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Summary 

Ana Stolic 

Social ldentity of Female Teachers in 19" Century Serbla 

Social status of female teachers in 19" century SerЬia was determined Ьу the system of 
concepts and expectations of this profession, Ьу the laws embodied with the ideas of makers 
of educational system in SerЬia, Ьу the place in bureaucratic aparatus of the state, which 
influenced the conditions of their work and life. Including women into this profession in the 
mid-19" century, and especcially the last decade marked for the first time women in the civil 
service, guaranteed рау and pension. These are the facts upon which the statement that spe
cial social identity was formed among female -teachers is based. At several points working 
identity ofmale and female teachers (it could Ье hardly spoken about the professional опе) 
had common characteristics. The differences were estaЫished and regulated Ьу law accord
ing to the gender roles. They considered places in the professional hierarchy, maпiage and 
payment decrees. In the relationship between authorities and the civil servants, these differ
ences served as а support to the older, traditional identities of housewife and mother. In the 
course of time more prepared and more educated teachers influenced their local communi
ties, while personal identities of most of them originated from their profession. 
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Айсшракш: У освиш 20. века домаће ваздухойловсшво налазило 
се шек у замешку. Међушим, у йрвој а још више у ње'iовој дру'iој 

деценији Србија чини йокушаје у сшварању своје сойсшвене вазду
шне флаше. У шим насшојањима обука особља йредсшављала је нај
значајнији чинилац, а њеiов ослонац, услед йолиiйичких, Шехнич
ких и војних йрилика, налазио се у земљи савезници - Француској. 

Крајем 18. и током 19. века ваздухоплови лакши од ваздуха постајали 
су у многобројним ратовима све бројнији учесници. Армнје, поготово вели
ких сила, увелико су користиле аеростате за извиђање, коректуру артиље

рије и везу. Трка за све боље летилице и њихово особље попримала је све 
веће размере. Неминовност праћења тих војнотехничких процеса, иако при
лично касно, осећала се и у војсци Краљевине QЈбије. Чланци о ваздухо
пловству све чешће су испуњавали домаће војне листове. Ипак, иако се пр
ва теоријска расправа, коју је о тој теми написао Матија Бан, појавила још 
1844. године, до доласка првог српског летача, проћи ће више од пола века.1 

Постепено сазревање идеје да се домаћа војска мора позабавити и ва
здухопловством, нагнала је Министарство војно да за то, потражи и обез

беди бар једног стручњака. Зато је средином новембра 1900. у време када 
је министарски портфељ носио пуковник Милош Васић, расписан кон
курс за слање десет питомаца у Русију. Уз кандидате за коњицу, артиље

рију и друге родове, тражен је и официр, будући питомац вазцухопловне 
струке. На тај део конкурса одзив кандидата био је најмањи, свега пет, а 
до пријемног испита, одржаног у јануару 1901, круг се додатно смањио. 2 

Чланак Матије Бана "Ваздухойловсйlво" објављен на насловној страни Србских 
1-ювина од 20. 11. 1844., бр. 76 сматра се једним од најранијих из домена ваздухошrовне 
мисли. Група аутора, Срйска авијашика 1912-1918, Београд 1993, стр. 166-167. 

2 По наводу Саве Микића, на поменутом испиту била су укупно три кандидата чија 
имена у тексту он не наводи. Новија историографска казивања наводе пак четворицу: 

капетана Косту Милетића и Љубомира Недељковића, и потпоручнике Косту Пантића и 
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Под врло строгим условима полаган је руски језик, математичка геогра

фија, хемија и физика. 3 Како се између полагача најбоље показао Коста 

Милетић, комисија је одлучила да се тај инжењеријски капетан, родом из 
Аранђеловца пошаље у Русију. Пут Русије Милетић је кренуо у јануару 

1901. године. 
У Техиичко-аеронаутичкој школи у Волковом пољу код Петрограда 

Милетић је боравио од фебруара 1901. до новембра следеће године, стекав
ши многа знања из области ваздухопловства. У школи су се изучавале из

рада, конструкција и летење балоном, слободним или привезаним, те њего

во коришћење за метеоролошке сврхе. При школи је постојала и голубија 
станица, на чијим је курсевима Милетић провео шест месеци, стичући знања 

о пословима голубије поште. Милетићев успех у аеронаутичкој обуци осве

дочио је и лет на маневрима код Курска, у септембру 1902, када је на виси
нама и већим од 1100 метара, прелетео 180 километара, и диплома школе 
коју је стекао као други у рангу.4 Француска стручна штампа, посредством 

његовог школовања, уврстила је и Краљевину Србију у ред земаља које 

настоје да организују сопствено војно ваздухопловство.5 

Сва сазнања српских официра стечена у иностранству, по правилу, 

преносила су се и на домаће тле. Но, због много разлога, понајвише мате
ријалних, али и конзервативизма, тај процес текао је споро, а настојања 

Косте Милетића била су један од таквих примера. Одмах после повратка 

Милетић је Главном генералштабу предао извешће о свом боравку у Ру
сији, а уз њега и пројект за организовање балонске службе у нашој војсци. 

Но, примљени пројекат завршио је у архиви, а његов творац у априлу 1903. 
у Нишу, као командир 3. инжењеријске чете.Хако је убрзо дошло до Мај
ског преврата, тај догађај и његове последице учиниле су Милетићево за

лагање маргиналним. Његово ваздухопловно знање почело је наликовати 

на симбол јаловог утрошка државног новца. На срећу, у јануару 1904. ка
петан Милетић постао је ордонанс краља Петра, чиме је стекао могућ
ност додира и са тадашњим војним министром Радомиром Путником. За

интересовавши будућег војводу за проблеме ваздухопловства, успео је да 

га приволи на премештај у Саобраћајни одсек Главног генералштаба. Ми

летићев рад у Одсеку показао се плодан, понајвише у изради пројекта за 

организацију, тј. ,,Правила голубије йошше". 6 

Павла Павловића. Уп. С. Микиh, Иciliopuja Јуiословенскоi ваздухойловсiива, Београд 
1932, стр. 331; Срйска авијашика, стр 169. 

3 Срйска авијашика, стр. 168-169. 
4 С. Микић, нав. дело, стр. 332-333; Срйска авијашика, стр. 150. 
5 Факсимил насловне стране и чланак Технолошког. билillена од септембра 1902, 

стр.1193, објављен у Срйска авијашика, стр. 168-169. 
6 Срйска авијашика, стр. 150, 180-182. 
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Као и раинји, и тај пројект би вероватно само скупљао прашину 
м ћ . . ћ ,а 

резигнирани илети .' КОЈИ Је ве дао оставку, отишао у пензију да није 

дошло до ~иректн_е ВОЈНе опасности изазване Анексионом кризом. Ипак, 

управо таЈ догаi)аЈ пресудио Је Милетићевој каријери и коначно његово 
знање уч~нио корисним. Први корак био је организација голубије поште. 
Наиме, у Ј~~ен 1908. у Обреновцу је откривен аустријски шпијун са кор
пом у КОЈОЈ Је ?ило 17 голубова дресираних за пренос тајних порука. Ми
нистарств~ ВОЈНО одмах се досетило Милетића. Позван је да птице прегле

да и да своЈе мишљење. Како се испоставило да је реч голубовима војних 
станица Петроварадина, Коморана и Пеште, било их је могуће искори
стити. Већ заборављени Милетићев Пројекат извађен је из архива, а он 
упућен У Ниш са задатком да за војску организује голубију пошту. Захва
љу~ући т~ме, у ~едошев~ крј -~иша настала је у октобру 1908. ,,Прва 
~риска сшаница zолубще иошше . На истом месту касније, опет захваљу
Јући Милетићу, никла и прва водонична станица за пуњење балона.1 

Пошто Је руковање б_алоном била највиша специјалност првог срп
ског ваздухоп:71овца, било Је логично да њихова набавка буде његов зада
так. Зато краЈ 1908. и почетак 1909. Коста Милетић са Миланом Туцако
вићем борави у Аугзбургу. Тамо надгледа израду и испробава два прва 
српска ВОЈНа балона КОЈИ су у мају 1909. железницом приспели у Београд s 

Од првих дана Милетић је учесник балканских ратова, али у почет~у 
не ка? ваздухопловац. Распоредом је одређен за команданта првог инже
њеријског полубатаљона Моравске дивизије првог позива, на чијем челу 
учествуЈе у Кумановској бици. На ТОЈ дужности не остаје дуго. Почетком 
децембра позван Је у Скопље, где му је наређено да у Нишу и формира 
Ваздухопловну команду. Та команда је у свом саставу имала Аеропланску 
групу, Голубију пошту, Балонску чету и Водоничну станицу. Команда је 
?снована 24. децембра 1912, а њен први командант постаје, сада као ма
ЈОР, Коста Милетић. Вероватно тек тада Милетић стиче личну сатисфак
циЈу. Савремена штампа писала је о њему као признатом ваздухоплови . . . ом 
стручња_ку, оном ~ОЈИ Је СВОЈУ официрску каријеру посветио настојањима 
да Србија образуЈе сопствену ваздушну флоту.9 На тој дужности Миле
тић Је дочекао и Први светски рат. Остао је на положају команданта Ва
здухопловне команде, а после реорганизације, и Аеройланске ескадре до 

МаЈа 1916, када га је због нарушеног здравља и одласка на лечење, заме
нио млаi)и, капетан Јован Југовић.10 Кад се завршио рат Милетић, у чину 

7 С. Микић, нав. дело, стр. 331. 
8 Срйска авијаiйика, стр. 172. 
9 Балканс_ю~ райl у слици и речи, 3.2.1913, бр. З, стр. 39. 
10 В. Д. ВоЈиновић, Срйско ваздухойловсШво 1916-1917, йрема Књизи дейеша No 1 

Београд 1996, стр. 54. ' 
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пуковника, одлази у пензију, Његов, у младости плодан живот трајао је 
још дуго, Умро је 1953, у својој седамдесет петој години,11 

Коста Милетић био је не само први, него и читаву деценију, једини 
стручни познавалац ваздушне војне технике, Прва сазнања и рад српске 

војске о том роду, подстакнути су углавном његовом заслугом, па се због 
тога слободно може сматрати утемељитељем српског ваздухопловства, 

Балон као цивилно, још више војно средство, добиће у 20. веку над
моћнијег супарника. У децембру 1903. на Китихоуку, браћа Орвил и Вил
бур Рајт доказала су да летелице са крилима и мотором могу бити и теже 
од ваздуха. Није прошла ни деценија до рата у Киранаици и присећања на 
старо правило да се неки мирнодопски изум може врло лако, применити и 

за војне сврхе. 
То сазнање поспешивало је и искуство не само сила које су крупним 

корацима грабиле небу, него и војноваздухопловна активност земаља су

седа. Средином 1911. румунски пилоти увелико су изводили тренажне ле
тове у околини Букурешта, а потенцијални противник Турска, искусивши 

рат у Либији, већ је почетком 1912. послала групу пилота на школовање у 
Француску, где је купила и прве аероплане. Слична дешавања примећи
вала су се у Бугарској и Грчкој. 12 

Не само војно окружење, него и домаћа јавност, највише београд
ска, приморавали су војне кругове да се позабаве проблемом авијације. 
У годинама, тик пред Балкански рат, на небу Београда стално су се сме

њивале тадашње летачке звезде. Први од њих Рудолф Симон побудио је 
велико интересовање, нарочито код омладинаца. Тај чешки авијатичар 
је током септембра 1910. изводио летове изнад Бањице, све до тренутка 
када се приликом једног срушио, уништивши апарат и при том сломив

ши ногу. Пад чешког авијатичара изазвао је мучнину код публике, алије 
код неких ентузијаста изродио идеју да би се једна таква летелица могла 

начинити и за нас. После Симона на небу Београда појавио се Маслени
ков, са којим су се одважили да лете и принц Ђорђе, и тадашњи начел

ник Генералштаба Петар Бојовић. Потом је дошло до трагичног лета 
Словенца Едварда Русијана. Његова сахрана претворила се међу Бео
грађанима у праву свесловенску оду жалости. Са балкона хотела Мо
сква, пред масом света, Бранислав Нушић му је одржао опроштајни го
вор. 13 Ипак, летови изнад Београда нису престајали, а настављачи су 

били Јан Чермак и Ђани Видмар. 

11 Срйска авијаШика, стр. 150. 
12 Срйска авијайlика, стр. 16. 
13 А. Дероко, А ондак је леШијо јеройлан над Беоiрадо.лt ( даље. Јеройлан ), Бео

град 1984, (2. изд.), стр. 58-64. 
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Интересовање за авион нагло се ширило, па је у појединим местима 
дошло до покушаја организовања удружења, тј. Одбора за срйску вазду

шну флашу. Међу ученицима као што су Александар и Јо вица Дероко, Љу
биша Глишић, Ђорђе Рош, Константин Петровић и Страхиња Нушић вла
дала је права помама за ваздухопловством. Зачињу се идеје о стварању пр
вог аероклуба, а стварају се и стотине макета разноразних типова летели
ца. У почетку су то били мањи модели, због којих су према речима савреме

ника, пострадали многи прахери од шпанске трске и мидери мајки и сеста

ра, чији је ластиш добро послужио за погон. Један каснији, већи модел до
био је и путника, једну мачку, која се срећом добро спустила иза Вајферто
ве пиваре. Коначно, браћа Дероко, у тајности од супарничке групе направи

ла су 1912. један прави велики планер који су намеравали да испробају јед
ноставним скоком са литице код Прокопа. Рат је омео тај лет, за којије сам 

конструктор касније тврдио да би му вероватно био последњи. 14 На срећу 
није. Александар Дероко и други заљубљеници авијације, као Ђорђе Рош и 
Синиша Стефановић, касније ће и заиста постати пилоти. 

Неки заљубљеници у аероплане нису се зауставили на макетама, него 
се посегнули за правом летелицом. Хаварију Симоновог авиона прежи

вео је мотор Лицани (Anzani) јачине 30 коњских снага, који се после њего
вог одласка из Србије нашао у рукама неког шпедитера по имену Руби
чек, намерног да га прода. У међувремену, у пратњи злосрећног Русијана, 

у Београду се нашао и конструктор његовог авиона загрепчанин Михаи
ло Мерћеп. Његово присуство у престоници понешто је побудило интере
се војске, али још више комита који су се у то доба редовно окупљали у 
хотелу Балкан. Ту је између Воје Танкосића, Војина Поповића и многих 
других војвода био је и велики љубитељ аероплана, ђак, такође комита 
Драгиша Стојадиновић, са чврстом намером да створи праву летелицу и 
искористи је у комитским акцијама. Више од шале, приступило се акцији. 
~обровољним прилозима, а нешто и од рулета из Балкана, Стојадиновић 
Је успео да прибави 1200 динара намењених за откуп мотора, који је ради 
оправке послат у Беч. Потом је отишао у Загреб, где је са Мерћепом, за 

600_0 динара, уговорио израду трупа, типа "блер ио". За шест месеци, коли
ко Је било предвиђено, да се апарат заврши, на Бањици је добровољним 
радом омладинаца, али и уз помоћ војске, подигнут хангар. Након натеза

ња са домаћом царинском службом, која летелицу, услед недостатка та
кве_ ставке, приликом царињења није знала да наплати, Мерhеп је са још 

ДВОЈИЦОМ механичара дошао на Бањичко поље, где је одмах установио да 

14 А. Дероко, Манiуйлуци око Калимеiдана, ( даље. Манiуйлуци), Београд 1987, 
стр. 61-63; Исти, Јеройлан, стр. 65-66. 
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је оно крајње непогодно за узлетање. И поред силног убеђивања, одбијао 
је да лети, а како није било никог другог, за командама се нашао Драгиша 

Стојадиновић. Невешт за летење брзо је докончао век онога за шта се 

толико залагао. Пренапрегнувши машину, залетео са ка сниматељу кога 

умало није убио. Пуким случајем успео је да га избегне, појуривши ка обли

жњем багремару. И њега је окретом промашио, али се онда устремио на 

хангар око кога се све разбежало. У последњем тренутку угасио је мотор 

и спасао посетиоце и хангар, али не и авион. Срушио се у поток, на нетом 

месту где и раније Симон. 
Први аероплан намењен комитама доживео је брз и неславан крај и 

тешко да би под тим утиском ико поверовао да ће баш комитске војводе 

Коста Пећанац и Василије Трбић једног дана тим средством тајно крену

ти у окупирану Србију. 15 У самом том тренутку, ако ништа друго, показа

ло се да нова техника, тражи н обучене људе. На то је упозоравала и тада

шња штампа. Лист "Полишика" сугерисао је још у децембру 1910. да се 
авијатичари: ,,не .могу cillвopuillu за неколико дана ниши наручиши у фа

брици".16 

Судбина саме летелице била је помало тужиа. Скрхана остала је у 

хангару, до зиме 1912, када је почела да се "користи". Њено повоштено 
платно показало се корисно за обојке, а даске хангара у коме је била за 

огрев. Мотор је у првом тренутку нешто боље искоришћен, као показно 

средство за обуку пилотских кандидата, за слање у Француску. Каријеру 

је завршио као машина за стругање дрва у једној београдској дрвари. 17 

И поред свих тих знаменитих догађаја на небу Србије, великог инте

ресовања домаће омладине, па и комитског круга и чињенице да су принц 

Ђорђе и начелник Генералштаба Бојовић, већ били у ваздуху, реаговања 

Министарства војног, изузимајући површне контакте са Михаилом Мер

ћепом, било је доста споро. Тек у лето 1911. израђен је програм за набав
ку авиона и школовање пилота, али се од слања првог питомца на обуку у 

Француску одмах одустало. Разлог је био личан и прилично оправдан. По

ручник Ђорђе Благојевић тражио је од Министарства, на шта оно није 

пристало, животно осигурање за случај удеса. Захваљујући томе, до ње
говог одашиљања у иностранство и пилотске обуке није дошло.18 

Препрека за школовање првих пилота био је и сам министар, гене

рал Степа Степановић. Тек под притиском краља Петра и под утицајем 

15 Дневник. КосШе Миловановиhа Пеhанца 1916-1918, (пр. Б. Младеновић), Бео-
град. 1998; С. Микић, нав дело, стр. 188-193; В. Д. Војиновић, пав дело, стр.113-114. 

16 Политика, 30.12.1910, бр. 2496, стр. 1 
11 С. Микиh., нав. дело, стр. 25. 
18 Срйска авијаШика, стр. 16. 
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чињенице да је Балкански савез већ створен, коначно се одлучно да се 
питомци пилоти отпошљу и иностранство.19 Разлог министровог проти

вљења био је вероватно н материјалне природе, јер се показало да ће са
мо за њихово слање, бити потребно читавих ЗО ООО динара, касније обез

беђених аконто ванредног креднта.2° 

У фебруару 1912. расписан је конкурс, а одзив на њега нису предвиде
ли ни највећи оптимисти у Главном генералштабу. Пријавио се чак 171 
кандидат, од којих су након три лекарска прегледа и једног строгог испи

та, изабрана шесторица: официри Јован Југовић, Милош Илић и Живо
јин Станковић, те подофицири Михаило Петровић, Војислав Новчић и 
Миодраг Томић.21 Тако велики број конкурената најбоље је показивао ко
лико се за само неколико година однос, према оном новом, оличеном у 

авијацији, почео мењати. Док је раније, вероватно не без страха, за звање 
ваздухопловца, пријављивало само неколико људи, сада, у другој деценији 

20. века, конкурената је било на стотине. Историјска хронологија, још је 
више одсликавала ову промену. Док је од балона, до његовог првог срп

ског заповедника прошао век и по, за командама аероплана српски мла

дићи нашли су се за мање од деценије. Стремљење ка националном, пу
тем новог, заиста се уздигло до неба. 

Прва класа питомаца авијатичара, преко Загреба, Ријеке, Венеције, 
Милана и Женеве, кренула је крајем априла 1912. пут француске престо
нице. Средином маја, у Паризу, пријавили су се нашем посланику Ми

ленку Весннћу који их је у пратњи секретара посланства Стеве Павло
вића испратио у Етамп.22 То месташце шездесетак километара од Пари
за било је у то доба светски ваздухопловни центар, стециште две вазду
хопловне школе; једне Луја Блериоа и друге Мориса Фармана. У тре

нутку доласка наших питомаца у првој је било већ око шездесет офици

ра из разних држава, од којих три бугарска и исто толико грчких. Школа 

Фарман такође је била преплављена странцима, укључујући и шест тур
ских официра. И Бугари су ту имали своје људство: два инжењера и два
наест подофицира на обуци за механичаре. 23 Било је приметно да је 

19 Д. Живојюювић, Краљ ПеСйар 1, живот. и дело у отаџбини 1903-1914, Београд 
1990, стр. 415. 

20 Политика, 18.4.1912, бр 2963 стр. 3 
21 Инжењеријски поручник Јован Југовић изабран је накнадно, уместо поручника 

Д. Даниловића. Раније изабрани поручник Ђорђе Благојевић такође је учествовао у избо
ру, али је због вероватно истих разлога, као и раније, поново одустао. С. Микић, нав дело 
стр. 171. 

22 С. Микић, нав дело, стр. 64-65. 
23 С. Микић, нав. дело, стр. 65. 
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такав профил особља Србија пропустила да пошаље, и то да се Балканци 

својски труде да историја ваздухопловства не прође без њиховог учешћа. 
Већ 21. маја започела је започела је обука. Пошто је у Етампу било 

школе, сачињене су две групе. У школи Блерио били су Илић, Станковић 
и Томић, а код Фармава остала тројица. У првој школи обука је била зах
тевнија јер се летело на једнокрилним једноседима, док се у Фарману ле

тело са наставником тј. у двокрилном двоседу којије имао удвојене коман
де. Стога, у првим фазама обуке у Блериоу, није се испрва летело на пра

вом авиону, већ на йин'iвину, летелици са скраћеним крилима, чиме је 
пилоту почетнику било онемогућено да се сувише дигне у ваздух. Први 
српски пилоти аероплана показали су се добри ученици. Након само два 

месеца обуке, 23. јула Михајло Петровић стекао је диплому Међународне 
ваздухопловне федерације, под бројем 979. У августу и септембру и оста
ла петорица стекла су летачке дозволе. Тадашњи услов за летачки испит 

подразумевао је летење на висини од 1 ОО метара, затим лет у виду осмице, 
те слетање без мотора, у кругу полупречника 100 метара. Уз то, а по зах
теву наше војске, кандидат је морао да буде оспособљен и за један сат 
непрекидног летења на висини већој од 100 метара. 24 Критеријум потреб
ног летачког умећа нису дизале само српске војне власти, већ су њиховом 
унапређењу тежили и сами питомци. Још у току школовања, тражили од 

Министарства војног продужење обуке ради овладавања не само цивил

ним него и војним пилотирањем, односно оним на висини већој од 1000 
метара. Приближавање рата на Балкану онемогућило је њихове намере. 
У лето 1912. били су принуђени да се врате у земљу. 25 

Материјални трошкови за слање будућих српских пилота у Францу

ску били су главни разлог због кога се генерал Степановић томе проти
вио. Да је знао на почетку, колико ће то коштати српску државу, вероват

но би био још одлучнији противник. Фарман и Блерио биле су приватне 
установе, а њих је требало плаћати и преплаhивати. Цена обуке једног 
питомца износила је 27000 франака, а уз то, требало је депоновати још 
20000, колико је износило осигурање за евентуалну штету, причињену то
ком школовања. Ни то није било све. За Фарманова потраживања за оште

ћења летелица за време обуке исплаћено је 13000 франака, а Блериоу чак 
225000.26 Судећи по тим, крајње нереалним сумама, с обзиром на цену та

дашњих апарата, излази да су српски питомци уништили дупло већи број 

летелица од оних на којима су летели. 

24 С. Микић, нав дело, стр. 65-66. 
25 Срйска авијаШика, стр.17-18. 
26 С. Микић, нав дело, стр. 66. 
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Каријера првих домаћих ваздухопловаца била је плодна, али за неке 
врло кратка. Први пилот са дипломом авиолетача, био је и прва жртва на
шег ваздухопловства. Михајло Петровић погинуо је у удесу приликом изви

ђања Скадра 7. марта 1913. године. Вршећи задатак, на висини од око 1000 
метара, због никад утврђених разлога испао је из авиона и ударио у земљу. 
Тога дана, у 9 сати и 45 минута, међу српским пилотима отишао је први 
см - џ,21 Н б . " ели крилашип . ажалост, он не еше и Једн:ии. Три године касније, у 

болници У Бизерти, од маларије је умро Војислав Ј овичиh, а почетком 1918. 
у енглеској болници у Ветеркопу нестало је и Живојина Станковиhа.28 

Слабљење српске војне, па и ваздухопловне моћи током Првог свет
ског рата натерало је Врховну команду да се усредсреди на обуку нових 
пилота. И мада су они по правилу обучавани у Француској, не може се 
рећи да није било покушаја да се то изведе и у земљи. Највећи заговорник 
тога био је командир аеропланске ескадриле капетан Милош Илић. Пре
ма његовом гледишту, школовање пилота у Француској имало је доста 

предности. Авио-парк за обуку био је тамо већи, механичара за отклања
ње ломова, неминовно насталих током обуке, било је више, па је и школо

вање било краће. Ипак све те предности биле су у сенци једног големог 
недостатка; коштања обуке. По Илићевом наводу, за двеста до триста хи
љада динара, колико би се за обуку двадесетак пилота у Француској мора
ло дати, у домаћим условима та свота би задовољавала четири пута већи 
број. Уз то, стална могућност контроле у домаћим условима, омогућила 
би бољи одабир још током течаја.29 

То и слична мишљења, те претходно искуство са ценом школовања 
прве генерације авијатичара, однели су превагу. Крајем јануара 1915. на 
Бањици одабрани су питомци који су затим пребачени на аеродром у Пожа
ревац. Ту су стекли знања о елементима пилотирања и авио механике, да 
би се потом нашли у кабинама йин'iвина. Век та два апарата а с њима и 
обука, трајали су само двадесетак дана. Током вежбања пито~и су их то
лико оштетили да их је у Србији више било немогуће оправити, а млади 
почетнн:ци, Александар Дероко и Драгиша Вујић, својим ломовима, задали 
су им кон~ч~е ударце. 30 На судбину тих тренажн:их летелица утицало је и 
време, коЈе Је у пролећа те године за летење било изразито неповољно. 31 

27 Тренутак Петровићеве смрти познат је према његовом сачуваном сату који брат 
~ан са о~т~лим стварима, предао Музеју југословенског ваздухопловства 1959. године. 
Сриска авщашика, стр. 218-219; Балкански раш у слици и речи, 21. 7. 1913, бр. 24, стр. 379. 

28 Срйска авијаШика, стр. 150-155. 
29 С. Микић, нав. дело, стр. 100-102. 
'° А. Дероко, Манiуйлуци, стр. 66; Јеройлан, стр. 71. 

. : С. А. Ђорђевић, ( С. А. Ђ. ) Кроз раШне вихоре. Први свеiйски раш и срйска 
авщашика, Београд, 1967, стр. 48. 
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Ипак, обука је настављена, али у нешто другач~јим околностима. Неки 
питомци су уписани у извиђаче, па су са искуснИЈИМ пилотима Оганкови
ћем и Томићем упућени на осматрање и израду карата аустријских поло

жаја на Дунаву. 32 Ту дужност вршили су до јула 1915, када ј~ извршен 
коначни одабир и особље послато на обуку у Француску. Групу Је сачиња

вало 12 будућих летача и 4 механичара, од којих ће један, Синиша Стефа: 
новић и сам једном постати пилот. Обука се одржавала у Шартру кра] 

Париза и после њеног окончања, у року од два ~есеца, особље је требало 
да се врати у Србију. Но због промене ситуациЈе на фронту и повлачења 
српске војске, то им је било онемогућено. Зато су пилоти и механичари 

пристигли у Солун, прекомандовани најпре у француску, а потом српско-
б . зз француску ескадрилу где су неки остали све до про ОЈ а. 

у марту 1916, на иницијативу пуковника Божидара Терзића, изабра
на је конкурсом нова група питомаца. Као претходна, и та се обучавала у 
Шартру, од почетка априла, односно маја, а обука је трајала нешто краће 
од два месеца. После завршетка школе у Шартру, неки од њених припад

ника и даље су се усавршавали; на летењу хидроавионом у Аркашону, у 

школи ваздушног гађања на језеру Казоу и у школи акробатике у Поу. 34 

Током обуке ученика пилота њима се у .Шартру, придружила и група од 

десет будућих авиомеханичара. Пробрани на брзу руку, показали су се 
доста слабо. Њихов вођа, капетан Бранко Вукосављевић, преко послан
ства у Паризу, извештавао је министра војног да, ,,йаслаши йадафицири 

за механичаре и авијацију несйасабни су ... "35 

у марту 1917. расписан је конкурс, а крајем јуна у Француску је _УПУ
ћена четврта група будућпх пилота. По споразуму са савезничким ВОЈНИМ 

властима, питомци су распоређени у три групе; у школу Фарман, Кодро и 

Воазен. У првој их је било 12, а у друге две по четири. 36 Већ прво_г дана 
после доласка у Амберије (школа Воазен), будуће пилоте чекало Је неу
годно изненађење. Један двосед срушио и у његовом пламену, нестали су 

и инструктор и ученик. ,,Така сма йрваz дана, умесша йрваz леша, ишли 
на йоzреб йаzинулих авијашичара" - закључује један од наших будућих 

ваздухопловаца. 37 
• • 

Обука, тих ратних година била је много захтевнија него раНИЈе. Пи

лоти из школе Воазен, да би стекли летачки дозволу, морали су да се по

ред осталог, за најкраће време успну на висину од 2000 метара, да слете са 

" А. Дероко, Јеройлан, стр. 88. 
зз Срйска авијаШика, стр. 56., С.А. Ђ, нав. дело, стр. 48; МанZуйлуци, стр. 72-74. 
з4 В. д. Војиновић, нав дело, стр. 30-34. 
35 В. Д. Војиновић, нав дело, стр. 34. . 
зб С. Микић, нав. дело, стр. 242-246; Срйска авија-тика, стр. 119-120. 
37 С. А. Ђ, нав дело, стр. 184. , 
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угашеним мотором са висине од 500 метара и коначно, да за један дан са 
слетањима, прелете у правој линији троугао Амберије - Дижон - Лион. 

Било је то много више него што се од ранијих почетника тражило, али су 
и они, нарочито на Западном фронту, имали век често не дужи од три 
недеље. 38 

Тачно годину дана после конкурса за четврту, расписан је и конкурс 

за несуђену пету групу авијатичара. Током јуна изабрано је 13 искусних 
војника, оних који су већ били у прилици да раније служе у "Аероплан
ском депоу Српске војске". Но, питомце пристигле у Седес затекла је у 
септембру Солунска офанзива и због ње, нови ратни распоред. После за
вршетка рата, 1919. на аеродрому Новом Саду требало је да наставе шко
ловање, али су то учинили и пилотско одличије стекли само наредници 
Љубомир Ђурић и Алекса Маринковић. 39 

Без обзира на све недостатке у обуци, развој ратног ваздухопловства 
неминовно је водио повећању особља дораслог његовој употреби. Нара
стање потреба за кадром примећивало се и у бројности питомапа. Док их 
је први пут у Француску послато шест, у другој групи ихје било већ двана
ест, односно тринаест, у трећој и четвртој по двадесет. Тај низ се током 

рата и даље повећавао, тако да се на списку особља у српској авијацији, до 
1918. нашло укупно 179 имена, пилота, извиђача и механичара.40 Захва
љујућп њима и војска једне заостале земље могла се похвалити да йешим 
радом оружја, такође зна да се служи. 

Многи од наших пилота доказали су своје умеће на небу Балкана, а 
доста њих и на још суровијем небу Западне Европе. Потомак Мише Ана
стасијевића и унук Јована Мариновића, Петар - Пјер Мариновић, бцо је 
летач прослављене 94. ескадриле ,,Гасйадарица смрш ". На земљу је послао 
21 (22) противника, чиме је доспео на дванаесто место међу званичним фран
цускцм асовима.41 У победе му је уброј ен Шломер, припадник ЈАШТА 5 
(JASTA) и још чувенији "ас" принц фон Билов. Међу француском ловачком 
елитом, уз Ги:немера и Фонка, летео је и Тадија Сондермајер. Његова "Ло
вачка група 12" (,,Рада"), на немалом броју задатака, често је укрштала 
копља, са прослављеним ловцима Ритхофеновог ,Диркуса".42 

Као и остале војне категорије, и припадници тог новог рода оружја 
морали су имати неке своје заједничке одлуке. Неке од њих биле су доста 

" С. А. Ђ, нав, дело. стр. 189-190. 
39 С. Микић, нав. дело, стр. 255-256; Срйска авијаШика, стр. 119-120, С. А. Ђ, нав. 

дело, стр. 350-352. 
40 Срйска авијаШика, стр. 250-251. 
41 The enciclopedia ој air-warfare. London, стр. 38. 
42 Срйска авијайlика, стр. 158-164. 
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сличне са официрским или подофицирским кадром, из кога су ваздухо

пловци делимично и проистекли, али је у неким елементима посебност, 

била много израженија. 
У домену урбаног порекла, ваздухопловно особље Српске војске по

казивало је потпуну истоветност са официрским кором, јер ихје три пута 
било више из градова него оних из сеоске средине. Највећи градови у Ср
бији Београд и Ниш у томе су предњачили, с тим што је у случају престо
нице то било и екстремно. Сваки пети припадник ,,Авијашике" или сваки 
трећи пилот био је из Београда. Истина, било је и неких мањих урбаних 
средина, као Смедерево, која су дала три летача. Уопште, у авијацији, на 
разним ду)!tностима, били су људи из развијенијих градских средина, мада 
не увек и великих. Из тог правила доста чудан изузетак био је Крагујевац, 
за кога би се могло очекивати, да буде прави расадник пилота, а механи

чара још и више. Уместо тога, од педесетак авиомеханичара, од бивших 

мајстора Завода, био је свега један. 
Битна одлика Српске војске били су вазда присутни странци, а такође 

и доста велики број недомородаца. У авијацији, не мислећи при том на 
прекомандоване, углавном Французе, било их је, по свим показатељима, 
знатно изнад просека. Иза презимена Рот или Рош сигурно се нису крили 

Срби, већ прилично посрбљени Београђани. Кућа Сондермајерових у то

ме је предњачила. Дала је Српској војсци два пилота, Тадију и Владислава, 
синове познатог доктора и начелника српског санитета Романа Сондер
мајера, а по женској линији, унуке - генерала Димитрија Ђурића.43 У срп
ској авијацији било је и Хрвата, као Марсел Сркуљ, сина дугогодишњег 

градоначелника Загреба, у новој држави и министра грађевина, Стјепана 
Ср куља. 44 Међу домаћим ваздухопловцима нашао се и Али Хусеин, родом 

из Кроје. Тог првог албанског авијатичара, по наговору председника ал

банске владе Есад-паше, послао је у Шартр, министар војни Божидар Тер

зић. Уз много мука са француским и са скромним летачким талентом, због 
којег га Французи "шкаршираше" Хусеин је на крају ипак постао пилот, 
али тек у новом, Југословенском ваздухопловству. 45 Тако је, уз доста Фран
цуза и понеког Руса, Српска војска имала своје домаће, мада, интернацио

нално ваздухопловство, исто као што су и српски пилоти, неретко летели 

уз француске. 
, Уз доста, страних и домаћих странаца, око петине састава домаће ави

јације, чинили су младићи рођени ван Србије. Мада ихје било из практич

но свих српских, и из понеке несрпске земље, превагу су односили Црно-

" С. Микић, нав дело, стр. 473-478, 507-509. 
" С. Микић, нав. дело, стр. 547-548. 
" С. А. Ђ. нав. дело, стр. 194. 
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горци. Скоро половина њих била је рођена или пореклом из друге српске 
државе, и врло успешно заменила јатаган летачком ручком и митраље

зом. Тежак рад на поправци ваздухоплова био је нешто сасвим друго, па 
их зато међу механичарима није ни било. 

Авијација, без обзира на оновремене техничке могућности, била је 
најнапреднији род, а као таква захтевала је и образовање. Младим, шко
лованим људима, који до рата нису били војници, а волели ваздухоплов
ство, или се бар нису плашили висние, српска авијација је широко отвори
ло капију. Историјат овог рода, сведочио је да су само припадници прве 
класе пилота, тј. оне школоване у миру били војници, професионалци са 
завршеном Академијом или бар подофицирском школом. Све остале кла
се, у више од пола, па и више случајева, имале су у свом саставу мобилиса

не цивиле. То су по правилу, били свршени гимназијалци, доста често из 

тзв. Ђачке чете у Скопљу, а било је и доста оних са завршеним вишим 
школама у земљи или у иностранству. Структура знања била је поглавито 

техничка, зато најчешће стечена у Немачкој, потом Бриселу или Прагу, а 
најређе, у земљи где су питомци слати, у Француској. Уз те са техничким 
знањем, било је и немало зналаца из области трговине, банкарства и пра
ва. Механичарско особље, знање је стекло у домаћој средини, али и поне
ко у Немачкој и Белгији. Управо таква образовна и као последица профе
сионална структура, била је најуочљивија одлика српске авијације, чине

ћи је најелитнијим, а истовремено и најцивилнијим родом Српске војске. 
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Summary 

Milic Milicevic 

Тraining of the First Sнblan Pilots 

In the developed western countries, especially in the Balkans, motor aviation repre
sented entire technical novelty, which, as any other one, required special staff. А significaut 
role in its foundation was played Ьу the enthusiasm of the educated youth, as well as puЫic 
opinion, mostly that ofBelgrade, which understood the airplane and pilots as representations 
of а шodern national aim. However, the first real steps towards foпnation ofthe aircraft staff 
were undertaken Ьу the army. Between 1912 and 1918 nearly 200 members of this new 
fonnation were educated, mostly in France. 

This formation was specific in certain ways. There were mostly Serbs from SerЬia, 
then Serbs пош other parts of the country, but also other Yugoslav nations. А certain number 
of the French, as well as Russians, who served together with the Serhian pilots and techni
cians, adds intemational colors to the staff of "Serhian Air Fleet". It was strengthened Ьу the 
fact that Serhian staff also took part in the battles in the West. 

А strncture of the staff is also specific. Although active during the war and for the aims of 
war, it did not originate from circles ofthe professional soldiers. Its core was formed oftechni
cally literate civilians, аЫе to accept this new skill on the basis of their previous lmowledge. 

Милан Терзиh УДК 341.384( 497.1)"1941/1945" 

Потрага за златом 
( фрагменти о југословенском злату током Другог 

светског рата н питање његове реституције) 

Айсшракш: У раду се, на основу 'ipa!Je Архива Ју'iославије, Архи
ва Војноисшоријско'i инсшишуша, Архива Ј.Б. Тиша и лишерашуре, 

утсазује на йојединосши о ју'iословенстсом злашу однешом шокомДру

iоi свеШс1соi раша, найорима "нове" јуiословенске власти да ia йо
враши, ше на уло'iу Маше Toйufta у ресшишуцији шо'i злаша. 

Југословенска влада се у Априлском рату 1941. повлачила из Бео
града, преко Ужица, Сарајева и Никшића и евакуисала злато Народне 

банке Југославије. Део тог "златног товара" однела је југословенска вла

да авионима, преко Грчке, у Египат, а од дела који је остао у Југославији 

већину су однели Италијани, а оно што је склоњено у манастир Острог 

однели су Немци. Посебно питање је злато које су касније однели из Југо
славије Немци н усташе.' 

Никола Живковић, Ратна штета коју је Немачка учинцла Јуlославији у Друlом 

светском раШу, Београд 1975, стр. 473-487; Никола Живковић, Ратна штета коју је Иilla
лuja учинила Ју'iославији у Друlом свеillском раiйу, Београд 1991, стр. 155:-156; Никола 
Живковић, Пљачка злайlа и кулшурних добара у Јуzославији 1941-1945, Београд 1994, 
стр. 43-53, 58-63; Живковић је користио и грађу Архива Савезног министарства унутра
шњих послова (досије -Пљачка југословенског злата 1941-1945) и Архива Народне банке 
Југославије (досије -Пљачка југословенског злата 1941-1945); Јере Јареб, Злато и новац 
Независне државе Хрватске изнесени у иносШрансiйво 1944. и 1945. -документарни йри
каз, Загреб, 1997; Никол& Жутић, Повратак ойљачканоi злата, фељтон у листу "Ново
сй1и", 22-28. марта 1993. Никола Жутић, РесйlиШуција зл_ай1а Краљевине Јуiославије 1945-
1958, ЈИЧ бр. 1-2/1999, стр. 201-214. Жутић користи део донедавно недоступне документа
ције Уреда за заштиту југословенске имовине у иностранству и Репа рацио не комисије при 

Влади ФНРЈ која је била издвојена из фондова. По Жутић.у, злато је било српско наслеђе, 

с обзиром на количину коју је однела краљевска влада није реч о "пљачкашком потезу" 

како је то представљалајугословенс:К.а власт након Другог светског рата и успешан повра

ћај злата види у југословенском политичком заокрету 1948. године. У даљем тексту: Н. 
Жутић, н.д. , 


