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Človek si je od nekdaj želel leteti,
todasanje soostalenedosegljive vse
do leta 1783,kosta zbalonom pole-
telabrataMontgolfier. 120let pozne-
je, leta 1903,seje zgodil prvi polet z
letalom bratovWright. Petlet zanji-
maje zletalom prvič samostojnopo-
letela ženska,ThérèsePeltier. Leta
1909pastasepri nasprvič dvigni-
lav zrakbrataRusjan, prvaslovenska
letalca.20. stoletje je torej prineslo
uresničitev sanj, ki sotisočletja bu-
rile duhove.
Todapilotiranjejebilo in ješere-

zervirano večinomazamoške. Redke
ženske,ki sedejozakrmilo letala, ve-
ljajo zaposebnein pogumne.Enaod
njih jebilaKristinaGorišek Novako-
vić.Medredkimi letalskimi pionir-
kami nasvetu zasedaposebnomesto
kot prva Slovenka, Jugoslovankain
tudi prvaženskanaBalkanu, ki je sa-
mostojnopoletelain prejeladiplomo
pilotke športnegapilotiranja.

50

Saj veste,
da nisemstrahopetna.

Kristinasejerodilav veliki in raz-
meroma premožni družini v Stič-
ni. Starši so vsemdesetim otrokom
omogočili šolanje.Osemsester je
po izobrazbi izstopalo iz takratnega
povprečja. Kristina se je izšolala za
trgovko. Odločitev, ki nepreseneča,
čevemo, daje imela družina v lasti
tudi trgovino. VendarKristine pok-
lic trgovkeni veselil. Tudi njenavas
ji je postalapretesna.Želelaje videti
svet, seosamosvojiti, si poiskati za-
nimivejšo službo.Našlajo je vbelem
mestu–Beogradu.Zaposlila seje na
pošti kot telefonistka naoddelku za
mednarodnitelefonski promet,sajje
govorilatekočenemško in francosko.
Življenje vBeogradujebilo to, kar

je iskala. Poslužbi je obiskovalaple-
se, opero in hodila v večerno šolo,
ki si jo je plačevalasama.Zvelikim
zanimanjemje prebirala vse,kar je
bilo napisanegao letalstvu in pole-
tih pogumnih žensk po svetu. Leta



1930 je v časopisu naletela na oglas
Društvarezervnihpilotov, skaterim
so iskali ženskein moškezacivilno
letalskošolo.Kristina seje prĳavila
in uspešno,skupaj šezdvemaprĳa-
teljicama, opravilavse testezodliko.
Finančnepodpore zašolanje vAero
klubu oddomani moglapričakovati.
»Sajsebošeubila,« somenili starši.
Šolosi je zatoplačevalasama,čeprav
s skromno plačo poštne uradnice.
Vsakdanposlužbi je hodila na leta-
lišče vZemunin tamvadila. Zvztraj-
nostjo, očitnim talentom zaletenje
in ob spodbudi mentorja Bogomila
Jakličaje doseglazavidljivo teoretič-
noin praktično znanje.Kljubprepo-
vedivojske,ki civilistom ni dovolila
pilotirati vojaških letal, je Kristina
dobila priložnost, da je prvič sama
poletela. Zgodilo se je 9. novembra
1932.Začetektegaprvegapoletajebil
pravopresenečenje,sajjenjen men-
tor nepričakovanoskočil iz letala in
ji ukazal,naj nadaljuje in pokaže,kaj
zna.Dogodekji je ogrel srce, kot je
samarekla. Bila je presrečna!
Poprvemsamostojnemletu jeKri-

stina uspešnoopravilateoretični iz-
pit, natopakljub težkimvremenskim

razmeramšepraktičnega. Vletalo je
stopilav močnemvetru in hudemna-
livu. Poletelajenaravnostmedtemne
oblake. Sunki vetra soletalo zanaša-
li, vendargajeohranilav ravnovesju,
izvedlavseobrate in pristala natoč-
no določenemmestu. Obpristanku
je zavladalovelikoveseljein komisi-
jaji jepodelilaodličnooceno. Takoje
kot prvaženskaznašegaobmočjaleta
1934uspešnoopravilaizpit in preje-
la diplomo. Zasvoj podvig je dobila
medaljo zahrabrost vojaškegamini-
strstva,onjej pasopisali tudi včaso-
pisih. Oletalstvu in ženskahvnjem
pajepisalatudi sama.Včlankuzača-
sopisSlovenecjekritično pripomnila,
daje letalstvo lahkotudi ženskipok-
lic, in bila mnenja,daje trebastre-
meti k enakopravnostiv letalstvu in
znanosti, čenešekje drugje.
Žal pa Kristinina strast ni mogla

postati tudi njen poklic. Žensketis-
tegačasasenamreč niso mogle po-
klicno ukvarjati spilotiranjem. Čebi
hotelašenaprej leteti in slediti vzo-
ru slavnepilotke Amelie Earhart, ki
je kot prva ženskasamostojno pre-
letelaAtlantik, bi potrebovalaveliko
finančno podporo pokroviteljev ali

države,zakarpani imelanikakršnih
možnosti. Leta1936seje preselila v
Zagrebin sezaposlilakot telefonist-
kanaletališču, kjer jespoznalasvoje-
gabodočegamožaDragaNovakovića.
Poporoki ni večveliko letela. Možni
maral letenja in seje bal zanjo.Do-
končno pa jo je ustavila vojna. Med
vojno je Kristina pomagalavmoževi
trgovini, po vojni pastasepreselila
vAnglĳo, kjer stapodolgih letih ga-
raškegadelasprihranki odprlapen-
zion. Kristina se je občasnovračala
domov, azgolj kot potnica na letalu.
Kje sobili tisti časi,ko je prvič po-
letela nad domačoStično, v nizkem
letu zaokrožilanad vasjoin iz letala
odvrgla pismo zadomače,ljudje pa
sohiteli izhiš in ji mahalivpozdrav.
Todavsedokoncasvojegaživljenjaje
zžaromvočehpripovedovala o lete-
nju in vedoželjnospremljala novosti
vstroki.
KristinaGorišek Novakovićjebila

sposobna letalka, ki je po besedah
eneganjenih učiteljev letenja»pre-
kosilasvojemošketovariše«, letelaje
brezhibnoin imela»aparat vpopolni
oblasti«. Ssvojimi letalskimi podvigi
jedokazala, daženskezmorejo leteti,

in s tem utrla pot poznejšim, danes
tudi profesionalnimpilotkam.
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Oblekav letalskempoklicu
je izredno pomembna,saj
je od nje lahko odvisno
tudi tvoje življenje.Naša
junakinja ni imela te sreče,da
bi lahko nosila obleko svoje
velikosti. Medpoleti je nosila
najmanjšoštevilko moških
pilotskih oblek, sajženskih
ni bilo. Danesje seveda
drugače,akljub naglemu
družbenemuin tehnološkemu
napredku je položaj žensk
v letalstvu ševednoslab.
Veliko namo stanju na tem
področju poveprigoda iz leta
2019, ko je bil predviden prvi
vesoljski sprehod,ki naj bi ga
opravile samoastronavtke.
Sprehodje bil odpovedan,
saj namednarodni vesoljski
postaji niso imeli —into ni
šala—oblekpravih velikosti
zaobeastronavtki.
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