ка квог хо но ра ра 
не тра жим“ (подвл. Ј. Ј. Д.). У по след њој ре че ни ци, мо гу ће је на слу ти ти да 
је ово и крај ње не са рад ње са По ли ти ком („За хва љу јем По ли ти ци на ње ном 
го сто прим ству“). Па жљи вим пре гле дом го ди шта По ли ти ке на кон овог да-
ту ма, мо гу ће би би ло усме ри ти ис тра жи ва ње ка то ме – да ли је то био за и-
ста крај са рад ње Је ле не Ди ми три је вић са овим ли стом? Што се ти че ар хи ве 
Жив ка Ми ли ће ви ћа, у њој се не на ла зи ни шта што би се мо гло сма тра ти као 
кон цепт од го во ра Је ле ни Ди ми три је вић, па прет по ста вља мо да је ово пи смо 
оста ло без од го во ра, или је, мо жда, цео про блем ре шен ме ђу соб но, усме ним 
пу тем.

за кљУ чак. Три не по зна та пи сма Је ле не Ј. Ди ми три је вић, ко ја се чу ва ју 
у ар хи ву Жив ка Ми ли ће ви ћа, уред ни ка По ли ти ке, у Ру ко пи сном од eље њу 
На род не би бли о те ке Ср би је у Бе о гра ду (Фонд мла ђих ру ко пи са и ар хи ва-
ли ја), из у зет но су дра го це на са не ко ли ко ста но ви шта. Пре све га, ко ре спон-
ден ци ја Је ле не Ј. Ди ми три је вић ни је са чу ва на (сем не ко ли ко офи ци јел них 
до пи са са из да ва чи ма), та ко да ова пи сма до дат но осве тља ва ју ње ну, до не-
кле за там ње ну би о гра фи ју и ге не зу по је ди них де ла; за тим, ова пи сма су 
пи са на сва ка ко у нај ва жни јем и нај ин тен зив ни јем пе ри о ду ње ног жи во та и 
ра да (а то је пу то ва ње око све та и ру ко пис на стао на кон то га, од че га је об ја-
вљен са мо пр ви део, во лу ми но зан пу то пис Се дам мо ра и три оке а на, 1940. 
го ди не). Нај зад, тре ће пи смо, ујед но и нај о бим ни је, при ка зу је кул тур ни 
жи вот и кроз из ве стан не спо ра зум са уред ни ком По ли ти ке, ски ци ра дра го-
це ну сли ку књи жев них при ли ка из ме ђу два ра та, али и до дат но пор тре ти ше 
не ко ли ко зна чај них же на-књи жев ни ца (Да ни цу Мар ко вић, Сми љу Ђа ко вић, 
Дел фу Ива нић), укљу чу ју ћи и сопствени ин те ре сан тан пси хо ло шки про фил, 
ва жан за не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња ње ног де ла.
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ПРИ ЛО ЗИ

(ТРИ ПИ СМА ЈЕ ЛЕ НЕ Ј. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ УПУ ЋЕ НА  
ЖИВ КУ МИ ЛИ ЋЕ ВИ ЋУ)

У ПРЕ ПИ СУ

Р 645 / 153
На род на би бли о те ка у Бе о гра ду

1. /Пи смо упу ће но Жив ку Ми ли ће ви ћу, уред ни ку По ли ти ке – пре пис/
Ка и ро, 29. дец. 1926.

По што ва ни Го спо ди не Уред ни че,

Да ли се се ћа те да сам на овај пут по шла још про шле го ди не? По шла 
сам, али ни сам до шла у овај део све та, јер су ме беч ки оку ли сти од вра ти ли 
од то га, по што је још ма ло тре ба ло, па да из гу бим оч ни вид, да га из гу бим за-
на век. На вре ме сам им се обра ти ла за са вет, и опе ра ци ја мо га ока је ус пе ла. 
И сад сам по шла да оства рим, што се ни је мо гло оства ри ти про шле го ди не.

Пи смо, ко је ша љем пре ко По ли ти ке, Гђи Дел фи Ива нић ки, на пи са ла 
сам за јав ност. У ње му не ма ни чег при ват ног и ја др жим да ће те му ви да ти 
ме ста у ва шем ли сту ко ји ја /2/ бо ље це ним од свих ли сто ва, на ших днев них 
што из ла зе у на шој зе мљи. 

Нај леп ше мо лим, кад се штам па – ако се штам па – ово мо је пи смо, да 
се обра ти па жња на ко рек ту ру, и да се у тек сту ни шта не ме ња ни ти до да је. 
Мо жда је ова на по ме на из ли шна, по што је По ли ти ка у то ме озбиљ ни ја и 
па жљи ви ја не го на ши ли те рар ни ли сто ви. Ми слим на штам пар ске гре шке.

За хва љу ју ћи вам на до бр о ти, Го спо ди не Уред ни че, ја вас мо лим да уз 
мо је искре но по здра вље при ми те и уве ре ње да вас осо би то це ни

Је ле на Ј. Ди ми три је вић

Р 645 / 154
На род на би бли о те ка у Бе о гра ду
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2. Пи смо Жив ку Ми ли ће ви ћу

Хо тел Мо сква
Бе о град, 19 ок то бра 1927

По што ва ни Го спо ди не Уред ни че,

Мо лим вас да бу де те љу ба зни и да ми се по ша ље хо но ра ра, ко ји сте 
ми, пре не ки дан, обе ћа ли. Да сам у по вољ ни јим ма те ри јал ним при ли ка ма, 
ја вас не бих уз не ми ра ва ла. Али по сле по врат ка у Бе о град, ја сам и у ово ме 
као и у оста лим сво јим ства ри ма на и шла на ве ли ке не при јат но сти. 

У исто вре ме, ја вас мо лим /2/ да на ре ди те да ми се по ша љу они бро је ви 
По ли ти ке у ко ме су штам па на мо ја пи сма из Егип та и Ин ди је, то јест ако 
су се на шли ти бро је ви.

Уна пред вам за хва љу јем и мо лим вас, Го спо ди не Уред ни че, да ве ру је те 
да вас осо би то це ни

Је ле на Ј. Ди ми три је вић

Р 645 / 155
На род на би бли о те ка Бе о град

3. Пи смо Жив ку Ми ли ће ви ћу

Бе о град, 27 ок то бра, 1927

По што ва ни Го спо ди не Уред ни че,

Пре две не де ље, ја сам вам пи са ла и тра жи ла хо но рар ко ји сте ми ви 
би ли по ну ди ли за мо је до пи се из Егип та и из Ин ди је, а ко је сам ја од би ла.

Тра жи ла сам га ево за што:
Чу ла сам да је Гђа Да ни ца Мар ко вић, књи жев ни ца ја ко обо ле ла и да је 

у ве ли кој ма те ри јал ној оску ди ци, па сам же ле ла да јој по мог нем.
Али пре не го што бих то учи ни ла, ја сам за пи та ла ад ми ни стра тор ку 

Ми сли14, ко ја по се ћу је Гђу Мар ко вић, да ли је исти на да је Гђа Мар ко вић 
та ко бо ле сна и у та кој оску ди ци, и да ли се Гђа Мар ко вић не би на шла увре-
ђе на ако бих јој ја усту пи ла свој хо но рар из По ли ти ке. Пи та ла сам /2/ сто га 
што ја Гђу Мар ко вић ве о ма ма ло по зна јем.

А шта је ова жен ска учи ни ла?
Ово што сам ја хте ла да из вр шим у дис кре ци ји она је из вр ши ла јав но 

и то још без мо га зна ња баш као да је има ла од ме не пу но моћ је мо јом ру ком 
пот пи са но и су дом по твр ђе но. И то од мах, пре не го што сам ја сти гла да 

14 Сми ља Ђа ко вић.
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пи шем По ли ти ци, тј. ва ма, Го спо ди не Уред ни че, и да тра жим хо но рар ко ји 
сам већ би ла од би ла.

Ле по би нам ишло кад би се но вац из да вао за наш ра чун на овај на чин 
и са све до ци ма...

Уо ста лом, све до ка и ни је би ло. А и да је и би ло ко га у ад ми ни стра ци ји 
Ми сли, кад сам ја ово го во ри ла, он не би мо гао чу ти по што сам го во ри ла 
по ла ко по ву кав ши се с ад ми ни стра тор ком у је дан кут то га ло ка ла. 

Јер, као што ре кох, ја сам то же ле ла да учи ним дис крет но, да не бих 
увре ди ла осе тљи вост Гђе Мар ко вић, /3/ а и по нос, по што је она до ју че би ла 
же на јед ног чо ве ка ко га убра ја ју у бе о град ске бо га та ше.

Али, ја се не чу дим то ли ко ад ми ни стра тор ки Ми сли (јер она је, сва ка ко, 
хте ла да из и гра ва до бро чин ку и из вр ши јед но ху ма но де ло – с ту ђим па ра-
ма) не го се чу дим По ли ти ци. А мо же би ти да је у том ли сту уо би ча је но да 
се хо но ра ри да ју без при зна ни ца. У ли сто ви ма где сам ја ра ди ла и где ра дим 
ис пла ћи ва ни су ми хо но ра ри тек по што сам по не ком по сла ла при зна ни цу, 
ако ја са ма та мо ни сам мо гла оти ћи.

Жао ми је што је ово ова ко ис па ло, ка ко се бе ра ди, што се по тр же мо је 
име за не што што је не де ли кат но, то ли ко оне бо ле сне и не срећ не же не ра ди, 
јед не же не ко ју је на пу стио не са мо муж, но и при ја те љи ка ко са ма ка же. 
Књи жев ни ци и про фе со ри, ве ли, ча шћа ва ли су се сва ке не де ље и пра зни ка 
на ње ном пољ ском до бру, а сад је се ни ко од њих не се ћа, кад је у не во љи.

/4/ Да за вр шим.
Но вац ко ји је Гђи Мар ко вић дат из По ли ти ке у име мо га хо но ра ра, ја 

не сма трам да је мој но вац, већ По ли ти кин.
Не сма трам за то што је уоп ште не ко ме дат без мо га зна ња и пи сме ног 

на ло га; и још за то што то ни је су ма ко ја је ме ни као хо но рар по ну ђе на.
Јер ме ни сте ви, Го спо ди не Уред ни че, по ну ди ли 900 ди на ра (да ми се 

из По ли ти ке по ша љу), а Гђи Мар ко вић је да то 1.500 ди на ра.
Што се ти че ме не, Го спо ди не Уред ни че, ја за сво је до пи се из оних да-

ле ких зе ма ља од По ли ти ке ап со лут но ни ка квог хо но ра ра не тра жим.
За хва љу јем По ли ти ци на ње ном го сто прим ству.
А ви, Го спо ди не Уред ни че, из во ли те при ми ти са сво јим ко ле гом Го-

спо ди ном Та но ви ћем уве ре ње о мо ме осо би том по што ва њу и мо је по здра вље.

Је ле на Ј. Ди ми три је вић

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ар хи ва жив ка ми ли ће ви ћа – Фонд мла ђих ру ко пи са и ар хи ва ли ја Ру ко пи сног оде-
ље ња На род не би бли о те ке Ср би је (Р 645/153,154,155)

ди ми Три је вић, Је ле на Ј. Пи сма из Ин ди је. Бе о град: Би бли о те ка На род ног уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, 1928.
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