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НЕПОЗНАТА ПРЕПИСКА МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ  
(ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ ОЛИВЕРЕ ЈУРКОВИЋ)

У ра ду се раз ма тра не по зна та ру ко пи сна за о став шти на Ми-
ли це Јан ко вић из 1939. го ди не, ко ју је са чу ва ла у сво јој ар хи ви 
Оли ве ра Јур ко вић (уда то Мла де но вић). Ар хи ва се са сто ји из 17 
до пи сних ка ра та, 18 фо то гра фи ја, ру ко пи са јед не при че за де цу М. 
Јан ко вић, чла на ка из штам пе по во дом смр ти Ми ли це Јан ко вић и 
ор га ни за ци је Ве че ри у част Ми ли це Јан ко вић, као и ори ги нал ног 
пи сма Иси до ре Се ку лић. При ја тељ ство Ми ли це Јан ко вић и Оли-
ве ре Јур ко вић тра ја ло је три го ди не (1937‒1939), све до смр ти књи-
жев ни це, док фо то гра фи је пред ста вља ју пра ву дра го це ност, бу ду ћи 
да су од ове књи жев ни це са чу ва не све га 3 фо то гра фи је.

Кључ не ре чи: Ми ли ца Јан ко вић, Оли ве ра Јур ко вић (Мла де-
но вић), ар хи ва, пре пи ска, фо то гра фи је, пи смо Иси до ре Се ку лић.

1. Не на пи са на исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку сва ким 
да ном се све ви ше обо га ћу је.1 У го ди ни (2019) ка да се сим бо лич но на вр ша-
ва 80 го ди на од смр ти књи жев ни це Ми ли це Јан ко вић (1881‒1939), до шли 
смо, срећ ним спле том окол но сти, до пот пу но не по зна те ар хи ве ве за не за 
лич ност Ми ли це Јан ко вић, чи ји екс клу зи ви тет по ја ча ва и ма ли ал бум од 
17 ни ка да об ја вље них фо то гра фи ја, што је – с об зи ром на вр ло рет ке фо то-
гра фи је ове књи жев ни це, као и пре пи ску, од ко је, сем спо ра дич них це ли на2, 
ни је са чу ва но го то во ни шта – пред ста вља ју пра ви мај дан, ко ји ви ше стру ко 
обо га ћу је до са да ис тра жен жи вот (и де ло) Ми ли це Јан ко вић. У пи та њу је 
пре пи ска из по след ње три го ди не жи во та књи жев ни це, кроз при ја тељ ство 
са мла дом „фи ло зоф ки њом“ Оли ве ром Јур ко вић (уда том Мла де но вић), јед-
ном од по то њих на ших нај зна чај ни јих ет но ло га и ет но ко ре о ло га. 

1 Овај рад је на стао 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 1915, бр. 17926, ко је фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку 
и тех но ло ги ју.

2 До са да су ис тра же ни и об ја вље ни де ло ви пре пи ске Ми ли це Јан ко вић из сле де ћих 
из во ра: томић 2014; 2015; ЂорЂевић 2017.
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Го то во чи та вих осам де це ни ја све је оста ло бри жљи во скло ње но и са-
чу ва но у по ро дич ној ку ћи про фе со ра Жи во ми ра и Оли ве ре Мла де но вић у 
Рељ ко ви ће вој ули ци бр. 13 на Ко шут ња ку, а за хва љу ју ћи ћер ки Жи во ми ра 
и Оли ве ре Мла де но вић, др Је ле ни Ра ко вић – ко јој се овом при ли ком нај то-
пли је за хва љу јем – це ло куп ну ар хи ву сам до би ла на увид са до зво лом да 
се она об ја ви.

Ову ар хи ву са чи ња ва ју пет це ли на: 
1. Пре пи ска (две до пи сни це Оли ве ре Јур ко вић, 2 ис пи са не ви зит-кар те 

(јед на Ми ли це Јан ко вић, јед на Оли ве ре Јур ко вић), и 13 до пи сни ца Ми ли це 
Јан ко вић (од то га две пи са не ту ђом ру ком због бо ле сти), да кле укуп но 15 
до пи сних ка ра та и 2 ви зит-кар те (17 ар хив ских је ди ни ца). 

2. Уз то, ар хи ву са чи ња ва и ма ли ал бум фо то гра фи ја Ми ли це Јан ко вић 
са пре ци зним да ти ра њем – у ле то (у ју лу и ав гу сту) 1937. у Бе о гра ду, као и 
у је сен (сеп тем бар) 1938. у Ни шкој ба њи. Ово су екс клу зив не фо то гра фи је, 
ка ко по бро ју, та ко и по ви зу ел ном при ка зу, јер је по зна то да је Ми ли ца 
Јан ко вић из бе га ва ла да се сли ка. Та ко ђе у овом ал бу му је са чу ва на и јед на 
фо то гра фи ја Ми ли це Јан ко вић са „дру жбе ни ца ма“ (да нас би смо нај тач ни је 
ре кли: ге рон то-се стра ма) из Ига ла, ав гу ста 1936. На по ле ђи ни ове фо то гра-
фи је сто ји и по све та ис пи са на Ми ли чи ном ру ком: „Дра гој го спо ђи Ко са ри, 
/ Ми ли ца Јан ко вић / Ига ло 27 VI II 1936. / По здра вља ју и Г-ђа Бај цар – мо ја 
„кћи“ и Да рин ка“. Ова по све та на фо то гра фи ји ко ја очи глед но ни је при па-
да ла Оли ве ри, али је при ло же на у овај за јед нич ки ал бум, зна чај на је, јер де-
ли мич но иден ти фи ку је име на при сут них лич но сти и на оста лим сли ка ма. 
На и ме, сем да ти ра ња, у ал бу му Оли ве ре Јур ко вић, не ма ле ген ди, ни ти име-
на оста лих лич но сти сли ка них око Ми ли це. Нај зад, у по себ ној ко вер ти се 
на ла зи и фо то гра фи ја ко лек ти ва Ви ше жен ске шко ле у Бе о гра ду, у ко јој је 
ра ди ла и Ми ли ца Јан ко вић, у школ ској 1912-1913, а на по ле ђи ни (Ми ли чи ном 
ру ком) ис пи са ни су сви чла но ви ко лек ти ва, што је чи ни из у зет но дра го це-
ним до ку мен том. Да кле, укуп но са овом, 18 фо то гра фи ја3. Све фо то гра фи је 

3 У ал бу му су сли ке за ле пље не сле де ћим ре дом: две фо то гра фи је (фор мат 8 цм х 5,5 цм) 
од 22. ју ла 1937 (на јед ној је Ми ли ца Јан ко вић са ма, у кре ве ту; на дру гој М. Јан ко вић, гђа 
Ма ри ја Илић Ага по ва, Оли ве ра Јур ко вић и гђа Бај цар (ко ја слу жи М. Јан ко вић и по вре ме-
но пи ше до пи сни це уме сто ње). Сле де ћих 8 фо то гра фи ја су го то во исто вет не, са не знат но 
из ме ње ним по за ма истих ак те ра. Све су сли ка не 30. ав гу ста 1937. на те ра си ку ће гђе Мир-
ковић у Ко шут ња ку, ул. Ма ти је Гуп ца 10 (где је М. Јан ко вић тог ле та бо ра ви ла). На пр вој 
је М. Јан ко вић у ко ли ци ма, ис пред ку ће, а по ред ње су гђа Бај цар, а дру га „јед на ро ђа ка“, 
док су три фо то гра фи је са мо ње ни пор тре ти у ко ли ци ма, од то га још 2 по ве ћа не (фор мат 
8,5 х 13,5 цм), за ко ји Оли ве ра Јур ко вић на во ди да јој је „по себ но драг“ јер је сли кан тај но 
и при ка зу је нај тач ни је („бо лан“) из раз ли ца М. Јан ко вић. На фо то гра фи ји где је нај ви ше 
све та, по во дом Ми ли чи ног од ла ска из Ко шут ња ка, 30. ав гу ста 1937. сли ка ле су се: гђа Бај цар, 
Де сан ка Гли шић (се стра Ми ло ва на Гли ши ћа), гђа Лац ко вић са де цом, као и Оли ве ра Јур-
ко вић, док је све „сли ка ла Ив ка“. Ту су и две фо то гра фи је из Ни шке ба ње (сеп тем бар 1938), 
где је Ми ли ца Јан ко вић у ко ли ци ма, у кру гу две, од но сно три жен ске осо бе, од ко јих је јед на 
Оли ве ра Јур ко вић. Нај зад, ту је и фо то гра фи ја из Ига ла (ав густ 1936) на кнад но при до да та 



305

су за ле пље не у ма ли цр ни ал бум ди мен зи ја 21 цм х 13 цм, сва ка сли ка на 
по себ ном ли сту и то хро но ло шки (сем сли ке из Ига ла, на кра ју). Цео ал бум 
Оли ве ра Јур ко вић је, мо же би ти, фор ми ра ла на кон Ми ли чи не смр ти, а у 
знак пи је те та пре ма овој књи жев ни ци, ње ном му че нич ком жи вот ном пу ту, 
јер је на пред ли сту ал бу ма ру ком (ћи ри ли цом) на пи са но: „Успо ме на на дра му 
МУ ЧЕ ЊЕ“.

3. Тре ћи део ар хи ве са чу ња ва та ко ђе екс клу зи ван ма те ри јал: то је Днев-
ник Оли ве ре Јур ко вић (на кнад но про на ђен), го то во у це ли ни по све ћен упра во 
су сре ти ма са Ми ли цом Јан ко вић. Ов де се пре ку ца ни де ло ви днев ни ка пр ви 
пут об ја вљу ју.

4. Че твр ти део ис тра жи ва ња са чи ња ва та ко ђе низ зна чај них до ку ме-
на та: ори ги нал но пи смо Иси до ре Се ку лић (пи са но ћи ри лич ном пи са ћом ма-
ши ном, с Иси до ри ним пот пи сом цр ним ма сти лом и ис прав ка ма), да ти ра но 
4. де цем бра 1939, а упу ће но Од бо ру за при ред бу „Ве че ри Ми ли це Јан ко вић“. 
Нај зад, уз члан ке из штам пе, ко ји огла ша ва ју смрт Ми ли це Јан ко вић (По-
ли ти ка, пе так 26. јул 1939), као и јед не при че Ми ли це Јан ко вић из По ли ти-
ке (На шао ди нар из 1939), са чу ван је и фак си мил пла ка та на Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту, у ко ме се на во де уче сни ци ве че ри у част М. Јан-
ко вић, ко је је ор га ни зо ва ло Удру же ње уни вер зи тет ски обра зо ва них же на 
сек ци ја Бе о град, а где је сво је уче шће не сум њи во има ла и Оли ве ра Јур ко вић.

5. Сва ка ко да от кри ће пред ста вља и ру ко пис Ми ли це Јан ко вић – при-
ча за де цу – по све ће на Оли ве ри ном мач ку Ми ки ју (ко ји се спо ми ње и у 
препи сци), по кло ње на јој и ни ка да об ја вље на. На исе че ној хар ти ји фор ма та 
10 цм х 17 цм (ко ја по чи ње од стр. 2, да кле без на сло ва при че) ка ли граф ском 
ћи ри ли цом и цр ним ма сти лом ис пи са на је при ча Ми ли це Јан ко вић, за пра-
во као „про за у сти ху“, на 8 стра ни ца (7. стра ни ца не до ста је), са не сум њи вим 
књи жев ним да ром за стих и ри му, и ве ли ком жи вот ном ве дри ном. Ако се 
по гле да на по ле ђи ни олов ком пе дант но да ти ра но, да је ову при чу Оли ве ра 
Јур ко вић до би ла на по клон од књи жев ни це 26. апри ла 1939, да кле у по след-
њим ме се ци ма ње ног жи во та, то са мо по ве ћа ва ју вред ност ове до са да не-
по зна те при че Ми ли це Јан ко вић.

Очи глед но, са ве ли ким пи је те том Оли ве ра Јур ко вић је чу ва ла и са чу-
ва ла успо ме ну на Ми ли цу Јан ко вић, бри жљи во гру пи шу ћи и да ти ра ју ћи 
(на ма са да та ко ва жне по дат ке) из жи во та књи жев ни це, сло жив ши све у 

ал бу му, са пе дант но ис пи са ном по све том (ру ком Ми ли це Јан ко вић) на по ле ђи ни: „Дра гој 
го спо ђи ци Ко са ри / Ми ли ца Јан ко вић. / Ига ло 27-VII 1936. /По здра вља ју и Гђа Бај цар – моја 
„кћи“ и Да рин ка (што су ве ро ват но и при сут не осо бе на фо то гра фи ји). Ал бум се за вр ша ва 
са две фо то гра фи је ку ће по ро ди це Мир ко вић у Ко шут ња ку (Ма ти је Гуп ца бр. 10), са ста-
кле ном те ра сом где је Ми ли ца Јан ко вић про ве ла ле то 1937. го ди не. Ван ал бу ма, у ко вер ти, 
про на шли смо и фо то гра фи ју на став ни ка Ви ше жен ске шко ле у Бе о гра ду (на по ле ђи ни су 
ру ком Ми ли це Јан ко вић ис пи са на име ни ма свих на став ни ка, ме ђу њи ма: Стан ке Гли шић, 
се стре Ми ло ва на Гли ши ћа, Па у ли не Лебл-Ал ба ла, и дру гих зна чај них лич но сти. И Ми ли ца 
Јан ко вић ов де сто ји че твр та с де сна у дру гом ре ду, што је та ко ђе ве о ма рет ка и дра го це на 
фо то гра фи ја из ње ног рад ног пе ри о да – пре бо ле сти и пре вре ме ног пен зи о ни са ња.
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ма ли цр ни ал бум, ко ји је ста јао у фи о ци по ро дич не ку ће ско ро осам де це-
ни ја. Све у све му, реч је о пра вом ма лом кул тур ном дра гу љу, ве за ном за 
жи вот ове го то во пот пу но за бо ра вље не књи жев ни це на кон Дру гог свет ског 
ра та, да би се са по чет ком 21. ве ка ин те рес за жи вот и ства ра ла штво Ми ли це 
Јан ко вић по но во про бу дио. Чи ни се да ова књи жев ни ца (с пра вом) по ла ко 
за у зи ма по но во сво је (ви со ко) ме сто ко је је има ла на ма пи до ма ће ме ђу рат-
не књи жев но сти, а кроз иш чи та ва ње и по нов но вред но ва ње ње ног де ла, она 
по ста је све ак ту ел ни ја и да нас ‒ где упра во от кри ћа не по зна тих до ку ме на та 
овог ти па пред ста вља ју ва жан при лог ис тра жи ва њу ње ног жи во та и ра да, 
као при лог оп штој кул ту ри пам ће ња, че му се дра го це но са да при дру жу је и 
ар хи ва Оли ве ре Јур ко вић, до да нас са чу ва на у по се ду по ро ди це Мла де но вић.

2. Биографијаоливерејурковић(младеновић). Али, пре све га, да пред-
ста ви мо ко је би ла Оли ве ра Јур ко вић и да са чи ни мо кон текст на стан ка ове 
крат ко трај не, ма да дра го це не пре пи ске са Ми ли цом Јан ко вић.

Оли ве ра Јур ко вић, уда та Мла де но вић, јед на од на ших нај зна чај них 
ет но ко ре о ло га и ет но ло га, ро ђе на је 13. ав гу ста 1914. го ди не у Ско пљу, од 
ро ди те ља Ста ни сла ва и мај ке Ане. Као ћер ка же ле знич ког на чел ни ка, ра но 
де тињ ство је про ве ла у ра зним гра до ви ма Ју го сла ви је, да би се са по чет ком 
шко ло ва ња трај но на ста ни ла у Бе о гра ду, у Ко шут ња ку у Же ле знич кој ко ло-
ни ји, где је њен отац Ста ни слав са гра дио ку ћу у Рељ ко ви ће вој 13. Оли ве ра 
је ма ту ри ра ла у Дру гој жен ској гим на зи ји у Бе о гра ду 1933. го ди не, да би 
по том упи са ла Фи ло зоф ски фа кул тет, Гру пу за ју го сло вен ске књи жев но сти 
и срп ски је зик са ста рим сло вен ским је зи ци ма, где је би ла јед на од нај бо љих 
сту де на та. Као сту дент пр ве го ди не упо зна ла је Љу би цу Јан ко вић (1894‒1974), 
ко ја је уз се стру Да ни цу (1898‒1960) за чет ни ца ис тра жи ва ња на род них ига-
ра код нас4, и ко ја је по соп стве ном све до че њу Оли ве ре Јур ко вић „пре суд но 
ути ца ла на њен ин те рес за на род не игре и за о крет у про фе си о нал ним усме-
ре њи ма“ (ракочевић 2014: 237). За вр ши ла је Фи ло зоф ски фа кул тет – ди плом-
ски ис пит „Спи си о кне зу Ла за ру у сред њем ве ку“ од бра ни ла је 1. ју ла 1937. 
Овај рад на гра ђен је 1937. го ди не Све то сав ском на гра дом из фон да Ми ла на 
Ста ни ћа (миленковићвуковић 2014: 282).

Овог ле та Оли ве ра Јур ко вић пре ко управ ни це Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да, Ма ри је Ју рић Ага по ве упо зна је и Ми ли цу Јан ко вић, по знан ство које 
је, очи глед но, оста ви ла обо стра но сна жан ути сак. То ком бо рав ка ле та 1937. 
у Ко шут ња ку (због ле че ња и чи стог ва зду ха), че сти су Оли ве ри ни од ла сци 
њој у по се ту (са на по ме ном на Ми ли чи ним до пи сни ца ма, до да то олов ком: 
„лич но сам узе ла“), па се мо же за кљу чи ти да се у крат ком пе ри о ду пре тво ри ло 

4 Се стре Љу би ца и Да ни ца Јан ко вић, чи ји је ујак био по зна ти ет но граф Ти хо мир Ђор-
ђе вић, осни вач ка те дре за Ет но ло ги ју при Уни вер зи те ту и осни вач Ет но граф ског му зе ја у 
Бе о гра ду, об ја ви ле су ре зул та те свог те рен ског ис тра жи ва ња по Ср би ји у књи га ма На род не 
игре (I‒VI II), па се об ја вљи ва ње пр ве (1934) „узи ма као по че так раз во ја ет но ко ре о ло ги је 
као са мо стал не на уч не ди сци пли не“ (ракочевић 2014: 237).
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у искре но и ду бо ко, ма да (због смр ти књи жев ни це већ 1939) крат ко трај но 
при ја тељ ство. 

У је сен 1937, Оли ве ра Јур ко вић до би ја сти пен ди ју за уса вр ша ва ње у 
Че хо сло вач кој Ре пу бли ци, у окви ру по сле ди плом ског про гра ма Сла ви сти ке 
на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу, за школ ску 1937/1938. го ди ну. За хва љу-
ју ћи овом уса вр ша ва њу, има ла је при ли ку да се бли же упо зна са тад ак ту-
ел ним ис тра жи ва њи ма у сфе ри фол кло ри сти ке и кул тур не исто ри је, а кроз 
пре да ва ња и рад Ма ти је Мур ка и Лу бор га Ни дер леа, свет ски по зна тих фол-
кло ри ста.

Из овог пе ри о да по ти чу три до пи сне кар те Ми ли це Јан ко вић упу ће не 
Оли ве ри у Праг, а су де ћи по пре пи сци, Оли ве ра је че сто и у ко му ни ка ци ји 
са Јул ком Хла пец-Ђор ђе вић, са ко јом раз ме њу је књи ге, пи сма, а пре ко ње 
и две књи жев ни це (Ми ли ца Јан ко вић и Ј. Хла пец-Ђор ђе вић) сту па ју у кон-
такт и пре пи ску, са раз ме ном књи га. На кон по врат ка из Че хо сло вач ке, то ком 
ле та 1938, сле ди нај ин тен зив ни ја пре пи ска Оли ве ре Ју ро ко вић са књи жев-
ни цом Ми ли цом Јан ко вић (укуп но 8 до пи сни ца) а то при ја тељ ство по вр дио 
је бо ра вак у Ни шкој ба њи 1938. где се и Оли ве ра на ла зи ла у по се ти и на 
опо рав ку код ба ке по мај ци, ода кле по ти че дру га се ри ја фо то гра фи ја са 
Ми ли цом Јан ко вић из шет њи аве ни јом ба ње.

У је сен 1938. Оли ве ра Јур ко вић се за по сли ла као про фе сор срп ско хр ват-
ског је зи ка и ла тин ског у Дру гој жен ској гим на зи ји и ту је ра ди ла све до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та. Свет по тре са и Че хо сло вач ко пи та ње, а по-
чет ком 1939. је и го ди на ка да Оли ве ра Јур ко вић при ма за Бо жић по след њу 
до пи сни цу од Ми ли це Јан ко вић пи са ну ње ном ру ком. (По след ња до пи сни-
ца упу ће на из Ни шке ба ње, 26. ју на 1939, пи са на је већ ту ђом ру ком, јер 
Ми ли ца Јан ко вић ви ше ни је мо гла ни да пи ше, из че га се ви ди да је и та да 
ми сли ла на сво ју мла ду при ја те љи цу. У Ни шкој ба њи ће Ми ли ца Јан ко вић 
и умре ти 25. ју ла 1939. го ди не).

И пре ди пло ми ра ња 1937. го ди не, Оли ве ра Јур ко вић упо зна је мла дог 
и пер спек тив ног сту ден та и док то ран да код про фе со ра Па вла По по ви ћа, 
Жи во ми ра Мла де но ви ћа. По што је он био на уса вр ша ва њу у Па ри зу, а она 
у Че хо сло вач кој, сле ди не жна и ро ман тич на пре пи ска, ко ја се ре а ли зо ва ла 
у ду бљу ве зу 1940. го ди не, ка да је тро стру ки до бит ник Све то сав ске на гра-
де за сту дент ске ра до ве, Жи во мир Мла де но вић, и док то ри рао на пр вој те зи 
о Јо ва ну Скер ли ћу 1940. го ди не (ко ју је прет ход но об ја вио), пред ко ми си јом 
на че лу са Алек сан дром Бе ли ћем (Па вле По по вић је у ме ђу вре ме ну пре ми-
нуо 1939). Иа ко се сен ка ра та већ над ви ла над Кра ље ви ном Ју го сла ви јом, а 
док то ранд био у уни фор ми ин тен дант ског пот по руч ни ка, чим је од бра нио 
док то рат, дво је мла дих су од лу чи ли да оза ко не сво ју ве зу, та ко да су се 
Жи во мир и Оли ве ра (ко ја је узе ла пре зи ме Мла де но вић) вен ча ли у Топ чи-
дер ској цр кви 23. фе бру а ра 1941, уо чи са мог по чет ка свет ског ра та и на 
про сто ру Кра ље ви не Ју го сла ви је.

Април ски слом за те као је Жи во ми ра Мла де но ви ћа у Са ра је ву (мла
деновић 2015: 641‒642), али је ус пео да пре сву че уни фор му и да се срећ но 
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вра ти у Бе о град и ку ћу у Ко шут ња ку. Го ди не 1943. ро ди ла им се ћер ка Је-
ле на, а 1946. и син Ду шан. Оли ве ра и Жи во мир су то ком оку па ци је ра ди ли 
као про фе со ри у гим на зи ја ма: она је на ста ви ла у Дру гој жен ској, а он у 
Сед мој му шкој све до 1944. го ди не, ка да се Жи во мир Мла де но вић ста вио 
на рас по ла га ње (као де мо би ли са ни офи цир) пар ти зан ским је ди ни ца ма у 
итен дан ту ри (снаб де ва ње гра да огре вом) и та ко са чу вао та сто ву ку ћу од 
кон фи ска ци је (ње гов те ча, Вла да Ди дић из су сед ства, том при ли ком је стре-
љан, а сва имо ви на кон фи ско ва на). 

По зив про фе со ра Оли ве ра Мла де но вић је на пу сти ла 1947. го ди не и 
пре шла у Оде ље ње за кул ту ру ИНО Бе о гра да, а по том и за ре фе рен та за 
на род не игре при Ми ни стар ству про све те. Са те по зи ци је ак тив но је уче-
ство ва ла у осни ва њу и ор га ни за ци ји На ци о нал ног ан сам бла „Ко ло“ у то ку 
1949. го ди не (ракочевић 2014: 238). Не по сред но по до ла ску у Ми ни стар ство, 
ан га жо ва на је на пи са њу Ан ке те о ста њу на род них ига ра на те ри то ри ји НР 
Ср би је кроз 13 де таљ них пи та ња“ (1948), на шта је не по сре дан ути цај на њу 
из вр ши ла Љу би ца Јан ко вић. Из Ми ни стар ства је Оли ве ра Мла де но вић 1950. 
го ди не пре шла да ра ди као се кре тар и струч ни са рад ник На ци о нал ног ан сам-
бла „Ко ло“ у ко јем ће оста ти до 1954. го ди не (ракочевић 2014: 239). Сма тра ју ћи 
да за по сао ко ји оба вља мо ра има ти и фор мал ну ква ли фи ка ци ју, Оли ве ра 
Мла де но вић је ди пло ми ра ла и на Гру пи за ет но ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду 1958. го ди не, од ка да по чи ње и ње на про фе си о нал на на уч на 
ка ри је ра на по љу ет но ло ги је. Од та да из ове обла сти по чи ње да из ла же 
број не ре фе ра те на кон гре си ма фол кло ри ста ши ром Ју го сла ви је. Пре ла зи 
у Ет но граф ски ин сти тут 1962. го ди не, у ко ме ће оства ри ти пун обим сво је 
научне де лат но сти и оста ти у ње му све до пен зи о ни са ња.

Из тог ра да ће про ис те ћи и ње но жи вот но де ло – док тор ска ди сер та-
ци ја под на зи вом Ко ло у Ју жних Сло ве на, ко ју је од бра ни ла 28. де цем бра 
1965. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. „Ова ка пи тал на ди сер та ци ја 
је об ја вље на не ко ли ко го ди на ка сни је као за себ на пу бли ка ци ја (1973), а овом 
не за о би ла зном сту ди јом у ет но ко ре о ло ги ји, Оли ве ра Мла де но вић је у ве ли-
кој ме ри до при не ла раз во ју ове ди сци пли не у Ср би ји, свр ста ва ју ћи се у ред 
нај зна чај ни јих ет но ко ре о ло га Ср би је“ (ракочевић 2014: 236). По ред ар хив ског 
и ка би нет ског ра да, Оли ве ра Мла де но вић је та ко ђе про у ча ва ла пле со ве „на 
те ре ну“, где је „при ме њи ва ла ме то ду оп сер ва ци је, ин тер вјуе и де таљ не ет но-
граф ске бе ле шке по је ди них ге о граф ских обла сти, да ју ћи ис црп не из ве шта је 
о до та да шњим ет но ло шким и ет но ко ре о ло шким ис тра жи ва њи ма“ (ракочевић 
2014: 242).

Пен зи о ни са ла се 1979. про во де ћи ми ран жи вот у кру гу по ро ди це и 
уну ча ди у по ро дич ној ку ћи на Ко шут ња ку, а пре ми ну ла је 12. ју ла 1988. 
го ди не. На сто го ди шњи цу ро ђе ња Оли ве ре Јур ко вић Мла де но вић, 2014. 
го ди не, њен ма тич ни Ет но граф ски ин сти тут је об ја вио ис црп ну сту ди ју из 
пе ра Се ле не Ра ко че вић о жи во ту и ра ду Оли ве ре Мла де но вић под на сло вом: 
Ет но ко ре о ло шка де лат ност Оли ве ре Мла де но вић као и би бли о гра фи ју свих 
ра до ва. 
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3. дневниколиверејурковићомилиЦијанковић. Пред сам за вр ше так 
ово га ра да, кћер ка др Оли ве ре Јур ко вић (уда те Мла де но вић), Је ле на Ра ко-
вић, про на шла је и днев ник сво је мај ке, во ђен упра во у пе ри о ду по знан ства 
са књи жев ни цом Ми ли цом Јан ко вић, но за по чет ра ни је и са знат но ве ћим 
ам би ци ја ма.

Ин те ре сант но је на по ме ну ти да је во ђе ње овог днев ни ка мла да Оли-
ве ра Јур ко вић за по че ла на кра ју све ске сту дент ских бе ле шки, и то из пре да-
ва ња на кур су „Ћи ри ло и Ме то ди је“ про фе со ра С. Кро ба ки на, са пре ци зним 
да ту мом: 6. нов./ем бар/ 1934. Све ска је без ну ме ри са них стра ни ца (фор ма та 
20х16,5 цм) ис пи са на пе дант ним ру ко пи сом, цр ним ма сти лом и олов ком ‒ и 
го то во је у це ли ни ис пи са на по да ци ма са на ве де них пре да ва ња из сред њо-
ве ков не књи жев но сти.

Тек по след њих 20 ли сто ва (40 стра ни ца) ис пу ње но је с обе стра не днев-
нич ким бе ле шка ма, ко је за по чи њу 10. ја ну а ра 1937. го ди не, а за вр ша ва ју 23. 
сеп тем бра исте (1937) го ди не, па се у том сми слу мо же го во ри ти о крат ко-
трај ној на ме ри (днев нич ког пи са ња), ко ја се код мла де Оли ве ре ни је да ље 
раз ви ја ла. Ме ђу тим, овај пе ри од је зна ча јан, јер он по кри ва упра во пе ри од 
Оли ве ри ног при ја тељ ства са Ми ли цом Јан ко вић, та ко да уз сву гра ђу (до пи-
сне кар те, фо то гра фи је), овим за пи си ма ми до би ја мо за пра во пр во ра зред ни 
из вор и до пу не за још не ка не ја сна ме ста у пре пи сци, у до са да нај бо га ти јој 
са чу ва ној за о став шти ној о овој књи жев ни ци. То ме у при лог, уо ста лом, све-
до чи и по след њи за пис олов ком, на кон очи глед ног, на кнад ног ау тор ског чи-
та ња 1. ав гу ста 1939, где Оли ве ра Јур ко вић ово при ја тељ ство за о кру жу је 
на кнад ним до пи си ва њем о смр ти књи жев ни це М. Јан ко вић. Днев ник на кон 
тог за пи са ви ше ни је во ди ла, ба рем су де ћи о по след њих 19 ли сто ва исте све-
ске, ко ји су оста ли пра зни.

Под пр вим да ту мом (10.1.1937) Оли ве ра Јур ко вић на во ди од лу ку да 
поч не да пи ше не ку вр сту, не са мо лич ног днев ни ка, већ и дру штве не ствар-
но сти (за пра во, књи жев не хро ни ке) ме ђу рат ног Бе о гра да:

„Сто пу та сам се до са да од лу чи ла да при бе ле жим по не што о сво јим 
су сре ти ма са љу ди ма ко ји да нас не што зна че, на рав но, у књи жев но сти. 
Ја сам има ла при ли ке да ....на пра вим до ста по зна на ста ва од вред но сти: 
Б. По по вић, П. По по вић, Т. Ђор ђе вић, М. М.............(не чит ко), Љ. Јан ко-
вић, Ћо ро вић, итд. Нај зад, Дес./ан ка/ Ма к си мо вић. От са да ћу гле да ти 
да ре дов но бе ле жим.“

За раз ли ку од пе дант но за пи са них пре да ва ња, днев нич ке бе ле шке су 
по не где те шко чи тљи ве. Ипак, под раз ли чи тим да ту ми ма у ја ну а ру ме се цу, 
О. Јур ко вић бе ле жи сво је пр во по знан ство и ути ске о Де сан ки Мак си мо вић 
(10.1.1937), пор тре ти ше по при ча ма Ва тро сла ва Ја ги ћа, до но си анег до ту о 
Па влу По по ви ћу (11.1.1037), опи су је по се ту „гђи и г. Ан дри Ста ни ћу“ по во-
дом до би ја ња Све то сав ске на гра де (11.2.), а опи су је и је дан са ста нак Дру штва 
за срп ски је зик чи ји је би ла члан. Под да ту мом 16.2 спо ми ње по се ту Ми ли ци 
(Ћо ро вић), с ко јом је би ла не раз двој на дру га ри ца:
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„Да нас сам би ла код Ми ли це. Про ве ле смо вр ло при јат но по под не. 
Ма ло сам би ла код гђе Ћо ро вић5 ко ја ле жи, по што се још ни је опо ра ви ла 
од опе ра ци је жу чи. Сла ба је до ста. Она би же ле ла да са Ми ли цом одем 
не ку да на стра ну за јед но.“

Под да ту мом 14. апри ла 1937, Оли ве ра Јур ко вић по чи ње (олов ком): 
„За ту рих не где ову све ску“ па на ста вља у фор ми се ћа ња на ва жни је, прет-
ход не до га ђа је, од ко јих спо ми ње 17. март и књи жев но ве че у окви ру „из ло-
жбе књи га ју го сло вен ске књи жев но сти“, где на во ди: „Пр ва је го во ри ла о 
ли ри ци г-ђи ца Љу би ца Лац ко вић (?); Јов./ан ка/ Хр ва ћа нин, ви со ка, вит ка, 
ту жним пе ва ју ћим гла сом чи та ла је сво је пе сме, од ко јих ми је оста ло у па-
ме ти са мо: тр ррн....цррн...За тим је Љ.Ј. (Љу би ца Јан ко вић?), чи та ла пре дав ње 
г-це Д. (Да ни це?) – ко ја је би ла при сут на! – о же ни у на род ним игра ма, а на 
кра ју је Д./есан ка/ Мак си мо вић чи та ла сво је то пле пе сме, али о мо ти ви ма 
из при ро де, из се ћа ња (Мој отац), без љу бав них, јер се, о, Бо же мој, већ 
уда ла. Са њом сам до ста раз го ва ра ла у не ко ли ко ма хо ва, као и са г-ђом Јаше 
Про да но вић по во дом Мир ја не (Ћо ро вић?). Г. Ја ша Про да но вић одр жао је 
го во ран ци ју о пре суд ном ути ца ју же не у до ма ћем жи во ту, итд. Пре да ва чи 
су се на кра ју сли ка ли, а ја и Зо ра /Мир ко вић/6 ис ки да ле од сме ха.“

Она спо ми ње и пре да ва ње у Ко лу Срп ских се ста ра и јет ко до да је: „Пу-
бли ке осим уче ни ца и 5-6 ба ба ни ко, а из Упра ве ни је ни би ло“, а спо ми ње 
и сек ци ју из ру ског и пре да ва ње о Пу шки ну.

Под да ту мом 15. април (је два чи тљи вим, зе ле ном бо ји цом), за пи су је 
анег до ту из ве сне Ми ре, ко ја је пи са ла пред го вор збир ци пе са ма Д. М. (Да-
ни ци Мар ко вић?) и ко ја јој је ре кла: „Ви ди те Ми ро, те шко је на пи са ти до бар 
пред го вор рђа вој књи зи!“

Под да ту мом 19. 4. уно си (олов ком): „Да нас ми Зо ра ис при ча ка ко је пре 
не ко ли ко да на био код њих Ду чић. Ви сок, до ста кру пан, де бљу шкаст (ни кад 
ни је био леп!), са отром бо ље ним но сом, 67. год/ина. Ма ма је Зо ри ре кла да 
и она бу де ту, јер Ду чић ће им си гур но пра ви ти ком пли мен те. Кад му је при-
шла, скром но (!), ре као је да “има див не очи!“, а ма ло по сле, по што је за пи-
тао за име: „Има те ди ван глас.“ Раз гле да ју ћи по ку ћи уре ђе ње /го во рио је/ 
„Ле по, ле по!“, а по гле дав ши би бли о те ку /ре као/: „Вла да7 је наш нај ве ћи исто-
ри чар, а ја нај ве ћи пе сник.“ Био је и на Ра ки ће вој ве че ри...(не чит ко).

Под да ту мом 23. апри ла мла да Оли ве ра пре при ча ва анег до ту из ве сног 
Ру си ћа о Бог да ну По по ви ћу у Ни ци, док под да ту мом 24. апри ла го во ре ћи 
о штам па њу књи га, спо ми ње Во ји сла ва М. Јо ва но ви ћа (Ма рам боа): „Не ма 

5 Је ле на Скер лић-Ћо ро вић (1887–1960), се стра Јо ва на Скер ли ћа, уда та за Вла ди ми ра Ћо-
ро ви ћа. Има ли су две кћер ке: ста ри ју Мир ја ну (по том уда ту Љу бин ко вић) и мла ђу, Ми ли цу.

6 Зо ра Мир ко вић, дру га ри ца из ком ши лу ка, из ул. Ма ти је Гуп ца 10 на Ко шут ња ку, у 
чи јој ку ћи ће од се сти Ми ли ца Јан ко вић тог ле та 1937. го ди не.

7 Вла ди мир Ћо ро вић (Мостар, 1885 – Београд, 1941), историчар, професор и ректор Бео-
градског универзитета, академик. Аутор капиталних студија из српске културе и поли тич ке 
историје.
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ви ше бор ги са, не ма ви ше ле пих књи га!“. У истом кон тек сту спо ми ње и Божу 
(Бо жи да ра) Кне же ви ћа, као и Х/ен ри ка/ Ба ри ћа. И под сле де ћим да ту мом 
(27.4.) го во ре ћи о штам пи и ко рек ту ри, Оли ве ра Јур ко вић, као да ис цр пљу је 
ин те ре со ва ња за књи жев не са вре ме ни ке, што се, као што ви ди мо, сво ди ло 
на фри вол не анег до те и по је ди не, лич не и по вр шне су сре те.

Из не на да, под да ту мом 8. ма ја 1937. на и ла зи мо на сле де ће ре до ве, ко ји 
умно го ме ме ња ју тон и смер ових днев нич ких за пи са:

„Ју че по под не срет нем у Кн/ез/. М/иха и ло вој/. ули ци го спо ђу се стру 
Ми ли це Јан ко вић. По што сам се ја ви ла, за пи тах је за М. Ј. Ка же да ни је 
до бро, има ка мен у бе ши ци, али не пре кид но ра ди, ра ди. То јој је ра зо но да 
и уте ха. По зва ла ме је да до ђем у по се ту.“

Та ко је ове ко ве чен и по че так јед ног крат ко трај ног, али ду бо ког и обо-
стра но ода ног при ја тељ ства. 

............................................
Са да ту мом 29. ју на, за по чи ње днев ник Оли ве ре Јур ко вић, го то во у 

це ли ни по све ћен Ми ли ци Јан ко вић:

„Би ла сам код г-ђи це М. Јан ко вић, на мол бу гђе Ага по ве да јој од-
не сем ре ше ње да је до би ла по моћ од Оп шти не 2000 дин. За те кла сам је 
она ко ка ко сам је пре 5 го ди на (?) оста ви ла.8 При ча ла ко и ве дро о се би, 
се ћа се ме не (би ла сам пу ни ја, окру гла!), хо ће да ура ди за „Деч ју ду шу“ 
3-4 ко ма да, да по кло ни Деч јој би бли о те ци сли ку не ке сли кар ке чи ји ће 
жи вот опи са ти. Мо же да се упо тре би за на слов ну стра ну: „Ја пан ка са 
ме че том на узи ци“. Гђа А./га по ва/ кад сам јој ово опи са ла ре кла је: „Она 
мо жда да цр та за 10.000 иа ко ће при ми ти све га 2000.“ Ја сам узе ла на 
се бе да ту ствар са нов цем до те рам до кра ја. По што је да нас по под не 
пре шла ка гђи Мар ко вић у Ко шут њак.“

Ов де се упра во от кри ва ју де таљ не окол но сти, на зна че не и у пре пи сци: 
Ми ли ца Јан ко вић је ду же бо ра ви ла у Ко шут ња ку, са пре ци зним на во ђе њем 
ви ле у ко јој је бо ра ви ла – код по ро ди це Мир ко вић, ули ца Ма ти је Гуп ца бр. 109, 
у не по сред ној бли зи ни по ро дич не ку ће Оли ве ре Јур ко вић (Рељ ко ви ће ва 13). 
Да ље, у днев ни ку, Оли ве ра на ста вља јед ним дра го це ним пор тре том Ми-
ли це Јан ко вић.

„Она ле жи као и пре у по сте љи. Ни шта се ни је про ме ни ло за пет го ди-
на. Чак ни она. До че ка ла ме је ср дач но. У по чет ку са ма ло до са де у гла су 
ко ја је у то ку раз го во ра иш че зла. Ли це јој је пу но. А очи та ко крот ко, бла го 
гле да ју. Го во ри ла ко, ве дро, по ма ло ма зно. Жи вах но је ис при ча ла ка ко се 

8 Ово све до чи да су се Оли ве ра и Ми ли ца зна ле и од ра ни је (1932), али без про ду бљи-
ва ња од но са.

9 Усме ни по да так о адре си до би јен од Је ле не Ра ко вић.
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се ћа да сам јој не ка да по сла ла бу кет цве ћа. Би ла је тад мно го бо ле сна и цве-
ће је увек уз бу ђу је, јер се бо ји да је то са мо увод у не ку мол бу. Ви ка ла је: 
„Не ћу то цве ће, вра ти те га, но си те!“. Тек кад је про чи та ла књи гу, сми ри ла 
се и одо бро во љи ла јер је у њој би ло са мо ср дач на же ља да што пре оздра ви.

Сад се са мог про зо ра ви де ње ни ....про зо ри на те ра си. Као да чу јем њен 
глас: „Мо рам да пре ђем не куд из овог ста на, дра га Го спо ђи це. Ви дик је тако 
ма лен. Су сед ство ка фа на. Они су до бри љу ди и ја во лим њи хо ву де цу. Али 
та га ла ма, тај ми рис, те за пр шке: Оти ћи не куд да ле ко не ма сми сла. Ме ни 
ле ка не ма. Али чим ми се стра оде у Н/ишку/ Ба њу, пре ћи ћу у Ко шут њак. 
На ва здух.“. Ја сам би ла вр ло за до вољ на што ово чу јем и тру ди ла сам се да 
скра тим, ма да с ...., ову из не над ну по се ту да је не бих за мо ри ла. Хте ла је да 
ме по слу жи. Оп хо ди ла се пре ма ме ни као по зна тој лич но сти, чак је у је дан 
мах ре кла да је од мах по мом до ла ску по ми сли ла от ку да јој је мо је ли це 
„ми ло“. У ве зи са че шким ре че да је код Ко шу ти ћа би ла не ко вре ме, да јој 
је он че сти тао кад је пре ве ла .....са ру ског и ре као да тре ба да пре во ди и даље 
али да на у чи и че шки. – Она има ка на рин ца и ка на рин ку. Он је шет као по 
со би са свим сло бод но док је она за ро бље на. „Та ко вам је то, Го спо ђи це; то 
је бор ба. Ме ни тре ба ва зду ха да жи вим и са мо ми слим да отво рим про зор, 
али они мо ра ју да бу ду у за тво ру; ако њи ма отво рим, ја тре ба да се угу шим.“

На кра ју, као ко мен тар, Оли ве ра до да је на кра ју овог за пи са: „ – Ја не мам 
хра бро сти да одем да је оби ђем. Че кам да се та ствар са нов цем свр ши, па 
да одем као по слом.

Сле де ћи за пис од 15. ју ла 1937. го ди не, са др жи пре пис пи сма Ми ли це 
Јан ко вић упу ћен Ма ри ји Илић Ага по вој и гла си:

Ју ли 1937 Бе о град XII
Ко шут њак, Гуп че ва 10

По што ва на Го спо ђо10,

Нај леп ше Вам и нај ср дач ни је за хва љу јем за до бро ту и па жњу ко јом сте 
ми у за ве ри са дра гом и цењ ном Г-ђом Ву ка но вић из деј ство ва ли ову по моћ 
од Бе о град ске Оп шти не. Ра до бих ту по моћ, по Ва шој љу ба зној и де ли кат-
ној ини ци ја ти ви, пре тво ри ла у хо но рар. За са да Вам ша љем са мо ово деч јих 
при чи ца што имам го то во, јер сам ле ти кад се ле чим не спо соб на да ра дим, 
а на је сен ћу, на дам се, мо ћи да Вам по ша љем и ка кву ма лу по зо ри шну игру 
за де цу. Мо лим Вас да за деч ју би бли о те ку при ми те уз при чи цу Ми ле ни на 
играч ка и ову сли ку Ми ле не Ба ри ли (кур зив С.Г.), ко ја би мо жда мо гла би ти 
и на слов ни лист ка квој деч јој књи жи ци за ко ју бих Вам, ако то бу де те же-
ле ли, мо ра ла да ти још до ста ма те ри ја ла од већ штам па них мо јих ства ри. 

10 Пи смо је упу ће но Ма ри ји Илић Ага по вој, управ ни ци Би бли о те ке гра да Бе о гра да.
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Или са мо не ка ви си на зи ду. Она је то ра ди ла, ми слим, кад јој је би ло 10‒12 
го ди на.11

Мо лим Вас ле по ка жи те мо ју нај леп шу за хвал ност сви ма ко ји су би ли 
до бри да ми при тек ну у по моћ та ко ве ли ко ду шно, јер је ни сам тра жи ла, и 
ако тре ба по себ но да се за хва лим, мо лим Вас ка жи те ми ко ме.

Јер оно ме од ко јег је та ствар по че ла знам и њо ме сам се, ево, за хва ли ла.
То пло Вас по здра вља и по шту је

Ми ли ца Јан ко вић

/При лог: при чи це Опа сност на мо ру, Ми ле ни на играч ка, Бе о град ска де ца/

Зна чај овог пи сма је ви ше струк. Не са мо да су са да раз ја шње не окол но-
сти до ла ска Ми ли це Јан ко вић у Ко шут њак, већ и пре суд не уло ге управ ни це 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да за оп штин ску по моћ бо ле сној књи жев ни ци, као 
и по сре до ва ња Оли ве ре Јур ко вић у овој по мо ћи, као по че так јед ног див ног 
при ја тељ ства. Нај зад, ов де има мо и дра го цен спо мен књи жев ни чи ног „уздар ја“ 
Деч јем оде ље њу Би бли о те ке гра да: сла ња сли ке Ми ле не Па вло вић Ба ри ли 
(Ми ле ни на играч ка), о че му се са мо мо же на га ђа ти – да ли је до да нас са чу-
ва на, и где би се мо гла на ла зи ти.

Већ сле де ћи оп ши ран днев нич ки за пис но си да тум 6. ју ли, под ко јим 
Оли ве ра у днев ни ку пи ше:

„Ју че сам би ла код г-ђе М. Ј. Она је од 6. ју ла код нас у Ко ло ни ји12, код 
гђе Мар ко вић. За не де љу да на ни сам ни ка ко оти шла по што сам ми сли ла да 
јој /го сти?/ ни су по треб ни. Уо ста лом, тре ба ло је од не ти но вац, па ето при-
ли ке. Али но вац ни је ни ка ко сти зао, те ми је гђа Ага по ва ре кла да до ђем у 
пе так. Прек си ноћ, из не на да, по зва ла ме је по по слу жи те љу у Б/ео град/?. Ју че 
сам при ми ла но вац, пот пис је гђа фал си фи ко ва ла да би бр же ишло. Од мах 
сам се ла на трам вај, од Топ чи де ра до шла сам пе ши це. Око 10,45 би ла сам 
код М/или це/. Де вој ка ме је уве ла у ле пу со бу, не ка да шњу тр пе за ри ју гђе 
М/или це/. На бе лом кре ве ту ле жа ла је као и пре Г/оспо ђи/-ца. Вр ло ср дач но 
ме је при ми ла. Она зна да при ча ла ко, за ни мљи во и ве дро. То пу но, до бро-
ћуд но ли це увек је на сме ше но. Ко са рет ка, про гру ша ла. Пре кри ве на ће-
бе ти ма, у џем пе ру, она ми се учи ни ла као да је на Сев./ер ном/ по лу, а не у 
К./ошут ња ку/ ју ла ме се ца. Исти на, дан је био ма ло му тан и ја сам на се би 
има ла ко стим са .....блу зом. До би ла сам ком пли ме нат. По ред оста лог да би 

11 Ми ле на Па вло вић Ба ри ли, би ла је бли ска ро ђа ка Ми ли ци Јан ко вић (њи хо ви де да 
и ба ба би ли су ро ђе ни брат и се стра), а по ово ме се ви ди да су и као од ра сле би ле у бли ским 
род бин ским ве за ма. (У за о став шти ни М. Јан ко вић, на шле су се и не ке Ми ле ни не пе сме).

12 Же ле знич ка ко ло ни ја, ви со ких др жав них слу жбе ни ка, у Ко шут ња ку из ме ђу два 
свет ска ра та.
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тре ба ло да ме ра ди пор тре та не ки сли ка ју. Имам леп про фил и ако то ни је 
ле по та „ко ја ви че“. Не ка да сам би ла ру ме ни ја, окру гли ја; сад сам се ис та-
њи ла, лик ми је из ра же ни ји, фи ни ји. – Раз го ва ра ле смо о књи жев но сти, и 
мо јим сту ди ја ма (би бли о те ка јој чи ни за до вољ ство), о гђ-ици ЉСЈ (да ли је 
још ле па, пи та. Њу уче ни це не во ле што је хлад на, али она је див на ду ша, 
сја јан та ле нат); по ка за ла ми је три при чи це и пи смо за гђу А/га по ву/ко је сам 
пре пи са ла по што ми га је про чи та ла и да ла отво ре но. – Са зи да сам по ње-
ном на ло гу ски ну ла сли ку („Ми ле ни на играч ка“) ко ју да нас но сим Деч јој 
би бли о те ци. Од ње сам чу ла да је не ко ре као у вре ме кад је Др Ша мус13 уче-
ство вао вр ло ак тив но у ча со пи су „Ми сао“: „Од свих Ср ба ко је по зна јем нај-
бо љи је Др Шма ус.“ Ја сам ус пе ла да до зво ли да од не де ље до ђу гђа А./га по ва/, 
ре дакц/иј ски/ сли кар и фо то граф, иа ко се мно го опи ра ла, све док ни сам 
ре кла да је то за ар хив а не за јав ност. До зво ли ла је да до ђем, сла ће да јој 
ку пим у Б./ео граду/ кад не што за тре ба. –

/Крат ка при ча, ху мо ре ска Ми ли це Јан ко вић, пре пи са на ру ком Оли-
ве ре Јур ко вић/:

Пи смо: Го спо ди ну Зла ти сла ву, пе ва чу, Бе о град XII, Гуп че ва 10

Дра ги Зла ти сла ве,

О те би сам чуо пу но ле пих ства ри и за то сам ра до стан што си од лу чио 
да про ве деш из ве сно вре ме у на шој сре ди ни. То је ле по од те бе. Са мо мо рам 
ти скре ну ти па жњу да су ду гач ке шет ње од К/ошут ња ка/ за ка на рин це, осо-
би то та ко ле пих као ти, вр ло опа сне. Што се ме не ти че, ја све ча но из ја вљу-
јем да ти се од ме не не ће до го ди ти ни ка кво зло, јер сам ја кул ту ран ма чак 
ко ји уме да це ни умет ни ке.

Твој ком ши ја Ми ки14

На ста вак днев ни ка (олов ком и је два чи тљи во)

„По сла ла сам по Ка ти ци јед но пи смо.
То сам по сла ла у че твр так 15. ју ла ми сле ћи да ћу са ма да ти Гђ-ици Ј/ан-

ко вић си же за при чи цу. ........

13 Алојз Шма ус (Alo is Schma us, 1901‒1970), сла ви ста, фи ло лог и књи жев ни исто ри чар, 
про фе сор уни вер зи те та у Мин хе ну, ду го го ди шњи лек тор за не мач ки је зик на уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду. Ње нов по се бан ин те рес би ла је ју жно сло вен ска усме на епи ка из ко је је об ја вио 
ви ше зна чај них сту ди ја. Ба вио се и те рен ским ис тра жи ва њи ма на Бал ка ну. Је дан од осни-
ва ча и уред ни ка ча со пи са При ло зи про у ча ва њу на род не по е зи је (Бе о град 1934‒1939). 

14 Ми ки је Оли ве рин ма чак, ко ме је М. Јан ко вић по све ти ла и по след њу при чу (у ру ко-
пи су, ов де се пр ви пут об ја вљу је). По сто ји и фо то гра фи ја мач ка Ми ки ја.
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Ју че сам око 11. би ла. Опет ни сам за те кла гђу Бај цар. При мље на сам 
вр ло ср дач но. Ре кла ми је да за ње ну но ву збир ку „Љу ди из ска ми је“, у из-
да њу СКЗ, тре ба из ме ни ти не ке при че по су ге сти ји г. Ћо ро ви ћа. Он је са 
гђом Д/есан ком/. Мак си мо вић ре фе рент. Г/оспо/ђи ца/ се се ти ла сво је при че 
„За да так о Ву ку“, па по што зна да је има ла „Ве нац“, то је мо ли ла да јој дам 
да про чи та па по сле да на ђем не ког ко би хтео да от ку ца на ма ши ни .....

Од мах сам се се ти ла Ги не и ре кла. Она (М. Ј. – прим. прир) ре че: „Али 
ка ко да јој се за хва лим кад она не ће хо но рар?“ Не ка ко сам је уве ри ла да је 
то мо ја бри га ка ко ћу на ћи. Глав но је да ће би ти све у ре ду. ..............

Чим сам се вра ти ла ку ћи, по сла ла сам „Ве нац“. По сле под не сам са 
Ги ном би ла у Зоо вр ту и об ја сни ла јој ства ри. Она је при ста ла уто ли ко ра-
ди је што што је .......... на пу ту на не ко вре ме. Кад сам до шла ку ћи за те кла 
сам „Ве нац“ и по сет ни цу15: 

.........
Би ла ми је ре кла да ће да нас би ти го то ви. Ја сам пре под не би ла опет 

али ни сам ула зи ла, већ сам де вој ци ре кла да ће гђа Ага по ва до ћи по под не 
и да ће пре пис би ти го тов су тра.* 

(*на по ме на на мар ги ни: „За да так о Ву ку“ ни је ушао за то што не од го-
ва ра књи зи, по ми шље њу уред ни ка16 (Гђи Б. 30. ју ли 1937)

Да на, 22. ју ла 1937. го ди не Оли ве ра Јур ко вић за пис у свом Днев ни ку 
у це ли ни по све ћу је по се ти Ми ли ци Јан ко вић.

„То по под не ........је до ла зак гђе А/га по ве/ са арх. Ва си ље вим и сли ка рем 
Ба ла жем. Ја сам их до ве ла у ку ћу гђе Мир ко вић. Го спо ђи ца17 их је при јат но 
при ми ла и от по чео је је дан у по чет ку кон вен ци о на лан раз го вор из ме ђу Гђе 
А/га по ве/ и Г/оспо ђи це/. Гђа А./га по ва/ је ле по раз го ва ра ла, али је све би ло 
не што та ко ле де но да је ба ца ло на ме не не ки не при ја тан ути сак. Ја сам слу-
ша ла раз го вор и ча сом по гле да ла у Б./ала жев/ рад. Он је ра дио до ста нер во зно, 
био је збу њен. На пра вио је не ко ли ко ски ца на ко ји ма је Г. увек ис па да ла 
мла ђа. На ли цу је не до ста јао из раз до бро те ко ји јој ина че ва зда леб ди на 
ли цу. Усне је на пра вио ср ца сте, док су ње не – пра ве али из ван ред но фи не. 
По сле је на ста ло фо то гра фи са ње, ко је си гур но ни је ус пе ло јер је вре ме било 
вр ло ру жно. Два пу та је са ма, а је дан пут гђа А/га по ва/, гђа Бај цар и ја. По се-
та се стра шно оду жи ла. Ја сам се де ла као на игла ма, стал но у стра ху да се 
Г./оспо ђи ца/ за мо ри ла. Ме ђу тим она је би ла вр ло до бро рас по ло же на. Раз го-
ва ра ло се о М. Ба ри ли, сли ка њу, Мин хе ну, ли те ра ту ри, Г. Ага по вој, Ру си ма. 
По сле по слу же ња ко ла чи ма ко је је спре ми ла гђа Мир ко/овић/ по шли смо. 
Ја сам се по след ња опро сти ла. Ив ка ми је пру жи ла пла ви ка пу тић, ки шни ман-
тил и ки шо бран (то су ми мо ји по сла ли да за шти те мо ју но ву бе лу ха љи ну). 

15 При лог бр. 1 у пре пи сци.
16 В. Ћо ро ви ћа?
17 Ми ли ца Јан ко вић
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Г/оспо ђи ца/ је ре кла да ни је зна ла да сам „ма ла ко ке та“, па та ко тан ка, си гур-
но не ћу да је дем. Ја сам ре кла за пре пис.

Су тра дан сам у 10 оти шла у Ги ни ну кан це ла ри ју. Пре пис је био го тов, 
и ја сам га у 11,30 до не ла Г/оспо ђи ци/. Њу је при јат но из не на ди ла чи сто ћа 
и ле по та пре пи са (че му сам се и са ма ра до ва ла). По сла ла је Ги ни књи гу 
„Пу тем“18. При ча ла је ка ко Јер./еми ја/ Жив./ано вић/19 ме ња: „да је“ у „е је“; 
„ба шта“ у „гра ди на“ итд. Ни је јој до бро би ло јер је је ла ко ла че са ....../не чит ко/. 
Би ло је ре чи и о по ли ти ци, о кон кор да ту.20

Си ноћ, кад сам се вра ћа ла од Јел ке где сам би ла це лог да на, ре че ми 
ма ма да ме је тра жи ла Г./оспо ђи ца/. Од мах сам оти шла, али ни је би ло по треб-
но ни шта, по што ће гђа Бај цар од не ти да нас ко рек ту ру у СКЗ. Мно го смо го-
во ри ли о ста њу у зе мљи. Она је уз ви ки ва ла: „Али, мо лим Вас, ко то на ре-
ђу је да се пу ца у на род? Шта ја кад бих и има ла гла са, одав де бих вик ну ла: 
„До ле Кон кор дат!“ Би ла је стра хо ви то уз бу ђе на. 

На из ла ску, гђа Б/ај цар/ се жа ли да Г./оспо ђи ца/ ни је до бро. За се бе рече 
да се сти ди што је Сло вен ки ња, по што су Сло вен ци по во дљи ви до глу по сти.

26. VII ʼ37 (олов ком)

Ни сам од ла зи ла не ко ли ко да на Г./оспо ђи ци/. 
У по не де љак сам на бра ла ма ло цве ћа и с тим „по во дом“ у ру ци оти шла. 

Оста ла сам до ста ду го што ина че ни је пра ви ло. Раз го ва ра ле смо мно го. 
При ча о свом жи во ту у Па ри зу, ка ко се пе ла на Ај фе ло ву ку лу, о Ми ли ци 
Ми ли во је вић, сли кар ки ко ја нај ду же жи ви у Охри ду („Она је бла го, ето ја 
по не кад за бо ра вим али је увек ту да ми по мог не). Ол га Кос. (не ка уче ни ца 
ко је обо жа ва ла.... Уз вик ну ла је кад је ви де ла да пи је во ду: „Она пи је во ду!“ 
па она, зна чи, и је де!“), гђи Хла пец-Ђорђ./евић/ ко ја жи ви у Пра гу и ко јој би 
ја по не ла књи ге од М. Ј. Г/оспо ђи це/. Има благ осмех ко ји се ме ни ве о ма 
до па да. Ли це јој ши ро ко, очи крот ке али уста див но сре за на. У пор хет ској 
блу зи, ва зда по кри ве на зе лен ка стим по кри ва чем пре ко ра ме на. Она ко пу на, 
она из гле да као пче ла ко ја се од ма ра у по сте љи, а не као те жак бо ле сник. 
Са мо се с вре ме на на вре ме про ђе пре ко ли ца не што сил но ту жно и усне се 
умор но скло пе. Ње на је ру ка згр че ла, бе лих нок ти ју, без жи во та. Гор њи део 
ша ке има ста рач ку бо ју. То је, ка ко бих ре кла, нај ста ри ји део на њој, јер је 
ли це до ста мла до ли ко. За пи та ла ме је да ли ве ру јем да је па три јарх Вар на ва 

18 Збир ка при по ве да ка М. Јан ко вић, Пу тем, об ја вље на код Ге це Ко на, 1932.
19 Вла сник и уред ник ча со пи са Ве нац у ко ме је Ми ли ца Јан ко вић интен зив но са ра-

ђи ва ла.
20 Кон кор дат, пот пи сан из ме ђу Ва ти ка на (Ка то лич ке цр кве) и Кра ље ви не Ју го сла ви-

је, 1937, ко ји је иза звао же сто ке не ми ре и де мон стра ци је у Бе о гра ду, где се жан дар ме ри ја 
бру тал но об ра чу на ла са де мон стран ти ма у ли ти ји, пре ту кав ши чак и нај ви ше пра во слав не 
цр кве не ве ли ко до стој ни ке. (Под сум њи вим окол но сти ма, на кон пот пи си ва ња Кон кор да та, 
пре ми нуо је и па три јарх Вар на ва).
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(умро 23.) зби ља отро ван. Ја од го во рим сти хо ви ма В. Или ћа: „Ја ви ше ни шта, 
не ве ру јем, ни шта – ил’ бо ље ре ћи, ја ве ру јем све!“ Д. Макс/имо вић/ ве о ма 
во ли. .......... На зи ду ле во од кре ве та ви си ве ли ки џеп ни сат. Стао је у 10. Ја 
сам се про ву кла из ме ђу кре ве та, ски ну ла и до да ла јој га. Она га је до те ра ла 
па га је ме ни да ла да га на ви јем: „За то не мам сна ге.“

Гђа Бај цар при ча ми ју че да је Г/оспо ђи ца/ рђа во. Је ла је пу ње не па-
при ке па има бо ло ве. Та да јој је по тре бан мир, мир. За ње ну по ро ди цу ре че: 
„Сви су они не но ра мал но па мет ни. Ми ли ца је ве ли ка не са мо као пи сац већ 
и као сли кар...“

За тим Оли ве ра Јур ко вић у свом Днев ни ку де таљ но опи су је по греб 
па три јар ха Вар на ве и по след њи опро штај са ње го вим по смрт ним оста ци ма 
у Са бор ној цр кви.

(„А на по љу .....пол./ициј ски/ пи са ри и аген ти. На ли ци ма про ла зни ка 
страх и мр жња. Вер ски рат у ХХ ве ку! Не ко је ди гао ру ку на пра во сла вље, 
али се ус про ти ви ло Срп ство.

По ва ро ши кру же сли ке, ле ци; иде ша пу та ње. А на сред Са бор не цр кве 
ле жи Вар на ва, сам, не ка ко окра ћао, сма њен, али за точ ник јед не ми сли, жр тва 
ре жи ма. Он, вла дар ми ли о на ср ца. Не ко се ро ди у сре ћан час, а В/ар на ва/ 
као краљ. А умро је у сре ћан, за се бе, час!)

На ста вак Днев ни ка, по чи ње да ту мом: 9. авг. 1937.

„Ју че око 6 одох до Г/оспо ђи це/ да ка жем збо гом по што да нас пу ту јем 
у Пећ. На њој се ви ди да јој ових да на ни је би ло до бро. Ипак смо ве се ло 
раз го ва ра ле о све му и сва че му. Оста ла сам све га 40‒45 ми ну та, а за тим сам 
са гђом Бај цар ду го ше та ла.

8-ог сам се вра ти ла с пу та и из Ни ша до не ла Г/оспо ђи ци/ ки се ло мле ко. 
Ујед но сам го спо ђи Б./ај цар/ по сла ла па при ке и па ра дајз из на ше ба ште. Ју че 
је би ла код ме не Зо ра Мир ко вић.21 Мно го смо се сме ја ле и ша ли ле. Око 7 
оти шле смо до М/или це/22. На са мом ула зу су да ри ле смо се са Дес./ан ком/ 
Мак си мо вић ко ја је већ по ла зи ла ку ћи пре ко Де ди ња........... Ми ли ца /Ћо ро-
вић/ је обе ћа ла да ће овог да на до ћи са Мир ја ном и Ра де том.23

Ују тру сам би ла код М/аге/. М/ага зи но вић/. Она ни је би ла код ку ће те 
сам по раз го ва ра ла са ту ња вом Рај ном.24

21 Зо ра Мир ко вић, кћер ка вла сни це ку ће где је од се ла М. Јан ко вић на Ко шут ња ку 
(Ма ти је Гуп ца 10).

22 Ми ли ца Ћо ро вић.
23 Мир ја на Ћо ро вић-Љу бин ко вић и њен су пруг Ра ди во је Љу бин ко вић.
24 Кћер ка Ма ге Ма га зи но вић и Гер хар да Ге зе ма на.
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Гђа Бај цар при ча да је Г/оспо ђи ца/ за њу спе ци јал но на пи са ла при чу 
„Ци кла ме“. По ка за ће ми. Она је глав на лич ност у но ве ли „Пу то ва ње дру гом 
кла сом“ (По ли ти ка).

19. авг. 1937

Ју че сам опет би ла код Г/оспо ђи це/ са Мла де но ви ћем25 сам се до го во-
ри ла да пи там Г/оспо ђи цу/ о Скер ли ћу. Мла де но вић је спре мио пи та ња, 
ја сам про сту ди ра ла и њих и чла нак СКГ /Срп ског књи жев ног гла сни ка/ и 
Ск/ер ли ће ву/ кри ти ку. „Ис по ве сти“26, па сам ју че – по сле ду же па у зе оти шла 
у по се ту. Ни шта се ни је про ме ни ло. Све она ко ка ко сам оста ви ла. При ми ли 
су ме љу ба зно, као лич ност ско ро до ма ћу. Ова мо, она мо, тек ре кох у че му 
је ствар. Г/оспо ђи ца/. је за бо ра ви ла тај чла нак. Ја јој га да дох. Док је чи та ла, 
из не ла сам на те ра су да рас пра вљам са Гђом Бај цар. На њен по зив вра тих 
се. „Да по ку шам да од го во рим, кад већ мо рам“ – „Не мо ра те“. Од го во рим 
бла го. – „Кад тре ба“, по пра ви се она. За тим сам по ста вља ла ре дом пи та ња. 
Од го во ри ни су би ли пре ци зни, ни са свим јед но став ни. Ве чи то ши ро ке ди-
гре си је, па чак и на по ме не: „То са мо за Вас, то en tre no uns, итд. Ја не знам 
ко ли ко сам ус пе ла вер но да пре не сем ја сне ре чи М/ла де но ви ћу/, али се се ћам 
до бро да му ни сам ис при ча ла ка ко је не знам ко – ре као: „У Бе о гра ду има 
два Је вре ји на и је дан Чи ву тин: Је вре ји су: Ге ца Кон и ...../не чит ко/, а Чи ву тин 
је – Цви ја но вић.“ И ово: „Кад је Ск./ер лић/ од био да штам па јед ну при по-
вет ку (в. Књ/ижев ни/ Југ, III), ре као јој је да је мо же усту пи ти „Де лу“. Она 
ни је то учи ни ла: „Кад ни је за СКГ, он да је за пећ.“ Ина че, би ло је мно го 
при ча о хо но ра ри ма, из да ва чи ма, итд. Нај бо ље је пла ћао Ђур ђе вић27 из Сара-
је ва, па Швајц. Са Цвиј/ано ви ћем/ ва здан не при ли ка око „Не зна них ју на ка“, 
ко ји је мно го /ра дио/ на сво ју ру ку.

Њу је код Ск./ер ли ћа/ збу њи вао и чо век и пи сац. Др жао се при ли ком 
су сре та „љу ба зно-озби љан“, „при ја тељ ски озби љан“, „за штит нич ки“.

Чла нак у К/њи жев ном/ Ју гу про чи та ла сам Ве о ма до бар, леп и ин фор-
ма ти ван.

Ск./ер ли ће ва/ кри ти ка сил но је об ра до ва ла, са мо јој је би ло жао што 
је гђа К. Скер лић „она ко“ про шла.28 Ск/ер лић јој је и усме но са ве то вао да 
„иза ђе из со бе“. Она се бра ни ла да је бо ле сна, да љу де сла бо зна, не зна по-
ли ти ку, со ци о ло ги ју, жи вот ну бор бу. – Онај гим на зист (в. СКГ од 1924) 
ко ји је же лео да се упо зна, био је Др Драг. Јо ва но вић, проф. уни вер/зи те та/.

25 Жи во мир Мла де но вић, бу ду ћи су пруг Оли ве ре Јур ко вић.
26 Пр ва збир ка Ми ли це Јан ко вић, о ко јој је пи сао и Скер лић и на осно ву ње је увр стио 

у Исто ри ју но ви је срп ске књи жев но сти (1914).
27 Иси дор Ђур ђе вић је, из ме ђу оста лог, пр ви на кон Пр вог свет ског ра та об ја вио де ла 

на ших књи жев ни ца: Је ле не Ди ми три је вић (Аме ри кан ка, 1918), Иси до ре Се ку лић (Из про-
шло сти, 1919), као и ве ћи број при ча Ми ли це Јан ко вић.

28 Ве ро ват но се ми сли на Кла ри но на пу шта ње Ср би је са де те том 1926. го ди не.
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23. авг. 1937. (олов ка)

Пре кју че би ли су код нас од 4 до 5,30 гђа Ћо ро вић29, Мир ја на, Ра де и 
Ми ли ца30. За тим су Мир ја на и Ра де оти шли код Г. и гђе; Ми ли ца и ја на 
бр до. На рав но и ми смо оти шли код Г/оспо ђи це/ ма ло ка сни је. Ту је би ла и 
же на Рат ка Стеф./ано ви ћа/. Раз го ва ра ло се до ста и ме ни је остао ути сак да 
се Г. тру ди по сва ку це ну да за ди ви сво је го сте. – Ју че сам има ла и по шту 
– не де ља! – да јој до не сем кар ту од се стре из Н. Ба ње. – Кроз ко ји дан свр-
ши ће се све: вра ћа ју се ку ћи.

30. авг. 1937.

Да нас од ла зи Го спо ђи ца. Ју че, по ду гач ком д.ану са гђом Б/ај цар/ и 
по што сам на ба ви ла два /фо то/ апа ра та, оти шла сам да је сли кам. Кад сам 
на и шла, та ман је Мир ко иза шао на те ра су, упра во на улаз. Сме ја ла се на 
мој ра чун као фо то гра фа, рас пра вља ла не што са Ивом, при ча ла о по се ти 
гђе Стан ко вић (сле пе) по ки ши у пе так. Ја сам не пре ста но сни ма ла, по не кад 
кри шом. Сли ка ла се Ив ка, гђа Б/ај цар/, јед на ро ђа ка, гђа Де сан ка Гли шић, 
гђа Лац ко вић, де ца. (подвл. С.Г.). На кра ју ре кла сам да би се и фо то граф 
ра до сли као те је до шла гђа Пет ко вић да сни ми.

.............
Ма ло час је, док је ки ша ро ми ња ла, ла га ним хо дом про шао по ред на ше 

ку ће бол нич ки ау то мо бил. Кроз за му ће на ста кла на би ра ле су се сен ке. Ја 
сам крај ко ла гла сно вик ну ла: „Го спо ђи це Јан ко вић, сре ћан пут! Не знам да 
ли су уну тра чу ли. Би ло ми је те шко као да сам је ис пра ћа ла на веч ни пут. 
Ње на суд би на це па ср це. И ра ду јем се и жа лим што смо се бли же упо зна ле: 
ова ко ме ви ше бо ли. Она ме је увек љу ба зно при ма ла; пре ма ме ни се по на-
ша ла као пре ма до ма ћем; а мо жда ме је сно си ла као ну жно зло Ко шут ња ка. 
У јед ном пи сму Д. Макс/имо вић – при ча ју че Ми ра – ре кла је да је ње ну 
адре су до би ла од „па мет не гђи це Јур ко вић.“ Ми ле се на сме јао и ре као да 
он то одав но го во ри, а Д/есан ка/ се из ви ња ва ла. Она и Ми ле зо ву ме у по-
се ту. Ићи ћу од не де ље – Г. Ј/ан ко вић/. ви де ћу кроз ко ји дан кад јој бу дем 
од не ла фо то гра фи је. Њој сам на је дан сат пре ње ног по ла ска по сла ла огро-
ман бу кет ге ор ги на, са по све том.31 Са да ки ша ли је. Хва ла Бо гу што је ра-
ни је оти шла. Стра шно је.

/олов ком/ Под да ту мом од 17. авг. До би ла сам кар ту од гђи це Д./ани це/ 
и Љ/уби це/ Јан ко вић из Ско пља (по гђи ци Да ни).

29 Је ле на Скер лић-Ћо ро вић
30 Кћер ке и зет Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и Је ле не Скер лић-Ћо ро вић.
31 При лог 2 у пре пи сци ко ја сле ди.
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6. септ. 1937. /олов ком/

Сли ке су, ско ро све, ус пе ле. Две су ми нај ми ли је, али њих не ћу по ка-
за ти Г/оспо ђи ци/: су ви ше су вер не. На јед ној има бол ну гри ма су, као да 
ка же: Гле дам те ова ко (?). Скло пље них очи ју, гла ве за ва ље не, са уре зом око 
ле пих уса на, она прет ста вља ли це из му че но, бол но, пре бол но. Ми ли ца /
Ћо ро вић/ ка же: „Стра шна сли ка“, а гђи ца Љ/уби ца Јан ко вић?/: „То је до ку-
ме нат.“ Не ћу јој по ка за ти би ло би јој жао да ви ди да је не ко ухва тио оно што 
она ни кад не же ли да по ка же: свој пра ви из глед. Има ће мо ту сли ку са мо гђа 
Мир ко вић, Ми ли ца /Ћо ро вић/ и ја.

23. септ. 1937. (пла во ма сти ло)

9. сам би ла код Г/оспо/ђи це. Сли ке јој се до па да ју. По ру чи ла је још 22. 
Ме ни је на пи са ла кар ту баш тог да на. Са ма сам је до не ла ку ћи.32 15. са зна-
ла сам за Праг. Истог да на од не ла сам Г/оспо ђи ци/ по ру че не фо то гра фи је. 
Она се мно го об ра до ва ла мо ме успе ху. – За тим су до шли да ни жур бе. По-
се ти ла сам ју че Г/оспо ђи цу/: но сим књи гу за Ге зе ма на; Д. Мак си мо вић: 
да ла ми јед ну адре су, вр ло љу ба зна. /до пи са но: ку ца ла је при чу за де цу 
да на шња По ли ти ка/. Д. Мак си мо вић ср дач но при ми ла ме као ста рог знан-
ца; ПП. „по здра ви те че шке на уч ни ке“ итд.

Ово је пи смо упу ти ла /Ми ли ца Јан ко вић/ гђи Агап/овој/ по ко мад „Про-
ждр љи ва На да“ ко ју сам од не ла 15.о.м.

/пре пис пи сма М. Јан ко вић, упу ће не Ма ри ји Илић Ага по вој/
/                Бе о град, 10. IV 1937.

Ста ри не Но ва ка 17

По што ва на и дра га Го спо ђо,

Ша љем Вам ма лу по зо ри шну игру ко ју Вам ду гу јем. Ве ро ва ће те ми 
за це ло да искре но же лим да Вам се сви ди и да мо же да се игра. Ако и по ред 
нај бо ље во ље ни је до бра, он да ја не мам сми сла за по зо ри ште иа ко га мно го 
во лим.

Нај леп ша хва ла за све до бро те и па жње, као и за фо то гра фи је из ле пог 
Ко шут ња ка. И Гђи ца Јур ко вић је по ка за ла по ред мно гих дру гих ле пих осо-
би на и сво је од лич не ама тер ске спо соб но сти. Та ко би тре ба ло на ша Гђа 
Ву ка но вић33 да сли ка. Не знам да ли се вра ти ла.

32 При лог 3 у пре пи сци ко ја сле ди.
33 Бе та Ву ка но вић (Мостар, 1885 – Београд, 1941), историчар, професор и ректор Бео-

градског универзитета, академик. Аутор капиталних студија из српске културе и политичке 
историје.
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Чу јем да има те мно го по сла око сај ма. Сјај на је ствар мо ћи ра ди ти пу-
ном сна гом. Же лим Вам пот пун успех и за до вољ ство.

То пло Вас по здра вља и искре но по шту је,

Ва ша Ми ли ца Јан ко вић

Са овим се Днев ник Оли ве ре Јур ко вић за вр ша ва. Сле дио је њен пут 
(стипен ди ја) у Праг (и тек от по че ла пра ва пре пи ска за Ми ли цом Јан ко вић 
‒ ко ја се до но си у при ло гу и пред ста вља на ста вак ове при че.

За вр ше так овог Днев ни ка, у ви ду ко мен та ра (олов ком), Оли ве ра Јур-
ко вић за о кру жу је ско ро го ди ну да на ка сни је, сле де ћом ре че ни цом:

1. авг. 1939.

„Чи та ла сам ре дом све. Још јед ном ми је ис пред очи ју про шао чи тав филм 
на ших ср дач них, ни чим не по му ће них, од но са. Јер све је то да нас про шлост.

Г-ца М. Ј. умр ла је 27. ју ла 1939. у Н. Ба њи.“

4.

СА ДР ЖАЈ ПРЕ ПИ СКЕ МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ СА ОЛИ ВЕ РОМ ЈУР-
КО ВИЋ

1937.

1. КАР ТА ди мен зи је до пи сне кар те ( х ), без адре се (ве ро ват но до ста-
вље на у ко вер ти), пла во ма сти ло, ћи ри ли ца.

ОЛИ ВЕ РА ЈУР КО ВИЋ Го спо ђи ци Ми ли ци Јан ко вић

/ – олов ком са стра не до пи са но: по во дом хо но ра ра од 2000 дин./

Ува же на Го спо ђи це,

Го спо ђа Dr Ага по ва34 при ми ла је са ве ли ким за до вољ ством и за хвал-
но шћу Ва ше пи смо и сли ку.

34 Ма ри ја Илић Ага по ва је ро ђе на у се лу Па ђе не код Кни на 1895. го ди не. По ха ђа ла је 
Институt ца ри це Ма ри је на Це ти њу, и ре ал ну гим на зи ју у Спли ту. Сту ди ра ла је и док то-
ри ра ла на Прав ном фа кул те ту у За гре бу 1923. Би бли о те кар ством и му зе о ло ги јом се ба ви 
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Ствар са Оп шти ном са свим је ли кви ди ра на. Пи смо Кул тур ном од бо ру 
ни је по треб но, јер се ра ди ло са мо о хо но ра ру. 

Уо ста лом, Ви сте тај хо но рар већ иску-/2. по ле ђи на/ пи ли.
До зво ли те ми да Вас пот се тим да Вам пот пу но сто јим на рас по ло же њу и 
Да ћу ра до из вр ши ти сва ки Ваш на лог.

Са ду бо ким по што ва њем,

Оли ве ра Јур ко вић
Ко шут њак,
15 ју ли 1937

2. ВИ ЗИТ-КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ
(ди мен зи је) у ко вер ти, кра сно пи сом (ћи ри ли ца) адре си ра но:
Оли ве ри Јур ко вић / ди пло мир. фи ло со фу / Ко шут њак

Текст на ви зит-кар ти:35

Дра га Го спо ђи це, про чи та ла сам из Ва шег „Вен ца“ сво ју при чу36 и – 
опро сти те! – учи ни ла не ке ис прав ке ма сти лом за бо ра вља ју ћи да књи га 

од 1929. го ди не, као ре фе рент Оп штин ске би бли о те ке у Бе о гра ду. Би бли о те ком гра да Бео-
гра да ру ко во ди од 1932 до 1941. На кон осло бо ђе ња због не пре ки ну тог ра да то ком оку па-
ци је, от пу ште на је из слу жбе, а 1947. пен зи о ни са на. У пен зи ји се ба ви ла пре во ђе њем са 
ру ског и ита ли јан ског је зи ка. Би ла је ак ти ви ста жен ског по кре та и на пи са ла ве ли ки број 
ра до ва о пра ви ма же на. Од ли ко ва на је пла ке том Град ског му зе ја Бе о гра да 1965. Умр ла је 
1984. го ди не у Бе о гра ду. У ње ну част уста но вље на је 2001. го ди не на гра да „Ма ри ја Илић 
Ага по ва“ за из у зет не до при но се у би бли о те кар ству.

35 Овај текст на ви зит-кар ти Оли ве ра Јур ко вић је обе ле жи ла под бр. 1 као, ве ро ват но, 
пр ви при мље ни до ку мент пи сан ру ком Ми ли це Јан ко вић (или по че так пре пи ске) – прим. прир.

36 Реч је о при по ве ци ЗадатакоВуку об ја вље ној у ча со пи су „Ве нац“ из 1933. (XVI II, 
св. 9‒10, стр. 629‒641), ко ја је са ис прав ка ма Ми ли це Јан ко вић са чу ва на у за о став шти ни 
Оли ве ре Јур ко вић. На стр ни ци 640. Оли ве ра Јур ко вић олов ком на дну мар ги не до пи су је: 
„Ис прав ке је учи ни ла г-ца М. Ј. у Ко шут ња ку 18. ју ла 1937. спре ма ју ћи текст за збир ку Љу ди 
из ска ми је. Ме ђу тим, ову при чу, иа ко мно го ква ли тет ни ју од мно гих об ја вље них у овој 
збир ци, на жа лост, не на ла зи мо у спо ме ну тој књи зи (пла вог ко ла СКЗ, 1937), та ко да она од 
та да ни је пре штам па ва на и не на ла зи се ни у јед ној Ми лич ној збир ци.

Ве нац: књи жев ни омла дин ски лист (вла сник и уред ник Је ре ми ја Жи ва но вић); лист у 
ко ме је Ми ли ца Јан ко вић ве о ма че сто об ја вљи ва ла и чи ји је је дан од нај рев но сни јих са рад-
ни ка би ла. У за о став шти ни Оли ве ре Јур ко вић, на ла зе се 11 са чу ва них при ча Ми ли це Јан ко-
вић об ја вље них у овом ча со пи су, у пе ри о ду од 1928 до 1933, као и јед на (Мо дел) из Ју жног 
пре гле да (април, 1935, бр. 4). Ва жно је на по ме ну ти да се од тих при по ве да ка, неке на ла зе 
об ја вље не нај че шће у збир ка ма Ме ђу зи до ви ма (1932) и Љу ди из ска ми је (1937), али да се неке 
не на ла зе ни у јед ној збир ци Ми ли це Јан ко вић, од но сно, пот пу но су не по зна те (спо ме ну та 



323

ни је мо ја. Хва ла мно го и мо лим Вас учи ни те до бро да на нај згод ни ји на чин 
до би јем пре пис те при че.

/2. стра на, по ле ђи на/
Чи ни ми се да ће би ти до бра за збир ку, а ка ко је и до ста ду гач ка, она 

дру га не ће ни би ти по треб на. Нај леп ша хва ла и ср да чан по здрав.

Ва ша /штам па но: МИ ЛИ ЦА ЈАН КО ВИЋ/

До би ћу од мо је го спо ђе цве ће за Г.ђу Ага пов. Ра ду јем се. Са мо кад мене 
не би сли ка ли, све би до бро би ло.

/на ви зит-кар ти, сем име на од штам па но и: Бе о град/

До пи са но ру ком Оли ве ре Јур ко вић, олов ком: „18. ју ли 1937“

3. ВИ ЗИТ-КАР ТА ОЛИ ВЕ РЕ ЈУР КО ВИЋ (кра сно пис, пи са на ћи ри ли ца) 
од штам па но:           Оли ве ра С. Јур ко вић

Dipl.stud.phil.
Бе о град- Ко шут њак

На ко вер ти (ћи ри ли цом, пла вим ма сти лом)

Го спо ђи ци / Ми ли ци Јан ко вић / лич но

/На по ле ђи ни ви зит-кар те сле де ћи текст:/
Го спо ђи ци Јан ко вић, са из ра зи ма нај ду бљег по што ва ња и с мол бом да 

се кат кад се ти Ко шут ња ка, ша ље /упу ћи ва ње на пред њу стра ни цу/

/На ко ве ри ти: го спо ђи ци Ми ли ци Јан ко вић, на по ле ђи ни ко вер те, олов-
ком и ру ком Оли ве ре Јур ко вић до да то/: „30. авг. 1938, Ко шут њак Уз бу кет 
ге ор ги на при по ла ску ње ном37 из К./ошут ња ка/.

4. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ38

(адре си ра на на: Го спо ђи ца Оли ве ра Јур ко вић
ди плом. фи ло зоф
Же ле знич ка ко ло ни ја / Бе о град ХII / Ко шут њак (олов ком O.J.: „лич но 

узела“)

За да так о Ву ку, Код ве ли ких, Са лон, На ши у Па ри зу, Ба та, Су прот но сти), што, по сво јим 
вред но сти ма, сва ка ко за слу жу ју, да се на ђу у не ком но вом из бо ру ње ног при по вед ног опу са.

37 Ми сли се на ле то ва ње Ми ли це Јан ко вић, ко ја је на пу сти ла Ко шут њак, 30. ав гу ста 
1937. (бо ра ви ла је у ку ћи г-ђе Мир ко вић, ул. Ма ти је Гуп ца 10).

38 Ова до пи сна кар та је у ну ме ра ци ји Оли ве ре Јур ко вић (олов ком) обе ле же на бро јем 2
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На по ле ђи ни текст вер ти ка лан текст (ћи ри ли ца, цр но ма сти ло, кра сно пис):

Бе о град 9‒IХ 1937
Ста ри не Но ва ка 17

Дра га Го спо ђи це Јур ко вић,

Свр ши ло се мо је ле то ва ње и за до вољ/на  сам што ви ше не мам да се пре-
ба цу јем с ме ста на ме сто. Ма да сам још од не де ље кад смо се сли ка ли била 
стра хо ви то нер во зна због пу та, ипак ми је жао што Вас на по ла ску ни сам 
ви де ла. Али смо чу ли Ва ше: Сре ћан пут. Хва ла. И за ле по цве ће из Ва ше 
ба ште. Ви сте у сва ком по гле ду фи но де вој че и из ван ред но па жљи ва и до бра 
го спо ђи ца. Осе ћам да сам, као и сву да, у Ко шут ња ку мно го до бро га про-
пу сти ла. И сад гре је сун це. Бо јим се да сте ви оне пљу ско ве и по пла ве има-
ли за то што сам ја ле то ва ла у Ко шут ња ку. Г-ђа Бај цар оти шла у Вр хли ку. 
Пи ше ми ско ро сва ки дан, вр ло јој је ле по. И њен муж је по но во оду ше вљен 
што је она крај ње га. Шта је са на шим ама тер ским сли ка ма! Је су ли ипак 
ус пе ле? Мо лим Вас, до ђи те, осим не де ље, кад хо ће те, Ви из у зет но и пре 
под не; дру ге го сте не во лим пре под не, јер ни је згод но због по сла у ку ћи. 
Ако слу чај но не мо же те до ћи, мо лим тач ну адре су Ва шу и Г-ђи це Ги не, да 
по ша љем сво ју но ву књи гу кад је до би јем. Ср дач но Вас по здра вља

Ми ли ца Јан ко вић

5. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ (пи са на ру ком гђе Бај цар, 
ла ти ни ца, цр но ма сти ло)39

Адре са: Ma de mo i sel le / Oli ve ra Jur ko vić / YWCA / Pra ha II, Žit na 8, Če-
ho slo vač ka

Teк ст во до рав но (ла ти ни ца, цр но ма сти ло) олов ком до да то): 4. нов. 1937

Dra ga g-đi ce Jur ko vić!

Be o grad 1 no vem bra 1937

Opet igram ulo gu se kre ta ri ce kod na še dra ge g-đi ce Mi li ce Jan ko vić. Ona 
je bo le sna i ovla sti la me ne da Vam za hva lju jem za le pu kar tu iz zlat ne Pra he. 
Pre kju če od ne la sam na poš tu dve nje ne knji ge za Vas i za g-đu Hla pac-Djor dje vić40, 

39 Обе ле же на бр. 3 (О.Ј.)
40 Јул ка Хла пец-Ђор ђе вић ро ђе на је 1882. го ди не у Ста ром Бе че ју. Нај ве ћи део жи во-

та про ве ла је у Бе чу и у Че шкој. Ма ту ри ра ла је у Љу бља ни, а док то ри ра ла фи ло зо фи ју у 
Бе чу и ти ме по ста ла јед на од пр вих же на, док то ра на у ка из Ср би је. Го во ри ла је ви ше је зи-
ка. На кон уда је за че шког офи ци ра Здењ ка Хла пе ца, пре се ли ла се у Праг, где је про ве ла 
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ko ju mo li da naj-naj lep še po zdra vi te. /Мnogo/ joj je dra go što ste se upo zna le. 
Ona će g-đi pi sa ti čim bu de mo gla da joj se za hva li za nje ne div ne knji ge; a od 
svo je se sne bi va, jer joj se či ni su vi še po čet nič ka ia ko je mo žda to kraj nje ne kari-
je re. Sa mo Vas le po moli da joj po ša lje te ova ko isto ja sno adre su go spo đi nu. – Taj 
most iz zlat ne Pra he či ni joj se da ide otu da pa ćak do Žel./eznič ke/ Ko lo ni je u 
Ko šut nja ku. Ona pi ta šta Vi sve ta mo le po ra di te i mno go i sr dač no Vas po zdra vlja.

Sad i od me ne naj lep ša hva la za Va še lju ba zne re či kao i za po sla ne sli ke. 
One su mo gle i go re da is pad nu!

Kad Vas ne ma u Ko šut nja ku, vra ti la sam se u Be o gra du tek pred ne ko li ko 
da na. Mi lo mi je vr lo što Vam se Va ša že lja is pu ni la. Na dam se da ću ima ti za 
Bo žić pri li ku da odr žim svo je obe ća nje. 

Sa naj lep šim že lja ma Vas sr dač no po zdra vlja

Va ša Аnči /?/ Baj car

6. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ

/Адре са: /лат. цр но ма сти ло/
Go spo đi ca / Oli ve ra Jur ko vić / Pra ha II / Žit na 8 / Če ho slo vač ka

31. ХII 1937 Бе о град
Ста ри не Но ва ка 17

/текст око ми то, ћи ри ли ца, ру ком Ми ли це Јан ко вић//

Дра га Го спо ђи це Јур ко вић,

Мо жда сте већ по го ди ли да је узрок мо ме ћу та њу не ки нов на ступ бо-
ле сти. Ина че бих из гле да ла вр ло не за хвал на за она ко ле по пи смо и она ко 
до бре сли ке јед ног од нај ве ћих љу ди на све ту. То ми је сто ја ло и на ср цу и на 
са ве сти, али ни сам мо гла; по сле бу бре жне бо ле сти до би ла сам и јед ну стра-
шну гри пу, па ни ти сам мо гла да пи шем, ни ти хте ла да раз но сим ба ци ле. А 
сад у јед ном од мо ру, сва ка ко крат ком, угра би ла сам да на пи шем дав но же-
ље но пи смо Г-ђи Хла пец-Ђор ђе вић и ову кар ти цу Ва ма. Хва ла мно го. И не ка 
Вам је сре ћан и овај Бо жић ван ку ће. Знам да сте до бри и вред ни и же лим 
Вам пре све га здра вља, а у успех ра да сам си гур на. Г-ђи ца Ги на ми је љу ба зно 
за хва ли ла за књи гу. Г-ђа Бај цар је у сво ме ста ну, за не де љу да на нај зад јој 
до ла зи и муж стал но у Бе о град. Ина че се у по след ње вре ме с ма ло љу ди 
ви ђам, по што не при мам по се те због бо ле сти. Мо ја ве чи та зим ска пе сма – 

нај ве ћи део жи во та. Сем ро ма на пи са ла је и пр ве сту ди је из фе ми ни зма. Ро ман: Јед но до
пи си ва ње (1932); пу то пи сна про за Осе ћа ња и опа жа ња (1935); сту ди је и есе ји: Суд би на 
же не, Кри за сек су ал не ети ке (1930), Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму I, II (1935, 1937). Има ла 
је две кћер ке. Умр ла је 1969. го ди не у Пра гу.
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вр ло про-за ич на. Г-ђа Хла пец Вам је, ка ко ви дим, из ван ред но и до бро. Ради-
те, ужи вај те, ко ри сти те се ле пим. Ср дач но Вас по здра вља и во ли Ми ли ца 
Јан ко вић.

/до пи са но уз дуж 1. стра не/: Мо ја се стра Вас ле по по здра вља. По здра-
ви те Злат ни Праг.

1938.

7. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ

Адре си ра на на: M-el le Oli ve ra Jur ko vić / dipl.fi los. / Pra ha II / Žit na 8
На про че љу до пи сне кар те фо то гра фи ја хо те ла на Ава ли (ру ком: при-

мље но 16-II-38)
(око ми то, цр но ма сти ло, ћи ри ли ца)

7. II 1938, Бе о град

Дра га Го спо ђи це,

Пре све га че сти там Вам на гра ду за нај бо љи успех за ко ји сам на св. 
Са ву41 чу ла на ра ди ју и ко ја ме је та ко об ра до ва ла као да сте ми бли зак род. 
А од мах за тим хва ла за „Ју тро“ и за оне ле пе сли ке пра шких ули ца ко је су 
див не и зи ми и у про ле ће. Ја сам већ би ла до би ла лист, ми сли ла сам по на-
ред би Г-ђе Хла пец, док су то би ли дру ги по зна ни ци, Сло вен ци, ко ји су ми 
по сла ли. Мо лим Вас ка жи те Го спо ђи, кад је ви ди те, да сам јој вр-ло за хвал на, 
и нај леп ше је по здра ви те. Кад бу дем спо соб на да ма ло бо ље и ма ло ви ше 
пи шем, пи са ћу Го спо ђи пи смо о то ме. И Вас ср дач но по здра вља и це ни Ваша 

М. Јан ко вић

8. РАЗ ГЛЕД НИ ЦА ИЗ НИ ШКЕ БА ЊЕ42

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / дипл. Фи ло соф / Бе о-
град – Ко шут њак / Же ле знич ка ко ло ни ја (ћи ри ли ца, цр но ма сти ло)

41 Ди плом ски рад Оли ве ре Јур ко вић Спи си о кне зу Ла за ру у сред њем ве ку од бра њен 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (Ју го сло вен ска књи жев ност и срп ски је зик са ста-
ро сло вен ским), 1. ју ла 1937. на гра ђен је Све то сав ском на гра дом из Фон да Ми ла на Ста ни ћа. 
(Б. Ми ле ко вић-Ву ко вић, Би бли о гра фи ја др Оли ве ре Мла де но вић (1914‒1988) по во дом сто-
го ди шњи це ро ђе ња, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, 2014, стр. 282.

42 Ру ком О. Ј. /бр. 5/
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19. VI II 1938 Ни шка ба ња
Ви ла „Де ља“ /?/

Дра га Го спо ђи це,
Тек са да сти гох да Вам се ја вим и да Вам за хва лим за све па жње и до-

бро те из Пра га. Још ми је Ћо ро ви ће ва Ми ли ца43 ка за ла да сте до шли, али 
ме не ово ле че ње мно го ума ра, а има ла сам и по сао, па сам пре не бре гла мно-
ге при ја те ље. Мо жда ћу оста ти до сеп тем бра. Ако до ла зи те Ва шој ба би44, 
по тра жи те ме, да Вам вра тим ма ли дуг. Ва ша

М. Јан ко вић

9. ДО ПИ СНА КАР ТА ОЛИ ВЕ РЕ ЈУР КО ВИЋ

Го спо дин / Ста ни слав Јур ко вић / жел. Са вет ник / Бе о град XII – Ко шут-
њак / Рељ ко ви ћа 13

(ћи ри ли ца, пла во ма сти ло)

Дра ги та ти це и ма ми це,
Ју че смо при ми ли Ва шу кар ту и да нас се већ се ли мо, тј. бака је већ оти-

шла а ја ћу ве че рас. Знам да ће Вас нај ви ше ра до ва ти вест да сам се сјај но 
опо ра ви ла и да имам ру ме не обра зе. Уо ста лом, ви де ће те то и са ми у по не-
де љак (ре ци мо) уве че.

Ју трос је сти гла гђа Да рин ка са Г. Пе ром. Узе ли су со бу пре ко пу та 
ба ки не. Мо же те ми сли ти ко ли ко је ба ки кри во што баш да нас од ла зи но 
бо же! Чу вај те ле по Ми ки ја45 и Г-ђи Ан ки уз по здрав ре ци те да ћу ов де оста ти 
бар још ме сец да на.

До ско рог ви ђе ња!
Љу би Вас и гр ли

Ни шка Ба ња, 2. септ. 38         Оли ве ра

/На по ле ђи ни ру ко пис Ми ли це Јан ко вић, цр ним ма сти лом/:
По што ва ње и нај ср дач ни ји / по здрав Го спо ђи и Го спо ди ну, ма ми и тати 

ове див не ћер ке
Ми ли ца Јан ко вић

43 Ми ли ца Ћо ро вић, мла ђа ћер ка др Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и Је ле не Скер лић-Ћо ро вић.
44 Ба ба Оли ве ре Јур ко вић (Ана по мај ци), жи ве ла је у Ни шу у ули ци Бра ће Ју го ви ћа.
45 Кућ ни љу би мац, ма чак Ми ки, ко ме је Ми ли ца Јан ко вић по све ти ла при чу и по кло-

ни ла Оли ве ри Јур ко вић у апри лу 1939. Чу ва на у ру ко пи си ма уз ову по шту, пр ви пут се 
об ја вљу је у до дат ку. /прим.прир./
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10. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ46

Адре си ра на на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди пло ми ра ном фи ло-
зо фу / XII Бе о град – Ко шут њак / Же ле знич ка ко ло ни ја / Сен ко ви ћа 13

/На на слов ни ци до пи сне кар те сли ка Ма на сти ра Љу бо сти ње/

10-IХ Ни шка ба ња 1938

Дра га Оли ве ра, Ва ша кар та – ви ди те ка ко сам ра се ја на, јер сам умор на! 
– да кле, Ва ше пи смо ме је мно го об ра до ва ло у сва ком по гле ду. Чи ни ми се 
да је ма ло Ва ше сре ће, због бли зи не, пре шло и на ме не. Осим ис то ри ског 
до га ђа ја у Мар. /?/ што би мо гло би ти да је не што мо је сре ће пре шло, не дај 
Бо же, на Вас. Г. Ву ка ди но вић је из ван ред но до бар пре ма ме ни. Хва ла Вам 
за труд и увек та ко ле пу па жњу. Ва шим до брим ро ди те-љи ма хва ла и ср да-
чан от по здрав; они за и ста мо гу би ти срећ ни и у ду ши по но сни с Ва ма. Баш 
при себ ност је јед на од Ва ших мно гих вр ли на. Ви сте ти ха сна га. Ве се ли сте 
као мла дост и ста ло же ни као му дра зре лост. Шта је са Ми ли цом и је ли се 
до Ко шут ња ка чу ло о пр сте ну47? По здра ви ла сам Г-ђу Пе тро вић / ко ја је 
пита ла за Вас. На пут не ћу још да ми слим, по што, опет за хва љу ју ћи Ва ма, 
имам нај тач ни ја оба ве ште ња и нај леп ше на де. Ни сте Ви кри ви што се ја 
ла ко за ма рам; на про тив ме ни је жао што ни сам мо гла још ви ше ле пих и 
ко ри сних ства ри да чу јем од Вас. А шта сам све по ред Вас ви де ла! Во ли Вас

Ми ли ца Јан ко вић

/До пи са но вер ти кал но дуж тек ста/:
Г-ђи Па на јо то вић до шла се стра и вр ло слат ка се стри чи на, прав ник из 

Пра га.

11. РАЗ ГЛЕД НИ ЦА ИЗ НИ ШКЕ БА ЊЕ48 МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / ди пло ми ра ни фи ло зоф 
/ Бе о град ХII

Же ле знич ка Ко ло ни ја / Сен ко ви ћа ул.

46 Оли ве ри ном ру ком /бр.7/
47 Реч је о ве рид би (прим. прир.)
48 Ру ком О.Ј., бр. 8
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20-IХ 1938 Ни шка Ба ња

Дра га, до бра Оли ве ра,

Ма да су сви по зна ни ци от пу то ва ли, Ни шка Ба ња се ипак се ћа Вас, а 
има не ко га и ко ји се окре ће не ће те ли се по ја ви ти са Ва шим /вoзом?/ и пред-
ло жи ти ка кву ле пу шет њу. Ка ко сте и шта до бро ра ди те? Ја ми слим да тре ба 
да ми слим на по вра так, али ми се не ра ста је са овом при ро дом. Опет имам 
мно го по зна ни ка. Да нас на ро чи то при ла зе ми и не по зна ти. Јед на го спо ђа 
хо ће да ме „обра ти“ да би се Бог сми ло вао мо јој гре шној не вер ној ду ши и 
учи нио да оздра вим. На пре ду јем.

/Са стра не (вер ти кал но) до пи са но/:
Ва ше ро ди те ље ср дач но по здра вљам. Здра во! Ва ша М.Ј.

12. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ49

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / ди плом. фи ло соф / 
Бе о град ХII, Ко шут њак, Сен ко ви ћа – 13 / Же ле знич ка Ко ло ни ја

/На про че љу до пи сни це: фо то гра фи ја Вр њач ке Ба ње/

27-IХ 1938 Ни шка Ба ња

Дра га Оли ве ра, наш су се кар те ми мо и шле, па за то сам уо бра зи ла да 
сам Вам од го во ри ла. Хва ла го спо ди ну / Ва шем та ти за труд око пи сма због 
ме не, мно го хва ла. Та ко ђе и Ва ма што сте се по бри ну ли за сва ку сит ни цу. Ви 
до бра де вој чи це. Ма да већ имам, не пут нич ку гро зни цу, већ пра ву тем пе-
ра ту ру, ипак сам што се пу та ти че мно го спо кој ни ја. Јер мој мла ђи ујак, 
Бо ра Па вло вић50 – ко ји ми сли да по зна је Ва шег Г.та ту – до шао је пре не ко-
ли ко да на и већ је ишао у Ниш и са Г. Ше фом се раз го ва рао о мо ме тран спор-
ту. Он ће ме ис пра ти ти, а та мо ће ме мо ји до че ка ти. Не го дру го оп ште уз не-
ми ре ње је и ме не об у зе ло. Дај Бо же да Г. ди пло ма ти оправ да ју сво је по сто ја ње51. 
Ни шка Ба ња је још увек див на; сад се зе ле ни ло на гло ша ра зла том. 29.о.м. 
по ла зим. До ви ђе ња по сле де се ти ну да на – док ку ћу уре ди мо. Г-ђу и Г. Ва ше 
ро ди те ље нај леп ше по здра ви те, а Вас во лим. Мил. Јан ко вић

49 Ру ком О.Ј., бр. 9
50 Бо ра Па вло вић, ју нак при че Ми ли це Јан ко вић Спа си о ци, ина че je ро ђе ни ујак Ми-

ле не Па вло вић Ба ри ли (брат ње не мај ке, Да ни це Па вло вић).
51 Реч је о ка пи ту лант ском, Мин хен ском спо ра зу му, вла да зе ма ља За пад не Евро пе са 

Хи тле ро вом фа ши стич ком Не мач ком, где је упра во Че хо сло вач ка би ла пр ва жр тва: у сеп-
тем бру 1938. го ди не, Че хо сло вач ка је мо ра ла Не мач кој да усту пи део сво је те ри то ри је, 
Су дет ску област, што је ни је спа си ло од оку па ци је у мар ту 1939. го ди не.
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13. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ52

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / ди плом. фи ло соф / Бео-
град ХII, Сен ко ви ћа 13 / Ко шут њак – Же ле знич ка ко ло ни ја

/до пи са но ру ком Оли ве ре Јур ко вић: лич но сам узе ла /-не чит ко--/ јер 
још ни је оти шла де вој ка на по шту/

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Бе о град – Сту дент ски дом/

1-Х 1938 Бе о град
Ста ри не Но ва ка – 17

Дра га Оли ве ра, ево ме у Бе о гра ду. Жи ва је сам, али здра ва ни сам, ма да 
сам, за хва љу ју ћи до бром г. Ри сти ћу, у по лу ку пеу I кла се од лич но пу то ва ла 
и ни ма ло ни сам озе бла. Из Н/ишке Б/ање/ до не ла сам за успо ме ну ка шаљ 
ко ји ни ов де не ће да про ђе, те сам при бе гла срп ском сел те ру у вру ћем мле ку. 
Гри па ни је, па ако ни је ни ту бер ку ло за, он да је оби чан на зеб. Би ло је и мно го 
уз бу ђе ња око Че хо сло вач ког пи та ња53, а сад је страх пао, али је оста ла ду-
бо ка ту га. Да ли би сте хте ли, ако бу де згод но, да се упо зна те са се стри чи ном 
Гђе Dr Па на јо то ви ћа кад се бу де вра ћа ла? Злат на је и вр ло хра бра. Хте ле су 
да иду да је мо ра ло би ти ра та.

По што нам ни је мо гућ но да од мах мо лу је мо ку ћу, во ле ла бих што пре 
да Вас ви дим. Али ја имам ка шаљ и ки ја ви цу. Ни с ким се не ру ку јем. Ако 
сте скло ни то ме, да при че ка мо још 6-7 да на. Ва ше ро ди те ље ср дач но по-
здра вљам, а Вас во ли и мно го Вам за хва љу је, 

М. Јан ко вић

/до пи са но са стра не: Хте ла бих да мо лим да ми по мог не те да Г. Ри сти ћу 
по ша љем сво ју књи гу/54

14. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ55

Адре си ра но на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди плом. фи ло со фу / 
Бе о град ХII / Рељ ко ви ће ва 13 / Ко шут њак – Же лезн. Ко ло ни ја

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Хо тел Мо сква. Бе о град/

52 Ру ком О.Ј : бр. 10
53 Реч је о усту па њу че хо сло вач ке Су дет ске обла сти, Не мач кој.
54 Ве ро ват но је реч о та да нај но ви јој књи зи М. Јан ко вић, збир ци при по ве да ка Љу ди 

из ска ми је (СКЗ, 1937).
55 Ру ком О.Ј.: бр. 11
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7-Х 1938 Бе о град

Дра га ма ла Оли ве ра,

Не знам да ли сте се пре ва ри ли кад Вам се учи ни ло да сте ви де ли Г-ђу 
Dr Па на јо то ви ћа. Код ме не ни је ни ко до ла зио, а ро ђа ци ко је сам те ле фо ном 
пи та ла ни су ни шта о то ме зна ли. И ја сам на Вас ра чу на ла, да Г-ђу и Г-цу 
про ве де те по Бе о гра ду и по ка же те им на шу љу бав, Ви, кад не мо гу ја, а још 
ви ше Ви што Вас по зна јем и по до бро ти и по енер гич но сти и осе ћа њу за 
њим. Ова ко не моћ на, ја сам мно ге ле пе на ме ре про ма ши ла, па ве ро ват но и 
ту. А баш сам во ле ла и да се вас две мла де упо зна те. Док тор је ми слио кад сам 
по ла зи ла да ће оне ако не бу де мо би ли за ци је56 оста ти још ма ло у Н./ишкој/ 
Ба њи.

Осим не де ље, во ле ла бих да Вас ви дим. Хо ће те ли да ми пре до ла ска 
ку пи те код Ге це / Ко на мо ју књи гу Пу тем и Жу та по ро ди ца57? Тре ба ми за 
ба њу. Мо лим Вас. / И во лим вас. М. Јанк.

15. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ58

Адре си ра на на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди плом.фи ло со фу / 
Бе о град XII / Рељ ко ви ће ва 13 / Ко шут њак – Же лезн.ко ло ни ја

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Хо тел Мо сква (Бе о град)/

19-Х 1938 Бе о град

Дра га Оли ве ра,

Мо рам да Вам пи шем да Вам из ра зим за хвал ност за оне див не аква ре-
ле, за онај је дин стве ни ал бум ко ји ме је још ви ше при бли жио ме сту ко је во лим 
а у ко је ни кад не ћу ићи. И још не што ме не ја сно му чи: да ли сам у оно ме 
ма лом ру ко пи су ко ји сте од не ли до бро на пи са ла пе ти па деж зе мље ко јој се 
обра ћам. Све ми се чи ни да сам не што по гре ши ла. Ипак по ми шљам да би-
сте ми Ви то ре кли. – Мо лим Вас име сли ка ра ко ји је ра дио ал бум. Сја јан је. 
Је два че кам да га по ка жем Г-ђи Ву ка но вић59. – Мо лим Вас да се због мо је 

56 У ово вре ме не по сред на рат на опа сност у Евро пи ини ци ра ла је и у Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји де ли мич ну мо би ли за ци ју ре зер ви ста. Ме ђу тим, као што је по зна то, Дру ги свет ски 
рат је по чео го ди ну да на ка сни је, од но сно, 1. сеп тем бра 1939. на па дом Хи тле ро ве Не мач ке 
на Пољ ску, чи ји по че так Ми ли ца Јан ко вић ни је до жи ве ла.

57 Реч је о књи га ма об ја вље ним код чу ве ног из да ва ча Ге це Ко на: збир ци при по ве да ка 
Пу тем (1932) и књи ге за де цу (Жу та по ро ди ца, 1934). 

58 Ру ком О. Ј. : олов ком бр. 12
59 Ве ро ват но је реч о сли кар ки Бе ти Ву ка но вић.
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ства ри не ума ра те. Ср да чан по здрав и по што ва ње Ва шим ро ди-/на ста вак 
вер ти кал но, дуж тек ста/: -те љи ма и Ва ма. Бо јим се да Вас во лим мно го. 
Ва ша М. Ј.

1939

16. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ60

Адре си ра но на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди плом. Фи ло со фу / 
Бе о град XII / Ко шут њак – Же лезн. Ко ло ни ја / Рељ ко ви ће ва ули ца

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Бе о град, Франц. По слан ство/

13-I 1939 Бе о град

Дра га мо ја до бра Оли ве ра,

Не за хва лих Вам, јер ме је ру ка ја ко бо ле ла. На Ту цин дан сам од Ане 
и ње ног му жа до би ла (при ват но) пи смо, ко јим ми че сти та ју Бо жић са ком-
пли мен ти ма. Раз у ме ла сам да су до би ли „оно“ и да се до се ћа ју. Ме ђу тим на 
Бад њи дан сти же још јед но пи смо са за хвал но шћу; при ми ли су дар од ху ма-
не ру ке. Бо жић је био ди ван и ја сам ми сли ла да се сјај но про во ди те и сан ка те 
– док ни сам из ми сли ла за шта да се бри нем. (Не мој те ми сли ти да ина че у 
то ме оску де вам). Ка жи те ми са мо: да ни сте та да озе бли, да се ни сте пре мо-
ри ли? И је сте ли сад здра ви? Увек је код ме не та ко: кад ми слим да учи ним 
не што до бро, на чи ним не ку ком пли ка ци ју или по сао дру ги ма и јед се би. 
Са сво јим до брим ро ди те љи ма при ми те нај ср дач ни је же ље и бу ди те ми 
срећ ни. Ва ша М. Јан ко вић

/до пи са но вер ти кал но са стра не/: Мно го хва ла! Бeз Вас не бих ни шта 
учи ни ла, а њи ма је то по моћ.

17. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ (пи са на ру ком гђе Бајцар)61

Адре си ра но (ла ти ни ца, цр но ма сти ло): Ma de mo is se le Oli ve ra Jur ko vić / 
Be o grad / Ko šut njak / Relj ko vi će va 13

/без да ту ма: на по штан ском жи гу Ни шка Ба ња, 24. 6. 1939/. На дру гом 
жи гу /Бе о град, 26 VI 1939 – да тум при спе ћа/

60 Ру ком О. Ј. олов ком: бр. 13
61 Ру ком О. Ј. Олов ком: бр. 14
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Dra ga go spo dji ce Jur ko vič,

Sret no sam sti gla u Niš ku Ba nju i neo bič no mi se Ba nja do pa da jer iz gle da 
da je ljep ša ne go proš le go di ne. Sa mo bi bi la još ljep ša ka da bi i Vi bi li ov de poš to 
ja se vo zim i sve se ogle da ju ne ki lje pi deč ki sa gi ta rom na ra me nu vi de li proš lo-
go diš nju po lo vi nu go spo ji ca, ali bi la lje pa ka da bi ta pla va go spo ji ca bi la ov de 
on da bi bi lo još i go spo da za do volj ni/ji /.

Sr dač no Vas po zdra vlja, ta ko đe i Va še ro di te lje,

Va ša Mi li ca Jan ko vić

5. ОСТА ЛА АР ХИ ВА

Не кро лог Си ме Пан ду ро ви ћа

У са чу ва ној ар хи ви Оли ве ре Јур ко вић, ве за ној за Ми ли цу Јан ко вић, 
на ла зи се и стра ни ца из По ли ти ке, од пет ка, 26. ју ла 1939. ко ја об ја вљу је вест 
о смр ти Ми ли це Јан ко вић (са фо то гра фи јом, је ди ном че шће ре про ду ко ва-
ном). Пр ви чла нак (Смрт књи жев ни це Ми ли це Јан ко вић) пот пи су је Си ма 
Пан ду ро ви ћа, док је као до да так овом тек сту об ја вљен и пре глед жи во та и 
ра да Ми ли це Јан ко вић, не пот пи са ног ау то ра, под на сло вом Осам на ест 
књи га Ми ли це Јан ко вић (са мно штвом гре ша ка у го ди на ма из да ња, али и 
жан ров ском ме ша њу ње них књи га). Нај зад, са свим у дну је да та крат ка вест 
да је „Ми ли ца Јан ко вић пре ми ну ла ју че у 10 ча со ва пре под не у Ни шкој 
Ба њи“, чи ме се пре ци зи ра да тум ње не смр ти (25. ју ла 1939) и чи ме се не сум-
њи во ис пра вља ју не ки до са да, не тач но на во ђе ни по да ци о да ту му смр ти 
(27. ју ли). Та ко ђе, из ве шта ва ју ћи да је ње но те ло пре не то у Бе о град, на гла-
ша ва се да ће „по греб би ти оба вљен да нас по под не у 17.30 ча со ва“, на Но-
вом гро бљу, „са опе лом у цр кви Све тог Ни ко ле“, што зна чи да је да тум ње не 
са хра не био 26. ју ли 1939. го ди не.

Текст Си ме Пан ду ро ви ћа62, пи сан са пи је те том и са фи ном оп сер ва ци јом, 
да је це ло ку пан пре сек и зна чај де ла Ми ли це Јан ко вић, не из бе жно ис пре-
пле тен са ње ном тра гич ном жи вот ном суд би ном. 

„Ја ви ла се у на шем ду хов ном жи во ту сво јим „Ис трг ну тим ли сто ви ма 
из днев ни ка јед не де вој ке“ пре три де сет го ди на. Скром но, ваљ да пла шљи во, 
под из ми шље ним име ном Л. Ми ха и ло вић, у јед ној све сци та да шњег „Срп-
ског књи жев ног гла сни ка“. Би ло је то до ба ка да се у срп ској књи жев но сти 
осе тио истин ски по лет, из ди за ње из ба нал но сти, пре чи шћа ва ње мо ти ва, 
уну тра шњи жи вот, јед ном реч ју. Ипак, у ле пом бро ју та ле на та ко ји су се 

62 Си ма Пан ду ро вић Смрт књи жев ни це Ми ли це Јан ко вић, По ли ти ка, пе так 26. јул 
1939, стр. 7.
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та да ја вља ли, при по вет ке Ми ли це Јан ко вић су одво је не не ком по себ ном 
све жи ном ути са ка, ср дач но шћу то на; и при ме ће не су у на шем књи жев ном 
ства ра њу, као што би се из не на да осе тио ми рис пољ ског цве ћа у град ској 
ат мос фе ри ве штач ких пар фе ма, пра ши не, уља и за гу шљи во сти.“

У на став ку тек ста Си ма Пан ду ро вић ис ти че по ре кло ње них ин спи ра-
ци ја, али и фе но мен сто и ци зма Ми ли це Јан ко вић, ко ји је у ње ном умет нич-
ком би ћу та ко оштро и тра гич но су прот ста вљен – где се не по крет ност те ла, 
не пре ста но по бе ђи ва ла ства ра ла штвом и ду хом ко ји је умео да се (че сто) 
на ша ли на соп стве ни ра чун, у тој не рав но прав ној бор би, све до ње не смр ти:

„На жа лост, Ми ли ца Јан ко вић је има ла са мо свој уну тра шњи жи вот. 
Ина че, ње ни да ни на зе мљи би ли су ду ги, не из ле чи ва бо лест, не кре та ње, 
ве за ност за по сте љу, за тво ре ност ме ђу че ти ри зи да. Још пре не ко ли ко го ди на 
го во ри ла је да би мо гла про сла ви ти два де се то го ди шњи цу сво је бо ле сти.

Али, она је опо вр гла те о ри ју mens sa na...Жи вот ко ји би дру ге де сет 
пу та до вео до са мо у би ства код ње је био плод на књи жев на ак тив ност. Суд-
би на ко ја би у дру ге ду ше уса ди ла мр жњу и нај цр њи пе си ми зам у ње ној 
ду ши ни је мо гла угу ши ти ве ли ку до бро ту, љу бав пре ма љу ди ма, шта ви ше 
– ве дри ну. ...(ци ти ра ју ћи па сус из ње них „Ис по ве сти“)63

Нај зад, на во де ћи на сло ве ње них де ла, Си ма Пан ду ро вић за кљу чу је:
„Али, по све тив ши цео жи вот пле ме ни тим на по ри ма да оства ри до бро 

ме ђу љу ди ма, она оста вља у свом де лу не што ле по и ве ли ко, за чим ће се 
увек, у тре ну ци ма раз ми шља ња и гле да ња исти не, мо ћи да за жа ли.

То је њен спо ме ник.“

Уз ову стра ни цу из По ли ти ке, Оли ве ра Јур ко вић је са чу ва ла и јед ну 
(штам па ну) при чу Ми ли це Јан ко вић На шао ди нар, са олов ком до пи са ном 
го ди ном: 1939, што мо же зна чи ти да је при ча уско ро об ја вље на у ру бри ци 
По ли ти ка до број де ци, у знак се ћа ња на књи жев ни цу.

Ве че Ми ли це Јан ко вић и пи смо Иси до ре Се ку лић

Нај зна чај ни ји при лог у овом де лу ар хи ве Оли ве ре Јур ко вић пред ста вља 
сва ка ко ори ги нал но пи смо Иси до ре Се ку лић. На и ме, не по сред но по смр ти 
Ми ли це Јан ко вић, Удру же ње уни вер зи тет ски обра зо ва них же на – сек ци ја 
Бе о град, где је, не ма сум ње и Оли ве ра Јур ко вић би ла мо жда и њен ини ци-
ја тор, јер је у ње ној за о став шти ни оста ло и спо ме ну то ори ги нал но (до са да 
не по зна то) пи смо Иси до ре Се ку лић ‒ по кре ну та је иде ја о ор га ни за ци ји 
„Ве че ри Ми ли це Јан ко вић“, на ко ју су по зва ни број ни углед ни књи жев ни-
ци и љу ди од пе ра. Циљ ве че ри је био да се при ку пе сред ства за из град њу 
спо ме ни ка Ми ли ци Јан ко вић.

63 Ци тат: „О ма што мо ја, о див на при ро до, о иде а ли, да ли ће те ми по зај ми ти сна ге 
да из др жим да под не сем – да по бе дим жи вот – ра ди жи во та“...
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Пи смо Иси до ре Се ку лић, упу ће но Од бо ру за при ред бу ВЕ ЧЕ РИ МИ-
ЛИ ЦИ ЈАН КО ВИЋ (одр жа ној 4. де цем бра 1939), са др жи из ви ње ње, што не 
мо же да при су ству је ве че ри, али при ла же „100 ди на ра“ за њен спо ме ник. 
(„Јед но за дру гим, не мо гу ових да на да сто јим где ми је ду жност. Бо лест 
не до пу шта. При дру жу јем се, у ду ху, ду ху ове Ве че ри. Ми слим на Ми ли цу 
Јан ко вић, на њен жи вот и рад, и на ре зул та те и фи не тра го ве од то га жи во та 
и ра да. Сла ва и хва ла Ми ли ци Јан ко вић за де ло и за жи вот, за ме ко ту ду ше 
ње не и ре чи ње не.“ У на став ку пи сма, Иси до ра Се ку лић, ме ђу тим, сво је фи-
зич ко оду ство ва ње на до ме шћу је ду хов ним при су ство ва њем и ви ше не го 
ху ма ним ге стом ‒ кроз ини ци ја ти ву, да се „при сту пи са би ра њу нов ца за 
спо ме ник Ми ли ци Јан ко вић у Ко шут ња ку, на ме сту где се осве жа ва ју и игра-
ју, пе ва ју и ре ци ту ју, си ро ма шна де ца“, на по ми њу ћи ако и „са да про пад нем“ 
(са пред ло гом), „мо лим да се мој при лог за спо ме ник Ми ли ци у Ко шут ња ку, 
ов де при ло же них 100 ди на ра, пре да у Ор то пед ско оде ље ње Др жав не бол-
ни це, где ле жи до ста не срећ не де це ко ја, као и Ми ли ца, не мо гу на сун це и 
у Топ чи дер и Ко шут њак.“64

Ево и ин те грал не вер зи је пи сма Иси до ре Се ку лић:

Од бо ру за при ред бу ВЕ ЧЕ РИ МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ
4 де цем бра 1939

Јед но за дру гим, не мо гу ових да на да сто јим где ми је ду жност. Бо лест 
не до пу шта. При дру жу јем се, у ду ху, ду ху ове Ве че ри. Ми слим на Ми ли цу 
Јан ко вић, на њен жи вот и рад, и на ре зул та те и фи не тра го ве од то га жи во-
та и ра да. Сла ва / и хва ла Ми ли ци Јан ко вић за де ло и за жи вот, за ме ко ту 
ду ше ње не и ре чи ње не.

Пред ла жем да се при сту пи са би ра њу нов ца за спо ме ник Ми ли ци Јан-
ко вић у Ко шут ња ку, на ме сту где се осве жа ва ва ју и игра ју, пе ва ју и ре ци ту ју, 
си ро ма шна де ца. Ово не сме та да се дру гом при ли ком по ста ви спо ме ник 
Ми ли ци Јан ко вић на дру гом ме сту. Ја сам не ко ли ко пу та про па да ла са пред-
ло гом: да се спо ме ни ци пе сни ка и ду хов ник тка ча ра се ју по ти ши ни бож јој 
и при род ној, по див ном Топ чи де ру и Ко шут ња ку. Ако и са да про пад нем, 
мо лим да се мој при лог за спо ме ник Ми ли ци у Ко шут ња ку, ов де при ло же-
них 100 ди на ра, пре да у Ор то пед ско оде ље ње Др жав не бол ни це, где ле жи 
до ста не срећ не де це ко ја, као и Ми ли ца, не мо гу на сун це и у Топ чи дер и 
Ко шут њак.

Бе о град, 4 де цем бар 1939       С по што ва њем

Иси до ра Се ку лић /сво је руч но/

64 Мо жда је при ли ка да се ове ре чи и иде ја Иси до ре Се ку лић, ре а ли зу је да нас, 80 
го ди на од смр ти Ми ли це Јан ко вић.
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Ве че у част Ми ли це Јан ко вић, одр жа но је на Ко лар че вом на род ном уни-
вер зи те ту, 4. де цем бра 1939. и о то ме су из ве шта ва ли „По ли ти ка“, „Прав да“ 
и „Вре ме“ (5. де цем бра 1939). О де та љи ма те ве че ри са зна је мо за хва љу ју ћи 
фак си ми лу пла ка та ко ји је по сла ла На да Сте вин-Но вак65 „По ли ти ци“ (17. 
сеп тем бра 1980), а Оли ве ра Јур ко вић-Мла де но вић са чу ва ла га у овој ар хи-
ви. Уз за гла вље ор га ни за то ра и да тум одр жа ва ња, на пла ка ту је на ве ден 
про грам и уче сни ци:

1. Уме сто увод не ре чи
2. Да рин ка Сто ја но вић: Лич ност Ми ли це Јан ко вић
3. Па у ли на Ал ба ла: Де ло Ми ли це Јан ко вић
4. Де са Ду га лић чи та: Из збир ке Ис по ве сти /Од мор/
5. Љу би ца Мар ко вић: Же на у де ли ма М. Јан ко вић
6. Д. Мак си мо вић чи та: Из збир ке Ме ђу зи до ви ма
7. На да Но вак: М. Јан ко вић као деч ји при ја тељ 
8. Ми ли ца Мар ши ћа нин и Мла ден Ма рас из во де: Зе ци и миш

На по ме ну то је да ула зни це ко шта ју 10, 5, 3 и 2 ди на ра. (фак си мил пла-
ка та до но си се на кра ју овог ра да). Ни је по зна то шта се де си ло са нов цем 
при ку пље ним за спо ме ник Ми ли ци Јан ко вић, али се, су де ћи по нов ча ном 
уче шћу Иси до ре Се ку лић, ра ди ло с ње не стра не о искре ном пи је те ту пре-
ма лич но сти Ми ли це Јан ко вић јер је њен при лог био им по знат на су ма, у 
од но су на сим бо лич ну це ну ула зни ца.

Не по зна та при ча (у сти ху) Ми ли це Јан ко вић

Нај зад, екс клу зи ван ма те ри јал пред ста вља и при ча у ру ко пи су Ми ли це 
Јан ко вић, по клон Оли ве ри Јур ко вић, ка ко је на пи са но на по ле ђи ни: апри ла 
1939. го ди не. Не пот пу на (без на слов не стра ни це, на ко јој је мо гао би ти са мо 
на слов при че – по све ћен Оли ве ри ном мач ку Ми ки ју), без стра ни це 7 (укуп-
но 8 ну ме ри са них ли сто ва фор ма та 10,5х17цм), по ве за них спа ја ли цом и 
ис пи са них чит ким, ка ли граф ским ћи ри лич ним ру ко пи сом Ми ли це Јан ко-
вић, ова при ча за де цу функ ци о ни ше као за о кру же на це ли на и пред ста вља 
дра го цен ру ко пи сни при лог, јер је вр ло ма ло ње них при ча оста ло са чу ва но 
у ру ко пи су.66 Ис пи сан и на ме њен као по клон „из ср ца“ Ми ли це Јан ко вић 
сво јој мла дој при ја те љи ци, овај текст при ка зу је њен ве ли ки је зич ки, вер бал-
ни дар – да раз ми шља у сти ху док ис пи су је ре че ни це у про зном ни зу, са пу но 
љу ба ви за пред мет и оне ко ји ма при чу по све ћу је. Ни ка да ра ни је об ја вљи-
ва на, са да ту мом на по ле ђи ни (на стан ка или при спе ћа ру ко пи са у Оли ве рин 

65 На да Сте вин-Но вак, са вет ник На род не би бли о те ке Ср би је у пен зи ји, Ло ле Ри ба ра 
32, Бе о град

66 Из у зе так су још (не за вр ше не) при че Ан ка Ан ђел ко вић ка и У Ажбе о о вом ате љеу.
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по сед), а то је април 1939 – да кле, са мо че ти ри ме се ца пре смр ти Ми ли це 
Јан ко вић – ова при ча све до чи ко ли ка је ги гант ска сна га ду ха бо ра ви ла у 
сва ко ја ко огра ни че ном те лу и тра гич ној суд би ни Ми ли це Јан ко вић.

До след на ри ма је ви дљи ва дуж чи та вог тек ста, што нам отва ра мо гућ-
ност, да овај ру ко пис, сем што га до но си мо у ори ги на лу (она ко ка ко је на-
пи сан – на кра ју ра да као при лог), да мо и у сти хо ва ној фор ми, што би ово 
оства ре ње Ми ли це Јан ко вић увр сти ло у ве о ма мо дер ну по ем ску фор му (у 
де чи јој књи жев но сти) у да на шњем сми слу те ре чи

На при мер, ори ги нал ру ко пи са из гле да ова ко 
„Он ни је ни ви део ми ша пра во га, осим Ма у са Ми ке, име ња ка сво га из 

„По ли ти ке“! Јер, та ко ми ве ре, не ма код го спо ђи це Оли ве ре тих сит них га-
до ва ни у по дру му, ни на та ва ну, ни ис под по до ва. Ку ћа је ово но ва и чи ста 
од те ме ља до кро ва....

Ово је наш пред лог (сти хо ва не) фор ме ру ко пи са Ми ли це Јан ко вић, 
ко ји се пр ви пут об ја вљу је:

/МА ЧАК МИ КИ МИ ЈА УС/67

Он ни је ни ви део ми ша пра во га,
Осим Ма у са Ми ке, име ња ка сво га
Из По ли ти ке!
Јер, та ко ми ве ре, не ма код го спо ђи це Оли ве ре
Тих сит них га до ва ни у по дру му,
Ни на та ва ну, ни ис под по до ва.
Ку ћа је ово но ва и чи ста од те ме ља 
До кро ва.

Ни ти би Ми ки ика да на ка вез ка кав ско чио и шче пао,
упла ше ну, или смрт но пре пао ка кву пти цу,
ле по за ро бље ну пе ва чи цу.
То озбиљ но твр ди го спо ђи ца Оли ве ра,
а она по зна је Ми ки ја још кад је он био ма че,
а она ко вр џа во пла во ко со ђа че,
па су се за јед но игра ли
и пре ко ба ште тр ча ли.

Исти на то ни је би ло баш та ко дав но,
али је глав но
да се њој мо ра ве ро ва ти,
јер она ни кад не ће не и сти ну ка за ти
и не во ли да се хва ли иа ко ми сли да је вр ло па ме тан

67 Наш на слов уме сто не са чу ва не на слов не стра ни це
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њен љу би мац ма ли.
А ра ни је је ве ро ва ла
да је ова мла да мач ка
ње на жи ва играч ка.
(За и ста је Ми ки то ли ко ње них до брих осо би на по при мао
да је са свим њен вас пи та ник по стао).

Ла не је ка на ри нац Зла тан у су сед ству ста но вао
и љуп ко за но сно по цео дан пе вао.
Ми ки је же лео да се са њим упо зна,
а го спо ђи ца Оли ве ра је твр ди ла
да ово ма че це ни до бре пе ва че
и да Ми ки зна шта се сме
а шта се не сме,
као сва ки па ме тан чо век и де те.

Пти це по зна ни це,
умет ни це и пе ва чи це,
мо гу сло бод но по со би да ле те,
Ми ки их не ће ју ри ти
ни по ку ша ти да их ухва ти.
Али га Зла тан ни по гле дом ни је хтео удо сто ји ти.
Не срећ ник наш кри ла ти пре жи вља вао је те шку кри зу:
за љу био се у при ро ду и ми слио са мо
ка ко ће по бе ћи у сло бо ду.

Јер то је би ло у Ко шут ња ку
бли зу јед но га шу мар ка, или ако хо ће те, пар ка.
И по бе гао је. По бе ди ла је сло бо да и ле по та.
Али га је то ста ло жи во та.
Не ка гра бљи ви ца га је од не ла.
Или га је ка ква ту ђа зла мач ка по је ла.
Јер и го спо ђи ца Оли ве ра при зна је
да не мо же ни ка кво јем ство да да је
чак ни за Ми ки ја ако би не где ван ку ће
на и шао на не ку пти цу ко ју не по зна је.

Ако сте це пи дла ка,
па пи та те за што да се је дан ма чак зо ве Ми ки,
он да ће мо вас упу ти ти го спо ђи ци Бе би
ко ја је, то тре ба да зна те,
дру га ри ца го спо ђи це Оли ве ре и Ми ки је ва ку ма.
То је опет јед на пла ва ле па гла ва
ду бо ко га ума ко ја ни ком до пу сти ла не би
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да се ме ша у ње на пра ва.
Она ће вам ре ћи:
Ако има те бо ље име, 
мо ра ће те и сво је кум че сте ћи.

А где ће те на ћи леп ше од Ми ки је вог име на?
Сва су де ца њи ме оду ше вље на. 
Још тре ба да чу је те
да је та не ста шна де вој чи ца кр сти ла сво је кум че
још кад је би ла де те,
ка да се зва ла са мо Бе ба,
а са да је не сме те осло ви ти без ре чи го спо ђи ца.
У јед ној ку ћи го је сви њу и зо ву је Ми ки,
иа ко би се пре мо гла зва ти Ци ки.
У дру гој ку ћи има два де те та: 
ма ли и ве ли ки Ми ки. И шта то ко ме сме та?
Име је ствар ку мо вог, ро ди тељ ског, ста ра тељ ског,
па и кум че то вог уку са и во ље.
А ми уку са има мо. 
Баш нас бри га ако ка же те да по дра жа ва мо.
Ми ми сли мо да је ле по угле да ње бо ље
од глу пе ори ги нал но сти.
Ми ки са фил ма се зо ве Ми ки Ма ус,
а овај наш по зна ник Ми ки Ми ја ус.

Да кле, Ми ки Ми ја ус ми ше ве не ло ви и не хва та пти це.
Па чи ме се он да хра ни?
Да ни је ве ге та ри ја нац? О, не, Бо же са кло ни!
Мле ка и ко ла ча – то не бра ни.
Али ће нај ра ди је по је сти пар че џи ге ри це.
Не тра жи ни да се ку ва, ни да се пе че.
У џи ге ри ци има ви та ми на!
Чуо је да не ко у ку ћи та ко ре че.
По што је он љу би мац сво је мла де га зда ри це
ко ја ни је твр ди ца, мо же те ми сли ти
да му се че шће при ре ђу је та част – џи ге ри ца.
Али све па мет но, уме ре но, да се не уго ји пре ви ше,
већ да бу де здрав, окре тан и да ду го жи ви
при стој но и срет но.

Та ко га го спо ђи ца вас пи та ва.
И он је већ го то во јед на му дра гла ва.
И леп је, то се раз у ме по се би.
Ру жног мач ка љу ди ни во ле ли ни ма зи ли не би.
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Го спо ђи ца Оли ве ра му ве зу је кра ва те
и ку пу је огр ли це и дру ге сит ни це код Та те и Ба те.
Па кад он ка кву ле пу по зи ту ру за у зме,
она фо то граф ски апа рат узме и – цак!
Сни мљен је Ми ки Ми ја ус, баш исто
као и ње гов ко ле га Ми ки Ма ус.

Ју че го спо ђи ца Оли ве ра ку пи ла џи ге ри цу
и фи но за ви јен па кет спу сти ла на по ли цу
у куј ни да сто ји док до ђе вре ме руч ку.
А она узе ла јед ну књи гу, се ла у со бу за сто
и по че ла да чи та...
Ми ки је љу бо мо ран на те мр тве твр де ства ри
ко је не вре де ни ко ли ко јед но ја сту че,
а чи ни му се да она за њих ви ше не го за ње га ма ри.
По ку ша ти хо да ма у че: 
– За што се да нас не би мо гло ру ча ти ма ло ра ни је?

Он нер во зно ту ма ра по ку ћи,
а она мир но се ди и чи та, чи та....
Ни да га по гле да, ни што год да упи та, баш је ни бри ге ни је.

Од јед ном се за чу дре ка, ту жна, је зи ва,
као да Ми ки ја не ко хо ће да уби је, па на сав глас у по моћ до зи ва:

– Ми јау! Јау! Ми јау!
– Шта је то? – на мр шти се чи та чи ца,

па кад ку ка ње не пре ста де,
за тво ри књи гу, изи ђе и за чу ђе но ста де.
У прет со бљу пред ку хињ ским вра ти ма
сто ји Ми ки Ми ја ус и ма у че;
жа ли се н на не што, мо ли и ја у че. /6/
–

/Јер џи ге ри цу је обо рио.........../ не до ста је 7 стра на/

Обо рио, али је ни је по јео,
Јер се од мах упла шио од то га што је учи нио,
па је по бе гао и очај но стао да зо ве у по моћ
и да мо ли да му опро сте.

Не мој те да се сме је те!
Ми ки Ми ја ус је имао мно го ви ше са ве сти
и све сти не го по не ко де те.
За то му је опро ште но под усло вом да не бу де за бо ра вље но.
Да нас је го спо ђи ца Оли ве ра
го спо ђи ци Бе би ис при ча ла шта се до го ди ло,
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а Бе ба јој ни је ве ро ва ла.
Ми сли ла је да се ша ли, или да пре те ру је.
За што да не ве ру је? 
Та баш и тре ба да бу де та кав мла ди го спо дин ма чак
ко јег је вас пи та ва ла го спо ђи ца Оли ве ра
а кр сти ла го спо ђи ца Бе ба.

Ако ће те се са на ма сло жи ти,
ми ће мо вам јед ну ње го ву сли ку по кло ни ти. 

Ми ли ца Јан ко вић

26. април 1939.

4. закључак. При ја тељ ство из ме ђу Оли ве ре Јур ко вић и Ми ли це Јан ко-
вић, у тра ја њу од не пу не три го ди не, ре зул ти ра ло је из у зет но бри жљи во 
са чу ва ном и бо га том ар хи вом, укуп но нај бо га ти јом у од но су на оно што је 
из жи во та ове књи жев ни це до са да по зна то. Ар хи ва Оли ве ре Јур ко вић (Мла-
де но вић) је тим дра го це ни ја. Ми ли ца Јан ко вић, ве о ма при сут на књи жев-
ни ца у јав но сти из ме ђу два свет ска ра та, о ко јој су пи са ли нај у глед ни ја 
име на, по чев од Јо ва на Скер ли ћа у Исто ри ји но ви је књи жев но сти, на кон 
смр ти 1939. го ди не и Дру гог свет ског ра та, кроз низ де це ни ја па ла је го то-
во у пот пу ни за бо рав. Не ма сум ње да је Оли ве ра Јур ко вић у по след ње три 
го ди не жи во та Ми ли це Јан ко вић по ка за ла ду бок и одан пи је тет пре ма књи-
жев ни ци, са трај ним се ћа њем на њу у ви ду ове, бри жљи во сре ђе не и са чу ва-
не ар хи ве. Осам де це ни ја од смр ти књи жев ни це, ова ар хи ва је ис кр сла као 
нео че ки ва но бо гат и дра го цен при лог на шој ра су тој и још не си сте ма ти зо ва-
ној „кул ту ри се ћа ња“ а по го то во у обла сти жен ског књи жев ног ства ра ла штва, 
где Ми ли ци Јан ко вић при па да сва ка ко вид но ме сто, а што смо за хва љу ју ћи 
љу ба зно сти др Је ле не Ра ко вић, кћер ке Оли ве ре Јур ко вић-Мла де но вић, ово 
от кри ће у при ли ци и да об ја ви мо.

ИЗ ВО РИ И ПРИ ЛО ЗИ (ФАК СИ МИ ЛИ ДО КУ МЕ НА ТА)

1. До пи сни це Ми ли це Јан ко вић
2. Днев ник Оли ве ре Јур ко вић
3. Пи смо Иси до ре Се ку лић. 
4. Пла кат Ве че ри Ми ли це Јан ко вић
5. При ча / по е ма Ми ли це Јан ко вић /Ма чак Ми ки/
6. Иза бра не фо то гра фи је
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