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Уни фор м� ум� сто 
кри но ли н�

Дв� св�т ск� р� т� об� л� жи л� су в� ли ким н� ср� ћ� м� 20. в�к, �ли
исто вр� м� но по ну ди л� и но ву вр сту сло бо д� з� мно г� ж� н�. Н� и м�, 
то ком исто ри ј�, уч� шћ� у р� ту ј�, угл�в ном, би ло р� з�р ви с� но з� 
му шк�р ц�. У в� ку з� н� м�, м� ђу тим, уло г� ж� н� у ору ж� ним сн� г� м�
по ч� л� ј� д� с� м� њ�, � т� кв� про м� н� и д� н�с тр� ју. У по ч�т ку су ж� н�
би л� угл�в ном у м� ди цин ској слу жби, � д� н�с су бор б� ни пи ло ти, вој ни
по ли ц�ј ци, ч�к и г� н� р� ли. Струч њ� ци ип�к ис ти чу д� су ж� н�, због 
к� р�к т�р них и со ци ј�л них осо би н�, к�о и из р� ж� ни јих спо соб но сти 
з� п� ж� њ�, н�ј бо љ� к�о р�т ни пр� го в� р� чи и об� в� шт�ј ци. 

Пи ше Би ља на МИ ЉИЋ

Опод ви зи ма же на рат ни ца, ко је су, упр кос оно -
вре ме ним оби ча ји ма и за ко ни ма, уче ство ва ле у
ра то ви ма, број на су све до чан ства у вој ној исто -

ри ји. Иако је о њи ма оста ло ма ло пи са них тра го ва и еви -
ден ци ја, при че о ју на штву и рат нич ким ве шти на ма, ко је
су че сто успе ва ле да над ма ше и му шке са бор це, пре но -
си ле су се ге не ра ци ја ма. Не у стра ши ве же не би ле су,
углав ном, пре ру ше не и под му шким име ни ма, по је ди не
су оства ри ле и за па же не вој не ка ри је ре, а њи хов ствар -
ни иден ти тет от кри вао се тек при ли ком ра ња ва ња или
на са мрт ној по сте љи. 

Упр кос то ме, део јав но сти и да ље сма тра да же не
не тре ба да бу ду у вој ним тру па ма, на ро чи то у пе ша диј -
ским је ди ни ца ма, тен ков ским и ар ти ље риј ским сна га ма,
већ са мо у ад мин стра тив ним по сло ви ма. Ме ђу тим, још
пре по ла ве ка, у ре до ви ма Цр ве не ар ми је то ком Дру гог
свет ског ра та, же не су би ле у по са да ма тен ко ва, у пе -

ша ди ји, али и снај -
пе ри сти или вој ни
по ли цај ци, иако
су, ка да је нај ве ћа
опа сност про шла,
вра ћа не у ре зер -
вне са ста ве. 

Исто ри ча ри
сма тра ју да то ком
исто ри је же не ни -
су при ма не у вој ну
слу жбу због не ко -
ли ко увре же них
тврд њи, од ко јих
је нај до ми нант ни -
ја она да су фи зич -
ки сла би је од му -
шка ра ца. Ова
тврд ња по чи ва на
уве ре њу да је Ск
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и мно гих пле ме на Се вер не Афри ке. Иако их че сто сме шта -
ју у под руч је ми та, но ви ја ис тра жи ва ња све ви ше по ка зу ју
да су древ не рат ни це по сто ја ле. 

Пре ма ми шље њу исто ри ча ра, оне су по ни кле у ма -
три јар хал ним дру штви ма, а ме ђу њи ма су нај по зна ти је
би ле гор гон ске ама зон ке, ли биј ске же не-рат ни це, ко је
грч ки исто ри чар Хе ро дот по ми ње у 6. ве ку пре Хри ста.
Под вођ ством кра љи це Ми рен, осво ји ле су де ло ве Си ри -
је, Егип та, Фи ги је и ме ди те ран ских зе мља, укљу чу ју ћи
остр ва Са мос, Ле збос, Пат мос и Са мо тра ки. По је ди ни
исто ри ча ри сма тра ју да опис јед не бит ке у Се вер ној
Афри ци, у ко ји ма је Ми ре на пред во ди ла 3.000 же на на
ко њи ма, пред ста вља и пр ви пи са ни спо мен упо тре бе ко -
њи це у бор би. 

Рас пра ве о по сто ја њу Ама зон ки, пре ле пим кр во лоч -
ним же на ма рат ни ца ма, за по че ли су још ста ри Гр ци, на -
ро чи то од Хо ме ро вог опи са бор бе Ама зон ки у Тро јан ском
ра ту, у Или ја ди. Ме ђу тим, грч ки исто ри чар Хе ро дот сма -
трао је да оне по ти чу из сте па ју жне Ру си је, а опи сао их
је као ди вље, не у стра ши ве, не ми ло срд не рат ни це, ко је су
ис кљу чи во жи ве ле у жен ским пле ме ни ма. 

Не у о би ча је на ле ген да о же на ма рат ни ца ма ве ко ви ма је
пле ни ла па жњу ис тра жи ва ча и на уч ни ка ве ко ви ма. Хе ро дот
на во ди да на зив Ама зон ке по ти че од скит ске ре чи ко ја зна чи
„уби це му шка ра ца“. Нај ра спро стра ње ни ја те о ри ја о на стан -
ку њи хо вог име на, уте ме ље на на грч кој ре чи „ама зос“, што
зна чи без дој ке, бу ду ћи да су Ама зон ке, пре ма пре да њу, мла -
дим де вој ка ма спа љи ва ле или ам пу ти ра ле де сну дој ку ка ко
им не би сме та ла при ру ко ва њу лу ком, стре лом или ко пљем,
ни је тач на јер су се же не мо гле слу жи ти оруж јем под јед на ко
до бро и без од стра њи ва ња де ло ва те ла.

По што су у пле ме ни ма жи ве ле са мо же не, оне су јед -
ном го ди шње по зи ва ле му шкар це из обли жњих пле ме на
ра ди раз мно жа ва ња. Му шку де цу да ва ле су оче ви ма,
прог на ле их или осу ди ле на смрт, а де вој чи це су од ма лих
но гу об у ча ва ле за жи вот ну уло гу рат ни це. Ко лум бо вим
от кри ћем у 15. ве ку та ле ген да је по нов но ожи ве ла, јер је
он то ком осва ја ња от крио остр во ко је су на се ља ва ле са -

жен ска кон сти ту ци ја та ква да гор њи део те ла ни је до -
вољ но сна жан да по ву че ко ноп це, др жи мач, пу шку на
ра ме ну или да под не се оп те ре ће ња гра на та то ком бор -
бе них ак ци ја. Осим то га, на во ђе ни су и пси хо ло шки ар -
гу мен ти, да су же не, за раз ли ку од му шка ра ца, бри жни је
и скло ни је не го ва њу, као и да су ма ње агре сив не.

Вој ни зва нич ни ци су, та ко ђе, твр ди ли да же не не ма -
ју је дан од ква ли те та мла ди ћа у уни фор ми, а ко ји це не вој -
ске свих на ро да – спрем ност да пре у зму ри зик, да уби ју и
да се жр тву ју. Сма тра ло се и да је знат но тра гич ни је уби -
ја ње или ра ња ва ње же на у бор би у од но су на му шкар це.
И да ље се ве ру је да се ме диј ска па жња ви ше фо ку си ра на
жен ске жр тве, што до во ди до не го до ва ња по ли ти ча ра ка -
да је реч о сла њу же на у вој не по хо де. По је ди не вој ске,
по пут изра ел ских од брам бе них сна га, ис кљу чу ју же не из
пр вих бор бе них ре до ва из стра ха да ће им му шке ко ле ге
по све ћи ва ти по себ ну па жњу на бој ном по љу, чи ме се под -
ри ва бор бе на ефи ка сност. 

Не до у ми це о уло зи же на у вој ним фор ма ци ја ма и у
ра ту ста ре су ко ли ко и ра то ва ње. То ком исто ри је же не-
рат ни це од и гра ле су зна чај ну уло гу у мно гим дру штви ма,
од пу сто лов них при ча о Ама зон ка ма, Јо ван ке Ор ле ан ке,
до хра брих же на ко је су се ра ме уз ра ме са му шкар ци ма
бо ри ле у Дру гом свет ском ра ту. Ис кљу чи во жен ске је ди -
ни це, ко је су не го ва ле по је ди не зе мље, при мер су ефи ка -
сно сти и успе шно сти бор бе них фор ма ци ја без уче шћа му -
шка ра ца. Упр кос то ме што о то ме не ма мно го све до чан -
ста ва, она ко ја исто ри ја бе ле жи је су до каз њи хо ве успе -
шно сти. 

Ама зон ке – из ме ђу ми та и ствар но сти

Ар хе о ло шка от кри ћа из Мек си ка и Пе руа по ка за ла су
да су, мно го пре до ла ска Евро пља на, же не у Ла тин ској Аме -
ри ци би ле рат ни це, вла дар ке и све ште ни це. Нај бо љи при -
мер жен ске бор бе но сти би ле су Ама зон ке, што је до ку мен -
то ва но за пи си ма и пре да њи ма ста рих Гр ка и Ри мља на, као
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ОНЕ КО ЈЕ  БИ РА ЈУ ПА ЛЕ У БОР БИ 
Же не рат ни це би ле су чест мо тив и у ми то ло ги ји рат них на ро да. У

нор диј ској ми то ло ги ји вал ки ре (ста ро нор диј ски валкyрја – „оне ко је
би ра ју па ле у бор би“) су ле пе рат ни це ко је слу же вр хов ном бо жан ству
Оди ну и од во де нај хра бри је рат ни ке у Вал ха лу на кон што пре ми ну, где
се па ли хе ро ји при пре ма ју за ко нач ну бор бу. Има ле су власт над жи во -
том и смр ћу са мо у бит ка ма, од ре ђу ју ћи ко ја ће стра на по бе ди ти, а ја -
вља ле су се у об ли ку ву ко ва, га вра на, ја стре бо ва, ла бу до ва или же на.
Один их је слао на бој на по ља да по ку пе мр тве бор це, ко ји су ча сно и
хра бро по ги ну ли, а пре ма ми ту, ка да вал ки ре кре ну на кри ла тим ко њи -
ма окло пи им та ко сја је да ства ра ју Ауро ру Бо ре а лис, од но сно се вер но
све тло.

Нај по зна ти ја вал ки ра је Брун хил да, ко ја ни је из вр ши ла Оди но ву
во љу, па јој је ка зна би ла да се за љу би у пр вог му шкар ца ко јег угле да.
Пре кли ња ла је Оди на да про ме ни ка зну, па ју је осу дио на сан у двор -
цу окру же ном ва тром, из ко га са мо хра бри ју нак мо же да је про бу ди.
На осно ву тог ми та, ко ји је део по зна те Са ге о Ни бе лун зи ма из нор -
диј ске ми то ло ги је, на ста ла је бај ка о чу ве ној Тр но вој Ру жи ци.



Јо ван ка Ор ле ан ка
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ис кљу чу је мо гућ ност да су то би ли сим бо лич ни пред ме ти
ко ри шће ни у ри ту ал не свр хе. Још јед но от кри ће пред ста -
вља ле су те то ва же на оста ци ма ко же и му шка ра ца и же на.
Ка ко на во де из во ри, рат ни це су пра ви ле по себ не те то ва же
по сле сва ког уби је ног не при ја те ља. Те то ва же су раз ли чи те
– од жи во тињ ских то те ма до ло ба ње с пре кр ште ним ко сти -
ма. По ме ну та от кри ћа је су увер љи ва, од го ва ра ју вре мен ски
и про стор но при ча ма о Ама зон ка ма, али ни је са си гур но -
шћу по твр ђе но да је реч о жен ском пле ме ну рат ни ца. 

Ра ме уз ра ме с му шкар ци ма 

На осно ву по да та ка, у рат ним сце на ри ји ма же не су,
сла жу се исто ри ча ри, нај че шће уче ство ва ле ин ди ви ду ал -
но – пре ру ше не у му шкар це или као же не. Исто ри ја о то -
ме бе ле жи низ за ни мљи вих и упе ча тљи вих при ме ра. Не
са мо да су се же не рав но прав но бо ри ле с му шкар ци ма,
већ су у по је ди ним слу ча је ви ма пре у зи ма ле и ко ман ду, из -
во је вав ши зна чај не по бе де у бит ка ма. 

Ве ћи на жен ских вој ско во ђа би ле су кра љи це, ко ји ма
је вој но за по вед ни штво би ло по ве ре но уз по ли тич ку уло -
гу ко ју су има ле. Јед на од пр вих рат ни ца с европ ског про -
сто ра, о ко јој по сто је за пи си, би ла је бри тан ска кра љи ца
Бо ди чеа, из пле ме на Ице ни, 60. го ди не пре но ве ере – по -
ве ла је на род на уста нак про тив рим ских оку па то ра ко ји
су се устре ми ли на осва ја ње остр ва. 

Ра ни исто риј ски из во ри бе ле же Ти ру, дан ску кра љи -
цу ко ја је 890. по ве ла вој ску про тив Не ма ца и на ло жи ла
да се са гра ди зид ко ји је зе мљу шти тио од на па да ча. Ура -
ка, ка стиљ ска кра љи ца, ко ја се по сле смр ти му жа 1098.
уда ла за Ал фон са Ара гон ског, про ве ла је оста так жи во та
ра ту ју ћи про тив су пру га да би за шти ти ла на след на пра ва
си на. Иса бе ла Ло рен ска по ве ла је 1492. вој ску у по ход да
осло бо ди су пру га Ре неа. Се стре Ама рон и Ке на Ха се ла ар,
у хо ланд ској исто ри ји за бе ле же не су као ко ман дан ти од -
бра не Хар ле ма то ком шпан ске ин ва зи је 1568. го ди не. 

При ме ри од ва жних вла дар ки за бе ле же ни су и у оста -
лим де ло ви ма све та. Око 40. го ди не се стре Трунг пред во -
ди ле су у Ви јет на му ско ро сто хи ља да се ља ка на уста нак
про тив ки не ске вла сти. Сру шив ши на крат ко ки не ску
власт, ста ри ја се стра Трунг Тац по ста ла је вла дар ка не за -
ви сне ви јет нам ске др жа ве. Сре ди ном пр вог ве ка Хау Му
Лан би ла је пр ва по зна та рат ни ца у Ки ни. У му шкој оде -
ћи, за у зе ла је ме сто у вој сци свог оца и слу жи ла два на ест
го ди на. Пре да ње ка же да је би ло то ли ко до бра рат ни ца
да јој је ко манд ни офи цир, уве рен да се ра ди о му шкар цу,
по ну дио ру ку сво је кће ри.

Нај по зна ти ја же на ко ја је ика да пред во ди ла вој ску
би ла је, сва ка ко, Јо ван ка Ор ле ан ка, ко ја је у Сто го ди -
шњем ра ту, пре ру ше на у му шкар ца, на че лу фран цу ске
вој ске осло бо ди ла Ор ле ан од Ен гле за, окре нув ши рат ну
сре ћу у ко рист Фран цу ске. 

Од ка сног 17. до ра ног 19. ве ка у бри тан ској кра љев -
ској мор на ри ци слу жи ло је ви ше од 20 же на пре ру ше них
у му шкар це. Кит Ка ва наг или „Мај ка Рос“ слу жи ла је у ла -
кој ко њи ци, у по чет ку пре ру ше на у му шкар ца, а по том
као же на. Та ко ђе, у том са ста ву сре ди ном 18. ве ка слу жи -
ла је и Ан Милс. Де бра Сам сон, ко ја је као му шка рац уче -

мо же не. Ис тра жи ва ња под руч ја око ре ке Ама зон и окол -
них те ри то ри ја ни су по твр ди ла та кве тврд ње. 

По след њих го ди на, ар хе о ло зи и ис тра жи ва чи има ли
су ви ше успе ха ка да је реч о ре ша ва њу по ме ну те древ не
ми сте ри је. На про сто ру бив шег Со вјет ског Са ве за от -
кри ве но је не ко ли ко ар хе о ло шких на ла зи шта ко ја се при -
пи су ју Ски ти ма, но мад ском и рат нич ком на ро ду ко ји је
имао вр ло раз ви је ну из ра ду бо ри лач ког оруж ја и злат ног
на ки та. По себ но је дра го це но от кри ће остат ка на се ља и
гроб ни ца за ко је се ве ру је да при па да ју же на ма рат ни ца -
ма. На ла зи се бли зу По кров ке (Ру си ја), где је око 600. го -
ди не пре но ве ере жи ве ло пле ме „Ама зон ки“. Про на ђе ни
су и број ни оста ци оруж ја ко је су при пад ни це тог опа -
сног пле ме на ко ри сти ле у рат нич ким по хо ди ма. 

От кри ве но је око 40 гро бо ва же на, од ко јих је не ко -
ли ко има ло не ти пич не пред ме те за же не тог до ба – окло пе
и раз ли чи то оруж је, по пут стре ли ца, но же ва и ма че ва, што
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ство ва ла у аме рич кој ре во лу ци ји, при ма ла је ка сни је вој -
ну пен зи ју, а њен су пруг је на осно ву ње ног вој ног ан га -
жма на ужи вао од ре ђе не по вла сти це.

Пре ру ше не у му шкар це, мно ге же не бо ри ле су се у
Аме рич ком гра ђан ском ра ту. Са чу ва ни су по да ци о Фран -
цис Деј, ко ја се бо ри ла као Франк Мејн, за тим о Ли зи
Комп тон, ко ја је, кад је от кри ве но да је же на, јед но став -
но про ме ни ла ре ги мен ту, Фран сис Мар тин ко ја је ра то -
ва ла под име ном Франк Хук, а рат нич ко уме ће унов чи ла
је ка ко би оста ла са су пру гом. Ва ља по ме ну ти и Џе ни Хо -
џес, ко ја се пред ста вља ла као Ал берт Ка си јер и ко ја је и
по сле ра та на ста ви ла да се обла чи као му шка рац. Не ке
од нај по зна ти јих же на ко ман до са Аме рич ког гра ђан ског
ра та би ле су шпи јун ке, по пут Са ре Ем Ед мондс, од но сно
„Френ кли на Томп со на“ у вој сци Уни је, или Ло ре те Џе нет
Ве ла скез, од но сно „по руч ни ка Ха ри ја Т. Бу фор да“ у вој -
сци Кон фе де ра ци је. Обе су се, пре ма по тре би, пре о бла -
чи ле у му шкар це. 

Рат ни ца ко је ни су та ји ле иден ти тет би ло је ма ло, али
су, ипак, по сто ја ле. Та ко су, на при мер, у ста ром Ри му за -
бе ле же не гла ди ја тор ке ко је су се у аре на ма бо ри ле за јед -
но с му шкар ци ма или про тив њих. У аме рич ким ин ди јан -
ским пле ме ни ма, по пут Апа ча, же на ма је би ло до зво ље но
да уче ству ју у бор би, а у окви ру рат не обу ке Ин ди јан ке су
учи ле да ја шу, ко ри сте нож, лук, стре лу и пу шку, а у од су -
ству му шка ра ца чу ва ле су и се ла. Нај по зна ти ја рат ни ца из
пле ме на Апа ча би ла је Ло зен, ко ја се бо ри ла с по гла ви цом
Џе ро ни мом, по зна та у при ча ма као „же на рат ник“. 

У ин ду стриј ским дру штви ма же не су отво ре но уче -
ство ва ле у ра то ви ма. Та ко је би ло у Фран цу ској ре во лу -
ци ји, Аме рич ком гра ђан ском ра ту и Пр вом свет ском ра -
ту. За вре ме Фран цу ске ре во лу ци је пред ло же но је осни -
ва ње жен ске ми ли ци је, али иде ја ни је ре а ли зо ва на. У ре -

до ви ма кра љев ске вој ске по себ но се про сла ви ла Ре не
Бор до, ко ја је као же на слу жи ла у кра љев ској ко њи ци. У
Аме рич ком гра ђан ском ра ту же не су се, не кри ју ћи иден -
ти тет, бо ри ле углав ном у је ди ни ца ма Кон фе де ра ци је. 

Пол но ме ша не је ди ни це та ко ђе до бро илу стру ју жен -
ску бор бе ну спо соб ност. Иако ве ћи на фор ма ци ја ко је укљу -
чу ју же не не ма стро го бор бе ну на ме ну, њи хо ве при пад ни -
це об у ча ва ју се у ве шти ни упо тре бе оруж ја, ко ју с вре ме на
на вре ме успе шно де мон стри ра ју и на бој ном по љу. 

Уче шће же на би ло је уоби ча је но у ге рил ским ра то ви -
ма, о че му све до че при ме ри из Ви јет на ма, Ју жне Афри ке,
Ар ген ти не, Ки пра, Ира на, Се вер не Ир ске, Ли ба на, Изра е -
ла, Ни ка ра гве, где је до ку мен то ва но њи хо во ан га жо ва ње у
бор бе ним фор ма ци ја ма. Та ко је у Грч ком гра ђан ском ра ту
(1943–1947) ме ђу вој ни ци ма бор бе них је ди ни ца би ло 20
од сто же на. 

У зе мља ма у ко ји ма је же на ма би ло за бра ње но слу -
же ње у вој сци, оне су се ан га жо ва ле на дру га чи је на чи -
не, из во де ћи атен та те, уче ству ју ћи у шпи јун ским ми си -
ја ма или у улич ним бор ба ма. Та кву уло гу же не су има ле
и у Грч кој, Фран цу ској, Пољ ској, Дан ској и Ита ли ји, где
је ви ше од 35.000 при пад ни ца леп шег по ла би ло у пар -
ти зан ском по кре ту. 

Пре ру ше не де вој ке

Исто ри ја бе ле жи низ при ме ра у ко ји ма су же не, ма -
ње или ви ше, ак тив но уче ство ва ле у рат ним су ко би ма. У
Три де се то го ди шњем ра ту, на при мер, би ло је са свим
уоби ча је но да же не с му шкар ци ма од ла зе у вој не по хо де
и ак тив но уче ству ју у рат ним зби ва њи ма. Ја ча њем ста ја -
ће вој ске, као и по сте пе ним ре гу ли са њем ње не ор га ни за -
ци је, же не су ско ро не ста ле из вој них фор ма ци ја.

Од сре ди не 13. ве ка же не су си сте мат ски по ти ски -
ва не из вој ске. Као по сле ди ца то га, пре ма об ја шње њу
исто ри ча ра, оне су „скри ве но“ ула зи ле у вој ску, а пре ру -
ше не у му шкар це мно ге су оства ри ле и вој не ка ри је ре. 

Кра јем ја ну а ра 1748. цар ско Двор ско рат но ве ће
пр ви пут је при ми ло оба ве ште ње да у пе шач кој ре ги -
мен ти у Ха ген ба ху као вој ник слу жи „пре ру ше на де вој -
ка“. Та мла да же на, Џо а на Со фи ја Кот нер (1721–1802),
сту пи ла је 1738. у вој ну слу жбу, што је го ди на ма скри -
ва ла, све док због по вре де у бор би ни је раз от кри ве на,
па је 1752. си лом укло ње на из слу жбе, иако је већ сте -
кла чин на ред ни ка. 

Нај по зна ти ја пре ру ше на „ама зон ка“ аустриј ске вој -
ске би ла је Ита ли јан ка Фран че ска Са на га та (1776–1865),
ко ја је, уме сто бра та, упи са ла вој ну ака де ми ју у Бе чу, сте -
кла офи цир ско обра зо ва ње и 1797. као пот по руч ник сту -
пи ла у вој ну слу жбу. Слу же ћи нај пре у ва ра ждин ској 4.
по гра нич ној ре ги мен ти, ис та кла се у ра то ви ма с Фран цу -
ском. По сле слу жбе у пе шач кој не мач ко-ба нат ској по гра -
нич ној ре ги мен ти број 12, про сла ви ла се у бор ба ма за Ђе -
но ву, а њен иден ти тет ни је от кри вен упр кос те шкој по -
вре ди ко ју је за до би ла у бор би. У чин по руч ни ка уна пре -
ђе на је 1880. го ди не, а го ди ну ка сни је по ву кла се из вој -
ске, нај ве ро ват ни је због уче ста лих упа ла узро ко ва них сте -
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РАТ НИ ЦЕ 
У ЛА ТИН СКОЈ
АМЕ РИ ЦИ

Не дав на ар хе о ло шка
от ко па ва ња из Мек си ка и
Пе руа све до че да су, мно -
го пре до ла ска Евро пља на,
же не у Ла тин ској Аме ри ци
би ле рат ни це, вла дар ке и
све ште ни це. Про на ђе ни

ар те фак ти из ло же ни су у На ци о нал ном му зе ју же на у
умет но сти у Ва шинг то ну, а по став ку чи не гли не ни ћу по -
ви и ве ли ке сли ке на ка ме ну на ко ји ма су же не, ко је су
уз тра ди ци о нал не уло ге до ма ћи ца и не го ва те љи ца, при -
ка за не и као рат ни це. 

У дру штви ма Ла тин ске Аме ри ке, пре ис кр ца ва ња
Ко лум ба, же не ни су би ле са мо ћер ке, су пру ге, мај ке и ба -
ке, већ и ис це ли тељ ке, ба би це, пи сар ке, умет ни це, пе -
сни ки ње, све ште ни це, рат ни це, вла дар ке, па чак и бо ги -
ње. На про на ђе ној грн ча ри ји осли ка не су жен ске фи гу ре
с ко пљи ма и шти то ви ма, а на оста ци ма ве ћих сте на при -
ка зи ва не су у фор ма ци ја ма на лик рат ним од ре ди ма.



за њем гру ди. Кад је, на по кон, цар Франц Дру ги са знао за
њен пра ви иден ти тет, до пу стио је Фран че ски Са на га ти
да за др жи вој ни чин и пра во да у све ча ним при ли ка ма но -
си уни фор му и од ли ко ва ња. Одо бре на јој је и до жи вот на
по руч нич ка пен зи ја. Не ко ли ко го ди на ка сни је уда ла се и
по ста ла мај ка че тво ро де це. 

Же не су се у то вре ме углав ном из со ци јал них и еко -
ном ских раз ло га од лу чи ва ле да на пу сте сво ју „жен ску уло -
гу“. Ства ра ње бо љих мо гућ но сти за за ра ду, со ци јал но и
еко ном ско на пре до ва ње у за ни ма њи ма ко ја су би ла на ме -
ње на ис кљу чи во му шкар ци ма, страх од си ро ма штва и пре -
те ће про сти ту ци је, нај че шће су их на гна ли на та кав ко рак.
Та по ја ва по сто ја ла је у це лој Евро пи у 15. и 16, а на ро чи то
у 18. ве ку. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да је око 75 од сто
же на слу жи ло у коп не ној вој сци или мор на ри ци.

У по тра зи за аван ту ра ма 

Вре ме ном, зна ча јан мо ме нат у од лу чи ва њу же на да
уче ству ју у рат ним по хо ди ма би ла је же ља за аван ту ром
или осве том, што је ка рак те ри стич но за мно ге пар ти зан -
ке и ге рил це. По је ди не же не кре та ле су у бој са же љом
да бу ду бли же во ље ној осо би. Би ти же на пре ру ше на у
вој ни ка или мор на ра у вој сци 18. и 19. ве ка би ло је знат -
но лак ше не го што то да нас из гле да. Ме ди цин ске ин -
спек ци је при ли ком при је ма у слу жбу би ле су рет ке, а ка -
пу ти и ше ши ри ко ји су се та да но си ли би ли су по год ни
за при кри ва ње жен ских од лич ја. О то ме све до че и пор -
тре ти вој ни ка из 18. ве ка, на ко ји ма се ви ди да је ду га ко -
са би ла че ста по ја ва, а би ло је рас про стра ње но и но ше -

ње пе ри ка, за оне ко ји су то мо гли се би да при у ште. Не -
жни ји жен ски глас и не до ста так дла ка на ли цу при пи си -
ва ни су мла до сти и не зре ло сти вој ни ка, ко ји су у то вре -
ме и ина че мла ди сту па ли у вој ску, а лич на хи ги је на се
сво ди ла на пра ње до стру ка, та ко да је жен ско те ло уз ма -
ло на по ра мо гло да оста не скри ве но. 

За ни мљив је и при мер мо ре плов ца Џеј мса Гре ја, за -
пра во Ха не Снел, ко ја је жи ве ла у 18. ве ку. Она се при -
дру жи ла вој сци у по тра зи за из гу бље ним љу бав ни ком.
Ме ђу тим, и ка да ју је он оста вио, на ста ви ла је вој нич ку
слу жбу у мор на ри ци. 

Не ко ли ко де це ни ја ка сни је слу чај Ме ри Ен Тал бот
све до чи о раз ло зи ма мла дих же на да жи вот по све те вој -
ном по зи ву. На и ме, Ма ри ја је би ла ван брач но де те, што
је у то вре ме би ла сра мо та, па ју је њен ста ра тељ про дао
ка пе та ну Бо у ве ну, ко ман дан ту 82. пе ша диј ске бри га де.
Нај пре је, то ком број них пло вид би, би ла ка пе та но ва са -
пут ни ца, ма ски ра на у де ча ка буб ња ра. Ка сни је су је као
бро до лом ни ка за ро би ли Фран цу зи, код ко јих је слу жи ла
као мла ђи офи цир тр го вач ког бро да. 

Иза зов ле кар ске про фе си је

Чак и у 19. ве ку би ло је мо гу ће да се од ва жне при -
пад ни це леп шег по ла про ву ку у свет вој ске, ре зер ви сан
ис кљу чи во за му шкар це. Је дан од та квих при ме ра је сте
слу чај же не ко ја је као Џејмс Бе ри (1795–1865) при мље на
на Ро јал ко леџ за хи рур ге, ко ји су по ха ђа ли са мо му шкар -
ци. Иако се ма ло зна о ње ном по ре клу, или пра вом име -
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ну, оста ло је за бе ле же но да је као они жи крх ки ле кар
оства ри ла за па же ну ка ри је ру у вој сци, слу же ћи у Ју жној
Афри ци, Ма у ри ци ју су, За пад ној Ин ди ји, Мал ти, Кри му и
Ка на ди. Би ла је у ста њу да сво ју тај ну успе шно скри ва у
му шком окру же њу. По ста ла је чак ви ши ге не рал ни ин -
спек тор бол ни ца, у чи ну ге не рал-ма јо ра. Њен пол, као и
чи ње ни ца да је у не ком тре нут ку ро ди ла де те, от кри ве на
је на са мрт ној по сте љи.

На ме ће се пи та ње о мо ти ви ма та квог скри ва ња то -
ком жи во та. У овом слу ча ју то је сва ка ко би ла же ља за
про фе си о нал ним до ка зи ва њем, у ка ри је ри ко ја је у то
вре ме би ла за бра ње на за же не. 

Још јед на же на, Бел Френ сис, слу жи ла је у вре ме
Бур ског ра та, од 1899. до 1902, ка да је спа си ла не ко ли ко
те шко ра ње них вој ни ка. Као на гра ду за ис ка за ну хра -
брост, пред ста вље на је кра љи ци у Ба кин гем ској па ла ти,
ко ја ју је од ли ко ва ла Вик то ри ји ним кр стом. На гра да јој,
ме ђу тим, ни ка да ни је уру че на, јер же не у то вре ме ни су
би ле по доб не да је при ме. Мно ги не зва нич ни пре се да ни,
за бе ле же ни до 20. ве ка, све до че да су же не увек би ле на
фрон то ви ма ши ром све та, са мо их је тре ба ло па жљи во
по тра жи ти. 

Хе ро и не Пр вог свет ског ра та

С об зи ром на то да су вој ну исто ри ју углав ном пи са -
ли му шкар ци за му шкар це, ко ји су би ли и ње ни про та го -
ни сти, исто ри ча ри упра во у то ме ви де те шко ћу ка да је
реч о ис тра жи ва њу по ло ва. Са за кон ски ле га ли зо ва ном и
по сте пе но дру штве но при хва ће ном ин те гра ци јом же на у

Болничарке у пољској болници

ПР ВА ДА МА 
РАТ НИ ИЗ ВЕ ШТАЧ 
– МИ ЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 

Пе сма ма и ле по ти Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње
ди ви ли су се мно ги и на зи ва ли је Врд нич ком ви лом, а
Ње гош је по сле су сре та с њом у Тр сту и Бе чу за пи сао –
„Ја по је та и она по је та. Да ни је сам ка лу ђер, ето кње ги -
ње Цр ној Го ри“. Ро ђе на је 1828. у фру шко гор ском се лу
Бу ков цу, код Но вог Са да. Са ра ђи ва ла је с мно гим ли сто -
ви ма и би ла пр ва же на рат ни из ве штач. Ње ну ре пор та -
жу „Ср це и ба ри ка де из Бе о гра да“, ко ји је 1862. био по -
при ште рат них су ко ба, об ја ви ли су број ни европ ски
днев ни ли сто ви. Тих да на, у је ку тур ског бом бар до ва ња
Бе о гра да, не у стра ши во је оби ла зи ла пре сто ни цу, опи -
су ју ћи до га ђа је и вој ни ке.

Умр ла је 1878, за бо ра вље на од свих, на плоч ни ку
ис пред по дру ма у ко јем је жи ве ла у Са ва ма ли. Са хра ње -
на је о тро шку Бе о гра да, код цр кве Све тог Мар ка. По -
сле 27 го ди на ње ни по смрт ни оста ци пре не ти су у По -
жа ре вац, а Но ви Сад ви ше од де це ни је сла ви и чу ва ње -
но име ли те рар ном ма ни фе ста ци јом „Ми ли ци у по хо де“. 



европ ске вој ске од Пр вог свет ског ра та, да нас ра сте и
ин те рес за то под руч је на уч ног ра да. 

Ме ђу же на ма је оду ше вље ње за рат би ло то ли ко да
су, на про сто, тра жи ле бли зи ну бо ји шта, о че му го во ри и
при мер сли кар ке Сте фа ни Хо лен стин (1866–1944). До -
шав ши 1915. као бол ни чар под име ном Сте фан Хо лен -
стин с во рарл бер шким стрел ци ма на ју жно бо ји ште,
убр зо се за те кла на пр вој ли ни ји фрон та. Ка ко је њен
пра ви иден ти тет убр зо от кри вен, мо ра ла је да се по ву че
из вој не слу жбе. Ипак је, исте го ди не, као сли кар ка и
рат ни из ве сти лац при мље на у Рат ну кон фе рен ци ју на
слу жбу. Ра ди ла је и за беч ки вој ни му зеј. Као рат ни из -
ве сти лац про сла ви ла се и Алис Сха лек (1874–1956),
уред ни ца фељ то на у беч ком ли сту од 1903. го ди не. То -
ком Пр вог свет ског ра та Алис Сха лек би ла је је ди на же -
на ко јој је при ступ фрон ту био слу жбе но до зво љен. За
из ве сти тељ ске за слу ге, по себ но на со чан ском фрон ту,

од ли ко ва на је 1917. Злат ним кр стом за за слу ге и ме да -
љом за хра брост.

До та да шња, ши ро ко рас про стра ње на тра ди ци ја ис -
кљу чи ва ња же на из рат них ак тив но сти до ве де на је у пи -
та ње у пр вом од два нај ве ћа ору жа на су ко ба у 20. ве ку.
Пр ви свет ски рат имао је од ли ке пси хо ло шког ра та, ко ји
је иза звао ве ли ке про ме не у дру штву због оп ште мо би ли -
за ци је и усме ра ва ња свих ре сур са за по тре бе ра та. Но -
вин ски нат пи си уочи из би ја ња ра та 1914. све до че о де ло -
ва њу По кре та за пра ва же на, ве о ма ми ли тант ног јер је
по др жа вао рат не на по ре, иако се ра ни је же сто ко про ти -
вио тој од лу ци вла де. Се ри јом на сту па зва нич ни ци су
охра бри ва ли му шкар це да се при кљу че вој сци, а же не да
на ста ве сва ко днев не по ро дич не ак тив но сти.

У по чет ку, ме ђу тим, на ак тив но уче шће же на у рат ним
су ко би ма би ло ко је вр сте ни је се гле да ло бла го на кло но.
Ка да се ис так ну та шкот ска ле кар ка др Ел си Ин глис по ну -
ди ла да фор ми ра жен ску ам бу лант ну је ди ни цу, исме ја на је
у Рат ној кан це ла ри ји ре чи ма: „Мо ја дра га го спо ђо, иди ку -
ћи и се ди с ми ром!“. Фло ра Сан дес (1876–1955) ни је при -
хва ти ла тај са вет, па се при дру жи ла ам бу лант ној је ди ни ци
са се дам же на, у ав гу сту 1914, ко ја је по сла та на фронт да
по мог не срп ским сна га ма, са ве зни ци ма Ве ли ке Бри та ни је
у бор би про тив Аустри ја на ца. Сан де со ва је по сти гла при -
зна ње без пре ру ша ва ња, али у стра ној ар ми ји, бо ре ћи се
за оп ста нак стра не на ци је. 

То ком пр ве рат не го ди не две вој не уста но ве у Ве ли -
кој Бри та ни ји би ле су отво ре не за же не. Пр ва по моћ за не -
гу по вре ђе них осно ва на је 1907, као ве за из ме ђу је ди ни ца
пр ве ли ни је бор бе и пољ ске бол ни це у ко јој су би ле ис кљу -
чи во же не. То ком ра та ње но осо бље во зи ло је ам бу лант на
ко ла, по ста вља ло на род не ку хи ње и труп не кан ти не, че сто
под опа сним усло ви ма. До при мир ја оне су на гра ђе не од -
ли ко ва њи ма за хра брост, укљу чу ју ћи и 17 вој них ме да ље и
ор ден Ле ги је ча сти. Та ко ђе, у то вре ме де ло вао је и Од ред
до бро вољ не по мо ћи ко ји су чи ни ле ме ди цин ске се стре,
фор ми ран 1909. ра ди пру жа ња ме ди цин ске по мо ћи за вре -
ме ра та. До ле та 1914. оформ ље но је ви ше од 2.500 од ре да
до бро вољ не по мо ћи ши ром Бри та ни је. 

На по чет ку ра та Рат на кан це ла ри ја ни је би ла вољ -
на да при хва ти ове од ре де на фрон ту, али то бе сми сле но
огра ни че ње је укло ње но на ред не го ди не и же на ма до бро -
вољ ци ма ста ри јим од 23 го ди не до зво ље но је да слу жбу ју
у бол ни ца ма на За пад ном фрон ту, Ме со по та ми ји и Га ли -
по љу. То ком на ред не че ти ри го ди не 38.000 до бро во ља ца
из тих од ре да ра ди ли су као аси стен ти ме ди цин ских се -
ста ра, во за чи ам бу лант них ко ла и ку ва ри. У пр вим да ни ма
жен ском ме ди цин ском осо бљу ни је био до зво љен при -
ступ при ли ком из во ђе ња ме ди цин ских ин тер вен ци ја на
пр вој ли ни ји фрон та. Ен гле ски ње Ел си Но кер и Ма ри Чис -
холм, ме ђу тим, ни су ма ри ле за за бра не, већ су из вла чи ле
ра ње ни ке из бла та, пру жа ле им пр ву по моћ и од во зи ле их
у пољ ску бол ни цу, не оба зи ру ћи се на уна кр сну ва тру.
Њи хо ви под ви зи ни су про шли не за па же но, па су 1917.
од ли ко ва не бри тан ском вој ном ме да љом за до при нос
при мир ју и спа са ва ње бри тан ског пи ло та ко ји је пао у ни -
чи јој зе мљи. 

Иако су не у стра ши ве же не по сти гле при зна ње као
же не, то су учи ни ле су прот ста вља ју ћи се др жав ним про -Болничарка са повређеним у авиону
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СЛИ КАР КА И БОЛ НИ ЧАР КА
НА ДЕ ЖДА ПЕ ТРО ВИЋ 

Ка да је би ло нај те же, зна ме ни та срп ска сли кар ка
На де жда Пе тро вић свој ате ље за ме ни ла је пољ ском
бол ни цом. Ро ђе на у Чач ку, 12. ок то бра 1873. го ди не. С
по ро ди цом се 1884. до се ли ла у Бе о град, где је по ло -
жи ла ис пит за на став ни цу цр та ња у сред њим шко ла -
ма. Би ла је уче ни ца у ате љеу Ђор ђа Кр сти ћа, а ка сни је
се шко ло ва ла и ства ра ла у Мин хе ну. Ње но сли кар ство
уве ло је срп ску умет ност у то ко ве са вре ме не европ ске
умет но сти.

Већ 1900. има ла је пр ву са мо стал ну из ло жбу у Бе о -
гра ду, а де це ни ју ка сни је отво ри ла је сли кар ску шко лу и
уче ство ва ла на че твр тој ју го сло вен ској из ло жби. Ба ви ла
се и ли ков ном кри ти ком. Још у Пр вом бал кан ском ра ту
уче ство ва ла је као до бро вољ на бол ни чар ка на фрон ту, а
срп ској вој сци при дру жи ла се по но во 1913. и 1914. го -
ди не. Умр ла је у Ва ље ву 1915. го ди не, од пе га вог ти фу -
са, где је би ла на ду жно сти бол ни чар ке. 
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пи си ма ко ји су би ли на сна зи. Тек ка да је по ста ло очи глед -
но да се рат не ће бр зо за вр ши ти, жен ски огран ци, у тра -
ди ци о нал но му шким ору жа ним сна га ма, ко нач но су ор га -
ни зо ва ни. По сле 1916. го ди не од лу че но је да се же на ма
до зво ли уче шће у ору жа ним сна га ма, али са мо на ад ми -
ни стра тив ним по сло ви ма, ка ко би за ме ни ле му шкар це ко -
ји се упу ћу ју на фронт. 

Кра љев ска мор на ри ца би ла је пр ва ору жа на слу жба
ко ја је при ми ла же не у сво је ре до ве. Фор ми ра на 1916,
Жен ска кра љев ска по мор ска слу жба пре у зе ла је по сло ве
ку ва ра, слу жбе ни ка, те ле гра фи ста, ши фре ра и елек три -
ча ра. Про це њу је се да се тој слу жби до кра ја ра та при -
кљу чи ло још 5.000 же на, од ко јих ско ро 450 офи ци ра, а
њи хов успех је, та ко ђе, иза звао ства ра ње екви ва лент них
слу жби у коп не ној вој сци и ва зду хо плов ству. 

У ја ну а ру 1917. осно ван је Жен ски по моћ ни ар миј -
ски кор пус у ко ме су же не оба вља ле по сло ве во за ча, слу -
жбе ни ка, те ле фо ни ста, ко но ба ри ца, ку ва ри ца, али и ин -
струк то ра за же не. На ред не го ди не ва зду хо плов не је ди -
ни це об је ди ње не су у Кра љев ско рат но ва зду хо плов -

43

ХРА БРИ КА ПЛАР МИ ЛУН КА СА ВИЋ

Ка да је 1912. по чео Пр ви бал кан ски рат, два де сет тро го ди шња Ми лун -
ка Са вић од се кла је ки ке, на гла ву ста ви ла шај ка чу, обу кла му шке чак ши ре
и се љач ки ко по ран и са ви ше од 26.000 до бро во ља ца кре ну ла у Бе о град.
На ред ни ку се пред ста ви ла као Ми лун и већ на Бре гал ни ци до би ла пр ву ме -
да љу за хра брост. До кра ја ра та срп ска Јо ван ка Ор ле ан ка, ка ко су је про зва -
ли, по ста ла је нај о дли ко ва ни ја же на у исто ри ји ра то ва ња.

Ћер ка Ра ден ка и Ми ли це, ро ђе на 1889. у се лу Ко прив ни ци код Ра шке,
пре ру ши ла се у му шко да би од мо би ли за ци је за шти ти ла бра та. Од тог ча -
са, ду же од че ти ри го ди не би ла је у му шком оде лу и с пу шком. Пре ко гру ди
но си ла је два ни за ре де ни ка, а је дан око па са. Без бом би ни је ула зи ла у бор -
бу, а уме ла је да их ба ци пра во у не мач ки ров. Убр зо је по ста ла ко ман дир ју -
ри шног бом ба шког оде ље ња.

У јед ном ју ри шу Ми лун ка је ра ње на, а ка да су у пољ ском пре ви ја ли шту
от коп ча ли блу зу мла дог ра ње ни ка, ње на тај на је от кри ве на. То ни је спре чи -
ло не у стра ши ву Ми лун ку да се у Пр вом свет ском ра ту ис так не као бом баш
у Ко лу бар ској би ци, где је за ви ше стру ко хе рој ство од ли ко ва на Ка ра ђор ђе -
вом зве здом са ма че ви ма. Је ди на је же на у све ту ко ја је од ли ко ва на фран цу -
ским ор де ном Рат ни крст са злат ном пал мом, ру ским ор де ном Све тог Ђор -
ђа, нај ви шом ме да љом за хра брост Ен гле ске Све тог Ми хај ла Пр вог ре да. 

Рат на сре ћа ни је јој би ла на кло ње на, па је при ли ком по вла че ња срп ске вој ске, 1915, још јед ном те шко ра ње на.
Де ле ћи суд би ну са бо ра ца, пре ко Ал ба ни је је до спе ла на Крф, где је по сле ле че ња и опо рав ка у Би зер ти, по но во ста -
ла у бор бе не ре до ве. Остао је за пам ћен њен под виг ка да је у би ци на Цр ној ре ци за ро би ла 23 бу гар ска вој ни ка. 

По ло ви ном 1918. Вр хов на ко ман да са ве знич ких ар ми ја на ре ди ла је да се по хва ла ју на штву срп ског на ред ни ка
Ми лун ке Са вић про чи та пред стро јем у ста ву „мир но“ свих је ди ни ца Ан тан те. Та ква по част ни је ука за на ни јед ном
офи ци ру ни ге не ра лу. При ли ком уру че ња фран цу ског ор де на, пред њом су у знак по здра ва спу ште не за ста ве про -
сла вље них фран цу ских пу ко ва из би та ка код Ар гоа, Ли је жа, Вер де на и Мар не. Од ли ко ва ње јој је уру чио ко ман дант
Со лун ског фрон та, ге не рал Франш д’Епе ре. 

Из ме ђу два свет ска ра та Ми лун ку Са вић по што ва ли су ши ром Евро пе. На су сре те с рат ним дру го ви ма од ла зи ла
је у шу ма диј ској на род ној но шњи, а на ње ним гру ди ма бли стао је низ од ли ко ва ња. По зна ва ла је Ар чи бал да Рај са,
Фло ру Сенс, ге не ра ле Ге пра та, д’Епе реа. Иако без шко ле, го во ри ла је и пи са ла ен гле ски и фран цу ски до вољ но до -
бро да рав но прав но ко му ни ци ра са са бор ци ма.

Пен зи ју је, ра де ћи 20 го ди на као по моћ но осо бље, сте кла у Др жав ној хи по те кар ној бан ци. Од би ла је по ну ду да се пре -
се ли у Фран цу ску и да при ма фран цу ску вој ну пен зи ју. Уме сто то га, иза бра ла је да жи ви у Бе о гра ду, где су ње на рат на хе -
рој ства за бо ра вље на. За вре ме Дру гог свет ског ра та ско ро го ди ну би ла је за то че на у ло го ру Ба њи ца. Умр ла је у Бе о гра ду 5.
ок то бра 1973, а са хра ње на је на Но вом гро бљу, у Але ји ве ли ка на, уз нај ви ше др жав не и вој не по ча сти.



дом, или су као слу жбе ни це ра ди ле у ци вил ним и вој ним
уста но ва ма – у по шта ма или те ле граф ским слу жба ма. 

Сли ка о уло зи же на у ра ту дра стич но је из ме ње на у
Дру гом свет ском ра ту. Због угро же но сти мно гих зе ма ља,
у крај ње озбиљ ној си ту а ци ји, у де цем бру 1941, Чер чи ло -
ва рат на вла да до не ла је На ци о нал ни акт – број 2 ко јим је
омо гу ће на и мо би ли за ци ја же на. Тим ак том Бри та ни ја је
оти шла да ље од оста лих оку пи ра них зе ма ља ка да је реч о
мо би ли са њу на ци о нал них ре сур са, па чак и од Не ма ца,
јер је Хи тлер оце нио да Не ми це тре ба да оста ну код ку ће
да не гу ју бу ду ће ју ри шни ке. То ком ра та ста ро сна гра ни ца
за уче шће же на у ра ту би ла је 43 го ди не, од но сно 50 за
ве те ран ке из Пр вог свет ског ра та. Че сто су би ле рас по -
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ство, а исто вре ме но је на пра вљен и жен ски огра нак –
Жен ско кра љев ско ва зду хо плов ство. Же не су се ан га -
жо ва ле на по сло ви ма чи нов ни ка, мон те ра, во за ча, ку -
ва ри ца и про да ва чи ца у рад ња ма. Све у све му, ви ше од
100.000 же на слу жи ло је то ком Пр вог свет ског ра та у
уни фор ма ма. Ско ро по ло ви на би ла је по ве за на с ме ди -
цин ским по сло ви ма, а са мо ма лом про цен ту же на до -
зво ље но је да бу ду бли зу бор бе. 

Ис ку ство До ро ти Ло ренс све до чи о пре о вла ђу ју ћем
ста ву чи нов ни штва ка да је реч о же на ма на фрон ту у Пр -
вом свет ском ра ту. У по ку ша ју да из ве шта ва с пр ве ли -
ни је фрон та, пре ру ше на у му шкар ца До ро ти је пу то ва ла
с ра ти шта на ра ти ште, те пре жи ве ла 12 но ћи у ро ву пре
не го што је от кри вен њен иден ти тет. То ком по хо да сте -
кла је пра ву сли ку о усло ви ма под ко ји ма су вој ни ци би -
ли у ра ту. Њен бест се лер, ко ји је про ис те као из тог ис -
ку ства, осли ка ва по пу лар не по сле рат не же ље за со ци -
јал ним про ме на ма у Ве ли кој Бри та ни ји. 

На пр вој ли ни ји фрон та

Ор га ни зо ва на вој на обу ка за же не, као и њи хо во ак -
тив но уче шће у од ре ђе ним је ди ни ца ма, усле ди ли су тек
у Дру гом свет ском ра ту. На го ве штај та квог раз во ја мо -
гао се, у скром ни јим раз ме ра ма, при ме ти ти већ у Пр вом
ра ту, та ко ђе на аустро у гар ској стра ни. Ан га жо ва ње де -
во ја ка и же на у ра ту од ви ја ло се ис кљу чи во на до бро -
вољ ној осно ви, би ло да су се шу ња ле кроз не при ја тељ -
ске ре до ве и при ку пља ле ин фор ма ци је о про тив ни ку, оп -
скр бљи ва ле вој ни ке на по ло жа ји ма на мир ни ца ма и во -
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ре ђе не у ви тал ним гра на ма рат не ин ду стри је, као и у жен -
ским од ре ди ма коп не не вој ске.  

Све је ди ни це ору жа них сна га ко је су чи ни ле же не
рас фор ми ра не су по сле Пр вог свет ског ра та. Жен ска кра -
љев ска по мор ска слу жба по но во је оку пље на у апри лу
1939, а при пад ни це леп шег по ла по ста ле су део сва ке је -
ди ни це, и код ку ће и у ино стран ству. Не ко ли ко нај бо љих
за по сле но је у тај ној слу жби по мор ских ко му ни ка ци ја, чи -
ји је за да так био да де ши фру ју ко ди ра не не мач ке по ру ке.
До 1945. го ди не око 72.000 же на но си ло је уни фор му бри -
тан ских сна га, а Жен ски по моћ ни ар миј ски кор пус пре -
фор ми ран је у По моћ ну те ри то ри јал ну слу жбу, ко ја је има -
ла ви ше од 190.000 при пад ни ца, укљу чу ју ћи и по руч ни ка
Ели за бе ту Винд зор, ко ја је ка сни је по ста ла Кра љи ца Ели -
за бе та II. 

Же не су во зи ле и одр жа ва ле во зи ла, али и ру ко ва ле
про тив а ви он ским то по ви ма. При пад ни це Жен ске по моћ -
не ва зду хо плов не сна ге упра вља ле су тај ним ра дио-ста -
ни ца ма и ра да ри ма. У ва зду хо плов ним тран спорт ним је -
ди ни ца ма пи ло ти ра ле су ави о ни ма од фа бри ка до аеро -
дро ма, по не кад чак и пре ко Атлан ти ка. Не ко ли ко же на у
уни фор ми по ги ну ло је у ва зду шним не сре ћа ма, укљу чу ју -
ћи и чу ве ну пред рат ну же ну-пи ло та Еј ми Џон сон. 

Зна чај но је уче шће же на и у вој ска ма оста лих зе ма -
ља у Дру гом свет ском ра ту, по пут Ве ли ке Бри та ни је и

СССР-а. Ви ше од 800.000 же на бо ри ло се у ре до ви ма Цр -
ве не ар ми је, за јед но са још 200.000 ко је су се при кљу чи -
ле пар ти зан ским сна га ма. Ви ше од 70 од сто же на бо ри ло
се на ли ни ја ма фрон та. У Ве ли кој Бри та ни ји мно ге же не
би ле су укљу че не у про тив ва зду шну од бра ну, иако је са -
мо му шкар ци ма би ло до пу ште но ру ко ва ње то по ви ма. У
СССР-у же не су че сто об у ча ва не за ру ко ва ње снај пе ром,
као и ауто мат ским оруж јем, ми но ба ца чи ма и пу шка ма. 

У Не мач кој су же не то ком Дру гог свет ског ра та
уче ство ва ле у по моћ ним је ди ни ца ма, а упу ћи ва не су и у
про тив ва зду шну од бра ну. Иако је твр дио да је уче шће
же на у ру ским сна га ма по ка за тељ њи хо ве сла бо сти, Хи -
тлер је 1945. го ди не  до пу стио фор ми ра ње ме шо ви тих
и жен ских стро је ва. 

Пар ти зан ке на свим по љи ма

Не по сред но пред по че так Дру гог свет ског ра та, под
ру ко вод ством Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, по ја ча -
на је по ли тич ка ак тив ност же на, на ро чи то по сле обра зо -
ва ња На род ног фрон та Ју го сла ви је 1936. го ди не. Ше сна -
ест же на из Ју го сла ви је уче ство ва ло је у Шпан ском гра -
ђан ском ра ту од 1936. до 1939. го ди не.

То ком На род но о сло бо ди лач ке бор бе на ро да Ју го сла -
ви је од ју ла 1941. до ма ја 1945. у ре до ви ма На род но о сло -
бо ди лач ке вој ске и пар ти зан ских од ре да Ју го сла ви је бо -
ри ло се ви ше од 100.000 же на, од ко јих је ви ше од че твр -
ти не хра бро па ло у ју ри ши ма на бој ном по љу. О та да -
шњем сте пе ну рав но прав но сти же на го во ри и по да так да
се ме ђу се дам сто ти на пар ти зан ки из Пр ве про ле тер ске
бри га де, на ру ко во де ћим ме сти ма, по за дат ку Пар ти је,
на шло ви ше од 300 же на бо ра ца.

Ве ли ки број же на уче ство вао је у ра ду по за ди не, а
по себ но ма сов но уче шће за бе ле же но је у уста нич ким
кра је ви ма. Под ру ко вод ством Ко му ни стич ке пар ти је, то -
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БО РАЦ БОМ БАШ 
МА РИ ЈА БУР САЋ

То ком На род но о сло бо ди лач ке
бор бе на под руч ју Ју го сла ви је, за
на род ног хе ро ја про гла ше на је 91
же на, од ко јих је 73 по ги ну ло то ком
НОБ-а, док је са мо 17 од ли ко ва но
за жи во та. За пр ву же ну на род ног

хе ро ја про гла ше на је, 15. ок то бра 1943, Ма ри ја Бур -
саћ, бо рац, бом баш Де се те кра ји шке бри га де. 

Ма ри ја је ро ђе на 2. ав гу ста 1920. у се лу Ка ме ни -
ци, код Др ва ра. Де тињ ство је про ве ла у род ном се лу,
ни је ишла у шко лу, већ је као ма ла оба вља ла пољ ске
по сло ве и по ма га ла у ку ћи.

По чет ком 1939. при кљу чи ла се на пред ном омла -
дин ском по кре ту. Фор ми ра њем Де се те кра ји шке удар -
не бри га де 1943. го ди не сту пи ла је у је ди ни цу, где се
ис ти ца ла по жр тво ва њем и хра бро шћу. При ли ком окр -
ша ја у се лу Го лу би ћу, код Кни на, би ла је пр ви пут лак -
ше ра ње на. Сре ди ном 1943. раз бо ле ла се од ти фу са,
али се од мах по оздра вље њу вра ти ла у је ди ни цу. Не ко -
ли ко ме се ци ка сни је, у на па ду на ја ко не при ја тељ ско
упо ри ште у Пр ко си ма, ко је је бра ни ло не ко ли ко сто ти -
на не мач ких вој ни ка, Ма ри ја се као бом баш на шла у
пр вим ре до ви ма, али је у јед ном од ју ри ша смрт но ра -
ње на. Са хра ње на је 23. сеп тем бра 1943. на бре жуљ ку
Спа со ви не, у под нож ју род ног се ла. Пе сник Бран ко Ћо -
пић по све тио јој је пе сму „Ма ри ја на Пр ко си ма“.



ком На род но о сло бо ди лач ке бор бе осни ва не су раз ли чи -
те ор га ни за ци је јер су и усло ви би ли дру га чи ји у по је ди -
ним кра је ви ма Ју го сла ви је. Сви ма су ци ље ви би ли исти –
осло бо ђе ње од оку па то ра, али и од за ви сно сти од му -
шка ра ца и не рав но прав ног по ло жа ја у дру штву.

Же не су се ма сов но укљу чи ва ле у На род но о сло бо -
ди лач ки по крет – као де ле га ти, по ли тич ки ко ме са ри,
ко ман ди ри и ко ман дан ти, ре фе рен ти са ни те та, бол ни -
чар ке, бор ци, пу шко ми тра ље сци, бом ба ши, пар тиј ски
и ско јев ски ру ко во ди о ци и од бор ни ци на род но о сло бо -
ди лач ких од бо ра. У по чет ку ра та осни ва ни су ме сни,
оп штин ски и град ски од бо ри же на, а по сле ве ли ких
успе ха по стиг ну тих у бор би 1941. и 1942. го ди не, фор -
ми ра не су по себ не жен ске ор га ни за ци је Ан ти фа ши -
стич ког фрон та же на Ју го сла ви је. 

Чла ни це Фрон та са ку пља ле су хра ну, оде ћу, обу ћу,
са ни тет ски ма те ри јал, во ди ле бри гу о ра ње ни ци ма, де ци
и из не мо глим љу ди ма, а би ле су и мо би ли са не као бол ни -
чар ке у са ни тет ску слу жбу, ан га жо ва не за одр жа ва ње
ку рир ских ве за или оба ве штај не по сло ве. Од бо ри су се
већ у то ку ле та и је се ни 1941. на зи ва ли од бо ри ма Ан ти -
фа ши стич ког фрон та же на и ме ђу соб но су би ли ор га ни -
за ци о но по ве за ни. У осло бо ђе ном Др ва ру 21. ав гу ста
1941. одр жа на је Скуп шти на же на и жен ске омла ди не,
на ко јој су би ли раз мо тре ни за да ци же на то ком уче шћа у
На род но о сло бо ди лач кој бор би и пру жа ња по мо ћи пар -
ти зан ским је ди ни ца ма. На ја вље но је ор га ни зо ва ње же на
на те ри то ри јал ном прин ци пу. Исто вре ме но, 20. ав гу ста
1941. По кра јин ски ко ми тет Ко му ни стич ке пар ти је за Ср -
би ју ука зао је окру жним ко ми те ти ма на мо гућ ност и ра -

зно вр сне об ли ке ан га жо ва ња же на у пар ти зан ским је ди -
ни ца ма и са ни тет ској слу жби.

Од око 40.000 же на, ко ли ко је ра ње но то ком ра та,
ви ше од 3.000 су по ста ли те шки ин ва ли ди. За на род не хе -
ро је про гла ше на је 91 же на, а њих 3.344 до би ло је Пар ти -
зан ску спо ме ни цу 1941. Око 2.000 же на по ста ле су офи -
ци ри Ју го сло вен ске ар ми је. 

Ратиште брише разлике

„Рат је по сао за му шкар це, а не за да ме“ – по ру чу је
глав на ју на ки ња фил ма Про ху ја ло са ви хо ром. Ме ђу тим,
ра то ви у 20. ве ку опо вр гли су тај кон цепт, опо ми њу ћи да
је рат но ста ње под јед на ко бри га и же на. Струч ња ци твр -
де да је на пре дак у вој ној тех но ло ги ји и стра те ги ји за ма -
глио гра ни цу из ме ђу рат них зо на и до ма ћег те ре на, док
су ма сов не ко му ни ка ци је и пси хо ло шки рат ути ца ли на
све на ро де у ра ту. 

Рас ки да ју ћи с про шло шћу, у Пр вом свет ском ра ту
же не су по ка за ле не за ви сност пре у зи ма њем по сло ва од
му шка ра ца и ри зи ко ва ле жи вот ра де ћи као ме ди цин ске
се стре или во за чи ам бу лант них ко ла на фрон ту. По сле
за вр шет ка ра та жен ске рат не ор га ни за ци је су у нај че -
шће рас пу ште не, па су му шкар ци по но во пре у зе ли кон -
тро лу над уни фор ми са ним по сло ви ма. Са из би ја њем
Дру гог свет ског ра та же не су по но во би ле у бор би, при -
дру жу ју ћи се европ ском по кре ту от по ра. Сто га су и му -
шко-жен ске раз ли ке, у ат мос фе ри то тал ног ра та, по че -
ле да гу бе сми сао.

Ка ко су ве ћи на исто ри ча ра у про шло сти би ли му -
шкар ци, не чу ди што је би ло ре ла тив но ма ло ин те ре со ва -
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ња за жен ске пер спек ти ве исто риј ских до га ђа ја или лич -
но сти же на. Кли ма се да нас про ме ни ла – мо дер ни исто -
ри ча ри по све ти ли су из у зет ну па жњу тој обла сти. Из не -
на ђу ју ће или не, но во от кри ве ни по да ци све до че о ду гој
тра ди ци ји же на ко је су, по ред му шка ра ца, слу жи ле у ору -
жа ним сна га ма сво јих др жа ва и чи ји је до при нос пре ва зи -
ла зио не гу ра ње ни ка. Са да је при хва ће но да су же не под -
јед на ко ком пе тент не као и њи хо ве му шке ко ле ге у мно -
гим по сло ви ма, али и у бор би. Мо же се за кљу чи ти да је
рат под јед на ко ва жан по сао и за му шкар це и за же не, и
да, ка да до ње га до ђе, не ште ди ни јед не ни дру ге. 

У веку једнакости

Иако се вој на слу жба и да нас у мно -
гим де ло ви ма све та и да ље сма тра углав -
ном му шким за ни ма њем, у но вом ми ле ни -
ју му све ви ше же на при дру жу је се ору жа -
ним сна га ма. Аме рич ка ар ми ја мо же се по -
хва ли ти да бро ји ви ше од 350.000 при пад -
ни ца леп шег по ла, што је 16 од сто, а 2009.
го ди не око 60 же на има ло је чи но ве ге не -
ра ла и ад ми ра ла, што је дво стру ко ви ше
не го де це ни ју ра ни је.

Са за вр шет ком Ви јет нам ског ра та
Аме ри ка се су о чи ла с еро зи јом ин те ре со -
ва ња му шка ра ца за вој ску. Пре о крет је,
ме ђу тим, на сту пио ка да су 1973. оформ -
ље не до бро во љач ке је ди ни це, па су же не

у уни фор ма ма убр зо сти гле и на Вој ну ака де ми ју „Вест
По инт“, као и у оста ле вој не шко ле. Да нас их има у свим
ро до ви ма вој ске, чак и ме ђу бор бе ним пи ло ти ма. Иако до
2001. го ди не ни је би ло же на на пр вој ли ни ји фрон та, про -
ме на је усле ди ла по сле ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну и
Ира ку. При ро да су ко ба на тим те ри то ри ја ма до ве ла је до
бри са ња пол них раз ли ка, па су осим у пе ша диј ским је ди -
ни ца ма, у ко ји ма их по пра ви ли ма не ма, у бор бе од ла зи ле
у оклоп ним, спе ци јал ним и ар ти ље риј ским са ста ви ма. То -
ком су ко ба при пад ни це аме рич ких ору жа них сна га сте -
кле су по ве ре ње и по што ва ње му шких ко ле га, што је до -
ве ло до пот пу не ин те гра ци је же на у аме рич кој вој сци.
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Ен Дан ву ди је пр ва же на ко ја је до би ла чин ге не ра ла с
че ти ри зве зди це, што је нај ви ши чин ко ји се мо же до сти ћи
у аме рич кој вој сци. Сва ке го ди не ве ли ки број же на бу де на -
гра ђе но ме да ља ма за хра брост, а не ко ли ко нај бо љих чак и
сре бр ним зве зда ма – нај ви шим вој ним од ли ко ва њем.

Због ка рак тер них и со ци јал них осо би на, из ра же ни -
јих спо соб но сти за па жа ња, струч ња ци са ве ту ју да се
по ве ћа уче шће же на у ору жа ним сна га ма. Оне су се до -
ка за ле у ин тен дант ској слу жби, на по сло ви ма одр жа ва -
ња ра дио-ве за, у одр жа ва њу со фи сти ци ра не опре ме,
као ло ги сти ча ри, пре го ва ра чи, вој ни по ли цај ци... Ове
тврд ње пот кре пљу је и по да так да пе ти ну вој них по ли -
ца ја ца у Ве ли кој Бри та ни ји чи не же не. Ме ђу тим, жен -
ске осо би не нај ви ше су до шле до из ра жа ја у си ту а ци ја -
ма ка да је по треб но пре го ва ра ти.

За раз ли ку од аме рич ког ис ку ства, на Ста ром кон ти -
нен ту пр ве же не сту пи ле су у ору жа не сна ге углав ном у
по след њој де це ни ји ве ка ко ји је за на ма. Бу гар ска вој ска,
на при мер, ко ја се од кра ја осам де се тих те шко отва ра ла
за же не, да нас у сво јим ре до ви ма има око 2.000 при пад -
ни ца, ко је чак упу ћу је и у ми ров не ми си је. Грч ка је 1979.
при ми ла пр ве же не у вој не са ста ве, али су ви со ке вој не
шко ле за њих оста ле за тво ре не све до 1990. го ди не. Гр -
ки ње и да нас има ју огра ни чен при ступ тру па ма и вој ним
шко ла ма. Тек 2000. го ди не пр ва Гр ки ња је слу жи ла у мор -
на ри ци. У Пољ ској су же не ду го слу жи ле ис кљу чи во као
ме ди цин ски рад ни ци, у Че шкој и Ма ђар ској је тај про цес

ТА ЈАН СТВЕ НЕ 
НИН ЏА 
ЗА ВОД НИ ЦЕ

У све ту нин џи,
древ  них ја пан ских рат -
ни ка об у че них ис точ -
њач ким бо ри лач ким ве -
шти на ма, ко ји се унајм -
љу ју за шпи ју ни ра ње
или атен тат, же не се,
иш че ку ју ћи му же ве, ни -
су ба ви ле са мо од га ја -
њем де це. Не ке од њих
и са ме су би ле нин џе.

Ку но и чи, или же не рат ни це, би ле су стал ни део нин џа
ре до ва. На о ру жа не смр то но сним ве шти на ма, али и уро -
ђе ним жен ским шар мом, успе ва ле су да се ин фил три ра -
ју ме ђу не при ја тељ ске ли ни је, успе шно оба вља ју ћи шпи -
јун ске за дат ке. Ка да је реч о убо ји то сти, ни су за о ста ја ле
за му шким ко ле га ма. Иако их је би ло знат но ма ње не го
му шка ра ца, у шпи јун ским за да ци ма и на ру че ним пла ће -
ним уби стви ма за во ђе ње је, ка ко се по ка за ло, би ло де -
ло твор ни је од нун ча ки и шу ри ке на. 

Ку но и чи су об у ча ва не на исти на чин као и му шкар -
ци, а осим фи зич ког и пси хич ког тре нин га има ле су и
пси хо ло шку обу ку, обу ку ин ту и ци је и ма ни пу ла ци је ра ди
лак ше кон тро ле не при ја те ља. Да би њи хо ве на ме ре оста -
ле нео т кри ве не, уса вр ша ва ле су и дам ске ма ни ре, плес,
пе ва ње и сви ра ње. Нај по у зда ни је тех ни ке нин џа рат ни -
ца би ле су из не над ни на па ди на ви тал не де ло ве те ла, ко -
је су се нај че шће из  во ди ле скри ве ним ош три  ца ма, тан -
ким иг ла ма за ко су и дру гим скри ве ним оруж јем.

Гадафијева
телохранитељка



при лич но од ма као. Ипак, и у вој ска ма ових зе ма ља же не
углав ном има ју тра ди ци о нал не уло ге. У Ру му ни ји јед на
же на чак има и чин ге не ра ла.

Као и ве ћи на Скан ди на ва ца, Шве ђа ни су до зво ли ли
же на ма да по ста ну пра ви „тру па ши“. Нор ве жа ни су, на при -
мер, пр ви при ми ли же не у слу жбу на под мор ни ца ма, али и у
све оста ле ро до ве вој ске. Фран цу зи су још се дам де се тих
го ди на „жен ске тру па ше“ из јед на чи ли с му шким, али све
до осам де се тих ни су учи ни ли озбиљ ни је ко ра ке да ствар но
по бољ ша ју ин те гра ци ју же на у је ди ни це. Да нас Фран цу ски -
ње уче ству ју у ми ров ним ми си ја ма, Бел ги јан ке ула зе у вој не
ре до ве још се дам де се тих, али их да нас има око се дам од -
сто и ве ћи на слу жи у ло ги сти ци и ад ми ни стра ци ји. Шпа ни -
ја је 1988. за по че ла ре гру та ци ју же на, а Пор ту гал је то учи -
нио 1992. го ди не. Иако Пор ту гал ке зва нич но мо гу да кон -
ку ри шу за све ро до ве, у ствар но сти не ма ју шан се да по ста -
ну ма рин ци, од но сно спе ци јал ци.

Поверити живот дамама
Но ви ја исто ри ја бе ле жи да су у по је ди ним зе мља ма

при пад ни це леп шег по ла у уни фор ма ма, об у че не у рат -
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Исто ри ја на ше вој ске бе ле жи да же не по сле Дру гог
свет ског ра та ни су мо гле да се шко лу ју у вој ним шко ла -
ма. Пр ви пут је то учи ње но 2007, а у сеп тем бру ће пр ва
ге не ра ци ја офи цир ки по не ти чин пот по руч ни ка. Си сте -
мат ско шко ло ва ње за офи цир ске и под о фи цир ске ду -
жно сти тре ба ло би да про ме ни уло гу же на у ору жа ним
сна га ма, та ко што ће оне од ад ми ни стра тив ног осо бља
по ста ти рав но прав ни уче сни ци си сте ма од бра не.

Да нас Вој ска Ср би је има 17 же на офи ци ра, 33 же не
под о фи ци ра, ви ше од 820 же на про фе си о нал них вој ни -
ка, а 1.100 је за по сле но као ци вил на ли ца, што чи ни не -
што ма ње од осам про це на та у од но су на уку пан број
про фе си о нал них при пад ни ка Вој ске. 

Осам де се тих го ди на про шлог ве ка у Ју го сло вен ску
на род ну ар ми ју, 1983, у окви ру екс пе ри мен тал ног укљу -
чи ва ња же на у ору жа не сна ге, за до бро вољ но слу же ње
вој ног ро ка при ја ви ло се 5.200 кан ди дат ки ња, ма хом из
Ср би је и БиХ. Већ на ред не го ди не при ја ви ло се знат но
ма ње – 1.500, а 1985. све га 372 де вој ке. У пе ри о ду од
1983. до 1985. у ЈНА је упу ће но 2.779 же на. До бро вољ ни
вој ни рок тра јао је два ме се ца и 22 да на за же не вој ни -
ке, а по ла го ди не за офи ци ре. 

Укљу чи ва ње же на у ору жа не сна ге СФРЈ оправ да но
је по тре бом за „по бољ ша њем по ло жа ја же на у ју го сло -
вен ском дру штву“. Од по ку ша ја се од у ста ло по сле две
го ди не јер се ЈНА су о чи ла с број ним те шко ћа ма, па је ин -
те ре со ва ње же на за слу же ње вој ног ро ка дра стич но
опа ло.

Нај ве ћи број же на, око 80 од сто, опре де лио се за
Шко лу ре зер вних офи ци ра, а нај по пу лар ни ји ро до ви би -
ли су ве за, по мор ство и са о бра ћај на слу жба. До 2007.
же не ни су до би ле при ли ку да по ха ђа ју Вој ну ака де ми ју
или не ку од сред њих вој них шко ла.

ним ве шти на ма, би ле ви со ко це ње не. Још от кад је 1969.
пре у зео власт у Ли би ји, о без бед но сти Мо а ме ра ел Га -
да фи ја, ли де ра ко ји је од не дав но у фо ку су свих свет -
ских ме ди ја, бри ну се те ло хра ни тељ ке из ре до ва Гар де,
ко је су шко ло ва не на по себ ној Жен ској вој ној ака  де ми -
ји. На тај на чин кон тро верз ни ли дер је у свет по слао
по ру ку да су да ме под  јед на ко до бри чу ва ри као и му -
шкар ци. Те о ре ти ча ри без бед но сти твр де да је же на те -
ло хра ни тељ по жељ на у обез бе ђе њу ва жних лич но сти
јер је снај пе ри сти, иако вр хун ски об у че ном про фе си о -
нал цу, те же да по ву че оба рач на же ну и за то му је по -
треб но пет се кун ди ви ше не го ка да пу ца у му шкар ца.

Зе мља ко ја мо же да се по хва ли пра вим рат ни ца ма
је сте Изра ел, где су же не оба ве зне да слу же вој ни рок.
Од пре две го ди не оне има ју мо гућ ност да се об у ча ва ју у
свим вој ним је ди ни ца ма, чак и ме ђу ко ман до си ма. У тој
зе мљи за му шкар це вој на оба ве за тра је три го ди не, а за
же не углав ном две. Оне су до пре не ко ли ко го ди на ма -
хом оба вља ле ад ми ни стра тив не по сло ве, а да нас су и ин -
струк тор ке у тен ко ви ма, вој не по ли цај ке... ƒ
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БРИ ГАД НИ
ГЕ НЕ РАЛ 
ЛО РЕ ТА 
РЕЈ  НОЛДС

Пр ви пут у 96 го -
ди на ду гој исто ри ји
Кор пу си ма ри на ца
САД до би ли су жен -
ског ге не ра ла на че лу
чу ве ног цен тра за обу -
ку на остр ву Па рис у
Ју жној Ка ро ли ни. Бри -
гад ни ге не рал Ло ре та

Реј нолдс по зна та је и као пр ва же на ко ја је ко ман до ва -
ла ма рин ци ма у бор бе ној зо ни. Уни фор му ма рин ца но -
си већ че тврт ве ка, а ко ман до ва ла је мор на рич ким је -
ди ни ца ма од од ре да до ба та љо на. Прет ход но је би ла
на ду жно сти у Оки на ви и Кван ти ку, у Ира ку и Ав га ни -
ста ну, где је, та ко ђе, би ла пр ва же на ко ја је ко ман до -
ва ла ма рин ци ма. 
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