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THE HOME OF THE SOCIETY »KRALJ DECANSKI«

Svetlana Nedic

The Society »Kralj Defianski«, which took 
care of the support and education of deaf-and- 
-dumb children, was founded in 1893. In the 
area between the streets Deligradska, Tirsova, 
Cara Haile Selasija and Pasterova the Society 
built a home to house the Institute for Education

and Upbringing of Deaf-and-Dumb Children. 
According to the plan of the architects Milorad 
Ruvidic and Dragutin Dordevic the home was 
built from 1898 to 1904. The building was 
constructed in the spirit of eclectic architecture. 
It was pulled down in 1956.



СЛАВИЦА ГАРОЊА Годишњак града Београда 
књ. XXXI I  — 1985.

ИЗ 3АОСТАВШТИНЕ 3EMYHCKE УЧИТЕА>ИЦЕ 
МАРЕ КОВАЧЕВИБ-БЕШАИН 

(1880— 1954)

У друштвеном миљеу града Земуна 
с почетка овог века и између два светска 
рата, y .генерацији која je сазревала y 
тренутку смене два лоследња столећа и 
нооила сва обележј a овога времена, међу 
многим његовим грађанима који су на раз- 
личите .начине утицали на духовни ггро- 
фил средине y којој ,су живели и делова- 
ли — битно je обележавајући или ce го- 
тово анонимно али трајно уграђујући y 
њу — своје место има и лик учитељице 
Маре Ковачевић-Бешлић. Спољна обе- 
лежја везана за њен животни пут и де- 
латност довољна већ су да побуде инте- 
ресовање за једно озбиљније ангажовање, 
a резултати таквог проучавања за једно 
шире презентирање. По позиву учител>и- 
ца, школована y познатој сомборској Пре- 
парандији, Мара Ковачевић je припадник 
оне генерације патриотске омладине која 
ce као настављач 1идеја Уједињене омлади- 
не српске бори за националну еманципа- 
цију и политичко ослобођење од Аустро- 
-Угарске. Она je члан илегалне Народне 
Одбране и дугогодишња приј атељица са 
сликарком Надеждом Петровић; болничар- 
ка je и избеглица y Србији y току првог 
оветоког рата, при чему je y стопу пратила 
осуда на смрт од аустроугарских власти 
због чииа „велеиздаје“. После рата je при-

знати радник и педагог y Београду и Зе- 
муну, ангажавани самупљач етнографског 
блага и редак познавалац фолклорне орна- 
ментиже, о чему оставља бројне записе. 
Уз то je м. аутор многих предавања на раз- 
личите теме, писац оригиналних „драм- 
ских састава“ за децу, организатор култур- 
них манифестациј a и изложби, активан 
друштвени радиик y разним стручним и 
женским удружењима. Животни пут учи- 
тељице Маре Ковачевић-Бешлић представ- 
ља пут еманциповане наше жене y време- 
нима када ce еманципација y нашим усло- 
вима тек почела оетваривати.

Обимна и вишеструко интересантна ње- 
на заоставштина, која нам je отављена на 
располагање,1 указује на личност снажних 
духовних обележја, различитих талената и 
иктересовања, ноја ce y складу са својим 
идеалрша и васпитањем стеченим y раној 
младости, строга y постављеним задацима 
према себи и другима, несебигчно уградила 
y оно што je било примерено њеној епоси 
и генерацији. Делатност Маре Ковачевић- 
-Бешлић je, према сагледаном материјалу, 
груписана на неколико документарних це- 
лина, које ћемо укратко презентирати, a 
ko je he бити и методолошки облик при- 
ступа овом раду. Te групиеане целине су 
следеће:
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Мара Ковачевић 1902. године 
(заоставштина y породици Бешлић-Бабовић y 

Земуну)

Mara Kovaëevié, 1902

биографски документ.и Маре Ковачевић- 
-Бешлић;

Мемоари Маре Ковачевић-Бешлић — 
рукаиис који сачињава неколико дужих 
целина (сећања на најважније личне до- 
живљаје из првог светоког рата, a y кон- 
тексту значајних историјских збивања);

записи о Надежди Петровић и докумен- 
ти — преписха са члановима Југословенске 
уметничке колоније;

иггампани радскви и предавања y руко- 
пису о нашим народним ношњама, везу и 
фолклорној орнаменггици;

пригодни друпгтвено ангажовани рефе- 
рати и драмски дечји „састави“.

Из овако груписаних целина, мегодом 
избора, покушаћемо да презентирамо нај- 
значајније облике делатности земунске у- 
читељице Маре Ковачевић-Бешлић.

Биографски документи

Документи из којих je сачињена исцрп- 
па и готово потпуна биографија Маре Ко- 
сачевић-Бешлић, састоје ce од: 'службених 
аката, новинских чланака и прлватнкх за- 
писа. Из Службегаичког листа Државне 
основне школе y Земуну2 сазнајемо да je 
Мара Ковачевић рођена 11. јуна 1880. го- 
дине y Сомбору, од оца Исидора, по зани- 
мању ћурчије, и мајке Катарине Кова- 
чевић. У Сомбору je завршила основну и 
Вишу девојачку школу, a потом, опреде- 
л»ујући ce за свој животни позив, уписује 
ce шк. 1894/95. годигне y Учитељску шко- 
лу y Сомбору, „чувену српску Препаран- 
ДИЈУ“. У којој je тада свој испит зрелости 
управо полагала и Исидора Секулић.3 Кра- 
јем шк. 1897/98. године Мара Ковачевић je 
положила испит „за учитељско оопособл>а- 
вање са врло добрим успехом“ и са зна- 
њем немачког, мађарског и руског језика 
сту.пила y учитељску службу 1. 2. 1899. 
године, са шдишњом платом од „300 фо- 
ринти“.4 Радила je само једно полугодиште 
„као заменица“ y Сомбору, да би са почет- 
ком овог века прешла y Земун, где бива иза- 
брана за учител»ииЈу y Доњоградској основ- 
ној школи од шк. 1899/1900. године.5 Земун, 
нацианално мешовити погранмчгни трговач- 
ки град, нешто y опадању, али културно 
веома жив, био /је за младу учител>ицу 
значајан избор и стога што ce налазио на- 
домак Београда, „града њених снова“,с 
престонице тадашње мале и неадољиве, 
слободне Србије. Својом стручношћу и 
образованошћу бива брзо запажена и це- 
њена чак и код тадашњих аустријских 
просветних власти,7 a своју делатност не 
ограничава само на рад y школи. Летње 
распусте прскводи најчешће по селима y 
околини Београда, немајући довол.но сред- 
става да борави y самом Београду. Са та- 
квог једног летњег раопуста y селу Ресни- 
ку (из записа Маре Ковачевић — 1903. г.)8 
потиче и познакство са сликарком Наде- 
ждом Петровић, које he ce претворити y 
трајно пријатељство са вишвструким ути- 
цајем на младу учитељицу. У друштву по- 
знате сликарке почиње да ce интересује за 
наше етнографско богатство (ноигње, везо- 
ви, шаре), које ће, путујући по Србији и 
Македонији, вредно да сакупља и проу- 
чава. Врсна сликарка утиче да Мара Ко-
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И З  З А О С Т А В Ш Т И Н Е  М А Р Е  К О В А Ч Е В И Ћ -Б Е Ш Л И Ђ

вачевић развија и свој сликарски дар (са- 
чувана су њена два акварела),* a y кући 
Петровића упознала je и све чланове Прве 
југословенске уметиичке колоније. У по- 
литичком гтогледу, посебно значајан уги- 
цај на њу je имао програм уједињења свих 
Јужних Словена, за шта ce Надежда Пе- 
тровић свим својим бићем залагала. Учи- 
тељмца Мара Ковачевић то преузима као 
свој пронађеии идејни „credo". У јеку 
ажеисионе кризе, 1908. године, она ce по- 
везује са организацијом Народне одбране, 
a убрзо лотом постаје и њен члан. Готово 
до самог првог светоког рата, Мара Кова- 
чевић преносгила je илегалну пошту и ли- 
тературу на пограничшш пункту између 
Београда и Земуна.10 Почетак рата доче-

кала je y Земуну, a гтриЈКИжом уласка срп- 
оке војске y «вај храд, 10. септембра 1914. 
г., лрва je од становништва истрчала учи- 
тељица Мара Кавачевић и цвећем окити- 
ла војнике.11 Накан брзог повлачења срп- 
ске војске из Земуна било je јасно да ни 
Мара Ковачевић ни многи грађани који 
су ce декларисали не смеју више остати 
y граду. Заједно са сестром она ce одлу- 
чује на тежак и неизвеетан пут избеглице,
о чему je оставила најпоипунија сведочан- 
ства. Уласком аустроугарских трупта y Зе- 
мун, због чина ,,велеиздаје“, учител»ица 
Мара Ковачевић je y одсуству осуђена на 
казну смрти вешањем.12 Годину 1915. про- 
води y Нишу, a заттим y Скопљу, где ce 
пријављује као болничарка y Мисију леди

Свршене ученице Учитељске гиколе y  Сомбору (шк. г. 1897/98)
У  д р у г о м  р е д у , y  с р е д и н и  (с е д и ) : Н и к о л а  Ђ . В у к и ћ е в и ћ ,  у п р а в н и к .  У и с т о м  р е д у , с л е в а  н а д е с н о , с ед е  
п р о ф е с о р и : Д р аг у т и н  Б л а ж е к ,  М и л ан  С т о јш и ћ , М л а д е н  Б о р ђ о ш к и , (у п р а в н и х  В у к и ћ е в и ћ ) ,  С в е т о з а р  Д а м ја -  
н о в и ћ , А н к а  Л у д а ји ћ  и  Ј о в а н  Ж и в о јн о в и ћ . У т р е ћ е м  р е д у  о д о зд о , п р в а  с л е в а  с т о ји : М ар а  К о в а ч е в и ћ ,

у ч е н и ц а .

I  Р  !Н Г k  г УЧ : IT Е ЖС К Е  ШК ОЛ Р У C Ü M B O P y

School leaving graduates of the Teacher’s College in Sombor (school year 1897/98)
S e c o n d  ro w , in  t h e  m id d le  ( s i t t in g ) :  N ik o la  D. V u k ic e v ie ,  d i r e c to r .  In  th e  s a m e  ro w , f r o m  l e f t  to  r ig h t ,  ( s ittin g )  
p ro f e s s o r s :  D r a g u t in  B la ze k , M ila n  S to jS ic , M la d e n  B o rd o S k i (d i r e c to r  V u k iê e v ic ) ,  S v e to z a r  D a m ja n o v iè ,  A n k a  

L u d a j ic  a n d  J o v a n  Z iv o jin o v ic .  T h i rd  ro w , th e  f i r s t  ro m  le f t  s ta n d s  M a ra  K o v a e v ié ,  g ra d u a te .
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С Л А В И Д А  Г А Р О Њ А

Пеџет.13 У јануару 1915. г. поеледњи пут 
ce сусреће са Надеждом Петровић, о чему 
оставља драшцен спомен.14 У току 1916. 
и 1917. (године, кријући ce под туђим име- 
ном y Прошгтни, Нишу и Проиупљу, све- 
док je тешких дана окупације y Србији. 
Ослобођење 1918. она и свстра дочекују y 
Прок:упл>у. Заихис y акту Службеничзси 
лист „Била y избеглиштву y Србији“ кри- 
је y себи читаву једну људоку драму. Овим 
ce, условно, завршава прво и најзначај- 
није поглавље y животу учител>ице Маре 
Ковачевић.

Друга фаза je разрађивање доживљаја 
и идеја коде je анажио .понела y младо- 
сти. Године 1919. удаје ce за инж. Ђорђа 
Бешлића и улази y угледну породицу до- 
сељену из Сент-Андреје. За заслуге y рату 
одликована je Орденом св. Саве V степе- 
на (1922).15 Вративпш ce на своје старо 
учитељско место y Земуну, Мара Коваче- 
вић-Бешлић интензивно наставља своје за- 
почето просветно-педагошко и друипве- 
ангажовање. Значајан je и активан члан 
миошх удружења: секретар Организаци- 
је учмтелЈИца и забавиља y Земуну, члан 
одбора Дома сиротне деце, Дома слепе де- 
це y Ул. цара Душана y Земуну, чланица 
Добротворне жеиж е задруге y Земуну, 
члан „Привредникa“, активан радник y 
секцији Црвеног крста, Колу српских се- 
стара, члан помоћне женске секције FI- 
DAC-a.ie Одржава многобројна и квали- 
тетна предавања — од пригодних тема (о 
васпитању, просвећивању и штедњи) за 
гготребе школе, до високо оцењених пре- 
давања о нашој народној орнаментици, о 
чему je посебно радо говорила. На свеча- 
нсј академији посвећеној 20-годишњици 
смрти сликарке Надежде Петровић, одржа- 
ла je веома успело 1предавање на тему 
Надежда Петровић и наша народна орна- 
ментика.17 Ступајући јавно y одбрану за- 
послених жена кајима je гтретила „редук- 
ција“ (говор против редукције жена 1934),18 
као и другим активностима где ,је принци- 
пијелно бранила интересе удружења која 
je заступала, замерила ce хијерархији вла- 
сти, па je пензиониеана након 38 година 
„беопрек-орне службе неком кобном гре- 
шком“,19 несразмерно свом доприносу, као 
чиновник „VI пол. групе“. Најбоља оце- 
на о њеном учиггел>с,ком раду изнета je y 
листу „Народна Просвета“ 1937. године:20

„Као наставница она je вазда била при- 
мер за угледање. У времену када ce и мла- 
де (срећом не мнотобројне) учмтељске сна- 
ге отимају за положаје и што мање рада, 
она годинама драгавољно ради само y ви- 
шој нар. оснс^вној школи. И као права мај- 
ка, оиа о тима нашим беспризорнима води 
бригу, да би их по завршетку школе не- 
како збрииула и запослила. Генерације 
земунских грађана с поштовањем и откри- 
вене главе пролазе поред своје дугогоди- 
шње наставнице и ваопитачице. Они су 
њезини и она je шихова. Ушла je већ y 
иеторију Земуиа — и то y онај светлији, 
лепши део ..

Овдам би ce заокружила друга целина y 
животу земунске учитељице. Трећу целину 
представља повучен, породични живот, до 
смрти. Мара Ковачевић-Бешлић умрла je 
1954. године и сахрањена на Гардошу y 
Земуиу.

Закључак: На формирање личности Маре 
Ковачевић-Бешлић пресудно су утицала три 
момента: школовање y сомборској Учитељској 
школи (Препарандија); приј атељство са сли- 
карком Надеждом Петровић; револуционарна 
активност y Народној Одбрани и ратни дани 
проведени y  избеглиштву y Србији 1914— 1918.

Из сомборске Учитељске школе, значај- 
ног просветно-педагошког центра војвођанских 
Срба и расадника најнапреднијих идеја оног 
доба, из чијих редова су поникли истакнути 
носиоци програма Милетићеве Српске народне 
слободоумне странке, први социјалисти (М. 
Фрачковић, Н. Брашован) и читав низ учи- 
теља, истинских националних бораца и рево- 
луционара, нарочито с краја XIX века (В. 
Чубриловић, Н. Кашиковић), понела je и уче- 
ница Мара Ковачевић најживље утиске који 
су дали печат њеној личности y  целокупном 
каснијем друштвеном ангажману. Српска Пре- 
парандија, којој je пуних 50 година (1853— 
1903) основни стручни и педагошки профил 
давао њен управник, Никола Ђ. Вукићевић 
(широко опште образовање, наглашена рели- 
гиозност, строг школски режим, али и схва- 
тање учитељског позива као служења народу 
који ce нужно мора ослободити кроз уједи- 
њење са осталим јужнословенским народима), 
пресудно je утицала на сав даљи животни 
пут учитељице Маре Ковачевић-Бешлић.

Надежда Петровић, велика сликарка, за- 
четник импресионизма y  нас и борац за југо- 
словенско јединство, извршила je један од од- 
лучујућих и плодних утицаја на животни пут 
Маре Ковачевић-Бешлић. У својој снажној 
и сугестивној личности Н. Петровић обједи- 
њавала je две области од пресудног интереса 
за саму Мару Ковачевић: револуционарну бор- 
бу за југословенско уједињење и љубав пре-

176



И З  З А О С Т А В Ш Т И Н Е  М А Р Е  К О В А Ч Е В И Ћ -Б Е Ш Л И Ђ

ма уметности (превасходно према сликарству 
и народној уметности). Пријатељство са На- 
деждом Петровић учитељица Мара Коваче- 
вић je истицала као једно од најдрагоцени- 
јих y  свом животу.

Припадност Народној Одбрани y анексио- 
ној кризи 1908. приказује сву спремност мла- 
де учитељице да и делом докаже своја уве- 
рења: „ . . .  Ko тада није знао, не би лако за- 
пазио кућу y  дворишту улице Милоша Ве- 
ликог. У њу сам и ја ушла једног дана са пок. 
Ж . Дачићем и пријавила ce за члана . . сећа 
ce М. Ковачевић-Бешлић тренутка уласка y 
ову илегалну, по живот опасну организацију 
на територији Аустроугарске Монархије. Иста 
начела одвела су je и y  ратно избеглиштво y 
Србију 1914— 1918, где je преживела најтеже 
али истовремено и највеће, тренутке свог ж и- 
вота.

М е м о а р и  Маре Ковачевић-Беш лић

Сећање Маре Ковачевић-Бешлић на рат 
1914—1918. тодине, на н a j y збудљиви ј и и 
најдраматичнији део њеног живота, y фор- 
ми су записа поводом објављивања фељ- 
тона београдске новинарке Селене Дукић23 
y „Политици" од 15. до 26. X 1933. год., под 
насловом Историја учитељице из Зем уна  
осуђене на смрт. Писани y току излажења 
фељтона, са иретензијом да буду допуна 
усменом казивању (интервјуу који je С. 
Дукић претходно обавила), ови текстови су 
y форми писама уоућени младој новинар- 
ки. He з«а ce, међутим, да ли je оригинал- 
ни рукогогс икада отишао коме je био на- 
мењен (С. Дукић). Зато га je интересантно 
сагледати и проценити њешву вредност са 
неколико страна: документарне, културно- 
-историјсхе и евентуално-литерарне.* Сва- 
ки табак je тематска целина, па смо цело- 
купан теист „мемоара“, условно тако и 
расподелили.

I табатс (I) — тема: објава рата Срби- 
ји и атмосфера y Земуну јулских дана
1914. г. Датиран je: y Земуну, 16. 10. 1933. 
Обим: 3 густо куцане стране.

II табак (II) — тема: повлачење y Ниш 
и живот y избеглиштву са описом лика 
Васе Бешлића из Сент-Андрвје који je 
пребвгао y сргкжу војеку и погинуо y бор-

* Рукопис није обиман. Настао je званич- 
ним поводом, 19 година након првог светског 
рата, што не умањује непосредност доживље- 
ног и забележеног. Има четири табака, фор- 
мата А-4, писан je црним мастилом, са про- 
сечно 12— 13 страница y сваком табаку.

бама код Ваљева, 1915. г. Недатирано. 
Обим: 3 г. к. с.

III табак (III) — тема: избегличгси жи- 
вот y  Скопљу, ратне слике Окопља и опис 
последњег сусрета са Надеждоад Петровић 
јануара 1915. г. Недатира1но. Обим: 3 густо 
куцане стране текста.

IV табаж (IV): — различити фрагменти 
као допуне фељтону С. Дукић; дочек срп- 
ске војске y Земуну коју je М. Ковачевић 
прва окитила; подсећање на све доброчи- 
нитеље y избеглиштву (у Нишу и Скопљу); 
фрагмент о 1916. г. y Приштини, као и 
подаци о некмм несачуваним фотографија- 
ма оа Надеждом Петравић и њеном по- 
родицо(м.

Сем оиих рукописа, за реконстру кци j y 
и сачињавање Мемоара о рату 1914—1918. 
употребљени су још неки докуме«ти из 
преписке Маре Ковачевић-Бешлић: Писмо 
из избеглипггва (П) Зари Јеремић, учите- 
љици y Срем. Митровици, датирано 27. 4.
1915. (непослато, обим: 4 куцане стране); 
одломак из швора на састанку Добротвор- 
не задруге y Земуну 1920. г. о Мисији 
Шкотских жена, као и неки фрагменти на 
корицама ђачке свеске из 1923. г. Све по- 
бројане рукописе, могли смо да распоре- 
димо y две целине: Записе из рата 1914— 
1918. и Сећање на сликарку Надеж ду Пе- 
тровић. Док записи/пиома Селени Дукић 
(табаци I—IV) више делују као концепти, 
писани y првом надахнућу и недотеривани, 
тако да су редахторске интервеиције биле 
неопходне, дотле су писма из препиоке 
стилски беспрекорна, не и без литерарних 
претензија.

Ови записи имају превасходко докумен- 
тарну вредност. Пиоала их je рука вична 
перу, сигуран и жив дух, местимично бу- 
јан темперамент, поиекад и са претераном 
дескрипцијом и јарком идеолошком обоје- 
ношћу. У избору који je направљен, учи- 
тељица Мара Ковачевић-Бешлић нам ce 
предотавља као сведок великих догађаја 
к значајних личности које je том прили- 
ком сусретала, што je највећа драгоценост 
овог текста. У редовима који следе уочл>ив 
je њен посебан дар за дочаравање атмо- 
сфере, осећај за боју y опису пејзажа го- 
дишших доба, као и оаис властитих ду- 
шевнмх стања. Четири фрагментарне це-
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лине које су формиране и презентиране 
нека буду окроман прилог нашој ориги- 
налнсиј мемоаракој литератури.**

И з  М е м о а р а  — I 

ОБЈАВА РАТА СРБИЈИ

Предвече, месеца јула, по предаји улти- 
матума Србији, аустријски посланик барон 
Гизл са посланством „наврат-нанос“ пожурио 
ce и прешао y Земун. Тих дана живела сам y 
вечитој стрепњи, нисам имала ни једног мир- 
ног часа ни дању ни ноћу. Шта ce догађа n p ê K O  
то Бог зна, јер (ce) већ давно нико није осме- 
лио да пређе и да ce нађе на добро знаним, 
за нас опасним местима y Београду, где (би) 
сигурно одахнули и говорили слободно, јер 
враћати ce дома било (би) више него кобно — 
од свуд су нас вребали. Одрекли смо ce тога, 
нико нам ништа није могао дојавити, једино 
су птице прелетале границу. Te вечери, ја 
сам као прави детектив ишла главном улицом 
и y један мах чуо ce жагор, долазио je од 
Дунава. Свет ce ускомешао. Повећа поворка 
прилазила je хотел-Централу.

— Барон Гизл, посланик, наш посланик из 
Србије, шапутало ce около. . .  Гледала сам га 
како дигнуте главе са неким глупим изразом, 
али победоносно, улази y „Централ" и за њим 
особље посланства. Још je пристизала послу- 
га, a већ сам слушала на немачком језику:

— Србија ће бити кажњена!
Сва сломљена, довукла сам ce кући и за- 

плакала сам, но помоћи није било. Тај дан 
била je субота. Осванула je недеља: дивно 
јутро a ја сам са мога прозора гледала на 
србијанску страну, колико ce могло догледа- 
ти и слушала да ли ce што чује — саобраћај 
je (био) прекинут, a Дунав je пловио и даље, 
позлаћен изласком сунца. На улицама je ври- 
ло као y кошници. Ишло ce нервозно и ослу- 
шкивала свака реч, препричавало ce, прави- 
ле комбинације и —  очекивало ce. Под сам 
Земун стигли су и монитори, ратни бродови 
(а) прилаз Дунаву био je забрањен. . . .  Крај- 
ње неспокојна враћала сам ce y стан, да про- 
ведем ноћ y  скоро пустом крају, где су поје- 
дине куће већ биле празне — иселиле cy ce 
(породице) y  Горњи град. Ујутру, y  уторак, 
добили смо комшије хусаре — заузели су 
једну кућу поред наше. Нисам осећала стра- 
ха, али ce нисам могла смирити. Тумарала сам 
без циља — ни два човека нису смела заста- 
ти на улици. Као y неком болесном заносу,

* Ознаке — римски број y  загради означа-
ва број табака одакле je рукопис преузет 
(I—IV), (П) означава писмо, a (Ф) фрагмент са 
корица свеске из 1923. Стилске интервенције: 
реч y  загради — она која по смислу недоста- 
је; више тачака — нечитко написана реч, или 
изостављање текста. Примедбе приређивача су 
убачене y  заграду ради појашњења текста, a 
и сви наслови су условни, приређивачеви.

ишла сам улицама којима je већ врвила вој- 
ска и y галопу јурила коњица. Па ипак, про- 
шао je (и тај) дан и једна незаборављена ноћ 
je настала. Рано смо ce затворили y своје до- 
мове и чекали. Увек чекали. Смирило ce све, 
ни шум марша пешака, ни топот коња који 
су до обале Саве преносили митраљезе и 
муницију — све ce утишало. Варош мрачна, 
уплашена, неуспавана. Иза сваког прозора 
ослушкује (ce) сваки шум ноћи и чека ce, 
чека непрестано. Обучена, спремна да са се- 
стром сваки час изађем ове ноћи која ће нам 
заизвесно донети једно велико зло, (очекујем) 
судбоносни један догађај за цео наш народ . . .  
Пролазили су минути и уморно тело и душу 
свладао je за часак сан. Почињао je нови 
дан . . .  Један страшан тресак топа, са малим 
прекидом други, трећи пуцањ — објавио je 
рат Србији. Обе смо заплакале горко и за- 
јаукале гласно . . .  Чуо ce затим још један, не 
топовски тресак, (него) детонација приликом 
разарања мостног стуба на београдској стра- 
н и . . .  Стуб je (био) разнесен и гвоздена кон- 
струкција je пала y Саву. Онемогућен je (сва- 
ки) прелаз y  Србију. To je  била среда, 1.05h 
после поноћи . . .

И з  М е м о а р а  — II

У ИЗГНАНСТВУ

Септембар 1914. године почео je са путо- 
вањем, кад ми учитељи обично не путујемо. 
Ишли смо полако од Земуна све даље и даље. 
Петог дана после доласка српске војске y 
Срем освануле смо y Београду, већ помало 
порушеном и остављеном од Београђана . . .  (П) 

. . .  Као ласте кренуле смо ce из Београда 
y јесен на Крстовдан и стигле y Ниш (II). 
Ниш? He, (него) Београд y  Нишу, јер на сва- 
ком кораку сретамо познате и пријатеље из 
Београда. Врло брзо снађемо ce и овде. Бога- 
та јесен, која je  околину нишку још и позла- 
тила, расположила je и нас бескућнике. При- 
бијали смо ce уз оне који су нас љубазно и 
срдачно дочекали . . . (П)

. . .  Ова стара српска варош заинтересо- 
вала нас je необично, те смо посве заборавиле 
(на) рат, далеко од граница свога дома. Све 
je за нас било занимљиво: врло скромне наше 
материјалне прилике и прилагођавање новој 
средини, тражење зараде и посла. Тако смо 
на заузимање наше добре пријатељице На- 
деж де Петровићеве и постављене за учитељи- 
це y Радујевцу, но пошто je то била војничка 
зона, остале смо y  Нишу. Са ратишта стиза- 
ле су вести преко прес-бироа и испуњавале 
нас нервозом и страхом. Тих дана летели су 
и авиони над Нишом и бацали бомбе . . .  y са- 
ме градске улице, где су причиниле многе 
људске жртве и створиле панику међу гра- 
ђанством y пренасељеном Нишу . . .  (II)

Златна јесен, јер je већ захладило, a била 
je родна година, испунила нас je ведрим ра- 
сположењем и спокојством, уверене, да ћемо 
са најскромнијим својим материјалним сред-
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ствима ипак добро живети и бити задовоље- 
не. Добијале смо no 1 кг грожђа или шљива 
и по 20 dkg хлеба дневно за нас д в е . . .  Лепо 
српско гостопримство било нам je указано 
пријатељским дочеком и старањем, те смо 
имале куда главу склонити. (II)

Колега г. Веља Павловић — бринуо ce о 
нама као прави пријатељ, и препоручио нас 
je симпатичној и доброј нашој колегиници — 
учитељици гђици Јелени Петровићевој. Она, 
нежна и уморена силним пословима, разу- 
мела je све и свакоме je хтела помоћи, (а) 
доспевала je да ce брине и за нас, да нас 
смести. Радосно je рекла тада: „Хвала Богу, 
да сам и ту бригу пребринула, те не морате 
још коју ноћ пробдети код „Руског цара“ . . .  
(хотел y  Нишу — прим. а.). (П)

Ишли су за нама разни неспокојни гла- 
сови: о многим стрељаним Земунцима и Срем- 
цима, одмах по доласку Аустријанаца y  Зе- 
мун, о издатим потерницама, онима који су ce 
бекством y Србију спасли. Све те гласове до- 
носили су нам аустриски (војници)-заробљени- 
ци Срби и рањеници, који су листом прела- 
зили y Србију и предавали ce. Посећивали 
смо их. Међу својим познаницима из Зему- 
на нашли смо ce и са братом мога (будућег — 
прим. а.) мужа, поручником Васом Бешлићем, 
Србином из Сент-Андреје. (II)

За лепих јесењих дана излазили смо y  
нишку околину, пролазили поред историског 
нишког града и једном приликом срели ce 
са пок. Васом Бешлићем. Говориле смо му о 
ратним операцијама нервозно и нестрпљиво. 
Учинило му ce чудно (што) смо једва хтеле 
схватити време и огромну важност догађаја, 
кад смо и могле помишљати да ће ce рат ско- 
ро свршити. Говорио нам je: да нема тог вре- 
мена које не би требало жртвовати, нити 
икаквих жртава које не би требало поднети, 
за велику идеју нашег ослобођења и уједи- 
њења . . .  (II)

И з  М е м о а р а  — III 

СКОПСКИ ПЕЈЗАЖИ — ПРОЛЕЋЕ 1915. Г.

Зима нас je затекла y  Скопљу (П) (1914 — 
прим. прир.).

Позив сестрин (Љубица Дорошки — прим. 
прир.) из Скопља једва нас налази y Нишу, 
и ми фургонима путујемо y Скопље, пуни сре- 
ће са пораза Аустрије (колубарска битка — 
прим. прир.).

Усред зиме, благо време нашега Југа до- 
чекује нас и ми смо ce брзо свикле. . .  Разно- 
ликост и занимљивост оријента сретам на сва- 
ком кораку. Лутам читавог дана по непозна- 
тим малим уличицама, али не за дуго — обу- 
ће више немам. Приморана сам да седим код 
куће. Лаћам ce ручног рада, a постајем опет 
и учитељица, ма и са два ђака.

Туциндан, ни снега, ни хладноће. Ја ce 
искрадам (из куће) ма и са подераним ђоно- 
вима. Ж ивост (у граду) на све стране; наше 
избеглице пролазе y  групицама, састају ce

свакодневно; скоро сваког дана понеко(г пре- 
познајем). Састајем ce са приспелим аустри- 
ским војницима и официрима. Господин ин- 
жињер, Милан Попов из Земуна, прича како 
ce предао са четом (војника) својим Срби- 
ма, a покоју вест доноси нам и из нашег за- 
вичаја. И други војници и официри што ме 
виде, сретају ме редовно (са) страшним по- 
здравима. Г. Димитрије Стојковић, трговац из 
Земуна, и сам блажен што им je измакао — 
гледа ме разрогачено и не мислећи y  тај час, 
пита гласно — О, госпођице Маро, па зар 
ВАС нису обесили?!!! (III)

Уморна, пред вече сам ce враћала пуна 
слика и утисака y души, да их y  бесаним 
ноћима развијам и ређам, и задовољно пре- 
живљујем. Већ касно увече траже нас обе 
сестре (?). У гимназију je приспела Мисија, 
која хоће да обрадује нас бескућнике за благ- 
дан. Гомила избеглица пропушта ме y  дворану 
y којој радосно поздрављам нашу добру гђицу 
Јелену Петровић, учитељицу из Ниша, која 
je неуморно радила y многим одборима да ce 
помогне избеглицама. Добила сам ципеле!

— He смета ако су жуте, топле су, добре 
he бити за ово хладно време — шаљу нам 
их Американци! говорила je гђица Јелена. 
Сада су биле осигуране све моје шетње и 
лутања.

У фебруару, стигла je y  Скопље Мисија 
леди Пеџет (1915. прим. а.) где смо и ми као 
болничарке радиле до Ђурђевдана, кад ce 
Мисија вратила y Енглеску. (III)

Једног дана, срела сам ce са Савчицом 
(пријатељица Надежде Петровић —  прим, 
прир.) на Душановом мосту. Била je  пошла 
к мени да ми каже, да y болници Мисије леди 
Пеџет има места и за мене и за моју сестру. 
Говорила je благо, сестрински (нежно), да ће- 
мо y раду заборавити све што смо скоро пре- 
трпеле, y  Црвеном Крсту, y коме можемо ра- 
дити као сестре болничарке. Бринула ce о 
нама да заборавимо да смо y далеком крају
од својих к ућ а__ (фрагмент концептираног
писма на ђачкој свесци из 1923. г. — Ф).

Сваки часак искористила сам, да задо- 
вољим своје интересовање y Скопљу. Пазарни 
дани сваке недеље били су за мене особито 
прилика, да на пазар изнесене наше прекрасне 
народне везове упознајем и студирам њихову 
велику вредност и лепоту. Сваког уторка од 
раног јутра, чучала сам испред: бошча, ра- 
ширених убруса, чевржа, кошуља и марама 
и жалила што нисам y  могућности као Енгле- 
скиње, које су однеле масу најлепших шара 
и везова за Енглеску да их (купим). Ја сам 
ce трудила да их примим и задржим y  души 
својој, па сам их задржала и до данас. (III)

И з  М е м о а р а  — IV 

СКОПСКИ ПЕЈЗАЖИ — 2

. . .  To ми бејаше најмилија забава, по- 
сматрати ову дивну хармонију боја и облика 
y освиту пролетње зоре или меких предве- 
черја пролећа. И док ce ја дивим свему ово-
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ме и трудим ce да сваку ниансу назовем што 
нежнијим именом, дотле страховито натова- 
рени хамали гегуцкају поред мене стењући 
под силним теретом. Жалим њих и децу им, 
чија нејака и слаба плећа још измалена спре- 
мају за (ове) терете, који и поред непрестаног 
навикавања ипак премашају њихову снагу и
изједначују их са ........... (?). Промичу и буле
са јашмацима на лицу, a отменије са амбре- 
лићима и по облачном дану журно корачају 
са бошчама са „поседак" својим познаници- 
ма. Иза високих ружних, неолепљених беде- 
ма крију ce домови турски са лепим башча- 
ма пуних руж а и другог цвећа сваког годи- 
шњег доба. Много je и пустих турских кућа 
(после 1912. г. — прим. прир.). Остале су само 
буле са нејаком децом: животаре бедно, про- 
дајући пешкире, чаршаве, шалваре, јелеке, 
зарове итд. Are и бегови напустили су чак 
и богате чифлуке и имања да им не суди 
некадашња раја. Улицом журно пролазе љу- 
ди, саобраћај je жив. Чујем, споразумевају 
ce на разним језицима: на српском, турском, 
арнаутском, грчком, бугарском, јеврејском. 
Овај час чујем хоџу са џамије. Далеко ce раз- 
леж е (његов) тенор са увек једноликом ари- 
јом и рефреном: „Алах екбер“ — Бог je ми- 
лостив — позивајући правоверне на молит- 
ву. (П)

. . .  Пођем даље д у ж  Вардара. Пријатна ми 
je и мила ова шетња: са обала његових радо 
погледам свакога часа на недалеку околину, 
која j e . . .  већ богато пролећем украшена. 
Гледам je  кроз лаки и топли ваздух, који све 
заобљава, глади и даје свему неке лепше 
од обичних облика, све je тако меко и дивно 
као танана свила. И жалим, што ће заласком 
сунца нестати ових дивних слика. Сутра ће ce 
можда сунце скрити иза облака. . .  И заиста, 
док сам ce ја поздравила и проговорила не- 
колико речи са неким нашим Земунцима, 
сунце je полако и зашло, па ти данас не би(х) 
могла испричати његове лепоте . . .  (П)

. . .  Лутам улицама, a из мојих сањарија 
буди ме песма ђачке чете (1 300 каплара —  
прим. а) која звучно тешко одјекује преко 
Вардара: „Где je српска Војводина?" са по- 
знатим завршетком: У срцима Србадије“. И 
идем, корачам, војничким кораком за песмом 
да слушам и „Хај y  гори“, бели двори“ . . .  Још
су одјекивале пророчке речи: ........ Од Балка-
на до Адрије“, a ја сам ce  питала: да ли су  
њихови песници онда y  младости били мла- 
ђи од нас или су више љубили домовину? 
(III-3). Ево, пролази ђачка чета, млади, ве- 
сели, поносити, али не и уморни, враћају ce 
са вежбе. Дивна, велика деца! Хладни и уко- 
чени, позивају толики ваши другови по по- 
љима Србије —  љубљена деца њена, чији су 
последњи откуцаји срца припали њој. (П).

МИСИЈА ШКОТСКИХ Ж ЕНА  
(запис — табак V)

У Прокупљу je било много рањених бом- 
бама, остављених од Германаца приликом њи- 
ховог повлачења 1918. године. Шкотске жене

долазиле су сваки дан камионима и односи- 
ле рањенике y  Ниш. Првог дана кад су до- 
шле, нико их није дочекао, ни предусрео. На 
интервенцију доктора Обрадовића, да би их 
требало лепо дочекати, обратих ce двема го- 
спођама, које су тога часа донеле понуде y 
болницу, да оне дочекају Енглескиње, јер сам 
ја била заузета, вазда y  кујни. Оне ми одго- 
ворише да никако не могу, јер нису y  тоале- 
ти, не могу да ce споразумеју јер не знају 
енглески итд. Тад није било друкчије, него да 
их дочекам ја. За час ce спремила закуска 
и оне су весело ћеретале са мном — и то 
српски, и са гђом пуковника Драгојловића, y 
чији су стан уведене. Тад je ушла једна жена, 
чији (су) муж, три брата и два зета били на 
Солунском фронту и замолила (нас), да (ли) и 
она сме видети Енглескиње. Ја je уведох, a 
она je пресрећно слушала моју лепу скора- 
шњу познаницу, која je испрекидано говори- 
ла „српски“: „ Ј а . . .  две године . . .  Кајмакча- 
лан . . .  српски в о јн и к ... вери гуд . . A моја 
„стрина Марица" гледала ју  je са усхићењем  
и преко бригом избразданих образа, скотрља- 
ле cy ce две топле и светле сузе; и она je 
тога момента пришла и ухватила младу де- 
војку од својих двадесет година за руку и 
рекла јој српски: „Дај, да пољубим твоју 
златну руку, која je нашу браћу неговала!"

Пријатељство са Надеж дол Петровић

У рукописној заосташшмни Маре Ко- 
вачевић-Бешлић на много места помиње 
ce »ме Надежде Петровић. Пријатељство 
са познатом сликарком оставило je дубок 
траг y  личности Маре Ковачевић. Сећања 
на поједине периоде тог пријатељства М. 
Ковачевић-Бешлић забележила je y  не- 
колико краћих запмаа, и y  једном преда- 
вању. По обиму je највећи сачувани кон- 
цепт предавања (табак V) о Надежди Пе- 
тровић и њеној делатности на пољу фол- 
клорне орнаментике, са доета драгоцених 
сведочаиетава о заједничком деловању и о 
аутентичним погледима Н. Петровић на ову 
грану народне уметности. Остали записи 
потичу из Мемоара М. Ковачевћ-Бешлић, 
који су за ово поглавље посебно издвоје- 
ни и уобличени y  јединствену целину. У  
заоетавштини не налазимо, на жалост, до- 
кумент који би био дирегктан траг велике 
сликарке (писма, дописнице), сем једне 
бледе фотографије Н. Петровић, познате и 
репродуковагае (Н. П. поред Мештровићеве 
скулптуре Моја мајка) и једне њене по- 
ратне дописоне карте/фотографије као хе- 
роине I светоког рата (ирилог). Зна ce
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поуздано само за даписиу карту Н. Петро- 
вић упућену Мари Ковачевић маја 1910. г. 
из Шкофије Локе, жоја ce чува y архиви 
Легата Надежде и Растка Петровића y 
Ееограду.24

Забелешке Маре Ковачевић-Бешлић о 
Надежди Петровић можемо оценити као 
скроман, алм драгоцен прилог упознавању 
ове значајне личности наше модерне умет- 
ности, културе и, шире, историје с по- 
четжа овог века. Према једном запису Ма- 
ре Ковачевић-Бешлић, њвно лознанство са 
Надеждом Петровић датира од 1903. г. (та 
реченица глааи: „Из 1903. гадине je она 
(слика) кад сам ce упознала са цењеном 
кућом Петравићевом“ — IV). Дугогодишње 
и р е т о  плодно пријатеЈнство траје све до 
смрти познате сликарке y ваљевској &ол- 
ници 1915. године. Интересантно je наве- 
сти како je дошло до познаиспва ове две 
изузетне жене. Мара Ковачевић-Бешлић 
испричала je тај догађај новинарки Селе- 
ни Дукић, што je она објавила y „Поли- 
тици“.25 Доиосимо јвдну краћу целину из 
тога чланка, a екоја веома живо скицира 
и сам портрет Н. Петровић :

— Путовала сам са једном чудном дамом. 
Плава, разбарушена са огромном косом. Ву- 
кла je неке даске са собом y купеу. Сасвим 
необична жена, сем тога — нешнирана . . .

To je  било доба кад cy ce жене без изу- 
зетака „шнирале“, то јест, утезале ce y окло- 
пе који су имали да удесе одређену линију 
фигури.

— Где je путовала та госпођа? питала je 
Марија (Мара Ковачевић — прим.).

— Сишла je са воза заједно са мном y 
селу. He знам где je могла отићи. Више je ни- 
сам видела.

Марија je дуго преговарала са сеоским ме- 
ханџијом.

— Шта je то, вас две ж ене и једно дете. 
To ми ce не исплати — говорио je он.

— Наћи ћу вам још једну госпођу која je 
сад y  селу. Онда нам морате кувати.

И Марија je кренула селом, с намером да 
мало прошета и са надом да ће срести ту го- 
спођу о којој јој je газдарица говорила. Лу- 
тајући кроз прашњаве сеоске сокачиће и пу- 
тање између кућа, наишла je на једну њиву 
где ce врло жито. Десетак жена и људи било 
je упослено, a y једном крају седела je заи- 
ста чудна женска прилика пред ногарима и 
разапетим платном — и вредно мазала.

Била je то Надежда Петровић.
— Госпођо, опростите — ословила je Ма- 

рија Ковачевић — хоћете ли да прихватите 
мој предлог да ce заједно хранимо y сеоској

механи. Ја сам учитељица из Земуна и до- 
шла сам са једном госпођом и њеним дете- 
том да овде проведем лето . . .

Надежда Петровић je одговорила доста 
хладно и укочено. Можда није волела да јој 
ce смета y раду, или je уопште била таквог 
држања.

Ипак, пристала je на понуђени предлог.
— Мени je свеједно, уосталом. Овде je ле- 

то, људи раде, и за мене има безброј мотива. 
Побегла сам из Београда да на миру радим.

Надежда Петровић 

Nadezda Petrovic

У прљавој сеоској кафаници ручавале су 
читав месец дана, док су за другим столови- 
ма сељаци испијали чокање и гласно ce чу- 
дили шта ће ове варошке жене y њиховом 
селу где нема ништа да ce види.

Понекад, кад би ce Надежда расположи- 
ла, развијала je Марији своје уметничке по- 
гледе и остављала на газдарицу запањујући  
утисак.

— Ово као да je и жена и мушкарац — 
говорила je газдарица насамо Марији, и није 
схватала шта то Марију одушевљава.

181



С Л А В И Ц А  Г А Р О Њ А

Кад ce Надежда Петровић опраштала, 
рекла je Марији:

— Кад будете прелазили преко, дођите да 
ce видимо. Ево вам моје адресе.

(Селена Дукић: Једно летовање y
Рвснику, „Политика", од 16. окт.
1933)

У овом предавануу о Надежди Петровић 
и њеном интересовагау за нарадни вез и 
орнаменпикту, Мара Ковачевић-Бешлић je 
кроз ову, ни мало занемарљиву област де- 
ловања велике сликарке, дала н>ен нај- 
потпунији духовни партрет. Навешћемо 
најзначајније изводе из тог предавања.

„ . . .  О овоме ce y  свим вишим и нижим 
круговима водила реч, кад je Надежда Пе- 
тровић ступила за наставницу цртања Више 
женске школе. (1908. прим. прир.) Од тога до- 
ба и Надежда улази y  овај посао заједно са 
сликарем Инкиостријем (Медењак — прим. 
прир.). Помоћу цртања . . .  Надежда наставом 
уводи y ђачке кругове народну орнаменти- 
ку. . . .  Она прва објашњава ученицима гео- 
метријске облике и шаре, тако карактери- 
стичне y нашој орнаментици и њима прести- 
лизоване разноврсне натуралистичке мотиве. 
Врло je  ценила уметничко осећање нашег на- 
рода. Имала je за то нарочито поимање. За- 
лазећи y народ студирала je његове животне 
прилике и налазила je тај осећај реализован 
y производима народне (радиности): на оделу, 
рубљу, алату. Као сликар и стручњак тума- 
чила га je зналачки, дивећи ce комбинаци- 
јама линија наших везова, комбинованих y  
љупке орнаменте. . .  Задржала ce на склад- 
ној простоти стилизованих облика који су 
били изражени као украси на безбројним 
предметима с уметничком основом и саврше- 
ном техничком израдом. Није превидела ни 
изванредне и разноврсне боје које су ожив- 
љавале танка „сади“ платна и грубо кудељ- 
но ткање, записивала je  и симболику, душу 
веза и шара. Она je душом разумела говор 
исписаних лозица, божурова, цветова са Ко- 
сова и зумбулових струкова са рукава и за- 
рукавља и стилизованих паунових пера. На- 
глашавала je да шаре пре свега треба по на- 
роду прикупити и чувати их y  музејима да 
их не би префињени укус странаца одабирао 
и износио из земље. Том истом љубављу je 
неуморно прикупљала и суревњиво чувала 
ретке примерке и поносито истицала њихову 
јединствену лепоту и велику уметничку вред- 
ност. „Све би то служило оплемењивању уку- 
са“, говорила je  она, „развијању естетских 
осећања и маште за доцнија самостална ства- 
рања“.

. . .  Врло често сам одлазила y њен атеље, 
где су осим сликарских платна чувана и оде- 
ла Старе Србије — њена дивна збирка на-

родних костима. Код ње сам тада први пут 
видела тај чаробни свет везова и шара. Пре- 
гледала сам их и проучавала, користећи ce 
њеним богатим искуством и поуком. Памтила 
сам њена приказивања народних шара и ту- 
мачења мотива. У души сам задржала сву 
ту лепоту и увек благосиљала час кад сам 
ce са Надеждом упознала.

На путовањима својим по Старој Србији, 
мада увек заузета нарочитом патриотском ми- 
сијом, (Надежда) je налазила увек времена 
да по забаченим селима на саборима окупи 
око себе девојке и жене y живописној њи- 
ховој ношњи, те да јој оне после код куће 
као драгој гошћи из шарених сандука изне- 
су сву девојачку и невестинску спрему (и по- 
кажу): убрусе, кошуље, тканице, јелеке, зу- 
буне . . .  Као уметник и естета констатовала je 
да су костими скопских и косовских жена и 
девојака више него лепи; да je њихова идеја 
савршена симболика народних песама, a тех- 
ничка израда — уметност. Одбирала их je и 
понела са собом ту скупоцену збирку y Бео- 
град, родитељској кући, да ce од њих ника- 
да не одвоји. Понела их je са собом и y  Париз 
на своје студије, где су изазвале свеопште 
искрено дивљење Француза и чиниле част 
нашој народној уметности. Скоро после На- 
деждине смрти, комплетна неокрњена збир- 
ка ових костима враћена je y земљу и дато 
јој je достојно и видно место y  Етнографском 
музеју. Надежди je било много стало да ce 
народним рукотворинама заинтересује што ви- 
ше људи, да ce пишу исцрпне студије, да ce 
створи литература, да ce среде и сликају 
албуми шара и народних одела који ће бити 
приступачни широким масама . . .  Ж елела je  
да народни вез, ткање уђе y  сваки наш к у т . . .  
Спомињала je да би ce и студирањем дошло 
до позитивних резултата y  погледу стилизо- 
вања линија y слике, слагања боја, хармоно- 
вања композиције шара, дакле, свестраног 
примењивања наше народне орнаментике. 
Развио би ce народни декоративни стил. Окру- 
жили бисмо ce тад укусним производима на- 
родне уметности. Оне постоје и данас y на- 
роду, али на жалост непримењено. Нисмо ce 
њима улепшали, те с правом може питати г. 
Црњански: „Зашто наше шаре нема на прсте- 
ну с рубином, као кап росе на њему?“

Говорила ми je Надежда Петровић о на- 
шим народним орнаментима из других дале- 
ких крајева Југославије који су (сада) осло- 
бођени и уједињени и као празнична звона 
одјекивале су (тада) њене речи љубави за  
родну груду. Били су то наговештаји неиз- 
мерних, надчовечанских борби којима смо 
ишли y  сусрет. Она je слутила о њима, a 
ми смо их, ево, преживели и доживели осло- 
бођење за које ce борила и Надежда Петро- 
вићева, али га није дочекала. Била je  једна 
од великих жена нације чије име нећемо ни- 
када заборавити. Љубав за родну груду са- 
горела je и њен живот, пун самопожртвова- 
ња, те га je као оно некада косовски јунаци 
и сама на бојном пољу принела отаџбини."
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Ратни сусрети две пријатељице најне- 
посреднија су и «ајживља сведочанства 
која налазимо y Мемоарима М. Ковачевић- 
-Бешлић. Налазимо aux y III табаку ових 
записа, a угготребл>ени оу и фрагменти (Ф)
— пронађенм на корицама ђачке свеске из 
1923. г., чиме смо добили један заокружен 
мемоарсни текст.

,Божић ми je донео изванредну радост. 
Као без душе дотрчала ми je једна од се- 
стара Петровићевих и јавила, да je са боји- 
шта стигла да Божић са сестрама проведе мо- 
ја драга Надежда. To сам чула уочи Божића 
пред само Бадње вече. . . .

Ж урила сам преко Вардара и не могући 
од узбуђења дочекати, још из авлије поздра- 
вих (укућане) са: „Христос ce роди!“

Надежда ме je мило гледала: „Ваистину 
ce роди, моја Маро . . .  и овде y Скопљу и y 
Београду моме и y твом завичају и до Загре- 
ба нашег и беле Љубљане — свуд по целој 
нашој великој Југославији!"

Честитала сам јој Божић плачући од сре- 
ће и радости — али, она je тада замишљено 
заћутала, a један болан израз прелио je њене 
некад свеже образе и насмејане црте (лица). 
Заћутале смо обе.

Нисам смела ни једном речју прекинути 
то болно ћутање, ни казати јој да дубоко 
саосећам жалост и тугу за сестрицом њеном 
драгом (Драгица, умрла 1915, 7. јануара — 
прим. прир.) љубимицом целе породице, пла- 
вооким и плавокосим девојчетом, која je баш 
пред Видовдан отпутовала y Вестфалију . . .  
и тамо умрла (од туберкулозе — прим. прир.).

Уморена ратним тегобама, јер није ни од- 
лазила са ратишта, опорављала ce (Надежда) 
неко време y Скопљу. III-1)

. . .  У собици седела сам уз постељу На- 
деждину јер je била слаба . . .  (Ф)

. . .  И том приликом прелазиле смо до- 
гађаје и оцењивале њихову вредност и наш 
успех са маленим својим уделом. Говориле 
смо о патриотским акцијама y Јужној Срби- 
ји, сакупљању народног блага, где je  На- 
деж да од најранијег времена редовно уче- 
ствовала . . .  па je и мени предлагала да оста- 
вим Срем и да сву своју снагу, умење и љу- 
бав пренесем и посветим [ce] раду y Јужној 
Србији. „Можда he по исходу рата то бити 
могуће . . .  можда . . ." —  то су њене речи.

Ја сам била задовољна и срећна (у Скоп- 
љу). Дотле je она погођена жалошћу за се- 
стром, изненађивала све нас својом резигна- 
цијом и болним расположењем.

Спремала ce на бојиште. Опростиле смо ce, 
да ce никада више не видимо. На Велики Пе- 
так, петнаесте године, умрла je Надежда." 
(III—2)

Цружење са члановила Прве југословенске  
уметничке колоније

Посећујући готово свакодневно гостољу- 
бкву кућу Мите Петровића y Ратаракој 
улици бр. 32 y Беаграду, Мара Ковачевић 
je упознала умепничии жруг Надежде Пе- 
тровић. Чланоии Кологаије, припадници го- 
тово исте генерације, блиаки по 'схватању 
модерне уметнаоти и адушевљени побар- 
нкци југоеловенокаг уметничког, a патом 
и гголитичког јединства, готово редовно су 
при овахом боравку y Београду одседали 
y кућ.и Петровића, a нарочито y спвриоду 
живе активности настале лосле одржавања 
Прве југословеноке изложбе y Београду 
1904. године и оснивања Прве југословен- 
ске уметиичке колоније.26 У атмосфври 
дружељубља и осгварења великих идеала, 
учитељица Мара Ковачевић, и сама иден- 
тагчних схватања, уз то сликарски надаре- 
на, имала je прилижу да ce упозна и да 
ce дружи са најзначајнмјим члановима 
Колоније: Иваном Меиггровићем, Рихардом 
Јакооичем, Матејем Јамом и Иваном Гро- 
харом. Пријатељство са словеначким сли- 
карем Иваном Грохаром прерасло je y 
озбиљну везу сентименталне природе, која 
je трајала све до уметникове преране смр- 
тл 1911. године.27

Иван Грохар

У заоставштини Маре Ковачевић-Бе- 
шлић сачувано je девет допжгних карти 
И. Грохара, датараних од 1907. до 1909. 
године, писаних најчешће из Шкофје Ло- 
ке, где je сликар најрађе боравио и нај- 
више радао, затим са Бохмњског језера и 
из родне Сорице (најраније датирана до- 
писна карта коју доносимо као прилог). У 
монографији А. Подбевшека,28 вде су исцрп- 
но обрађени живот и дело Ивана Грохара, 
једног од најзначајиијих предетавника 
словеначког импреоианизма, спомиње ce 
на више места м име учитељице Маре Ко- 
вачевић, која je за великог уметнмжа очи- 
гледно представљaла једну од судбиноких 
веза y животу. Како je дошло до познан- 
ства Маре Ковачевић и Ивана Грохара, 
читамо y монографији А. Подбевшека,29 a
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и з цитотраносг одлом ка сазнајем о и  разлог  
заш то то познанство није крунисано и з а -  
једничким  жмвотсхм:

„Kot nalasè mu je v  pocitnicah 1907 doslo 
v Skofjo Loko povabilo Nadezde Petroviceve, 
naj pride k njej v Belgrad na pocitnice. Grohar 
se je vesel odzval in je prebil pri njej morebiti 
najlepàe trenutke svojega zivljenja. Po tej iz- 
redni Srbkinji se je Grohar seznanil v  Belgradu 
z mnogimi srbskimi izobrazenci. Slucaj je na- 
nesel, da ga je Nadezda nekega dne predstavila 
tudi prijateljici Mari K , uciteljici v  Zemunu. 
Med obema se je kmalu razvilo iskreno prija- 
teljstvo. Grohar prijateljici ni prikrival svoje 
preteklosti, a to, kar ji je povedal, je  povzro- 
èilo, da se je se bolj ogrela zanj. Ponudila mu 
je zakon, ki pa ga je Grohar odklonil, ce§, da 
je se vedno brez eksistence in da ne prenese, 
da bi ga vzdrzevala zena. . .

Једна od npeux дописних карти Ивана Грохара 
Mapu Ковачевић из родне Сорице (датирана 

8. VI 1907)

One of the first post cards sent by Ivan Grohar 
to Mara Kovacevic from  Sorica (dated June 8, 

1907)

Интересантан м веома значајан детаљ 
који илустративно приказује везу слове- 
начког сликара и земуноке учитељице, a 
представља и својеврстан прилог портрету 
Маре Ковачевић, налазимо y пмсму које 
je тада веома млади Растко Петровић „по 
слави“ децембра 1907. године упушо се- 
стри Љубици.30

.......  Било je много гостију, a y јутру сам
ишао y цркву св. Марка и носио колач и ж и- 
то. . . .  A  биће цео дан гостију. И сутра дан 
на патерице, и трећи дан ће доћ Драгине дру- 
гарице, na je Мајка много жита накувала, све 
je сама рукама месила, много je лепо.

A ја једнако једем, чим ce ко окрене, a 
Зора ce љу т и . . .  a M a p a (под. а.) ће да пева 
тропар св. Стевана што Отац најволе и увек 
je помиње, хајде Маро још једном a она ce 
дубоко закашље и пева као да je  мушки глас. 
A Г р о х  a р (подв. а.), Словенац, сликар je 
само гледа и трепће, и пита je да ли уме што 
из његове вере да отпева, она ce пући па 
хоће да проба, али не иде. Он ce са њом 
много забавља . . . “ (из рукописне заоставшти- 
не Растка Петровића коју чува Драгуна-Гуна 
Милетић).

Редовна преписка између М. Ковачевић 
и И. Грохара трајала je годинама, о чему 
налазимо сведочанство y поменутој моно- 
графији.30* Интересаитно je да и Надежда 
Петровић y својој преписци на више места 
помиње ову везу. У писму Рихарду Јако- 
пичу31 <зд 24. 2. 1909. г. поводом анексионе 
кризе и паруке Словенцима, Надежда Пе- 
тровић y својственом темпераменту пору- 
чује:

„ . . .  Хоће ли Грохар доћи код нас y  до- 
бровољце? J e  л и  ј у н а к  д а  c e  б о р и  з а  
M a p y  (вод. а. ) . . .  A Весел,* богме чекамо га 
да буде командант добровољаца . . .  Ми Срби 
врло ратоборно расположени, и ако ваша го- 
спа Аустрија не попусти, биће чуда и по- 
коља како није Европа од 18 столћа дож и- 
ве л а . .

У јединој за >сада нађеној доиисној кар- 
ти32 коју je  Надежда Петровић упутила 
Мари Ковачевић (из Шкофје Локе, маја 
1910. године;, налазимо кратак опис посете 
Грохару, који уз додатан чланак објављен 
y „Боеанској вили“ 1912. г.33 представља 
можда најлешии портрет овог сликара, чо- 
века који je  заиста живео само за умет- 
ност:

....... Ж еља нас je одвела y  Ш кофју Локу,
престоницу Грохареву. .  ,“34

* Фердо Весел, словенац, сликар.
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„ . . .  Зора je била измамила Грохара на 
ливаду де je завршавао свога С е ј  а ч а  y бо- 
жанском одушевљењу сунчаног колорита. Ту 
смо га нашли задовољна — као да je био за- 
довољан изобиљем својих средстава за ж и- 
вот и као да je имао стан! Благом сиромашни, 
a лепотом богати, Грохар je y подне нашао 
затворена врата своје собице a слике му из- 
бачене на цесту, јер je Грохарева вересија 
газдарици била очевиднија неподносивост H e 
ro што je Крањској и Словенском југу била 
очевидна супериорност и знаменитост Гроха- 
ровог талента. Тужан, сетан само за трену- 
так, сиромашни занесени песник ce наскоро 
нашао смештен y једном амбару y коме су 
чуване шишарке . .  .“**

Кроз непуну годину дана (19. априла 
1911) Иван Грохар je умро од туберкулозе. 
Његов гроб, 1913. г. посетила je „ . . .  незна- 
на господична, ки ce je представила за 
Грохарјево знанко отз Земуна. . Била je 
то учитељица Мара Ковачевић.36

О народној ношњи, везу  и ф олклорној 
орнаментици — 

радови Маре Ковачевић-Беш лић

Од свих писаних радова учитељице 
Маре Ковачевић-Бешлић, радови на тему 
фолклорне орнаментике и, ншре, народног 
одевања, обимом и значајем су најдоми- 
нантнији. Бавећи ce овом граном народне 
уметности више него као ласијом, a што 
je огпочела сакупљачком делатношћу y 
првим годинама овог века, сва своја нара- 
сла иакуства, сазнања м љубав према на- 
родном везу, учитељица Мара Ковачевић- 
-Бешлић сублимирала je кроз мнага пре- 
давања, нггампане чланке и један стручан 
рад y годинама између два светска рата, 
постајући тако и сама један од видних по- 
сленика на овом тада скромно истраженом 
пољу етнографије. Њена делатност на овом 
плану није ce зауставила само y тзв. тео- 
ријском раду, па je њена активност још 
изразитија y практичном деловању и ло- 
пуларисању народних костима и орнамен- 
тике. Већ од 1920. године организатор je 
&ројиих изложби руч-них радова y Земуну 
и Београду, о чему истовремено пшпе и 
успешне чланке y београдским гласили- 
ма.37 У име Добротворне женске зедруге 
улућује молбу Министарству содијалне по- 
литике за оснивање радионице женских 
ручних радова y Земуну (чему наравно 
није удовољено),38 a на то организује акци-

Иван Грохар, словеначки сликар  

Ivan Grohar, Slovenian painter

jy сакупљања ретких комада народне но- 
шње по Војводини и широм земље. Пред 
смрт своју ретку и драгоцену колекцију 
народаих ношњи са Косова и Метохије по- 
клања Етнографском музеју y Београду.3® 
Уз то, генерације својих ученица она пре- 
дано обучава y венхтини ручног рада, мак- 
скмално тгроширујући могућност овог 
предмета y школи на једно опште и пга- 
роко васпитање и образовање.40 Предава- 
ња о народном везу на која je позивана 
папуларише и чини атрахтивиим долазећи 
y пратњи девојаха обучених y најразли- 
читије (изворне) ношње из -многих крајева 
наше земље.41 Стога није необично да су 
готово сва предавања учител>ице Маре Ко- 
вачевић-Бешлић на ову тему забележена 
y београдским листовима, a и y њеним 
личним записима. Њихов нарочит квали- 
тет гараитговао je такав одјек. („Политика“
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од 4. 11. 1927. године доноси чланак под 
насловом О лепоти народних орнамената и  
везова“.*2

„Јуче после подне одржала je гђа 
Мара Бешлићка, учител>ица из Зему- 
на . . .  врло успело предавање. . .  Гђа Бе- 
шлић занима ce врло много историским 
развитком и самом техником наших народ- 
них везова. На своме јучерашњем преда- 
вашу, гђа Бешлић je са дубоким иознава- 
њем лриказала учитељицама из Београда 
и Земуна богатство наших орнамената и 
везива. . . “)

На исти начин je најзначајније до тада 
предавање Маре Ковачевић-Бешлић, (О 
народним  рукотворинама и  шарама, 18. 
фебруара 1932. y сали Црвеног крста y 
Симиној улици y Беаграду) орогараћено y 
листовима „Политика" и ,,Време“,43 да би 
к&сније y целини ово лредавање под на- 
словом ЈугосА овенски  народни везови  и  
прим ери  било штампано y интернационал- 
ном женском чаоапису ,,FIDAC“44 (инте- 
грално на француском и енглеском јези- 
ку). У рукописној заоставштини Маре Ко- 
вачевић-Бешлић налазимо још три рада на 
ову тему: Против издавањ а карата са ли -  
ковим а владара и народних мотива из 1934. 
(1. I), Народно одело  из 1934. (24. III; и  
Ж е н с к и  р у ч н и  pad и  његов однос према  
другим  наставним предметима (1930).45 Сви 
побројани радови пружају нам озбиљнији 
увид y ширину и домет теоријског улаже- 
ња Маре Ковачевић-Бешлић y ову грану 
етнологије. У целокупној активно-сти на 
овом плану, Мара Кавачевић-Бешлић сво- 
јом природном склоношћу дубоко и  интуи- 
тивно смело продире y законе и услове на- 
станка ове гране народног стваралаштва, 
супериорно тумачећи њихову техкику и 
технолопију, остајући при томе на нивоу 
есејистичког тумачења материје и импре- 
сконистичко-литерарног казивања. Најве- 
ћи домет стручиости досеже њено преда- 
вање штампано y ревији ,,FIDAC“ (јун 
1933), о којем ћемо посебно говорити. Још 
y првом њеном пгтампаиом чланку46 сре- 
ћемо један карактеристичан начин тутмаче- 
ња народне ориаментике, који he доцни- 
је кад пмше о овај теми увек користити. 
Taj чланак je као пионираии подухват 
изазивао не малу пажшу: ,,У шима (орна- 
ментима — прим. a.) je тсао нежна далека 
песма — ми je тако добро разумемо, исие-

вана радост, бол, срећа, очеиивања и усхи- 
ћења давно уснулих поколења наших же- 
на . . .  Te златне и саилене нити, вилииска 
платна, шарени, весели мотиви и тамни, 
суморни орнаменпи и линије пуне сете, из 
којих читамо читаве бајке и приче давне 
прошлости, дочаравају нам удаљене стране 
и крајеве наше простране отаџбине . .  .“47

У предавању Ж ен ск и  р у ч н и  pad и  ње- 
гов odnoc према àpyiuM  наставним npeàMe- 
тима из  1930. године, М. Ковачевић-Бе- 
шлић даље развија генезу настанка жен- 
ског ручног рада y фолклорној баштини 
наших народа:

„ . . .  Нежним естетским осећањем налази- 
ла je она мотиве спонтано; ж ена их je ода- 
бирала. . .  дајућ им драж и љупкост своје фи- 
не душе, a са невиђеним и прелепим облици- 
ма своје околине. Хтела je, да су око ње и 
(тј. на везу — прим. а.) класови са плодних 
њива, небројени пољски цветови са шарених 
ливада. Она их je на својим убрусима и на 
недрима имала и кад није y природи цвета- 
ло цвеће. Хтела je  да гледа на везу и јањце, 
и лептире, и хрте и агаре, и хатове, бајне 
соколе и утве златокриле, и јеле и јаблане
о којима певају наше народне песме — па. и 
ликове с манастирских фресака. Знала je 
она љубав за родну груду изразити y везу
— везући царске грбове, не заборављајући ни 
скупоцене златне круне владара, ни крсташе 
барјаке, ни печате царске са повеља, са еван- 
ђеља и старих зап и са. . .  To све можемо про- 
читати са радова наших жена, који су основа 
и драгоцени узори и за све наше почетке да- 
н а с ..

Најзанимљивлји записи y вези са на- 
родном ношњом Маре Ковачевић-Бешлић 
су о сакупљачкој делатносии по разним 
крајавима наше земље. Веома сликовито 
описала je y свом предавашу из 1934. г. 
једну од првих жена прегалаца на овом 
послу, Савку Суботић из Новог Сада, с кра- 
ја XIX века:

.......  У овим крајевима (Војводина —
прим. а.) сви предмети те врсте, па често 
и од врло велиоке вредаости, вађени су из 
њихових дубоких сандука и старих орма- 
на и изношени, једино да их види гоепођа 
Савка, која je неумарно обилазила срем- 
ска села да пронађе: пешкире, кошуље, за- 
рукавља, ћилиме, чаршаве са огромним 
„цикнама“ белог веза, за које су јој мла- 
де и снаше гсквориле, да их je сама „пи- 
сала из главе“ и везла њина „баба Ико- 
нија“ или „баба Разуменка". Пасле су опет 
све сложиле на старо место . . .  Музеја није
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било, али свака кућа чувала их je (ношње
— лрим. прир.) од то доба брижл>иво, јер 
je госпођа Савка из Новога Сада улазила 
y сваку кућу, где ce чуо разбој и говори- 
ла им топло и лепо да оу je и оне сељаи-

Двтаљи народног ввза са Косова

ке Сремице мотле добро разумети: да су 
ИјМ шарени ћилими лепо и укусно сложени 
и добро откани; да су бокали, тице, петли- 
ћи, цвеће на кошуљама и  пешкирима ооо- 
бито лепо и фино иввезени; да им радо- 
ви могу ићи на изложбе y далеке крајеве 
где he их туђе образоване жене пажљи-

во разгледати и куловати њихове фине 
,,шлингераје“, како су то оне онда нази- 
вале.. ,“.4в

Оставила je и леп спомен о властитом 
сакупљачком искуству: ....... Лако „сади“

Details of embroidery from Kosovo

платно, танко као источњачки велови, пру- 
жало je врло благородан материјал за на- 
родно одело . . .  Налазила сам зарукавља 
на „сади“ платну y Бачкој, Банату и Сре- 
му. Извезени су били бокали, саксије са 
нарочито стилизованим цветовима и ли- 
шћем, уз њих су биле симетрично постав-
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љене птице, петлићи, пауни, голубови. 
Фини цртеж ce доцније као вез врло пла- 
стично изражава на најтањем платну јер 
je жица за вез нешто дебља, али увек 
бела. . .

„ . . .  Куд год смо стигле, тражиле смо их 
(вез-шаре — прим. а.), упознавале, сређива- 
ле их и бележиле не сневајући да ће нам 
она требати за велике дане који нас чек ају . . .  
Лепе моје колекције народних шара изгубиле 
cy ce и нестале y  рату, али je сећање на њих 
још свеж е и трајно. Своје школско ферије 
проводила сам махом y  Србији. Вукла ме je 
љубав према тој дивној, мени драгој земљи, 
коју сам сматрала својом отаџбином. . .  Ту сам 
упознала обиље лепоте народних мотива и 
народне ношње. To ми je  онда, као и данас, 
чинило много радости и среће . . (Из говора 
против издавања карата са ликовима владара 
и народних мотива — 1934, стр. 2).

Најстручнији њен рад на ову тему 
представља рад Југословенски народни ве- 
зсви  и прпмери  објављен y ревији ,,FIDAC“ 
(№ 6, Paris, 1933), y отриличној мери осло- 
њен на научну апаратуру. Након краћег 
увода о значају и оригиналности југосло- 
венске фолклорне орнаментике, кроз прву 
целину дат je исцрпан историјат делова- 
н>а различитих посленика на овом ллану y 
прошлом и овом веку: од Савке Суботић 
(1880—1890), преко Удружења београдских 
госпођа (1889), до краљице Наталије Обре- 
новић која je материјално поматала ову 
активност. С нарочитом пажњом ce М. Ко- 
вачевић-Бешлић задржава на именима 
учитељица које cy ce бавиле сакупљањем 
народног блага, a помиње -и најзначајније 
колекције народних везова и мустри које 
су због материјалних неприлика биле не- 
доступне јавности.51 Интетрално, она прати 
развој уметности народног веза и са те- 
риторија Далмадије и Хрватске, где су 
сакупљачку активност започеле припадни- 
це аустријског племства, које су народне 
везове и чипке куповале по селима y ве- 
ликим количинама, украшавале њима сво- 
је домове, излагале <их, па чаж y Бечу 
штампале албуме мустри са проггратном 
литературом. Ово je иницирало даље ин- 
тере)СОвање наших посленика на овом те- 
рену за сакупљање народног веза.52 Дру- 
га целина овог рада бави ce генезом фол- 
клорне орнаментике, чије смо најинтере- 
сантнм.је делаве већ имали прилике да упо- 
знамо кроз претходно наведене цитате. За-
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нимљиво je, као илустрацију, додати из 
овог рада и тумачење М. Ковачевић-Бе- 
шлић о народном везу Скопске Црне Горе:

„ . . .  Пођимо од Скапске Црне Горе . . .  
Црна боја домшшра на везу, прошарана 
дискретно зеленом или тамно плавом. Мо- 
тив je уткан; то су одела најстаријег да- 
тума. Има -их и са црном основом, али 
прошараних црвеном бојом и златним ни- 
тима. Када смо питали: ,Зашто има толико 
црне боје на шари?‘, сељанка je одгово- 
рила: ,То je жалост од Косова‘. Златне ни- 
тк на тканини приказују племство и бо- 
гатство y доба царства, a црвеном нити y 
средини што je проихарано: , . . .  To je нада 
да ћемо ce ослободити . . додаје она ..  .“53

На крају овог рада М. Ковачевић-Бе- 
шлић износи кратку анализу начина из- 
раде чишш y нашим крајевима, за шта 
даје и интересантну класификациј у.54 У 
закључку даје пресек целокупне матери- 
је, који завршава пасусом, на неки начин 
сублимацијом свеколиког иокуства симбо- 
лисаног нарадном шарк>м из Скопске Црне 
Горе:

„ . . .  Без икакгве школе или специјалног 
учења, једино кроз наслеђе овојих мајки, 
рођено из патриотизма, патњи, мука, без- 
нађа и борби, пренвсено од својих преда- 
ка, југословенске жене због тога и због 
своје л>убави за лепоту и традицију, оста- 
вкле су нам бесмртно дело. Цриа боја као 
карактериетика многих шара постаје ра- 
зумљива кроз сазнање о њиховом робова- 
њу, њиховој херојској истрајности, док 
црвена сведочи о сдају прошлости и нади 
y нову стварност м бољу будућ«ост.“55

Остали списи

Ову групу рукописа из заоставштине 
учитељице Маре Ковачевић-Бешлић сачи- 
њавају: текстови тсквора читаних y удру- 
жењима чији je члан била, или говори 
пригодног карактера; предавања на одре- 
ђене теме практачно-ангажованог каракте- 
ра; слободни састави за децу и драмски 
стиховани дијалози — скечеви за школ- 
ске приредбе. Последши говор Мара Кова- 
чевић-Бешлић je написала 1953. године по- 
водом 175 година од оснивања сомборске
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Учитељске пжоле. Прочитала га je испред 
старе зграде Препарандије, као представ- 
ник генерације матураната из 1897/98. го- 
дине:50

„ . . .  Ево, споменула сам прошлост учи- 
тел»ске школе y Сомбору и своје професо- 
ре, другове и другарице. Овога часа y при- 
сутних нећемо видети ни оседеле власи, ни 
оронулу телесну снагу даровану драговол>- 
но служби народу и  свом позиву, нећемо 
бројати ни рачунати многе године, ни при- 
метити разорне трагове исиисане y борама 
лица. Покушаћемо то да гледамо љупким 
и срећним очима младости заборављајући 
на старост живота, да не би реметили успо- 
мене младости. Неће нам сметати ни што 
данас y Сомборским улицама пролазе мла-

ди, нама непознати људи — Сомбор нам 
je ипак драг, y њему смо провели своју 
срећну и безбрижну младост. На крају 
овога казивања завршавам и летолис учи- 
тељске школе и летопис нашег школова- 
ња, генерације учитељица и учитеља из
1898. године. Док смо још живи ово he 
бити драга успомена наше младости, a они- 
ма који после нас долазе можда he бити 
занимљиве личности, живот и догађаји ко- 
ји су претходили новом, напредном соци- 
јалистичком времену ових данашњих дана.“ 

Сви побројани рукописи од мањег су 
значаја за овај рад, али корисни да ce 
помену да би ce y потпуности формирала 
слика личности и делатности Маре Кова- 
чевић-Бешлић.
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С Л А В И Ц А  Г А Р О Н .А

Н А П О М Е Н Е

1 Сва употребљена рукописна и докумен- 
тарна заоставштина учитељице Маре Кова- 
чевић-Бешлић налази ce y  приватној архиви 
породице Бабовић-Бешлић y Земуну (нада- 
ље: Архив породице Б-Б — АПББ).

2 Службенички лист Државне основне 
школе y Земуну од 1924 (АПББ).

3 Исидора Секулић: Мој круг кредом  (при- 
редио Радован Поповић), Београд, 1984, стр. 
265 (Животопис). И. Секулић je положила 
испит зрелости y сомборској Учитељској шко- 
ли (Препарандији) 1894. год.

4 Службенички лист ДОШ y Земуну од 
1924 (АПББ).

5 Исто.
6 „Народна просвета“ — орган Југословен- 

ског учитељског удружења, бр. 20, Београд, 
11. XI 1937, стр. 2 (АПББ).

7 Исто.
® Реченица која he ce y целости цитира- 

ти y III поглављу овог рада (табак IV Мвмоа- 
ра — писама Селени Дукић — АПББ).

» Усмена изјава Олге Бабовић и Наде 
Марковић, поћерки учитељице Маре Коваче- 
вић-Бешлић.

Селена Дукић: Историја учитељице из 
Земуна осуђене на смрт, „Политика", 15. окто- 
бар 1933 (АПББ).

и  Исто. „Политика", 20. октобар 1933.
12 Исто. „Политика", 22. октобар 1933. Та- 

кође, властити запис Маре Ковачевић-Бешлић 
y Мемоарима — табак III (АПББ).

13 Селена Дукић: Историја учитељицв из 
Зем уна . . „Политика", 21. октобар 1933; за- 
пис Маре Ковачевић-Бешлић y Мемоарима, 
табак III (АПББ).

14 Запис y  Мемоарима (табак III), цитиран 
y III поглављу овог рада (АПББ).

15 Службенички лист ДОШ y  Земуну од 
1924 (АПББ); Селена Дукић: Историја учитв- 
љице из Земуна . . „Политика“, 21—26. окто- 
бар 1933 (фељтон по усменом сведочењу учи- 
тељице Маре Ковачевић-Бешлић).

16 Службенички лист ДОШ y  Земуну од 
1924 (АПББ); ФИДАЦ — помоћна женска сек- 
ција y  Југославији са седиштем y  Београду.

17 Свечана Академија посвећена успоме- 
ни на Надежду Петровић, поводом 20-годи- 
шњице њене смрти, одржана je  1. јула 1935, 
где je Мара Ковачевић-Бешлић одржала вео- 
ма успело предавање на тему Надежда Пе- 
тровић и њен утицај y  проучавању народнв 
орнамвнтике (АПББ).

18 Говор Против редукције жвна одржан 
на Конференцији учитељица града Београда. 
Земуна и Панчева, 15. III 1934 (АПББ).

19 „Народна просвета — орган југословен- 
ског учитељског удружењ а, Београд, 11, XI 
1937, бр. 20, стр. 3.

20 Исто.

21 Др Радомир Макарић: Сомборска учи- 
твљска школа  (у периоду делатности Николе 
Ђ. Вукићевића) — Нови Сад, 1965.

22 „Народна просвета" — орган Југосло- 
венског учитељског удружења, Београд, 11. XI 
1937, стр. 3.

23 Селена Дукић, млади и ретко таленто- 
вани новинар, приповедач и песник. Једна од 
четири жене-новинара y „Политици" пре II 
светског рата. Најзапаженији јој je фељтон 
y 12 наставака о учитељици Мари Ковачевић- 
-Бешлић (1933). Умрла je од туберкулозе 1935. 
г , y двадесет и петој години живота. (Извор: 
Нада Дорошки — Књига после смрти, „Поли- 
тика“, 17. фебруар 1974).

24 Др Катарина Амброзић: Надежда Пе- 
тровић, Београд, 1978, стр. 300 (Информација 
Документационог центра Народног музеја y 
Београду да ce преписка Н. Петровић налази 
y Легату Надежде и Растка Петровића y Бео- 
граду).

25 Селена Дукић: Историја учитвљице из 
Земуна . . . ,  „Политика", 16. октобар 1933.

26 Др Катарина Амброзић: Надвжда Пе- 
тровић, Београд, 1978, стр. 145—15.

27 Антон Подбевшек: Иван Трохар — тра- 
гедија словенскега уметника, Љубљана, 1937, 
стр. 312.

28 Наведено дело.
29 Исто, стр. 277.
30 „Политика", 1985, 18. мај: из чланка 

Р. Поповића Необјављена збирка, стр. 10.
зоз Исто, стр. 284, 293.
31 Др Катарина Амброзић: Надежда Пе- 

тровић, Београд, 1978, стр. 255.
32 Дописна карта Н. Петровић упућена 

Мари Ковачевић била нам je недоступна због 
сређивања документацијске грађе која ce 
обавља y Легату Надежде и Растка Петрови- 
ћа (1985. г.). Цитирана je no одломку из ди- 
сертације др К. Амброзић Надежда Петровић, 
Београд, 1978, стр. 300, фуснота: 706.

33 Наведено дело, стр. 300, фуснота: 708.
34 Цитирани део из дописне карте (наве- 

дено дело, стр. 300, фуснота: 706).
3» Цитирани део из „Босанске виле“ (нав. 

дело, стр. 300, фуснота: 708).
з« Антон Подбевшек: Иван Грохар, Љу- 

бљана, 1937, стр. 327.
37 „Политика", бр. 7012 од 4. XI 1927, „Вре- 

ме“ бр. 1782, од 4. XII 1926.
38 Табак XII-2 — Говор поводом оснива- 

ња радионице женских ручних радова (АПББ).
39 Према усменом казивању Олге Бешлић- 

-Бабовић и Наде Марковић.
4(> Погледати предавање Ж енски ручни  

pad и његов однос прсма другим наставним 
предмвтима, М. Бешлић — табак X (АПББ).

41 Према казивању Олге Бешлић-Бабовић 
и према увиду y фотографије.
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42 „Политика", бр. 7012 од 4. XI 1927.
43 „Политика“, 14. фебруара и 18. марта 

1932; „Време“, 21. фебруар 1932.
44 ,,FIDAC“ — revue interalliee des cinq 

parties du monde/Interallied review of the five 
continents, Paris, №  6, June, 1933/32—35.

45 Сва побројана предавања налазе ce y 
табацима: III-l, VIII и X (АПББ).

46 „Време“, бр. 1782 од 4. XII 1926.
47 Исто.
48 Наведено предавање из табака X рук. 

заоставштине (АПББ) — одломак.

49 Наведено предавање из табака III-1 
(АПББ) — одломак.

50 Наведено предавање из табака VIII 
(„Народно одело“) — одломак (АПББ).

51 ,,Fidac“ — interallied review of the five 
continents, 1933, № 6, p. 33.

52 Исто, стр. 33.
53 Исто, стр. 34.
54 Исто, стр. 34—35.
55 Исто, стр. 35.
56 Сви наведени списи, уз издвојене и 

презентиране рукописе, налазе ce y  једној 
фасцикли y нумерисаним табацима I—XIV.

MAR A KOVACEVIC-BESLIC, TEACHER IN ZEMUN 

Slavica Garonja

The Mfe and activity of Mara Kovaâevic- 
-Beslic (1880—1954), teacher in Zemun, tallies 
with the struggle of the revolutionary youth 
for the uniting of the Yugoslavs. Her persona
lity was affected by three dominant moments: 
the schooling in the teacher’s college in Som- 
bor, friendship with painter Nadezda Petrovic 
and allegiance to the revolutionary National 
Defense. Through her eventful life and socio- 
-political engagement, the teacher Mara Kova- 
cevic-Beslic created valuable written and do
cumentary materials. From the heritage she 
left five relevant groups of material were 
formed: I — biographical documents which  
provide us with her detailed life history; II —  
»Memoari« (Memoirs) — original records of the

war 1914—1918; III — documents and personal 
notes which refer to the friendship w ith Na
dezda Petrovic and members of the Yugoslav 
artists’ colony; IV — manuscripts and printed 
works concerning Yugoslav folklore ornaments;
V — texts of speeches, dramatic compositions 
and short theatrical pieces for children. Through 
her profession as a teacher, which left traces 
on many generations of pupils, and through the 
enumerated written works being an illustration  
of her varied activities, we reveal the teacher 
Mara Kovacevic-Beslic as a member of that 
category of persons who, almost anonymously 
but lastingly, are built in the general culture 
of a society which is in  this case the society 
of the town of Zemun in the first half of the 
20th century.


