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МИКЕНСКИ МАЧ
ИЗ ОКОЛИНЕ АЛЕКСИНЦА

MYCENAEAN SWORD
FROM ALEKSINAC

Војислав М. Филиповић,
Археолошки институт, Београд
Драган Р. Милановић,
Археолошки институт, Београд
Петар З. Милојевић, сарадник Археолошког
института у Београду, Сокобања

Vojislav M. Filipović,
Institute of Archaeology, Belgrade
Dragan R. Milanović,
Institute of Archaeology, Belgrade
Petar Z. Milojević, Contributor of Institute of
Archaeology, Belgrade, Sokobanja

Сажетак: У раду је обрађен изузетан налаз бронзаног мача, тзв. рапира микенског тип,а откривеног у околини Алексинца. Мачеви овог типа ретко
се налазе ван матичног подручја микенског света,
а на територији Србије до сада су регистрована
само два примерка из Игларева на Косову и Метохији. Иако је мач оштећен и непотпун, поседује
све елементе за хронолошко опредељење, па се на
основу бројних аналогија може одредити у широк
период Br C2-D по средњоевропској хронологији, односно у време између 1400. и 1200. године пре н. е.
у апсолутним вредностима. Налаз представља поуздано сведочанство о везама централног Балкана
и егејског света у овом периоду и потврђује ранију
претпоставку о локалној радионици за производњу
оружја рађеног по микенским узорима на простору
централног Балкана. Такође, могуће је да мач из
околине Алексинца указује и на то да је у том периоду од посебне важности била природна комуникација од Љеша ка Дунаву будући да је велики број
оваквог оружја регистрован у околини овог пута.
Кључне речи: бронзани мач, рапир, Алексинац,
поморавље, позно бронзано доба, Br C2-D, каснохеладски период, бронзано доба Егеје

Abstract: Paper presents remarkable finding of
bronze sword from the vicinity of Aleksinac, so-called
Mycenaean-type rapier. Swords of this type are rarely
found outside of the home area of Mycenaean world.
Only two pieces was registered so far in Serbia, both from
Iglarevo site in Kosovo and Metohija region. Although
the sword from Aleksinac is damaged and incomplete, it
has all the elements for chronological determination. On
the basis of numerous analogies we can place it in a wide
period of the Br C2-D by Central European chronology,
i.e. in the time between 1400 and 1200 BC in absolute
dates. This rapier represents a reliable evidence about
the relationship of the central Balkans region and the
Aegean world during this period and confirms the earlier
hypothesis about the local workshop for the production
of weapons made by Mycenaean models. Also, it is
possible that the sword from Aleksinac points to the fact
that in this period of particular importance is natural
communication Lješ - Danube, considering the fact that
a large number of similar weapons was registered in its
surroundings.
Key words: Bronze Sword, Rapier, Aleksinac, Morava
Valley, Late Bronze Age, Br C2/D, Late Helladic Period,
Aegean Bronze Age
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SUMMARY

Mycenaean Sword from Aleksinac
Vojislav Filipović, Dragan Milanović, Petar Milojević

T

his Paper presents the remarkable finding
of a bronze sword from the vicinity of
Aleksinac, the so-called Mycenaean-type rapier.
The Sword is a chance find from the Guvnište site
near to the Bovan gorge. Swords of this type are
rarely found outside of the housing areas of the
Mycenaean world. Only two pieces were registered
so far in Serbia, both from Iglarevo site in Kosovo
and Metohija region. Although the sword from
Aleksinac is damaged and incomplete, it has all the
elements for chronological determination.
Sword has part of the handle, shoulders and
upper half of the blade. Cracks and other minor
damages are not recent, and the blade is slightly
bent. Tang is preserved in the lower region and has
two rivet holes, while a third hole is visible on the
break-line. Flanges of the handle and shoulders
are clearly profiled, and from all sides closing an
area for the sheeting. On the shoulders are four
rivet holes, two larger holes in the center, and two
smaller holes positioned toward the horns. In total,
six original rivets for the sheeting are preserved
in three different dimensions, which is very rare
for swords of this type. Unique solution are two
slightly wider horizontal ribs on the both sides

of the sword, marking the dividing line between
handle and blade. The blade midrib is rounded,
with grooves on each side. Preserved length: 27,5
cm, blade with: 1,8 cm, handle with (horn to horn):
7,7 cm.
Although we can find similarities with pieces
from the original Mycenaean territories, it seems
that the rapier from Aleksinac is most similar to
the swords from the Balkan heartland, particularly
with pieces from the Tetovo region, two Iglarevo
swords and a few specimens from modern Bulgaria,
Albania and Greece. Chronologically, we can place
the sword from Aleksinac in Late Helladic IIIA period
(1400 BC, Br C2-D). This sword presents evidence
for the relationship between the central Balkans
region and the Aegean world during this period
and confirms the earlier hypothesis about the local
workshop for the production of Mycenaean-like
weapons. Also, it is possible that the sword from
Aleksinac suggests that in this period of particular
importance is a natural communication Lješ Danube, considering the fact that a large number of
similar weapons was registered in its surroundings.

17

Translated by Vojislav Filipović

Војислав Филиповић, Драган Милановић, Петар Милојевић
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ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ЕФИКАСНЕ
МУЗЕЈСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ1

CENTRE FOR THE
DEVELOPMENT
OF EFFECTIVE MUSEUM
COMMUNICATION

Бојана М. Илић,
Војни музеј, Београд

Bojana M. Ilić,
Military Museum, Belgrade

Сажетак: Предмет овог рада су промишљања о
новој друштвеној улози музеја у дискурсу нове музеологије, вредностима које би музеји требало да комуницирају, као и примери музејских пракси под утицајем нових музеолошких теорија. Као својеврсна
помоћ музејима у Србији у истраживањима музејске
публике, осмишљавању стратегија развоја публике, метода мониторинга и евалуације музејских
програма, јачању људских ресурса за спровођење
комуникацијске мисије музеја, у раду се предлаже
оснивање Центра за развој ефикасне музејске комуникације (ЦРЕМК), интердисциплинарног карактера.
Потреба за оснивањем ЦРЕМК-а дефинисана је и на
основу захтева које пред музеје поставља нова музеологија, у смислу јачања њихових комуникацијских
капацитета и у смислу потребе да музеји учествују
у решавању проблема садашњице, као и на основу
закључака истраживања о односу музеја у Србији
према проблемима комуникације са публиком, анализе стратегија и мера културне политике у Србији
према музејима.1
Кључне речи: музеологија, цивилно друштво,
развој публике, музеји у Србији, културна политика.

Abstract: The subject of the paper deals some ideas
about a new social role of museums in the discourse of
the new museology, about values that museums should
communicate, as well as examples of museum practice
under the influence of new museological theory. As a
kind of assistance to museums in Serbia in the research
of the museum audience, devising audience development
strategies, methods of monitoring and evaluation of
museum programs, strengthening human resources for
the implementation of the communication of the mission
of the museum, the paper proposes the establishment
of the Centre for the Development of effective museum
communication (CDMC), of an interdisciplinary character.
The need for the establishment of the CDMC is defined
and based on the requirements of new museology, in
terms of strengthening museum communication capacity
and, museum participation in solving the problems of the
present, and based on the findings of research on the
relationship between museums in Serbia to the problems
of communication with the audience, analysis of strategies
and measures of Serbian cultural policy toward museums.
Key words: museology, museums in Serbia, civil
society, audience development, cultural policy.

1
Рад представља сажетак најважнијих делова мастер
рада: Јокић, Б., Нова улога музеја у Србији. Интердисциплинарни центар за развој публике, New Role of Serbian Museums,
Interdisciplinary Centre for Audience Development, одбрањен на
Универзитету уметности у Београду и Universite Lumière Lyon 2,
Интердисциплинарне студије, Менаџмент у култури и културна политика на Балкану, Београд 2009.
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SUMMARY

Centre for the Development of effective museum communication
Bojana Ilić

T

he crisis of a museum, which was just the
reflection of broaden political and social
crises in the sixties, did not further develop the idea
of completely closing the institution of museum,
but instead found the new role of a museum in
the society or the new museum, or rather the new
museum theory in order to find a useful solution
for a museum survival.
In this day and age, instead of economic criteria
(Gross Domestic Product, Gross National Product),
which are regarded as inadequate and unbalanced,
new criteria for measuring the society success are
establishing. The criteria are focused on wider
social outcomes and quality of life issues in social
policy. From that perspective, a museum as a
carrier of a new social policies is being emphasized;
a museum can participate in the creation of new
civic realm that promotes social trust, co-operation
and community well being. 28
A precondition for the fulfillment of these
requirements is to establish effective 29 communication
between museums and their communities. Thus,
a new social role of museums can be seen in the
context of communicative civil society theory.30
Taking into account the need for communication and
modernity in museums, it is carried out a research on
the importance of communication with the audience
at the museums in Serbia. 31 The main conclusions are:
Scott 2007, 2.
Hooper- Greenhill 2004, 44.
30
Stevenson 2003.
31
Јокић 2009, 14–16, 55–76.
28
29

26

– The poor and/or outdated legal regulations
governing museum activities in Serbia which
did not promote the concept of a museum as
an active participant in the cultural and social
development of Serbian people, resulted in
perceiving Serbian museums merely as passive
guardians of the national heritage.
– The lack of the skilled staff has resulted from
the inadequate educational programmes,
poor number of museum pedagogues and
educators, and almost complete lack of
awareness how important it is for audiences
to be in contact with qualified personnel,
– the data relating to a community’s engagement in
museum activities showing that the museums in
Serbia do not have the rightful place in the society,
– Exhibitions and programmes of most of
our museums are not followed by relevant
evaluation processes, which do not help
the exhibitions and programmes to be in
accordance with users’ expectations, needs,
and interests. As audience research is very
rare in Serbia, there is no relevant data on the
cultural and social model of users and nonusers.
– Knowing the capacities of Serbian museums
and the need for public funds to be used more
effectively, it is crucial that the museums
receive all possible help so that they can take
an active part in dealing with the problems of
today’s Serbia. A centre for effective museum
communication development (CEMCD)
could help the museums to introduce the so

CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE MUSEUM COMMUNICATION

necessary project logic into their institutional
behavior thus strengthening their inner and
outer communication as a basis of their own
survival.
Vision of CEMCD would be to create new trends
in museology, promote values of cultural citizenship
by using uniqueness of museum communication
and emotional value.
Precondition for CEMCD to be founded within
a certain agent of museum activities or as an
independent agent of museum activities is to be
recognized as a necessity by the Ministry of Culture
and the Government of Serbia.
CEMCD would be involved in following activities:
• audience research
• evaluation of museum programs
• education of employees in charge of working
with audience
• audience development strategy and plan
• development of volunteer work in museums
• planning of marketing and PR activities
• forming a single web portal for all agents of
museum activities in the Republic
• encouraging participation of different groups
from the community in museum program policy
• production of experimental exhibitions in
accordance with development of cultural
citizenship
• production of educational programs for vari
ous target groups

• production of museum mediation programs
for various target groups
• production of animation programs.
CEMCD would face numerous challenges: non
existence of strategic thinking in museum sector;
inadequate laws on museums; employees in the
museum are not interested enough in development
of museum communication activity; unstable political
and economic situation in the country; world economic
crisis; cultural centralization despite the declared
attempts of decentralization; insufficient intermuseum communication; museums are not used to
joint projects; lack of local support for museum activity
due to lack of understanding of museum significance.
On the other hand, the activity of many museums in
Serbia is becoming more visible; there are a growing
number of professionals who are trying to make some
changes, but these changies are more about applying
new technologies in the museum presentations or
expanding interest in the issues of cultural history
and visual culture. However, rare are those who
enter into a serious “dialogue with modernity” and
have really revisionist power that would “the present
transformed into an expanded and ex-centric place of
experience and gaining a power”.32 CEMCD should
be led by those who deal with the phenomenon of
heritage, and who seek to understand the museums
through the “heritage cybernetics”.33
Translated by Bojana Ilić
32
33

27

Baba 2004.
Šola 2007/08, 299.
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PROJECTS AND WAR MACHINES
OF MILITARY ENGINEER
LEONARDO DA VINCI

РАТНЕ МАШИНЕ ВОЈНОГ
ИНЖЕЊЕРА ЛЕОНАРДА
ДА ВИНЧИЈА
Горан Т. Гаврић,
сарадник Војног музеја, Београд

Goran T. Gavrić,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: Леонардо да Винчи је једнако познат и
као уметник, и као научник. Међутим, ретко када
се уз његово име употребљава – војни инжењер.
Уместо тога, најчешће стоји назив научник или
протонаучник. Чињеница је да његове скице пројеката – иако су на њима представљене и различите машине и уређаји, као и њихови делови – садрже
углавном ратне машине и наоружање за употребу
на копну, води, испод воде и у ваздуху. Леонардо је био војни инжењер, али и дизајнер, јер је те
исте ратне машине и дизајнирао, обликујући их и
дајући им естетски печат. Такође, визионарски је
још пре пет векова предвидео изглед и механичку
структуру скоро свих ратних машина и уређаја
данашњице, од мостова, преко тенкова, бродова,
подморница, до авиона и хеликоптера.
Кључне речи: Леонардо да Винчи, ратне машине
и уређаји, инжењерство, дизајн, рат.

Abstract: Leonardo da Vinci is equally known as an
artist and a scientist. However, to his name is rarely used
a military engineer. Instead, the most common is the
name of a scientist or proto-scientist. The fact is that his
sketches of projects - although on them are presented
various machines and devices, and their parts - contain
mainly war machines and weapons for use on land, on
water, under water and in the air. Leonardo was a military
engineer, and designer, because he designed that same
war machines, shaping them and giving them an aesthetic
touch. Also, he visionary still five centuries ago predicted
the appearance and mechanical structure of almost all
war machines and devices today, from bridges over tanks,
ships, submarines, aircraft and helicopters to.
Key words: Leonardo da Vinci, projects,war machines
and devices, engineering, design, war.
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SUMMARY

Projects and war machines of military engineer Leonardo da Vinci
Goran Gavrić

L

eonardo visionary predicted movement of art
in the future, but on the other hand was still
firmly grounded in his time, making both bridges
and machines for warfare. Monotony steady
development of art in a certain direction, forced
him to reach for new challenges. It turned out that
it was perhaps the key moment, a turning point
in understanding how science and art. Leonardo’s
participation in the war as engineer, led him to the
idea to make sketches of machines and bridges that
will come to life centuries later. Leonardo is little
known as a cartographer even connoisseurs of
cartography. Most often at very short explanation
mention his two or three cards, or some landscape
drawing. His maps and manuscripts are scattered in
many libraries of Europe, especially in Italy, France
and the UK. Leonardo’s bridges are generally light
and strong, and what is more important, can be
made quickly, in a very short time. They are built
using materials that are easy to find and transport,
and primarily serve as a tool for military purposes.
Since facilitate crossing the river, they allow rapid
and unexpected movement of troops, and thus
contribute to the factor of surprise, which is often
fundamental for success in battle.

Leonardo was also a hydraulics engineer,
because he made water machines and planned to
manipulate the course of the river. He investigated
the Archimedean spirals for raising water, and also
suction pumps and water wheels. His sketches
and notes show that he was thinking about the
possibilities for underwater survival and journey.
Leonardo had long during his lifetime passion for
flying. Whether a man moved or machine drove
them, lifting in the air was a cause in which he
was immersed since childhood. His notebooks
are filled with sketches for various types of flying
machines and some were built in modern times,
with varying degrees of success. He was obsessed
with the desire to fly that was insatiable. Leonardo
understood that while the iron cannonball is useful
against large and stationary targets such as forts
and walls, it is of little use against small moving
targets such as troops advancing. Against these
targets he was thinking about the use of explosive
cannonballs - which he depicted in the drawing of
explosive cannonballs - that are ejected using a
large mortar, and that are shattered on impact in
many deadly pieces.
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БИТКА НА ЧЕГРУ
ОД МИТА ДО ИСТИНЕ

ČEGAR BATTLE
(FROM MYTH TO TRUTH)

Оливера М. Думић,
сарадник Војног музеја, Београд
Небојша Д. Ђокић,
сарадник Војног музеја, Београд

Olivera M. Dumić,
Contributor of Military Museum, Belgrade
Nebojša D. Đokić,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: У првом делу овог рада изнели смо неке
опште ставове и погледе на војну историографију
да бисмо појаснили како неке опште војне и војно
историографске појмове, тако и преглед литера
туре о бици на Чегру, иначе представљен у другом
делу рада, те неке ставове и тврдње које су у тој
литератури изрекли тадашњи извори, а који се, на
жалост, најчешће врло некритично и у неизмење
ном облику преносе све до наших дана.
Кључне речи: историја, историографија, војна
историја, реконструкција, бој, битка, Чегар.

Abstract: In the first part of this paper, we discussed
some general attitudes and views on military historiography
to clarify how some general military and historiographies
terms and review of the literature on the battle of Chegar,
normally presented in the second part of the paper, and
some attitudes and claims that in that then uttered the
literature sources and which, unfortunately, usually in a
very indiscriminate and transmitted unchanged to the
present day.
Key words: History, Historiography, Millitary history,
reconstruction, battle, Kamenica, First Serbian uprising, Nish,
Stevan Sindjelić, 1809th, Chegar, Ottomans, Karadjordje.
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SUMMARY

Čegar battle (from myth to truth)
Olivera Dumić, Nebojša Đokić

F

or the defeat at Kamenica on May 19⁄31
of 1809, the folk tradition usually blamed
Miloje Petrović Trnavac, the head commander of
the Serbian forces at the Niš front. His clash with
Petar Dobrnjac and some other lower ranked
commanders was taken as the cause for discord
and lack of unity in leading military operations and
for the mistakes made during the siege of Niš, all
that leading to defeat at Čegar and the quick fiasco
of the Serbian South Front. Main sources on the
battle come through writings by Vuk Karadžić and
Batalaka, and that what they wrote became part of
our historiography and accepted as an indisputable
truth, even though with a lot of fallacy. Just as

an example, inaccurate are even the data on the
Kamenica trench itself, because a trench of that size
is usually defended by 300 to 500 men – certainly
not by 3.000 soldiers as noted by these chroniclers
(the official Serbian estimates center on about 1.000
dead Serbian soldiers), and besides, a somewhat
lesser number of Serbian soldiers’ sculls was used
to build the famous Ćele Kula (Scull Tower). So we
at least tried to present some sources writen by the
enemy, Turkish side, nevertheless how indirect and
maybe unimportant they seem to be.
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РУСКЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ
Минско-торпедни
морнарички одред

РУССКИЕ ВОЕННЫЕ МИССИИ
Русские моряки на
р. Саве и Дунай - Миннотореднийотряд
Бранко Ж. Богданович,
специалист сотрудник Военный музей, Белград
сотрудник ФГУК Историcко-культурного музея
заповедника Московский Кремь, Москва

Бранко Ж. Богдановић,
стручни сарадник Војног музеја, Београд
сарадник ФГУК Историcко-культурного музея
заповедника Московский Кремь, Москва

Краткое изложение: 29 июля / 11 августа 1914
г., сербский премьер-министр Никола Пашич отправил телеграмму № 345 посланнику в Санкт Петрбурге Мирославу Спалайковичу (1869–1951), по
которомуправительство России запросил, нельзя
ли отправить подводные мины, миноносцы или катера для установки мин и необходимое количество
военных специалистов, способных помочь Сербии в
расстановке мин. Военно-морской одтряд в течение 1914–1915 гг. борился вместе со сербскими солдатамы на р. Саве и Дунае с военной австро-венегерской флотилей и береговими батаерями.
Ключевые слова: Василий Аполлонович Григоренко, Юрий Фаддеевич Волковицкий, мины, торпеда, монитор „Темеш“.

Сажетак: Председник владе Краљевине Србије, Никола Пашић, 29. јула / 11. августа 1914. године је посланнику у Санкт Петербургу, Мирославу Спалајковићу
(1869–1951), упутио телеграм № 345, којим се распитивао за могућност да Русија упути минско и торпедно наоружање са специјалистима-минерима за борбу
против аустроугарске Дунавске флотиле, те инжењеријско одељење које би помогло при градњи прелаза али
и постављања препрека на Дунаву и његовим притокама. Читаве 1914 – 1915. године руски војници су раме уз
раме са српском војском, на Сави и Дунаву, учествовали
у борбама против аустроугарске флотиле.
Кључне речи: Васили Аполонович Григоренко, Јури
Фадевич Волковицки, мине, торпеда, монитор „Темеш“.
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РЕЗИМЕ

Руске војне мисије

Минско-торпедни морнарички одред
Бранко Богдановић

П

редседник владе Краљевине Србије Никола Пашић упутио је 29. јула / 11. августа 1914. године посланику у Санкт Петербургу
Мирославу Спалајковићу (1869–1951) телеграм
№ 345, којим се распитивао за могућност да
Русија упути минско и торпедно наоружање са
специјалистима – минерима за борбу против аустроугарске Дунавске флотиле, те инжењеријско
одељење које би помогло при градњи прелаза,
али и постављања препрека на Дунаву и његовим притокама.
Русија је прихватила да упути помоћ, а разраду операције поверила је Главном штабу поморских снага (Морской Генеральный штаб, МГШ).
Као први корак планирано је слање мина и торпеда у Србију. Због тога је начелник МГШ вице-адмирал Александар Русин (Александр Иванович Русин, 1861–1956), 3/16. августа, у састав
Црноморске флоте прекомандовао поручника
корвете Јурија Волковицког (старший лейтенант морской службы Юрий Фадеевич Волковицкий, 1883–1983). Истовремено, заповедник
Црноморске флоте адмирал Андреј Ебергард
(Андрей Августович Эбергард, 1856–1919) позвао је у Штаб Севастопољске луке минерског
официра, поручника оклопњаче „Ростислав”,
Василија Григоренка (Василий Аполлонович
Григоренко, 1884–1973). Њему је, наиме, 5/17.
августа додељено 17 резервиста, који су већ заборавили како се рукује минама; од наоружања
примио је 20 сверних галванско-ударних мина
и четири торпеда 15’’/381 mm система Вајтхед
М1893/97 са погоном на компримовани ваздух,
као и 1.000 рубаља за набавку опреме за одред.
Руски одред се 14/27. августа искрцао у Прахову.
Одред је из Прахова железницом пребачен
до Београда и одмах упућен на Торлак, где су
вршене припреме за формирање Одбране Београда. Након упознавања са ситуацијом, одред је ојачан са 40 српских војника III позива и
упућен да извиди терен и одабере погодна места на обали Дунава за постављање минских заграда и лансирање торпеда. Поручник корвете
Волковицки добио је налог да отпутује у Србију
12/25. августа 1914. године. У Београд је стигао
три дана након Григоренка, 17/30. августа, где је
преузео номиналну команду над торпедно-минским одредом. Волковицки је из Одесе довео

још једну групу минера из састава Треће минерске чете резервног електротехничког батаљона и
допремио 30 сверних галванско-ударних мина.
Руски морнари су од 25. августа / 7. септембра
до 6/19. октобра углавном постављали минске
заграде на делу Саве од Београда до Шапца,
односно код Остружнице, Шапца, Раденковића,
Мачванске Митровице и Владимираца. Тако је
25. августа / 7. септембра 1914. код Остружнице
постављена једна мина, а од 25. августа / 7. септембра до 27. августа / 9. септембра код Винче
велика минска заграда од галванско-ударних самодејствујућих мина.
Григоренкова група је 13/26. септембра на
коњима стигла у село Раденковић, насупрот
ушћа реке Босут у Саву. Морнари су, наводно,
допремили резервне делове, од којих су успешно склопили један торпедо. Како из Русије још
увек нису стигли торпедни апарати, у селу је
прикупљен материјал за изградњу импровизованог лансера.
У зависности од ситуације, мине, торпедни апарати и запреке постављани су у рејонима Саве и Дунава у околини Београда. Тако је
30. септембра / 13. октобра код београдског
железничког моста постављена командована
заграда од девет, а 1/14. октобра електроконтактна минска заграда са извором на обали од
пет мина. Један торпедни апарат инсталиран је
8/21. октобра код Аде Циганлије, код Остружнице 17/30. октобра заграда од галванско-ударних мина и један торпедни апарат, а код
Ратног острва, 21. октобра / 3. новембра, један
торпедни апарат. Ради заштите понтонских мостова од аустријских плутајућих мина које је носила Сава, 3/16. октобра између Аде Циганлије
и српске обале (Чукарички рукавац) постављена
је специјална запрека од брвана међусобно повезаних ланцима, са вертикалним шиповима на
сваких 1–1,5 m. Код Београда, у рукавцу Дунава
код аде Хује и код Винче инсталирано је велико
минско поље од галванско-ударних аутоматских
(самодејствујућих) мина.
Током повратка из акциjе код Скеланске аде
(у висини села Скела, где jе уништио српски мостовни трен), 10/23. октобра у 2.45 часова, на
запреку је десним делом прамца ударио монитор „Темеш”. Експлозија мине пробила је труп

80

РУСКЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ
Минско-торпедни морнарички одред

и активирала гранате у предњој муниционој
комори, смештеној непосредно до предњих топовских купола. Снажна детонација побила је
посаду муниционе коморе и обе топовске куле,
а десна купола са топом Шкода 120/35 mm избачена jе из лежишта и одлетела је неколико метара од брода. Продирање воде ниjе се могло зауставити и монитор jе потонуо на дубину од 4 m.
Руски морнари посебно су били ангажовани
током друге аустроугарске офанзиве, у позну
јесен 1914. године. Како се српска војска повлачила, 27. октобра / 9. новембра демонтирали су
и послали у позадину већ постављене торпедне
апарате, а 16/29. новембра добили су наређење
да минирају мостове и путеве у околини Београда. Прво је миниран мост у Топчидеру, потом
железничка пруга на више места, а срушен је и
тунел код Ресника. Када је 15/28. новембра започета евакуација савезничких мисија из престонице, руски одред је железницом пребачен
у Зајечар, иначе базу и складиште минских средстава и опреме. Коначно, 17/30. новембра, команда Одбране Београда добила је наређење
Врховне команде да напусти престоницу и повуче се на линију Космај – Варовница. У ноћи
између 18. и 19. новембра / 1. и 2. децембра
аустроугарске трупе ушле су у Београд и, захваљујући информацијама обавештајне службе,
на неколико места откриле и уништиле руске
минске заграде. Срби су већ 2/15. децембра поново ослободили град.
У Београд је 9/22. фебруара 1915. допутовао
заповедник британске војнопоморске мисије
контраадмирал Ернест Трубриџ. Као најстарији
по чину, Трубриџ је постављен за заповедника
свих савезничких морнаричких мисија у Бео-

граду. Без обзира на то, „минерска команда”
Волковицког је, уз координацију са британским
и француским одредом, наставила да делује самостално, што је лично потврдио и Трубриџ.
Минерски одред је током 1914. и прве половине 1915. године Саву и Дунав у околини
Београда и Шапца минирао на више места.
Код Остружнице заграда од галванско-ударних
мина, на Сави код Београда командована заграда и електроконтактна минска заграда са извором на обали, код Београда, у рукавцу Дунава
код аде Хује и код Винче велико минско поље
од галванско-ударних аутоматских (самодејствујућих) мина, потом недалеко од Београда,
код Винче, а у слободном делу Саве испод београдског железничког моста.
Српска Врховна команда добила је почетком
марта 1915. информације да противник планира
да овлада Дунавом код румунске границе и тако
прекине комуникацију између Русије и Србије.
Да би се предупредиле непријатељске намере,
руски одред за заштиту Гвоздених врата добио
је 6/19. марта 1915. задатак да минира реку код
Гвоздених врата.
Услед притиска знатно јачих непријатељских
снага руски морнари су 21. септембра / 8. октобра 1915. евакуисани са савске обале на Торлак, одакле су до 23. септембра / 10. октобра
пребачени у базу инжењеријског одреда у Ћуприји. Одред из Ћуприје, преко Краљева, Ниша,
Митровице, Урошевца, Призрена и Охрида, стигао је 3/16. новембра у Битољ, где се већ налазио и Одред за заштиту Гвоздених врата. Одатле
су се здружени руски одреди повлачили према
Солуну, а у Марсељ су стигли 15/28. новембра
1915. године.
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MAURICE FARMAN AEROPLANES
IN SERBIA AND MACEDONIAN
FRONT

АЕРОПЛАНИ МОРИС ФАРМАН
У СРБИЈИ И НА СОЛУНСКОМ
ФРОНТУ
Огњан М. Петровић,
сарадник Војног музеја, Београд

Ognјan M. Petrović,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: Међу најбољим производима француске ваздухопловне индустрије 1913. и 1914. били
су модели конструктора Морис Фармана, МФ.7 и
МФ.11 и њихови деривативи МФ.7бис и МФ.11бис.
Укупно је направљено преко 4.000 авиона МФ свих
верзија, који су масовно коришћени током прве две
године Великог рата у ваздухопловствима Француске, Велике Британије и Италије. Стицајем околности, српски пилоти из састава Ваздухопловне
команде (крајем 1915. и у јануару 1916) и Српске
авијатике (током 1916) летели су на разним МФ
верзијама.
Француска је марта 1915. упутила у Краљевину Србију једну ојачану ескадрилу, комплетно опремљену за самостална дејства. Та јединица, ескадрила МФ.99С, позната у Србији као Француска
аеропланска ескадрила, дејствовала је успешно до
12. новембра 1915, када је са летелишта код Косовске Митровице изведен последњи од 314 борбених
летова у Србији.
На Солунском фронту Француска је имала девет ескадрила које су 1915–1916. користиле МФ.11
и МФ.11бис. Од тога три ескадриле (МФ.82, МФ.98
и МФ.99) ушле су у састав новоформиране Српске
авијатике током лета 1916. године.
Кључне речи: Морис Фарман, МФ.7, МФ.7бис,
МФ.11, МФ.11бис, ескадрила МФ.99С, Француска аеропланска ескадрила (ФАЕ), Ваздухопловна команда (ВК), Српска авијатика (СА), Авијатика Источне
војске (ИВ), Солунски фронт.

Abstract: Among the best products of the French
aviation industry during 1913 and 1914 were airplanes
designed by pioneer designer Maurice Farman, MF.7 and
MF.11 and their derivatives MF.7bis and MF.11bis. A total
of over 4,000 aircraft of all MF versions were delivered
and widely used during the first two years of the Great
War within Air Forces of France, Great Britain and Italy.
Coincidentally, Serbian pilots from the Serbian Air Force
Command (late 1915 and in January 1916) and the Serbian
Aviation (during 1916) flew on various MF versions.
In March 1915, France sent to the Kingdom of Serbia
a reinforced escadrille, fully equipped for independent
actions. The unit, Escadrille MF.99S, known in Serbia as
French Aeroplane Escadrille, operated successfully until
November 12th, 1915 when the last of 314 combat missions
in Serbia were accomplished from runway near Kosovska
Mitrovica.
During the 1915-1916 at the Macedonian front, French
Eastern Army has had nine escadrilles equipped with MF.11
and MF.11bis biplanes. Of these, three escadrilles (MF.82,
MF.98 and MF.99) were joined to newly formed Serbian
Aviation during the summer of 1916.
Key words: Мaurice Farman, MF.7, MF.7bis, MF.11,
MF.11bis, Escadrille MF.99S, French Aeroplane Escadrille
(FAE), Air Force Command (Vazduhoplovna komanda - VK),
Serbian Aviation (Aéronautique de l’Armée Serbe or Srpska
avijatika - SA), Eastern Army’s Aviation (Aéronautique de
l’Armée d’Orient), Macedonian (or Thessaloniki) front.
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SUMMARY

Maurice Farman Airplanes in Serbia and Macedonian Front
Ognjan Petrović

O

ne of the most famous French aviation
pioneers, Maurice Farman was, like his
brother Henry, capable businessman, financier and
administrator, but also a very prolific designer and
successful aircraft manufacturer during the beginning
of the second decade of the 20th century. Among the
best products of the French aviation industry during
1913 and 1914 were his models MF.7 and MF.11 and
their derivatives MF.7bis and MF.11bis.

Maurice Farman MF.7
Observation/reconnaissance
and
trainer
biplane MF.7 (or MF VII), originally known as Type
1913, flew for the first time in February 1913. This
fifth type of MF was the culmination of the prewar design work of Maurice Farman. The MF.7
was a nacelle-and-tail-boom pusher, with central
nacelle on the topside of lower wing and a biplane
tail with twin rudders mounted between. The long,
curved outriggers (similar to skis) bearing the front
elevator soon earned it the nickname Longhorn by
British aviators. Power plant was 70 HP Renault 8B
V-engine.
During the early months of WWI MF.7 was
used widely for observations flights until new type
MF.11 arrived in May 1915. After that, MF.7s were
withdrawn from operational units and directed to
training units. From 1913 to the end of WWI, many
military and civilian pilot schools in France, England
and all over the Europe used MF.7. The MF.7 was
the most numerous trainer type used in the period
before and at the beginning of WWI. Three classes
of Serbian pilots (a total of 53 cadets) flew on MF.7
trainers during their training courses in Military
Aviation Centre at Chartres (Centre d’Aviation
Militaire de Chartres: Class II (July-November 1915),
Class III (May-September 1916) and Class IV (JuneSeptember 1917).

Maurice Farman MF.11
The MF.11, a 1914 design, was built in far greater
numbers than previous MF.7. Large deliveries
in operational units of French Aviation Militaire
began at the end of 1914 and intensified during
the first months of early 1915. The MF.11 kept the
same concept of MF.7, but its construction was
consolidated and improved in aerodynamic and
structural sense. Front stabilizer was omitted, wings
were larger, landing gear had short skis, tail had a

horizontal surface and two vertical stabilizers with
two rudders, both wings had ailerons. Power plant
consisted of 80 HP Renault 8B V-engine, while the
nacelle was placed 45 cm above the lower wing. An
important difference was flexible 8 mm Hotchkiss
M.1909 machine gun, operated by observer in the
back seat. The plane could carry light bombs under
the wings or on the lower sides of the nacelle.
There was a large number of MF.11 versions
equipped with different 80-130 HP engines, usually
generally designated at that time in France with
MEFE 14 or Type 1914. In addition to the factory
designation MF.11 (sometimes written as MF XI),
the plane introduced military designation or Army
Type (Type Armée) with Roman numerals. These
designations were also given to MF.7 and F.40. From
a total of 62 Army Types in Aviation Militaire, 37
assigned to different MF.11 and MF.11bis versions.
The second main model, MF.11bis was created
also in 1914, practically in parallel with MF.11 type,
as variant with a more powerful engine (mainly
130 HP Renault 8C), increased wingspan and some
improvements of the structure. The MF.11bis had
better speed, climbing and payloads.
There are no exact data about the number of MF.11
manufactured in France, usually talking about more
than 4000 machines. The type equipped 37 French
escadrilles and 6 British squadrons on the Western
front and other units in Aegean, Mesopotamia and
Dardanelles.

Escadrille MF.99S in Kingdom of Serbia
When Kingdom of Serbia entered WWI in June
1914, only three operational Bleriot XI monoplanes
still existed, and Serbian Government asked for
aeroplanes and airmen from France. As France was
not able to deliver what it was asked for, Serbia
had to help itself by its own forces until March
1915, when French Government decided to send a
reinforced escadrille to Serbia as military aid. It was
new formed Escadrille MF.99S (S stand for Serbia)
under the command of Cap Roger Vitrat. The unit
was known in Serbia as French Aeroplane Escadrille
(FAE). Men and equipment with eight Maurice
Farman MF.11 biplanes arrived to Smederevska
Palanka Depot about mid of March and aeroplane
assembling started immediately. Unit was moved
to Banjica operational airfield near Belgrade with
six MF.11s (MF193, MF194, MF195, MF196, MF199

123

Ognјan Petrović
and MF452) on April 18th, while the rest two aircraft
(MF198 and MF199) stayed in depot as reserve.
During the next day, MF196 destroyed in storm and
MF197 was immediately sent from Palanka instead.
Escadrille began its sorties on April 23rd, 1915
when Cap Paulhan and observer Cap Tulasne made
their first observation mission. When three enemy
aeroplanes attacked Kragujevac at early morning of
June 9th, Cap Vitrat sent two Farmans from Belgrade
to intercept them. Sergeant Major Thirouin and
gunner Magnoni in MF194 intercepted one of those
above Smederevo at 2500 m height and after short
struggle enemy’s aeroplane was shot-down. It was
the first aerial victory on Balkan theatre. Six weeks
later another shot down was recorded. When six
enemy aeroplanes bombed Belgrade at very dawn
of July 23rd Cap Paulhan and his gunner Lеstradet
took off in MF193 to pursuit the enemy. Northern of
Borča village they caught one of enemy planes and
shot down the same.
Four new MF.11s (MF509, MF512, MF515 and
MF499) with four pilots came to Serbia in June 1915,
and Serbian Supreme Command brought decision
to attach them to the old Escadrille. Main escadrille
tasks were observing and interceptions, and in
addition, artillery fire guidance.
According to rumours about preparing of
common Austro-German attack, MF.99S intensified
reconnaissance flights above South Banat from
August 10th. During September, two more MF.11s
(MF528 and MF913) arrived to Serbia. Escadrille
was relocated to new airfield in Koviona village (near
Ralja) on September 23rd, because Banjica aerodrome
was too close to the enemy. At very day French pilots
had the first contact with new German warplanes
(Rumpler CI, AEG CI and GII) and specialized AA guns.
Because of possible Bulgarian attack one detachment of four Farmans (known as Eastern Detachment)
moved from Koviona to Niš by Serbian Supreme Command’s order on October 6th, and during the flight
MF195 was lost. Two days later, at 23.30 French Ambassador gave an approval that French airmen at Bulgarian front should be managed to Serbian Supreme

Command. Frenchmen had to fly in Serbian uniforms
and aeroplanes got Serbian markings, because France
was still not in the war with Bulgaria.
Serbian Air Force aeroplanes carried standard
national markings during 1912-1915 period,
consisting of Serbian flag (red/blue/white) applied
on wing undersides and on rudders, but these
markings were not used on MF.11s, simply because
there was not enough time to paint them. New
Serbian markings had to be painted on MF.11s
during one night (between October 8/9th) after the
moment when order for marking applying was given
up to leaving towards the border. Because of these
facts, new types of Serbian markings were adopted,
easily and quickly got by changing of existed French
markings. This was done when white areas on French
roundels and tail stripes painted over with blue
colour. So, new type of Serbian wing markings were
cockades (or roundels) with original French outer red
ring and large inner blue circle, and tail marking had
wide front blue and thin rear red strip (original from
French tricolor). Serbian national insignias were kept
even after France declared war to Bulgaria.
Four new MF.11 arrived from Greece to Aviation
Park in Palanka in early October. Except that, ten additional MF.11 machines delivered from Thessaloniki
to Kruševac about October 20th, but montage was
slow due to bad weather and difficult conditions on
airfield Košijsko polje near Kruševac. Then a larger
number MF.11 was available, and some could be
assigned to Serbian Aeroplane Escadre.
Mackensen’s offensive was launched at night on
October 6/7th and part of Escadrille from Požarevac
(known ad Northern Detachment) was moved to
Mladenovac on October 8th. During the same month,
the unit continued with usual tasks moving itself to
number of airfields towards the south, according
to the Serbian Army retreat. Eastern Detachment
retreated to the west under the fighting and joined
northern part of MF.99S in Kruševac on November
1st. One Farman was burnt in Niš, and two more
machines were destroyed by its own crew after
emergency landing during flight near Kruševac, one
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was from Niš unit and other was MF198. Damaged
MF499 was handed over to Serbs in Kruševac during
the same day. A large amount of spare parts and
materials, as well as 9 MF.11 were left Kruševac. On
October 3rd, eight unused Farmans burnt by Serbian
Army at this airfield.
Seven MF.11s came to Raška on October 2nd.
From three Farmans which took-of on October 3rd
from Kruševac to Raška, two were lost. Five Farmans
arrived in Mitrovica on October 9th, one machine
crashed in Raška in 11th, two remained were took
of to Mitrovica on 14th, but one was lost. The unit
continued its retreat to Prizren on October 16th with
six machines, one was scrapped at that airfield.
Among these six Farmans, three machines were
MF540, MF541 and MF912, from October deliveries.
Sick pilot Lt Štefanik and four others transported
to Albania by Farmans. Cap Paulhan transported
Štefanik to Valona on November 22nd, and four other
patients were lifted to Skadar (Scuttari) by the rest of
four aeroplanes, four days later. It was the first aerial
transport of casualties in the world.
Ground echelon arrived to Skadar on December 6th. The unit had four survived Farmans in bad
condition. These planes used for communications
duties, one machine was soon crashed at Skadar.
When three Austro-Hungarian flying boats bombed
this town on December 23rd, among the killed men
were two French soldiers, the only Escadrille’s victims in its Serbian campaign. French airmen boarded
the ship on December 28th and left for Italy, and later
to France to Aviation Centre Bron near Lyon, where
Escadrille was reorganized for returning to the Macedonian front. Two survived Farmans and equipment
were handed over to Serbs.
On October 18th, taking off from Smederevska
Palanka, Lt M. Tomić accomplished the first recce
mission on MF.11 loaned from FAE. Cap Ž. Stanković
and Lt Tomić took over two Farmans in Kruševac
on October 23rd. Unfortunately, Tomić crashed his
machine at the end of October, while Cap Stanković
destroyed another plane in Varvarin on November
3rd. With two other Farmans, Tomić and Stanković

arrived to Blace on November 11th, but Stanković
crashed his machine in Kuršumlija during the next
day. Tomić flew to Peć and then, on December 5th,
he and mechanic Milekić carried out the flight to
Drač (Durazzo) in Albania. Stanković (with one of
FAE machines) and Tomić performed courier flight
over Albania, during January 1916. The last flight in
Albania accomplished on January 23rd, 1916 by Lt
Tomić.

Macedonian Front
Total of nine escadrilles equipped with MF.11
and MF.11bis biplanes operated over Thessaloniki
front during 1915-1916. Five escadrilles had from
the beginning MF.11bis, while other four units
equipped with MF.11 and later re-equipped with
MF.11bis or directly with Farman F.40. On September 30th, 1916, these nine Farman escadrilles on
Macedonian front had a total of 57 operational MF
machines. Until the end of 1916 all MF types were
practically withdrawn from combat operational
units. On November 11th, 1916, at the Macedonian
front still existed 65 MF.11s and only 6 MF.11bis.
The first elements of French Aviation Militaire
arrived in Thessaloniki on October 19th, 1915.
France transferred to Greece 12 escadrilles until
June of the following year. Two escadrilles (C.89
and V.90) arrived in October 1915 to Thessaloniki,
three in November (MF.86, N.87, N.91), three in
December (V.83, MF.88, V.84 ), one in January
1916 (MF.85), one in March (MF.98), one in May
(MF.82 from Corfu) and one in June (MF.99).
Three escadrilles, originally intended to support
Serbia, had the letter S in unit designations (N.91S,
C.89S and V.90S). However, due to the withdrawal
of Serbian Army and occupation of the Serbian
homeland, these units remained in French Eastern
Army Aviation. Later, in the summer of 1916, five
other units (MF.82, MF.84, MF.98, MF.99 and N.87)
transferred to newly formed Serbian Aviation.
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АЕРОПЛАНИ БРЕГЕ
19 У НАОРУЖАЊУ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА ВОЈСКЕ
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

AEROPLANS BРЕREGUET 19
IN THE SERVICE OF THE
AIR FORCE OF THE
KINGDOM JUGOSLAVIA

Небојша Д. Ђокић,
Центар за војно-политичке студије, Београд
					
Сажетак: У раду је дата историја аероплана Бреге 19, при чему је посебна пажња посвећена употреби овог чувеног аероплана у Ваздухопловству војске
Краљевине Југославије. Детаљно је приказан развој
Бреге 19 и представљене све његове верзије. Обрађена је и лиценцна производња Бреге 19 у Краљеву, као и
први извоз аероплана произведених у Југославији, и то
у Турску.
Кључне речи: Ваздухопловство војске, Краљевина
СХС, Краљевина Југославија, Војска Краљевине Југославије, Бреге 19, Фабрика „Бреге”, Луј Бреге, Државна фабрика авиона у Краљеву, Хиспано, Јупитер, Гном Рон.

Nebojša D. Đokić,
Center for military-politics Studies, Belgrade
					
Abstract: The paper discusses the history of Aeroplan
Breguet 19 with special attention paid to the use of this
famous aeroplan to Air Force of the Kingdom of Yugoslavia.
We gave detailed development Bregea 19 and presented
all its versions. Treated and licensed production Bregea
19 in Kraljevo as the first export of Aeroplan produced in
Yugoslavia and Turkey.
Key words: Air Force of the Kingdom of Yugoslavia,
Kingdom of SHS, Kingdom of Yugoslavia, Yugoslav Army,
Breguet 19, Potez 25, Factory Breguet, Louis Charles Breguet,
State Aircraft factory in Kraljevo, Hispano, Jupiter, Gnom
Rhon.
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SUMMARY

Aeroplans Breguet 19 in the service of the Air Force
of the Kingdom Jugoslavia
Nebojša Djokić

D

esigned by Breguet’s chief engineer, Marcel
Vuillerme, as a successor to the Breguet 14,
the Breguet 19 was intended either as a two-seat
day bomber (B.2 category) or as a reconnaissan
ce aircraft (A.2 category). The Bre.19.01 prototype
was exhibited at the Paris Salon de l’Aeronautiq
 ue
in November 1921, with an experimental BreguetBugat
ti 16-cylinder powerplant installed, compri
sing two eight-cylinder Bugat
ti engines coupled to
drive a single propeller. Re-engined soon afterwar
with a more conventional 450 hp (336 kW) Renault
12Kb, it made its maiden flight in March 1922.
Eleven evaluation aircraft followed, and during
an extensive test programme these were fitted with
a variety of engines. Quantity production start ed in
1923, and by 1927 some 2,000 Breguet 19s (divided
almost equally between reconnaissance and bom
ber versions) had been delivered to the French Avi
ation Militair e.
The Breguet 19 had a circular-section fuselage
built up on a duralumin tube framework, covered as
far as the rear cockpit with duralumin sheet and aft
of this with fabric. The unequal-span fabric-covered
wings were two-spar structures with spars and ribs
of duralumin. The tail unit, which had horn-balan
ced elevators, had duralumin frames with fabric
covering. The landing gear of production aircraft
was of simple cross-axle type, the single tapered
strut on each side having cable cross-bracing. First
version to go into French service was the Bre.19 A.2
reconnaissance variant, which equipped the 32e,
33e, 34e and 35e Régiments d’Aviation from the
autumn of 1924 onwards. The Bre.19 B.2 bomber
version first went into service in June 1926 with the
11e Régiment d’Aviation de Bombardement.
French-built Breguet 19s were powered by
12-cylinder liquid-cooled engines, either the Rena
ult 12K or Lorraine-Dietrich 12D and 12E. While
some structural strengthening was found neces
sary during its early career, the Breguet 19 gave
outstanding service to the French Aviation Milita
ire. It equipped units involved in hostilitie s against
rebel Druze tribesmen in Syria and the Riff insur
gents in Morocco, as well as forming the backbone
of metropolitan day bomber and reconnaissance
units for many years. Inevitably it soldiered on into
obsolescence, even equipping four night-fighter
escadrilles, attempting a role for which it was quite

unsuited. By the beginning of 1933 only 230 Bre.19
A.2s, 28 B.2s and 40 night-fighter Bre.19 Cn.2s were
in first-line use, and the type was finally relegated
to reserve duty and training in 1934.
As early as 1923 the Breguet company embar
ked on an aggressive export campaign. The first
Bre.19.01 prototype was displayed at an interna
tional competition organised by the Spanish War
Ministry and soon afterwards the first Bre.19.02
evaluation aircraft was supplied to Yugoslavia. As
a result, Yugoslav military aviation took delivery of
577 Breguet 19s. Of these 152 were supplied com
plete from France, 40 were built in Yugoslavia from
French components and others were built in Yugo
slavia at a new factory in Kraljevo.
When Yugoslavia was invaded in April 1941 the
Breguet 19s saw limited action, but most were
destroyed on the ground. About 57 were subsequ
ently handed over to the puppet Croat regime for
use against partisan units.
Spain imported 19 complete aircraft, the first
three for use as pattern machines for licence pro
duction. The CASA company then assembled 26
aircraft from French components and went on to
build 177 Breguet 19s. 127 were powered by Lorra
ine engines built under licence and 50 by imported
Hispano-Suizas.
Spanish Breguet 19s first saw action against
rebel tribes in Morocco. In 1936, 135 of the type
were still on strength, most of them in Spain. Altho
ugh obsolete, the Bre.19 was used by both sides in
the Spanish Civil War, surviving aircraft being divi
ded about equally between the Republicans and
the Nationalists who also purchased 20 reconditi
oned Breguet 19s from Poland. The Bre.19s were
employed largely against troops and ground tar
gets, but also for coast patrol duties. By mid-1937
both sides had withdrawn the ageing Breguets
from front-line service, surviving examples being
used for training or placed in reserve.
Other foreign purchasers included Romania,
which bought 108 Breguet 19s, and Turkey, which
imported 20. Poland purchased 250 Lorrainepowered machines between 1925 and 1930, and
the last of these were not withdrawn from service
until just before the German invasion in 1939, The
Chinese authorities obtain
 ed a total of 74 aircraft,
which were employed against the Japanese in Man
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churia. Surviving aircraft from 30 Bre.19s imported
by the Greek government were expended in action
against the invading Italians in October 1940.
Belgium bought six Breguet 19 B.2s in 1924,
and then initiated licence production by the SABCA
company. Deliveries to the Belgian Aéronautique
Militaire totalled 146 Bre.19s between 1926 and
1930, some of these being powered by the Lorra
ine 12Eb engine and others by the Hispano-Suiza
12Ha. The Breguet 19 was also popular in Latin
America. The Argentine Republic obtained 25, Boli
via 15, Venezuela 12 and Brazil five. Both Bolivian
and Paraguayan Bre.19s saw action during the early
1930s.
The British, Italian and Persian (Iranian) govern
ments each purchased two Breguet 195 for techni
cal evaluation . The Japanese Nakajima company
also bought two aircraft, but subsequently abando
ned plans for licence production.
Variants
Breguet Bre.19 A.2 - An observation and recon
naissance version. It was capable of carrying 10
x 26.46 lbs (12 kg) of light bombs externally on
underwing racks.
Breguet Bre.19 B.2 - A light bomber version,
basically similar to the Bre.19 A.2 but with a pro
vision for underwing bomb racks for an increased
bombload of up to 1,764 lbs (800 kg).
Breguet Bre.19 Cn.2s - 40 aircraft converted for
use as night-fighters and equipping four squad
 rons.
Totally unsuited to this role, they were retired to
secondary duties in 1934.
Breguet Bre.19.02 - A few aircraft supplied to
the Yugoslav Air Force for evaluation purposes.
Later Yugoslavia would purchase 576 more aircraft.
Breguet Bre.19 G.R. “Grand Raid” - The Bregu
et company ensured that the Breguet 19 remai
ned in the headlines throughout the 1920s and
early 1930s by developing a series of long-range or
‘Grand Raid’ variants. The first was the Bre.19 No.3,
a standard early example powered by a Lorrain&Dietrich 12Db engine. Flown by Pelletier d’Oisy and
Besin, and carrying auxiliary fuel tanks attached
to the bomb-racks, it flew from Paris to Shanghai,
arriving at its destination on 20 May 1924. Bre.19
No.64, with additional internal fuel tanks, was
flown by Lemaitre and Arrachart to capture the
world distance record, flying from Etampes to Villa
Cisneros (Spanish Sahara) on 3-4 February 1925, a
distance of 3166 km (1,967 miles). A Belgian G.R.
aircraft was followed by the conversion of the two
Japanese-owned Bre.19s to Grand Raid standard
that were bought by the Asahi Shimbun newspa
per group, the latter flew from Tokyo to Paris in the
summer of 1925. Four more French G.R. aircraft

were built, one being converted to take a 600 hp
(447 kW) Hispano-Suiza 12Lb engine; named Nun
gesser-Coli, it was flown around the world bet
ween October 1927 and April 1928 by Costes and
LeBrix, covering some 57000 km (35,400 miles) in
350 hours flying time, but the stretch between San
Francisco and Tokyo was covered aboard ship.
Breguet Bre.19 Bidon “Petrol Can” - The Bidon
variant (meaning literally petrol can) was a logi
cal development of the G.R. type and built speci
fically for long-range flights, it incorporated many
modifications including more integral fuel tankage,
rounded wingtips, redesigned fin and rudder, and
fairings for the main wheels. The first example was
bought by Belgium, but the second established a
world speed-over-distance record for France when,
in May 1929, it covered a distance of 3,107 miles
(5000 km) at an average speed of 116.88 mph
(188.1 km/h). Two more Bidons were built by Bre
guet, with one eventually being sold to China. At
least one Bidon was built in Spain by CASA.
Breguet Bre.19 Super Bidon - This final develop
ment was built to coax the maximum possible ran
ge out of the design. Extra tankage was provided in
the upper wing and the lengthened fuselage. The
first example was built for France and named Point
d’Interrogation (Question Mark or simply ‘?’). After
an unsuccessful transatlantic attempt it was reengined with an Hispano-Suiza 12Lb and flown in
two days from Le Bourget to Manchuria, landing on
29 September 1929 and establishing a world stra
ight-line distance record of 4,912 miles (7905 km)
and in September 1930 the same aircraft, crewed
by Costes and Bellonte, achieved the first non-stop
Paris-New York flight. The Spanish CASA company
built the only other example of the Super Bidon,
which differed from the original in having enclo
sed crew cockpits with raised rear fuselage upper
decking, and by the incorporation of auxiliary fins.
Tt was lost on a flight from Seville to Latin Ameri
ca, disappearing over the Caribbean between Cuba
and Mexico.
Breguet Bre.19 Seaplane - Single examples of a
twin-float version appeared, one built by Breguet
and one, a temporary conversion for a Japanese
Imperial Navy competition, by Nakajima.
Breguet Bre.19ter - Developed from the Bidon,
this experimental military prototype was powered
by a 600 hp (447 kW) Hispano-Suiza 12Lb engine,
and had elliptical wingtips and curved vertic al tail
surfaces. The type was offered for export in 1928.
Breguet Bre.19.7 - Five Yugoslav Breguet 19s
were returned to Vélizy-Villacoublay for modific a
tion by Breguet. They were fitted with semi-ellipti
cal wingtips, span being increas ed to 49 ft 2 1/4 in
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(14.99 m), length to 31 ft 6 in (9.6 m) and wing area
to 530.46 sq ft (49.28 sq m). Four additio
n
 al sup
port struts were fitted between the fuselage and
upper wing. The five aircraft were also re-engined
with the 650 hp Hispano-Suiza 12Nb and redelive
red to the Yugoslavs in 1930. Five similar aircraft
bearing the same designation (Breguet Bre.19.7)
were delivered to Romania. All 10 aircraft participa
ted in the Petite Entente military aircraft competi
tion, the Yugoslav Bre.19.7s doing particularly well.
125 Yugoslav Breguet 19.7s were put in production
at the Kraljevo works, though a shortage of Hispa
no-Suiza engines meant that only 51 had been
completed. A number of these Yugoslav Bre.19.7s
took part in the brief resistance to the Germans in
the spring of 1941, several being later used by the
Croat regime. The Turks ordered 50 Breguet 19.7s
in 1933, and these were the last of the Breguet 19
family to be built by the parent company. Maxi
mum level speed of the Breguet Bre.19.7 was 150
mph (242 km/h).

Breguet Bre.19.8 - A single Yugoslav Breguet
Bre.19.7 was tested by Breguet with a 690 hp (515
kW) Gnome-Rhône 14Kbrs radial engine. Further tests
in Yugoslavia led to its rejection as a possible power
plant for the 50 engineless Bre.19.7 airframes, and it
was finally decided to fit the 780 hp (582 kW) Wright
Cyclone GR-1820-F-56 9-cylinder radial engine with a
Hamilton propeller. The 48 aircraft were completed
accordingly, the last one delivered in November 1937,
and a handful survived to be used by the Croat regime
after the Yugoslav collapse in 1941. Maximum level
speed was 173 mph (279 km/h) at 8,200 ft (2500 m).
Breguet Bre.19.9 - A re-engined Yugoslav Bre.19.7
with a 860 hp (641 kW) Hispano-Suiza 12Ybrs engine.
Breguet Bre.19.10 - Another one-off Yugoslav
conversion of a Bre.19.7 this time with a 720 hp
(537 kW) Lorraine 12Hfrs Petrel engine and flown
in 1935.

161

Translated by Nebojša Djokić

Небојша Ђокић

162

АПРИЛСКИ РАТ 1941. ГОДИНЕ У
БЕОГРАДСКОМ АКВАТОРИЈУМУ:
БРОДОВИ ПОТОПЉЕНИ
ОД СОПСТВЕНЕ ПОСАДЕ

THE APRIL WAR 1941
IN THE BELGRADE AQUATORIUM:
SHIPS THAT WERE SUNK BY THEIR
OWN CREW

Гордана П. Каровић,
Музеј науке и технике, Београд
			
Сажетак: У раду се дају подаци о бродовима које
су током Априлског рата 1941. године војне посаде Речне ратне флотиле Краљевине Југославије и
цивилне посаде Југословенске речне пловидбе, као и
једног приватног бродарства, потопиле на Дунаву,
Сави и Колубари, у широј зони београдског акваторијума, како би спречиле да их немачка војска зароби у исправном стању. Монитори и бродови мобилисани за потребе Речне флотиле потапани су по
наређењу, док су бродови Државне речне пловидбе
и реморкер „Делиград”, власништво „Бродарства
Блажек” из Београда, потопљени јер су њихови заповедници и посада то сматрали својом патриотском дужношћу. Рад је заснован на необјављеној
грађи из Архива Музеја науке и технике, Збирка речног бродарства, стручној историографској литератури и штампи.
Кључне речи: Априлски рат, 1941. година, Речна
ратна флотила Краљевине Југославије, Југословенска речна пловидба, потопљени бродови, Београд,
Дунав, Сава, Колубара.

Gordana Р. Karović,
Museum of Science and Technology, Belgrade
					
Abstract: In the work data are given on the ships which,
during the April War of 1941, were sunk by the military crew
of the River Military Flotilla of the Kingdom of Yugoslavia
and by the civil crew of the Yugoslav River Navigation as well
as by one private shipping company, in the Danube, Sava
and Kolubara in the wider zone of the Belgrade aquatorium
so as to prevent the German army from capturing them in
a good state of repair. Monitors and ships, mobilised for
the needs of the River Flotilla were sunk after it had been
ordered, while ships of the State River Navigation and
Deligrad tugboat, ownership of “Brodarstvo Blažek” from
Belgrade, were sunk because their captains and the crew
considered such act to be their patriotic duty. The work is
based on the unpublished material from the Archive of the
Museum of Science and Technology, Collection of the River
Navigation, technical historiographical literature and press.
Kee words: April War, the year 1941, River Military
Flotilla of the Kingdom of Yugoslavia, Yugoslav River Navigation, sunken ships, Belgrade, the Danube, the Sava, the
Kolubara.
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SUMMARY

The April War 1941 in the Belgrade aquatorium:
ships that were sunk by their own crew
Gordana Karović

R

ather untoward situation for the army of the
Kingdom of Yugoslavia on all the battlefields
during the first days of the war conflicts led to a
situation where crews of the River Military Flotilla
of the Kingdom of Yugoslavia and civil crews of the
Yugoslav River Navigation (Serb. JRP) as well as
two private shipping companies intentionally sank
greater number of vessels on the Danube, Sava
and Kolubara. The aim was to prevent the German
army, which was swiftly advancing, from capturing
them in a good state of repair. Among these sunken
objects there were also 18 ships out of which nine
were under military command: monitors Sava,
Morava and Vardar and tugboat Cer, commanding
ship of the River Flotilla, as well as five mobilised
tugboats: Vitez, Kumanovo, Preradović and Bosna,
ownership of JRP and Alexandra, privately owned.
They were sunk after it has been ordered. Civil
crews sank nine ships more, out of which JRP
tugboats Srećko and Slovenija were sunk by order
of the officers of KY Army, and rest of the ships of
JRP and of private shipping companies, on their
own initiative: passenger boat Bitolj, tugboats Srbin
and Gučevo and motor cargo ship Podrinje, as well
as tugboat Deligrad, ownership of the “Brodarstvo
Blažek” from Belgrade and motor cargo ships Galeb
I and Galeb III of the Shipping Commercial Company
“Galeb”, also from Belgrade. Their captains and
the crew considered such act to be their patriotic
duty because of which some of them bore serious
consequences in the later period.
Cases of sinking of ten ships in Belgrade and
in the wider zone of the Belgrade aquatorium are

treated in more details in the text. They represent
an interesting witnessing on the situation during
the April War and immediately after capitulation of
the army of the Kingdom of Yugoslavia. Monitors
Sava, Morava and Vardar and tugboat Deligrad
were sunk in Belgrade, on the Sava River; mobilized
tugboats: Alexandra near Zabrežje, Preradović at
Progar and Bosna near Skela, all of them on the
Sava River; tugboats of JRP: Srbin at Zabrežje on the
Sava and Gučevo on the Danube near Grocka river
island, as well as motor cargo ship Podrinje on the
Kolubara River, near Obrenovac.
The highest number of objects of the merchant
marine, which were sunk in April 1941, were taken
out by Germans and thereafter, along with other
vessels of JRP, used by them for their needs until
the end of the war. Part of the fleet of JRP was
assigned to the Independent State of Croatia, to the
newly-formed Croatian River Shipping “Hribrod”
with its seat in Zagreb and executive head office in
Zemun, and a part thereof to the Hungarian river
directorate with its seat in Budapest. Navy of the
Independent State of Croatia took out and used the
sunken monitors Sava and Morava.
Out of all the objects of the commercial, passenger and military river fleet which faced the war
in 1941 under Yugoslav flag, only tugboat Drač with
16 cargo ships and 40 members of the crew managed to avoid captivity and find refuge in the Soviet
waters of the Danube where they stayed until the
end of the war.
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ГУБИЦИ ОСОВИНСКЕ
АВИЈАЦИЈЕ У АПРИЛСКОМ РАТУ

THE LOSSES OF THE AXIS
AVIATION IN THE APRIL WAR

Предраг В. Миладиновић,
сарадник Музеја ваздухопловства, Београд

Predrag V. Miladinović,
Contributor of Aviation Museum, Belgrade

Сажетак: Аутор је на ову тему објавио чланак 1991.
године и по једно обимније дело 1995. године у Зборнику радова о учешћу ваздухопловства војске у Априлском
рату, као и 2003. године у „Расинским аналима” те у
часопису „Српска слободарска мисао” 2010. године. У Београду је о томе држао предавања: априла 1995. на меморијалном скупу „Учешће ваздухопловства у Априлском
рату 1941”, априла 2001. на међународном научном скупу „Рат на Југоистоку Европе 1941. године” и у децембру
2010. на седници Удружења за неговање ваздухопловних
традиција. Последњи пут објавио је уводни део овог рада
у часопису „Историја 20. века”, 2011. године. У међувремену господин Александар Огњевић је преко италијанских
историчара ваздухопловства Ђанкарла Гарела и Николе
Малиције дошао до података о губицима италијанске
авијације из њихове архиве (Stato Maggiore Aeronautica,
Рим), а господа Војислав Микић(+), Драган Савић и Борис
Циглић набавили су из немачког војног архива у Фрајбургу (Bundesarchiv Militärarchiv, Freiburg im Breisgau) копије
микрофилмова у којима су и губици немачке авијације у
Априлском рату. Благодарим на подацима које су ми љубазно уступили. Захваљујући њима и господину Мирку
Стојнићу, који је истраживао мађарске архиве у Будимпешти (Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Szerkesztőseg), овај рад је коначно допуњен оригиналним
изворима свих сукобљених страна, а њима је потврђено
око 90% овде наведених непријатељевих ваздухопловних
губитака. У чланку су приказани губици сила Осовине у
људству и летелицама током операција против Kраљевине Југославије у априлу 1941. године, као и околности
под којима се то догодило. Упоређени су и сравњени различити подаци, а ради потпуне слике представљени су и
збирни губици савезника, међу којима су и југословенски.
Овај рад посвећен је свим оним ваздухопловцима
Kраљевине Југославије који су, упркос свему, узлетали, борили се и гинули, иако су добро знали своје могућности,
нарочито против тада најмоћнијег војног ваздухопловства на свету. Такође је сећање и на противавионце.
Нека нас ови редови бар мало подсете на њих, иако је од
ових догађаја прошло преко седамдесет година.
Кључне речи: авион, Априлски рат, Балкан, БР 20, Бф
109, Бф 110, Велика Британија, Грчка, Г 50, губици, До 17,
Други светски рат, З-1007, Италија, Ју 52, Ју 87, Ју 88,
краљевина Југославија, Мађарска, МЦ 200, Немачка, Ро
37, С 75, Француска, Хс 123, Хс 126, ЦР 32, ЦР 42.

Abstract: The author published an article on this topic in
1991, and a more detailed work in 1995 in the Anthology about
the participation of the Royal Yugoslav Air Force in the April
War, as well as in “Rasin Annals” in 2003, and in the magazine
“Serbian Libertarian Thought” in 2010. In Belgrade, he held
several lectures about this subject: in April 1995 at the memorial
gathering “Participation of the aviation in the April War in 1941”,
in April 2001 at the international conference “The war in South
East Europe in 1941”, and in December 2010 at the meeting
of the Association for Preservation of Aviation Traditions. The
introductory part of this article was last published in the journal
“History of the 20th Century” in 2011. In the meantime, Mr.
Aleksandar Ognjević obtained additional data about the losses
of Regia Aeronautica via historians Giancarlo Garello and Nicola
Malizia, which found them in Italian Aeronautical Archive in
Rome (Stato Maggiore Aeronautica), whilst gentlemen Vojislav
Mikić (+), Dragan Savić and Boris Ciglić acquired microfilmed
copies of the documents containing data about the losses of
German Air Force in the April War from the German Military
Archive in Freiburg (Bundesarchiv Militärarchiv). I sincerely thank
them for the information they kindly provided. Thanks to them
and Mr. Mirko Stojnić, who conducted research in Hungarian
archives in Budapest (Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és szerkesztőség), this work is finally amended with the
primary sources of all parties in the conflict and they confirm
about 90% of the herein contained Axis aviation losses. This
article presents the losses in personnel and aircraft during the
operations against the Kingdom of Yugoslavia in April 1941, as
well as the circumstances under which they occurred. Data from
various sources has been analyzed, compared and reconciled,
and in order to complete the picture also presented are the
cumulative losses of the Allies, including the Yugoslav ones.
This work is dedicated to all those airmen of the Kingdom
of Yugoslavia who, against all odds, took off, fought and died,
although they were well aware of their capabilities, particularly
when confronting the most powerful military aviation in the
world of its time. It is also dedicated to anti-aircraft defense
personnel. Although it has been over seventy years since these
events, let these words remind us on them at least for a short
while.
Key words: Aircraft, April War, Balkan, Bf 109, Bf 110, BR
20, CR 32, CR 42, Do 17, France, G 50, Germany, Greece, Hs
123, Hs 126, Hungary, Italy, Ju 52, Ju 87, Ju 88, Kingdom of
Yugoslavia, losses, MC 200, Ro 37, S 75, Second World War,
United Kingdom, Z 1007.
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SUMMARY

The losses of the Axis Aviation in the April War
Nebojša Djokić

M

ore than seventy years ago Yugoslav
Kingdom was attacked by the countries
of the Axis Treaty: Germany, Italy and Hungary.
The war in April 1941 was short and ended
with the defeat of the Yugoslav Kingdom. This
was the beginning of an chain of events whose
consequences are felt to this day. A large number
of Yugoslav casualties in the aerial attacks and
superiority of the enemy, whose air force had a
significant role in the Yugoslav defeat, created the
impression among the contemporaries about the
impotence of the Yugoslav aviation and anti-aircraft
defenses. Insight into the archives of the (former)
enemies provides somehow different picture. More
than 200 aircraft struck off charge (permanently
or temporarily disabled), 164 of those during the
12 days of the April War just over and around
Yugoslav soil, definitely is not the greatest loss
of the Axis air forces in the Second World War. In
Balkan campaign, on operation against Yugoslavia,

Greece and Crete in April and May 1941, Axis air
forces lost (permanently or temporarily disabled)
approximately 700 aircraft. When compared with
the German losses in campaign against Poland in
September 1939 (some 400 airplanes) or during
the attack on Low countries and France in May and
June 1940 (some 1500 airplanes) the efficiency of
the Yugoslav defenses can be judged with some
approximate. Members of the aviation and antiaircraft units, like the members of the army of
the Yugoslav Kingdom as a whole, were neglected
and forgotten after the war mainly by political
reason, only to be remembered by their fatherland
more than ten years ago, when some of them
received long deserved decorations, in most cases
posthumously.
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THE CELTIC SWORD FROM TITEL
IN THE COLLECTION
OF THE CITY MUSEUM IN SENTA

КЕЛТСКИ МАЧ ИЗ ТИТЕЛА
У ЗБИРЦИ
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У СЕНТИ
Рашко M. Рамадански,
сарадник Војног музеја Београд

Raško M. Ramadanski,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: Овом приликом први пут се приказује један до сада непознати гвоздени мач из
збирке Градског музеја у Сенти. Реч је о старом
налазу, са локалитета код Титела, који је део
данашње музејске збирке још од времена када
је музеј у Сенти осниван, с прелаза са XIX на
XX век. Поред одличне очуваности, овај налаз
одликују и неке друге особености. Типолошки
осетљиви делови мача омогућују његово поуздано сврставање у одређену стилско-типолошку групу, из чега следи тачније датовање.
С друге стране, при поређењу са сличним случајевима из региона, следи смештање налаза
у један шири археолошко-топографски контекст и коначно приписивање овог мача келтском корпусу оружја и култури, односно племену Скордиска.
Кључне речи: келтски мач, Келти, Скордисци,
Тител, Градски музеј у Сенти.

Abstract: On this occasion a previously unknown
iron sword from the collection of the City Museum
in Senta is shown for the very first time. It is actually
an old find, from a site near Titel, and it has been
part of the Museum collection since the time of
its foundation at the turn of the XX century. Along
with being well preserved the sword has other
specific features. The typologically sensitive parts
of the sword enable its collocation with stylistic
and typological groups also rendering an effective
determination of its date. Furthermore, after
comparing the sword with similar regional finds,
the sword can be placed in a broader context in
terms of archaeological topography thus finally
attributing the find to the Celtic weapon corpus and
culture, in this case the Scordisci tribe in particular.
Key words: Celtic sword, Celts, Scordisci, Titel,
City Museum in Senta.
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SUMMARY

The Celtic ѕword from Titel in the
collection of the City Museum in Senta
Raško Ramadanski

A Celtic sword was discovered sometime in the
late XIX century at Titel in Southeas tern Bačka, by
Teodor Branovački (1834–1919), a Serbian noble
man and teacher from Senta. In 1905 he donated the
remarkably well preserved iron sword to the Muse
um in Senta. This item has been part of the collection
of the Museum since its founding days. On this occa
sion this sword is published for the first time. The
pointed shape of the blade’s tip, the flattened rhom
boid section, the existence of a struck brand, abo
ve the hilt of the sword and the hammered, button
shaped pommel, allow us to date the sword to the
C2 phase of the middle La Tene culture which cor
responds to the time from the second half of the III
to the end of II century BC. The considerable length
of the sword as well as some certain circumstances
concerning the history of the region enable us to go
even further in the dating process, allocating the
sword within the time of about the end of the II cen
tury BC, revealing possible early Germanic influen
ces in sword design. When fully considered together
with regional analogies and parallels, in Bačka and as

well as the other parts of modern Serbia, it is evident
that the sword is definitely part of a Celtic warrior’s
inventory, in this case from the land of the Scordisci
tribe. The already mentioned brand consists out of
a struck circular imprint with an arrangement lines
and dots that form a cresent which contains some
illegibale content within that is vaguely reminiscent
of a typical schematiz ed human portrait, among
other known and documented forms of Celtic sword
brands in the region. Such markings on swords are
widely considered to be sword smith’s marks, or
alternatively signs of clan affiliation and territorial
provenance. The state of Scordisci encompassed
primarily Srem (Syrmia), southern and central Bač
ka and the rest of the Danubian region of modern
Serbia. Their state and society harboured significant
achievements, for example in terms of social policy,
military organization and monetary economy. The
find of a Celtic sword from Titel, kept in the City
Museum in Senta, is thus part of that valuable cor
pus that is unique and specific to the Serbian archa
eological landscape.
Translated by Raško Ramadanski
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GENERAL VUKOMAN ARAČIĆ
(1850 – 1915),
SUPPLEMENTS TO THE BIOGRAPHY

ГЕНЕРАЛ ВУКОМАН АРАЧИЋ
(1850–1915),
ЦРТИЦЕ ЗА БИОГРАФИЈУ
Нинослав C. Станојловић,
сарадник Војног музеја, Београд

Ninoslav S. Stanojlović,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: Мало је српских официра, свега
њих десетак, који су активно учествовали у
свих шест ослободилачких ратова које је Србија водила у периоду од 1876. до 1918. године.
Осим четворице војвода – Радомира Путника,
Степе Степановића, Живојина Мишића и Петра Бојовића – своју патриотску, официрску
обавезу у поменутим ратовима часно су извршили и генерали Божидар Јанковић, Павле Јуришић Штурм, Илија Гојковић, Михаило Живковић, Никодије Стефановић и Вукоман Арачић.
Овај рад посвећен је животопису, односно ратним ангажоваима Вукомана Арачића, једне од
најзнаменитијих војних личности са подручја
Поморавља, Ресаве и Левча.
Кључне речи: Вукоман Арачић, генерал, српска
војска, ратови Србије 1876–1918.

Abstract: There has been few Serbian officers,
only ten, who fought in every of six wars for
liberation Serbia led in period between 1876 and
1918. Along with four vojvodas, Radomir Putnik,
Stepa Stepanović, Živojin Mišić and Petar Bojović
generals Božidar Janković, Pavle Jurišić Šturm, Ilija
Gojković, Mihailo Živković, Nikodije Stefanović and
Vukoman Aračić also carried out their patriotic
and officer’s duty in wars mentioned. This paper is
about life or more precisely about war engagement
of Vukoman Aračić, one of most famous military
leaders from the region of Pomoravlje, Resava and
Levač.
Key words: Vukoman Aračić, general, Serbian
Army, Serbian wars 1876–1918.
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GENERAL VUKOMAN ARAČIĆ (1850 – 1915), CRTICE ZA BIOGRAFIJU

Вести у новинама и часописима
Службени војни лист. Београд 1885, 1897.
Нови пут. Јагодина 1993.
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SUMMARY
General Vukoman Aračić (1850–1915),
supplements to the biography
Ninoslav Stanojlović
This paper is about General Vukoman Aračić
(1850-1915), one of most famous Serbian officers
who fought in every of six wars Serbia led in period
between 1876 and 1918. He was also one of few

Serbian generals who were killed in the Great War.
This short (and incomplete) biography of General
Aračić is a challenge for future researches of this
famous Serb’s career in peace and in wartim
 e.
Transtated by Dejan Milivojević
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МЕДАЉА У СПОМЕН СТУПАЊА
НА ПРЕСТО КЊАЗА МИЛАНА
ОБРЕНОВИЋА IV, 1872

PRINCE MILAN OBRENOVIĆ’ IV
MEDAL IN MEMORY
OF ASDENING THE THRONE 1872

Љубомир С. Стевовић,
сарадник Војног музеја, Београд

Ljubomir Ѕ. Stevović,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: Књаз Милан Обреновић IV дошао
је на престо после убиства његовог стрица
књаза Михаила Обреновића III, 29. маја 1868.
Имао је само 12 година и до његовог пунолетства владала су три намесника књажевског достојанства. Књаз Милан је 10. августа
1872. напунио 18 година и почео самостално
да влада. У ту част искована је специјална спомен-медаља.
Кључне речи: књаз Милан Обреновић IV,
ступање на престо 1872, спомен-медаља.

Abstract: Prince Milan Obrenović IV ascended
the throne after murder of his uncle Prince Michael
Obrenović III on may 29th 1868. He was only 12
years old, and threre Regents performed Prince
authority till his legal age. On August 10th 1872.
Prince Milan fullfiled legal age of 18 years and
started to rule as regular Prince. In this honour
special commemorative medal was stucked.
Key words: Prince Milan Obrenović IV, ascending
on throne 1872, commemorative medal.
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SUMMARY

Prince Milan Obrenović IV throne medal
Ljubomir Stevović

Prince Milan Obrenović IV came on Serbian
throne after murder of his uncle prince Michael
Obrenović III on may 29th 1868. in Topčider. He was
only 12 years old. Obrenović family hadn’t dinasty
crown and instead of corronation the main inau
guration ceremony was Christmation on June 23rd
1868. According to Constitution, instead of young
Prince three Regents performed prince authority
till his legal age on August 10th 1872.
Inauguration Celebration lasted three days
фром August 10-12th, 1872. Main ceremony was
performed in National Theatre of Belgrade. In
memory of this occasion special commemorativ e
medal was stucked in Wienna. Author of the medal

was Heinrich Jauner (1833–1912), „k.k. hofgrave
ur” like his father Franz.
Obverse: Left profile of young prince surroun
ded with title „MILAN OBRENOVIĆ IV PRINCE OF SER
BIA”. Under the head graveur’s signature „JAUNER”
Reverse: In the middle title in six rows; „IN
MEMORY / OF INTRODUCING / ON THORNE / SERBIAN /
10TH AUGUST / 1872”. Up in the middle revolved fivepointed star. Aroun title „SERBIAN NATIONAL THEA
TRE IN BELGRADE”.

Medal was stucked in 2 golden copies, 100 silver
gilted, 100 silver, 3.000 Britania metal and 4.000
copper copies. Medal was carried on red-bue-whi
te ribbon, like serbian state flag.
Translated by Ljubomir Stevović
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COMMEMORATIVE CELEBRATION
MEDAL ON 60 YEARS
ANIVERSARY OF KING’S GUARD

СПОМЕНИЦА ПРОСЛАВЕ
60. ГОДИШЊИЦЕ
KРАЉЕВЕ ГАРДЕ
Љубомир С. Стевовић,
сарадник Војног музеја, Београд

Ljubomir Ѕ. Stevović,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: Краљ Александар Обреновић је 12.
маја 1898. свечано прославио 60. година од оснивања Краљеве гарде, 1838. године. За прославу
је у крагујевачкоj фабрици оружја од месинга искована специјална медаља – „Споменица на прославу 60-о годишњице Краљеве Гарде”.
Кључне речи: краљ Александар Обреновић,
медаља, „Споменица на прославу 60-о годишњице
Краљеве Гарде”, 1898.

Abstract: On May 12th 1898. King Alexander
Obrenović celebrated sixty years since King’s Guard
foundation 1838. Consenquenly, Arm factory in
Kragujevac stucked special brass ”Commemorative
celebration medal on 60 years aniversary of King’s
Guard”.
Key words: King Alexander Obrenović,
commemorative medal, 60 years aniversary of
King’s Guard, 1898.
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SUMMARY

Commemorativ e celebration medal
on 60 years aniversary of King’s Guard
Ljubomir Stevović
King’s Guard was founded by Prince Milosh
Obrenovic in 1838. with only 12 guardists. In 1864.
Prince Michael Obrenovic enlarged Guard to two
platoons, King Milan Obrenovic 1885. to two troops
and King Alexander Obrenovic 1893. till complete
regiment.
King’s Guard sixty years aniversary was cele
brated in Guard barracks in Belgrade. Special brass
”Commemorative celebration medal on 60 years
aniversary of King’s Guard” was stucked in Kragu
jevac Arm Factory (picture 4.). It was first medal
made in Serbia.

On celebration day 999 active and former guar
dist were decorated. There are three variants of the
brass Medal, one of nickel and one of iron, so it is
possible that the Medal was distrubuted to later
guardists up to May 29th 1903, till the murder of last
members of Obrenovic dynasty King Alexander and
Quieen Draga.
In 1904. King Peter I Karadjordjevic abolished the
Medal via its absence in medal rank order, togat
her with another two Obrenovic’ medals ..Medal to
Restitutors of Serbian Kingdom 1882” and ”Medal
in memory on April 1th 1893”
Translated by Ljubomir Stevović
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СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ
(1872–1942)

STANISLAV BINIČKI
(1872-1942)

Коста С. Радић,
Народни музеј, Крушевац

Kosta S. Radić,
Narodni muzej, Kruševac

Звездана М. Лазаревић,
Народни музеј, Крушевац

Zvezdana M. Lazarević,
Narodni muzej, Kruševac

Сажетак: У раду се говори о делу Легата
Стевана и Станислава Биничког, који се односи
на личност композитора чувеног марша „На
Дрину”, његово рођење, одрастање, школовање и уметнички рад. Легат се од 1999. године налази у Народном музеју Крушевац, а од ове
године је поново у његовој сталној поставци.
Кључне речи: Станислав Бинички, легат,
Народни музеј Крушевац, Оркестар Краљеве
гарде, нотна грађа, марш „На Дрину”.

Abstract: This paper is about the Legacy of
Stevan and Stanislav Binički, more precisely their
research of personality of the composer of famous
march “To Drina”, his birth, growing up, education
and art work. Since 1999 Legacy has been part of
National Museum in Kruševac, and from this year
it is again part of the permanent display of the
museum.
Key words: Stanislav Binički, Legacy, National
Museum Kruševac, Royal Guard Orchestra, Music
Records, March to Drina.
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SUMMARY

Stanislav Binički (1872–1942)
Kosta Radić,
Zvezdana Lazarević

This paper is about the Legacy of Stevan and Sta
nislav Binički, more precisely their research of per
sonality of the composer of famous march “To Dri
na”, his birth, growing up, education and art work.

Since 1999 Legacy has been part of Nation
 al Muse
um in Kruševac, and from this year it is again part of
the permanent display of the museum.
Transalted by Dejan Milivojević

ЦРКВА СВ. АГАТОНИКА
У ЗАВОДУ „ОБИЛИЋЕВО”

THE CHURCH OF ST. AGATONIK
IN THE FACTORY „OBILIĆEVO”

Миломир М. Стевић,
Историјски архив Крушевац

Milomir M. Stević,
Historical Archive, Kruševac

Николина Р. Бабић,
сарадник Војног музеја, Београд

Nikolina R. Babić,
Contributor of Military Museum, Belgrade

Сажетак: У раду је дат кратак преглед оснивања и рада барутане Обилићево, а потом
Завода. Истакнут је и проблем око завршетка
радова на изградњи Цркве Св. Агатоника после
новембра 1915. године. Крушевачке недељне
новине „Југославија” у неколико наврата писале су о цркви (освећење цркве, слава, активности). Дата су и два натписа која се налазе
у њој (приложници и време и имена при подизању и освећењу цркве) На крају се говори и о
насилном пресељењу цркве на старо крушевачко гробље 1966. године.
Кључне речи: Црква Светог Агатона (Агатоника), Крушевац, Обилићево (Барутана и Завод),
1915. година, пресељење цркве, гробље.

Abstract: Construction of the church of St.
Agatonik in the factory Obilićevo began in 1914.
The largest part of the work was completed by the
autumn of 1915. The works were interrupted during
the Great War. After 15th October 1918 and the
liberation of Kruševac continued to work buttress
walls of the temple, making the iconostasis and
painting icons. The church was in 1966 transferred
to Krusevac old cemetery where she was on June
25, 1967.
Key words: Church of St. Agatonik, Kruševac,
Obilićevo (Barutana i Zavod), 1915, cemetary.
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SUMMARY

The Church of St. Agatonik in the factory ”Obilićevo”
Milomir Stević,
Nikolina Babić
Construction of the church of St. Agatonik in
the factory Obilićevo began in 1914. The largest
part of the work was completed by the autumn of
1915. The works were interrupted during the Great
War. After 15th October 1918 and the liberation of
Kruševac continued to work buttress walls of the
temple, making the iconostasis and painting icons.
By purchasing everything needed for a church has
created conditions for its consecration. His Grace
Bishop of Niš Dositej performed the consecration
of the church on the day of St. Agatonik, 4th Sep
tember 1930.

A surviving newspaper article from newspaper
Yugoslavia on the glory of the powder Obilićevo on
Sv. Elijah (2 August) we can see that the signific ant
figures of Krusevac attended thanksgiving in the
church.
The church was in 1966 transferred to Kruse
vac old cemetery where she was on June 25, 1967,
then avenged by bishop of Niš Dr Jovan. The chruch
was reconstructed in 2014 and prepares to draft a
new iconostasis.
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Translated by Nebojša Djokić

JUBILEE DECORATION THE
MEMORIAL MEDAL REGARDING
THE 65TH ANNIVERSARY OF THE
CONSTRUCTION OF THE BRIDGE
ACROSS THE DANUBE

ЈУБИЛАРНО ОДЛИКОВАЊЕ
СПОМЕН-МЕДАЉА ПОВОДОМ
ШЕЗДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ
ОД ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО
ДУНАВА
Душанка И. Маричић,
Војни музеј, Београд

Dušanka I. Maričić,
Military Museum, Belgrade

Сажетак: Јубилеји важних историјских догађаја који су у вези са окончањем Другог светског рата и њихово обележавање подстакли
су Тјуманску обласну друштвену организацију
Српско земљаштво да се прикључи Пројекту
прославе ослобођења Белорусије. Том приликом
настала је спомен-медаља којом је обележена
шездесетпетогодишњица од изградње моста
преко Дунава. Ово јубиларно одликовање у духу
је развоја традиционалних вредности које за
циљ имају допринос развоју међународних односа.
Кључне речи: Одликовање, спомен-медаља,
историјски догађај, јубилеј, Панчевачки мост,
шездесетпетогодишњица, мост на Дунаву,
међународна сарадња.

Abstract: Jubilees of significant historical
events regarding the end of the Second World
War instigated Tyumen regional society “Srpsko
Zemljaštvo” to join the project of the celebration
of the liberation of Byelorussia. On that occasion,
a memorial medal was established regarding the
65th anniversary of the construction of the bridge
across the Danube. This jubilee decoration is in the
spirit of developing traditional values aiming to
contribute to development of international affairs.
Key words: Decorations, memorial medal,
historical event, jubilee, The Pančevo Bridge,
65th anniversary, the bridge across Danube,
international cooperation.
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SUMMARY

JUBILEE DECORATION
The memorial medal regarding the 65th anniversary
of the construction of the bridge across the Danube
Dušanka Maričić
Occasion of the liberation of Byelorussia and
the project of the celebration of the end of the Second World War incited a cooperation that resulted
in establishing this memorial medal regarding the
65th anniversary of the construction of the bridge
across the Danube. The design of the medal is iden
tical to the one established after the reconstruc

tion of the bridge by soldiers of the Red Army. Very
important memory on historical events was mate
rialized on this occasion with another one medal
thanks to Byelorussian-Russian-Serbian coopera
tion, which contributes to development of interna
tional relatio
 ns.
Translated by Dejan Milivojević
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ДАНА ВОЈНОГ МУЗЕЈА

ПУКОВСКЕ И ДОБРОВОЉАЧКЕ ЗАСТАВЕ ИЗ ВЕЛИКОГ РАТА
Мирко Пековић, Војни музеј, Београд

P

оводом обележавања Дана Војног
музеја изложбу Пуковске и добро
вољачке заставе из Великог рата
приредила је музејска саветни
ца Анђелија Радовић, а 22. августа 2014. године,
у галерији Војног музеја, отворио је помоћник
министра за људске ресурсе Милош Јанковић.
Уз 26 оригиналних српских и неколико саве
зничких застава, изложено је око 50 фотогра
фија које сведоче о ратном путу ових застава,
њиховим заставницима, светковинама. Ту су и
одликовања са дипломама. Из Уметничке збир
ке одабрано је шест портрета командног кадра,
али и сцена са ратишта где је чест мотив ратна
застава која је инспирисала наше сликаре.
Избор теме Пуковске и добровољачке заста
ве из Великог рата мотивисан је обележавањем
стогодишњице од почетка Великог рата и велике
српске победе на Церу. Под овим барјацима срп
ска војска је у балканским ратовима ослободила
старе српске земље. У Великом рату са својом
војском прошле су голготу, да би се 1918. победо
носно завиориле у ослобођеним градовима.

Краљевина Србија је сменом династија 1903.
године већу пажњу посветила војсци, а тиме и
њеним знамењима. Постарала се да старе војне
заставе замени новим. Колики је значај прида
ван овим инсигнијама говори чињеница да су за
предлог и њихову израду ангажовани угледни
универзитетски професори и научници.
Због прилика у којима су настале, ове заставе
су без већих уметничких претензија, једнообра
зне су, а разликују се само по називу – натпису
на ленти, односно коме пуку припадају. Везени
симболи на њима су са леве стране, на српској
тробојници, грб Краљевине Србије – крунисани
двоглави бели орао са оцилима на штиту и деви
зом ЗА КРАЉА И ОТАЧАСТВО, С ВЕРОМ У БОГА, а
са десне лик Светог апостола Андреја Првозва
ног, уз исту девизу.
Симбол двоглавог орла и штита са крстом и
оцилима, преузет из Византије, био је на нема
њићким грбовима, а враћајући се традицији
преузео га је и Карађорђе на регулашким и вој
водским барјацима.
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Војне заставе 51. пуку српске војске на Бањи
ци свечано је уручио краљ Петар I Карађорђевић,
26. јуна и 30. новембра 1911. године, у присуству
министра војног ђенерала Степе Степановића,
уз почасну паљбу и парадни марш. Том прили
ком Степа Степановић је рекао: Застава је нај
већа светиња војничка, свето знамење војничке
части и дужности, војничке славе и поноса.
Од заробљених и одбеглих војника из аустро
угарске војске, који су се при руској војсци, а
са одобрењем српске владе, организовали у
добровољце, у Одеси је 12. маја 1916. године
формирана 1. српска добровољачка дивизија.
Њена четири пука добила су заставе расформи
раних српских пукова са Крфа.

Српска економска миграција у САД, оку
пљајући се у соколским друштвима, још у вре
ме Анексије Босне и Херцеговине изражавала
је солидарност са својим народом у отаџбини.
Почетком Великог рата Срби из Америке и Кана
де организовали су се у добровољачке једи
нице, уз помоћ српске владе и Југословенског
одбора. Добровољачке заставе су уникатне, а
на њих су наручиоци стављали симболе који су
представљали спону са завичајем.
Такође, сачуван је скромни барјак топличких
устаника, против немачког и бугарског окупато
ра, из 1917. године.
У очекивању ослободилаца, у окупираној
Србији у неколико градова за њих су припрема
не даровне заставе, од којих је овде она коју су
извезле Пожаревљанке.
Под пуковским и добровољачким барјаци
ма српска војска је за слободу и част отаџби
не крварила и пожртвовано јуришала од Цера,
Колубаре, Дрине, Београда, повлачила се преко
Косова, Метохије и албанских гудура до Скадра,
Драча и Крфа, а потом преко Солунског фронта
поново до Београда и даље преко Дрине и Саве,
до ослобођења и уједињења. На том путу гол
готе и славе, верност војничкој застави била је
једна од светих дужности сваког војника. То осе
ћање дужности и вера у победу бодрили су бар
јактара, који је чувајући барјак чувао част војске
и отаџбине.
Ова изложба подсетила је на значај војне заста
ве у српској историји и традицији. Војничка знаме
ња, данас драгоцени музејски предмети, сачувани
су високом свешћу војске о њиховом значају, која
је прописивала уредбе о њиховом чувању, те бри
гом институција којима су повераване.
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ИЗЛОЖБА У ИСТОРИЈСКОМ МУЗЕЈУ СРБИЈЕ

СРБИЈА 1914.
Наташа Томић, Војни музеј, Београд

U

Галерији Историјског музеја Срби
је, 15. септембра 2014. године,
након уводне речи в. д. директо
ра Историјског музеја Србије др
Душице Бојић, начелника Војног музеја потпу
ковника др Ивана Мијатовића и државног секре
тара у Министарству за културу и информисање
Дејана Ристића, репрезентативну изложбу Срби
ја 1914. отворио је начелник Генералштаба Вој
ске Србије генерал Љубиша Диковић.
Изложба је реализована у оквиру Програма
обележавања стогодишњице од Првог светског
рата, а у сарадњи Војног музеја, Историјског
музеја Србије те Министарства културе и инфор
мисања и Министарства одбране.
Аутори изложбе Небојша Дамјановић, Сне
жана Солунац Јовић и Вук Обрадовић конципи
рали су изложбу у два основна дела. Први део,
постављен у новом галеријском простору ИМС,
представља успешно архитектонско и дизајнер

ско решење аутора Игора Степанчића, Борјане
Шуваковић и Ирене Степанчић. Приказ поли
тичког, културног и привредног развоја српског
друштва и државе до почетка рата објашњава
посетиоцу главни мотив што је српски народ био
тако спреман да брани своју отаџбину. Сажети
приказ историјских дешавања на нашим про
сторима и у Европи постепено образлаже узро
ке који су довели до антагонизма међу великим
силама, који ће ускоро прерасти у светски рат.
Други део изложбе прати ратна дешавања од
проглашења мобилизације српске војске па до
ослобођења Србије након величанствене побе
де у Колубарској бици. Прича о славним битка
ма на Церу, Дрини и Колубари испричана је кроз
предмете који су у том моменту припадали нај
значајнијим српским командантима – војводи
Путнику и генералима Степановићу, Мишићу и
Штурму. Фотографије, лични предмети и оружје
српских војника подсећају нас на чињеницу да је
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те године Србија одбрањена управо захваљују
ћи њиховом труду, напору и жртви. Ратна деша
вања у Србији стављена су у контекст европ
ског рата који је врло брзо прерастао у светски.
Активности на српском фронту биле су значајне
и у глобалним размерама, без обзира на рела
тивно мале ангажоване снаге.
Изложба је опремљена најсавременијим
аудио-визуелним средствима која омогућавају
посетиоцу да на један сасвим нови и непосре
дан начин упозна историјска дешавања, чиње
нице и личности. Апликација „Србија 1914”, коју
је израдио тим са Марком Тодоровићем на челу,
омогућава посетиоцу да помоћу таблет рачуна
ра или паметног телефона открије многобројне
нове мултимедијалне садржаје и проширену
стварност.
Поред интернет сајта изложбе, као пратећи
програм организоване су и бројне радионице и
школице за децу, као и велики број научних ску
пова и предавања са најеминентнијим саговор
ницима. Изложбу прати квалитетан каталог, који

је такође први пут код нас, опремљен могућно
шћу приказа мултимедијалних садржаја и про
ширене стварности.
Посетилац који обиђе изложбу стиче утисак о
достојно обележеној стогодишњици од почетка
Великог рата и славне српске одбране отаџбине
1914. године.  
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ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САНУ

НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ
Гордана Буловић, Музеј Града Новог Сада

P

оводом обележавања стогоди
шњице од почетка Великог рата,
Музеј Града Новог Сада, Народни
музеј Шабац и Војни музеј Бео
град приредили су у Галерији САНУ изложбу под
називом Немојте нас заборавити. Изложбу
је 15. октобра 2014. године отворио академик
Душан Ковачевић.
Назив изложбе је преузет наслов књиге рат
ног дневника Милана Вакањца, српског офи
цира и добровољца у Првом светском рату. На
Солунском фронту, пред сам крај рата, у тешком
тренутку написао је на папирићу неколико речи
за младе који ће после њих живети.
„Ми, ратни добровољци, давали смо све од
себе, жртвујући и своје животе на бојиштима.
Следећег дана ће опет многи наши погинути на
бојним пољима. Но, и после нас ће бити рато
ва, али ви, млади, школарци, ђаци, када будете
стасали за рат и борили за слободу и друкчије
идеје водиље него што су данас наше, понеси
те у својим срцима самопрегор добровољаца и
НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ.”
Аутори изложбе Радован Бунарџић и Горда
на Буловић, музејски саветник и кустос Музеја
Града Новог Сада, Бранислав Станковић, кустос
Народног музеј из Шапца и др Мирко Пековић,
музејски саветник Војног музеја у Београду,
презентовали су јавности 60 фотографија Ристе
Марјановића, као и 25 слика и 81 скицу Васе
Ешкичевића, двојице српских добровољаца који
су се почетком Великог рата вратили у Србију.
Васа Ешкичевић, помало заборављени срп
ски сликар, рођен је у Иригу 1867. године. Након
завршеног берберског заната отишао је у Бео
град, а потом на школовање у Беч, где је провео
неколико година. Уз помоћ Теофана Николајеви

ћа-Кардишевича отишао је у Петроград, где је
завршио академију у уметничкој школи кнегиње
Тенишеве, у класи чувеног сликара Рјепина.
Са почетком Великог рата Ешкичевић је напу
стио Петроград и преко Румуније и Прахова вра
тио се у Србију, да се са пушком у руци бори
за националне идеале. Међутим, распоређен
је као званични сликар Прве српске армије, са
којом је прошао кроз све страхоте рата, цртајући
ратне призоре онако како их је видео и дожи
вео. Након рата се настанио у Новом Саду, где је
1933. године и преминуо.
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Донекле заборављене и неадекватно оцење
не, његове слике са ратном тематиком налазе
се расуте по музејским збиркама и приватним
колекцијама. На изложби је, осим слика, при
казан и већи број скица инспирисаних ратном
тематиком.
Риста Марјановић рођен је у Шапцу 1885.
године. Након школовања у Београду, Бечу и
Берлину отишао је у Париз, где се 1908. годи
не запослио, а потом и постао уредник за илу
страције часописа New York Herald за Европу.
На позив српске владе почетком Великог рата
вратио се у Србију као званични фоторепортер
Врховне команде српске војске. Фотографисао
је све значајније догађаје у рату, до ослобо

ђења. Сачувани негативи и фотографије Ристе
Марјановића, уз податке где су и када снимље
ни, заправо су српска илустрована историја
Великог рата.
На изложби је представљен репрезентативан
избор од шездесет хиљада фотографија, конти
нуир
 ано од Церске битке до ослобођења Срби
је. Такође, били су изложени и делови уметнико
ве оставштине, односно фото-апарати, негативи,
као и новинарске легитимације и фото-албуми.
Аутори изложбе су, колико је то било могуће,
приказали исте догађаје виђене оком сликара Васе
Ешкичевића и фотографа Ристе Марјановића, срп
ских добровољаца чијим су заслугама, за будућ
ност, они забележени и сачувани од заборава.
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ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕОГРАДА 1944.
Наташа Томић, Војни музеј, Београд

P

оводом обележавања седамдесет
година од ослобођења Београда
у Галерији Војног музеја отворена
је изложба Ослобођење Београда
1944, аутора вишег кустоса Душанке Маричић.
Изложбу је отворио помоћник министра одбране
за људске ресурсе господин Милош Јанковић, а
посетиоцима се обратио и начелник Војног музе
ја потпуковник Иван Мијатовић.
Поводом седам деценија од oслобођења
Београда 1944. године из музејских збирки Вој
ног музеја за ову прилику издвојени су предме
ти који се односе на најдраматичније догађаје у
богатој ратној историји главног града.
Пре свега то су делови наоружања, опреме
и одеће окупаторске немачке нацистичке вој
ске, затим савезничких ослободилачких снага
Црвене армије и Народноослободилачке војске
и партизанских одреда Југославије, као и грађа
на који су учествовали у ослобађању престоног
града.
Из овог периода је и албум са кроки портре
тима бораца-ослободилаца, аутора Миленка М.
Карановића.
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Многобројна ликовна дела пружају живу
слику времена, као и фотографије које су забе
лежиле дирљиве сусрете војника Црвене армије
са грађанима.
Запажени експонат био је и фотоапарат
немачке марке Лајка, којим је београдски фото
граф Владета Лимић снимио Београд одмах
по ослобођењу, као и фото-албум који садржи
244 фотографије на којима су забележене улич
не борбе које су у Београду трајале баш тог 20.
октобра.
Публика је имала прилику да види партизан
ска одликовања додељивана за заслуге у Бео
градској операцији, а која су израђена у Монет
ном двору у Москви. То су Орден партизанске
звезде 2. и3. степена.

Поред разноврсних докумената, изложене су
и награде настале у спомен на овај догађај, као
и застава којом је Град Београд даривао своје
ослободиоце.
Пројекција документарног филма „Савезник
са камером” аутора Божидара Зечевића пружи
ла је могућност увида у борбена дејства за осло
бођење Београда, које је снимио руски ратни
сниматељ Владимир Семјонович Јешурин.
Отварању изложбе присуствовао је велики
број гостију и званица, чији је долазак пропра
ћен музичком нумером у извођењу Уметничког
ансамбла „Станислав Бинички”.
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ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК И ПРВА ВЛАДАВИНА
КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА
Љубица Дабић, Војни музеј, Београд

P

оводом обележавања двестотине
година од Другог српског устанка
у Галерији Војног музеја отворена
је изложба Други српски устанак
и прва владавина кнеза Милоша Обреновића.
аутора, музејског саветника Анђелије Радовић.
Изложбу је отворио државни секретар Мини
стра одбране, господин Зоран Ђорђевић, а посе
тиоцима се обратио и начелник музеолошког
одељења Војног музеја, потпуковник Драган
Нушић.
Током српске револуције, у оба устанка, Срби
су у неравној борби са надмоћном Османском
империјом, односили задивљујуће победе и
задали јој прве ударце на Балкану. Плод тих
победа била је обновљена српска држава Кара
ђорђа Петровића, а потом кнеза Милоша Обре
новића. Под Карађорђевом војском створена је
независна држава, а под Милошем остала је као
вазална кнежевина према Турској, али са широ
ком аутономијом, која је омогућила рад на наци
оналној обнови, обезбедила услове наследни
цима да у ослободилачким ратовима задобију
међународно признање Кнежевине Србије.

Сломом Првог српског устанка Турци нису
могли уништити и све тековине деветогоди
шње устаничке борбе. Користећи заузеће Руси
је, гаранта положаја Србије утаначеног осмом
тачком Букурешког мира, ратом са Наполеоном,
Порта није извршила обавезе тог уговора и у
Србији је поново уведела сурову управу.
У Другом српском устанку (1815–1830)
Милош Обреновић је успео да реализује и рани
је постигнуте резултате борбе. Оставши у Србије
након слома Првог устанка и стекавши поверење
Турака, кнез Милош је постављен за обор-кне
за над три нахије. Поверење је оправдао пома
жући Турцима да угуше Хаџи Проданову буну у
јесен 1814. године. На још жешћи терор народ
је одговорио дизањем устанка. Кнезови из бео
градске, ваљевске и рудничке нахије почели су
договоре да се што пре отпочне са устанком. Са
тим се сложио и кнез Милош по доласку из Бео
града, али да се устанак  подигне против Сулеј
ман паше, а не против султана, у нади да ће он
прихватити српске захтеве. Молбе Срба упућене  
великим силама, окупљеним на конгресу у Бечу,
да их заштите нису услишене.
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На збору у Такову, на Цвети 23. aприла 1815,
кнез Милош Обреновић прихватио је да се стави
на чело устанка. Тежиште устанка  било је у руд
ничкој, чачанској и крагујевачкој нахији. Након
ослобођења Рудника устаници су убрзо опсели
турске гарнизоне у Чачку, Крагујевцу, Каранова
цу, Јагодини, Палежу, Ваљеву и Ужицу.
Победе устаника на Љубићу изнад Чачка над
Ђаја пашином војском и на Дубљу, 1815. године,
те заузеће турских гарнизона, решиле су исход
устанка. Милош се после ових победа, свестан
султанове војске из два правца, одлучио за пре
говоре које је Порта, бојећи се Русије, савето
вала пашама. Пропустивши турску војску у Бео
град, кнез Милош је са Марашли Али пашом
1815. постигао усмени споразум по коме је у
пашалуку завладао мир и српско турска управа.
Започет 1815. године Други српски устанак
довео је до стварања аутономне Кнежевине
Србије. Кнез Милош је наставио 15-годишњу
дипломатску борбу са Портом на добијању
писане гаранције повластица, са чиме је Турска
одуговлачила. Порта је Акерманским   споразу
мом са Русијом, 1826. године, била принуђена
да Србима изда хатишериф. Међутим, тек након
Једренског  мира пристала је на издавање хати
шерифа 1830, а потом и 1833. године. Хатишери
фом из 1830, Кнежевина Србија добила је потпу
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ну унутрашњу аутономију, право на повратак 6
отргнутих нахија, а кнезу Милошу је потврђено
наследно кнежевско право и власт коју контро
лише Савет од најугледнијих старешина. Кнез
је добио право да, за одржавање унутрашњег
реда, формира војску. Хатишерифом из 1833.
године решена су отворена питања по хатише
рифу из 1830: Порта је вратила Србима 6 нахи
ја и утврдила висину данка. Донет је први срп
ски устав, на Сретење 1835. године, који је брзо
суспендован. Први војни закон донет је 1838.
године.
Ова изложба, путем одабраних експоната,
сведочи о  овим значајним догађајима из ново
вековне српске историје. Ту су портрет кнежева,
војвода и совјетника, радови врсних уметника са
којих очитавамо време, оружје, начин одевања.
Изложено је оружје и опрема, занатско, али и
фабричко набављано из Аустрије и Русије. Умет
ничка дела, акварели, гравире и литографије
сведоче о формирању српске војске од „уписних
пандура“ из 1825. године до гарде, кавалери
је и артиљерије, те гарнизоне војске из 1839, о
њиховим униформама и заставама.
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ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ ВОЈНОГ МУЗЕЈА

СРПСКИ САНИТЕТ 1914–1918.
Бранислав Станковић, Народни музеј Шабац

U

оквиру обележавања стогоди
шњице Првог светског рата, Вој
ни музеј у Београду, Музеј града
Новог Сада и Народни музеј из
Шапца, октобра прошле 2014. године у Галери
ји Српске академије наука и уметности прире
дили су изложбу Немојте нас заборавити. Ову
ретроспективy двојици српских добровољаца
који су путем фото апарата и киста забележили

трагичне али и славне моменте српске војске
током Великог рата, посетило је преко 18.000
посетиоца што је чини једном од најпосећени
јих изложби, посвећеној овој теми, током 2014.
године.
Настављајући ову успешну сарадњу наше три
установе су, у истом ауторском тиму: др Мирко
Пековић, музејски саветник Војног музеја, Гор
дана Буловић, кустос-историчар из Музеја града
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Новог Сада, и Бранислав Станковић, кустос-исто
ричар из Народног музеја у Шапцу, приредили  
изложбу под називом Српски санитет 1914–
1918. Изложбу је 28.05.2015. године отворио
помоћник Министра одбране за људске ресур
се, господин Милош Јанковић, а посетиоцима
се обратио и начелник Војног музеја, пуковник
Драган Раденковић.
У нешто више од месец дана посетиоци ове
изложбе могли су да виде изузетне реконструк
ције израђене по оригиналним нацртима попут
болничке бараке Прве хирушке пољске болни
це у Драгоманцима, удлаге, носила, волујских
кола, импровизованог апарата за парење оде
ће и слично. Такође, путем видео и фото записа
било је презентовано неколико документарних
филмова, преко пет стотина фотографија и две
стотине графика наших ратних фотографа и сли
кара, а морамо скренути пажњу да је известан
број фотографија, које су биле изложене у гале
рији, по први био доступан јавности.
Међутим, оно што представља посебан кури
озитет ове изложбе је изузетан број оригинал
них предмета од којих су многи припадају поје
диним особама. Осим медицинске, хирушке и
зубарске опреме, апотекарских посуда, ордења,
повеља и диплома, прикупљене су и значајне
архивалије попут дописница, приватних писа

ма, ратних дневника који се, такође по први пут
појављују у јавности. Посебно би смо истакли
предмете ратног добровољца Милана Вакањ
ца које нам је за ову изложбу љубазно уступила
његова ћерка Слободанка Милетић. Такође, ту
су и предмети доктора Светислава Симоновића,
личног лекара Краља Петра I, који је краља пра
тио у Балканским и током Великог рата, а које
нам је за ову прилику уступио директор Пасте
ровог завода у Новом Саду, професор доктор
Душан Лалошевић.
Изложбу Српски санитет 1914–1918. пра
тио је и изузетан каталог, а за ову прилику при
премљени су и пригодна дописница као и жиг
Поште Србије.
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СРЕМСКИ ФРОНТ И ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ
Маријана Јовелић, Војни музеј, Београд

U

оквиру обележавања седамде
сетогодишњице Другог светског
рата, Војни музеј у Београду и
Музеј града Новог Сада, приреди
ли су изложбу под називом ,,Сремски фронт и
победа над фашизмом“. Изложбу су отворили
градоначелник Новог Сада, господин Милош
Вучевић и помоћник Министра одбране за људ
ске ресурсе, господин Милош Јанковић.
Ауторски тим изложбе чине: вс Душанка
Маричић, виши кустос Војног музеја, мр Синиша
Јокић, кустос-историчар и стручни сарадник мр
Атила Хорнок, кустос-историчар из Музеја града
Новог Сада.
У наредних неколико месеци посетиоцима
ове изложбе биће омогућено да виде изузетне
музејске предмете међу којима су и они који су
по први пут доступни јавности.
Осветљавање историјског сегмента који се
односи на завршни део Другог светског рата
запамћеног по страхотама и непроцењивим
људским губицима даје тежину и чини велико
оптерећење што је утицало на избор концепције
изложбе како би се исказао пијетет према вели

ким жртвама које су поднете на Сремском фрон
ту и у завршним операцијама за ослобођење
земље. Из збирки Војног музеја и Музеја града
новог Сада изложени су предмети који се одно
се на савезничке снаге: Југословенску армију и
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Црвену армију, затим на неприја
тељску немачку и усташку војску.
Изложени предмети: разноврс
но наоружање, униформе, заставе и
одликовања припадали су учесници
ма драматичне борбе која се одви
јала у сремској равници и на правцу
завршних операција за ослобођење,
о чему нам сведоче фотографије и
фото-албуми из готово полугоди
шњих борби које су вођене у оквиру
окончања Другог светског рата.
Рат је тема којом се уметни
ци често баве, а уметничка дела
инспирисана истиријским дога
ђајима извор су емотивног набо
ја који долази од ратног страда
ња. Због тога су   на овој изложби
дела познатих уметника која су
посвећена овој борби. Архивали
је: плакати, леци и новине пружају
податке о веома развијеној пропа
ганди. Затим, карте пробој Срем
ског фронта и Завршне операције
за ослобођење земље у дигитал
ној форми садрже пресек борбе
них дејстава. Док је посебан део
посвећен је фотографијама које су
настале за успомену на ратно дру
гарство.
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ПИШТОЉИ ИЗ ЗБИРКЕ
„ЗАПАДНОЕВРОПСКО ОРУЖЈЕ И ОПРЕМА ДО 19 ВЕКА”
Вук Обрадовић, Војни музеј, Београд

Бранко Богдановић

O

рганизацијом Војног музеја утврђе
но је седам различитих збирки које
се баве оружјем и опремом. Збир
ка Западноев ропског наоружања и
опреме до 19 века садржи укупно 1042 предме
та, а састоји се из неколико тематских целина, од
којих се као главне могу издвојити хладно оруж
је, оружје на мотки, заштитна опрема и ватрено
оружје (пиштољи и пушке) система на фитиљ,
коло и кремен. У циљу комплексног и детаљног
презентовања свих предмета, аутор Вук Обра
довић се одлучио на обраду по целинама, од
којих прву представљају пиштољи.
Kаталог Пиштољи из збирке „Западноевроп
ско оружје и опрема до 19 века“ има uкупно 330
страница а подељен је на следећа поглавља:
Историјски развој пиштоља, Колашице, Креме
њаче, Француски тип табана на кремен, Развој
француског табана, Развој пиштољских цеви,
Окови пиштоља, Оков јабуке, Медаљон, Табан
ска плочица, Браник обараче,   Харбија и око
ви харбије, Оков усадника, Усадник, Балкански
пиштољи, Табани, Цеви, Окови, Усадници, Тром
блони, те сам каталог са 110 јединица. Каталог
се завршава номенклатуром, односно, стручним
називима делова овог типа оружја (стручном
терминологијом) на шест језика, што, свакако,
представља до сада занемаривану, а драгоцену
помоћ истраживачима из области историје нао
ружања.
Већ сама поглавља указују на студиозност
са којом је аутор приступио обради предмета
и изради каталога. Осим тога, пред њим је био
далеко комплекснији задатак од оног на шта
указује сам наслов. Наиме, назив Западное
вропско оружје и опрема до 19 века“ у сушти
ни не одражава у потпуности стварни садржај
збирке. Збирку не чине само пиштољи наста
ли до 19. века на просторима Западне Европе,
већ се у њој налазе и артефакти који потичу из
Русије, али и производи медитеранских и сред
њеев ропских радионица намењених експорту
на Исток те производи балканских и радионица
широм Османског царства, настали под европ
ским утицајима.
Треба узети у обзир да се збирка од зачета
ка настајања па све до 1914. године базирала

на предметима везаним за историју Србије, и то
првенствено за Први и Други устанак.
Геостратешки положај Србије и њена исто
рија утицали су на то да се на овим просторима
употребљавало оружје најразличитије провени
јенције, различитих система, са преплитањем
стилских одлика Истока и Запада. У време наста
јања и развоја пиштоља, територија данашње
Србије је била под турском влашћу. Но, то је већ
било време када су периферни делови Османске
Империје били отуђени од централне власти, те
овде нису поштовани релативно строги закони о
производњи и набавци оружја. Тако на читавом
простору Балкана настају локалне мануфактуре
које развијају специфичне типове пиштоља на
којима су се мешали утицаји Истока и Запада,
како по техничким решењима, тако и у стило
вима украшавања. Ова чињеница је довела до
тога да је практично немогуће збирку стрикт
но поделити на Западноев ропску и Балканску.
Осим тога, оружје постаје и део статусног симбо
ла али и фолклора, тако да се анахрони системи,
у Европи давно превазиђени, код нас провлаче
до дубоко у 19. век.
Након стварања нове државе 1918. године,
музеј, као установа војске Југославије, почео је
да обогаћује своје збирке и цивилним и војним
оружјем насталим на територији Аустро-угарске.
Све ове чињенице приморале су аутора да
у уводном делу, у сваком поглављу посебно,
обради специфичне делове пиштоља, развој
механизама, израду цеви те карактеристичне
облике кундака. Морамо рећи да је Вук Обрадо
вић имао на располагању обиље стране струч
не литературе која обрађује западноев ропско
и руско оружје из периода до 19 века. Међу
тим, балканске и турске радионице, у којима су
настајали пиштољи са мешовитим карактери
стикама, бар до сада ни један аутор није успео
да обради на основу поузданих извора. Про
блем је утолико већи што је Османска Империја
на заласку своје моћи помоћне трупе снабдева
ла оружјем насталим у локалним радионицама
широм царства, најчешће склапаним од увозних
или копија медитеранских, средње и западное
вропских производа, тако да је тачну атрибуци
ју већине примерака пактично немогуће одре
дити. Озбиљнијим студијама се бавила само
др Ђурђица Петровић, но и она није успела да
доврши систематизацију пиштоља балканске
провенијенције.
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Без обзира на недостатак поуздане литера
туре и изворне грађе из ове области, аутор је
успео да са приличном прецизношћу обради
примерке из збирке Војног музеја. Због горе
наведених преплитања стилова и техничких
карактеристика, те дуготрајне употребе оружја
застарелих система, Обрадовић је опрезно при
ступио  одређивању порекла појединих приме
рака и њиховој датацији.

У сваком случају, рад Вука Обрадовића је
један од првих студиозних приступа обради
пиштоља до 19 века код нас и представља дра
гоцени допринос у овој области. Каталог ће бити
незаобилазна литература за кустосе који обра
ђују ватрено оружје до средине 19 века. Исто
времено, рад отвара могућност даљих истражи
вања у овој области.
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