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1910. године изражавајући своје 
поштовање према краљу, а пово-
дом његовог крунисања, Паштро-
вићи из САД под именом „Срби 
Паштровићи“ послали краљу Ни-
коли на дар скупоцјену сабљу са 
угравираним стиховима:

„Честита ти круна била,
дјелима ти окићена!

Паштровићи то ти желе
преко бурног океана!

Прими ову сабљу бритку
америчког новог кова.
Бог ти с њоме маха дао
право тако пут Косова!

А кад згодан часак куцне,
на миг твој смо, Краљу, први

све за Српство жртвовати
и потоњу капи крви!”

(Сабља се чува у Државном музеју 
на Цетињу, инв. руб. XIII – Бр. 16) 

Недуго затим остварила се њихо-
ва жеља у овој пјесми опјевана и 
стигао је тај „згодан часак“. Из-
бијањем Првог балканског рата 
одмах су се одазвали позиву ста-
рог краља, како овдашњи Паштро-
вићи, тако и они из свијета.

су свједочили страшном голготом 
кроз коју су прошли. Подвизи и 
однос наших страдалника и хе-
роја према непријатељу је свети-
оник човјечанству и звијезда во-
диља будућим покољењима нашег 
народа.

Паштровићи као гранично пле-
ме, смјештено на бурној грани-
ци Истока и Запада, на тромеђи 
између двије свјетске империје 
– Аустроугарске и Отоманске 
и малене, слободољубиве Црне 
Горе, увијек су у краљу Николи 
гледали свог заштитника, наци-
оналног вођу и стуб одбране срп-
ства коме су и сами припадали.

Поводом стогодишњице од про-
боја Солунског фронта и велике 
војничке побједе над освајачким 
империјама сила Осовине при-
премили смо „Мале новине“ које 
чувају сјећање на судбину, жртву 
и непролазну славу  бокељских, 
црногорских и србијанских хероја 
Великог рата.

Више од 1900 Бокеља учествовали 
су као добровољци у саставу цр-
ногорске и србијанске војске. Из-
ложена су изабрана свједочења, 
анегдоте, занимљивости, говори, 
цитати, пјесме и догађаји сложе-
ни у својеврстан алманах „Мале 
новине“ и обогаћени колажем 
аутентичних сцена из Великог 
рата. Садржај осликава дух Бо-
кеља и Црногораца тога вријеме-
на, а млађе генерације ће се по 
први пут упознати са подацима 
који су по много чему јединстве-
ни и необични. 

Жеља аутора је да упознају чи-
таоце са општим чињеницама из 
Првог свјетског рата и донесу што 
више кратких прича о локалним 
херојима, који су поднијели све не-
даће најстрашнијег ратног сукоба 
у дотадашњој историји ратовања, 
а многи од њих и јуначки положи-
ли животе супротстављајући се 
далеко надмоћнијем непријатељу. 

Овдје ће њихови потомци имати 
прилику да сазнају о њиховим по-
духватима и челичној вјери својих 
прадједова, те да се упознају са 
племенитошћу њихове жртве коју 

Први свјетски рат је трајао од 28. 
јула 1914. до 11. новембра 1918. 
године. У њему је учествовала 
већина великих свјетских сила, 
груписаних у два сукобљена са-
веза: Савезника (окупљених око 
Тројне антанте) и Централних 
сила. Више од 70 милиона људи је 
било под оружјем, а од тога преко 
60 милиона је било мобилисано у 
Европи. У рату је погинуло више 
од 10 милиона људи, а око 20 ми-
лиона их је рањено. До Другог 
свјетског рата, тај рат је називан 
Велики рат, Свјетски рат, Рат који 
ће окончати све ратове, Кајзеров 
рат, Рат нација.

УМJЕСТО
 УВОДА

R

ПАШТРОВИЋИ

Краљ Црне Горе – Никола I Петровић
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Такође је изјавио да му је жао што 
је убио војвоткињу Софију, јер је 
метак који је њу погодио, намије-
нио Поћореку. Позната је и његова 
изјава са суђења: „Ја сам југосла-
венски националист који тежи за 
уједињењем свих Југославена, и 
није ме брига каква ће бити др-
жава, само да буде слободна од 
Аустрије.“

Након убиства Франца Ферди-
нанда и принцезе Софије анти-
српско расположење у дјеловима 
Аустро-Угарске, а које сада зау-
зимају БиХ и Хрватска, било је 
нарочито изражено, а у бројним 
градовима је прерасло у хистерију 
која је резултирала бројним нере-
дима и убиствима српског станов-
ништва. Бијес је искаљиван и на 
српским кућама, црквама, шко-
лама, пословним објектима, но-
винским кућама, продавницама, 
удружењима, друштвима и клу-
бовима. У Сарајеву је уништено 
преко 1000 објеката у власништву 
Срба а двије особе су убијене.  Ау-
строугарске власти су организова-
ле прогон српског становништва. 

После атентата преко 5500 људи 
је ухапшено, 460 осуђено на смрт. 
Оформљена је милиција са пре-
тежно муслиманским службени-
цима која је спроводила терор над 
Србима, иако су вјерски поглава-
ри муслимана јавно позивали да 
се прекине са репресијом. Напади 
на Србе су организовани у Загре-
бу, Дубровнику и другим градови-
ма. Тако је, на примјер у Дубров-
нику страдало Српско соколско 
друштво „Душан Силни“, чији је 
члан био и капетан Милан Срзен-
тић из Паштровића, стријељан 
касније на Шпањоли.

Непосредан повод за избијање 
рата био је Сарајевски атентат. 
Међутим, узроци рата леже у ви-
шедеценијској сложеној војно-по-
литичкој ситуацији и ривалитету 
између великих европских сила.

Гаврило је био члан Младе Бо-
сне, организације којој су главни 
циљеви били уједињење Јужних 
Словена и ослобођење од аустро-
угарске власти.

Најпознатији је од седморице 
атентатора, успио је у намјери да 
ликвидира представника омраже-
не Царевине. О његовом животу, 
припреми и извршењу атентата 
написане су бројне књиге. Он је 
на Видовдан 28. јуна 1914. годи-
не добио неочекивану прилику 
да убије Франца Фердинанда који 
се са пратњом враћао из болнице 
гдје је посјетио рањене у првом 
покушају Недјељка Чабриновића. 
Из револвера је пуцао на престо-
лонаследника којег је погодио у 
предјелу врата. Атентат је био по-
вод Аустроугарској за дуго плани-
рани и жељени напад на Србију. 

Принцип је као малољетник 
осуђен на 20 година затвора, а 
умро је 28. маја 1918. године у за-
твору у Терезину. На суђењу није 
изразио кајање због убиства Фер-
динанда. Између осталог је рекао: 
„Злочинац нисам, јер сам уклонио 
оног који је чинио зло“.

Сматрали су да је срамота не при-
скочити у помоћ својој браћи у ос-
лобађању од туђинске власти, иако 
су трпјели озбиљне репресалије 
аустријских власти по повратку 
кућама. Редове црногорске војске 
попунили су тако и Паштровићи 
из САД, Канаде, Јужне Америке, 
Цариграда, Ростова на Дону, Кије-
ва, Одесе, Аустралије... 

У ратовима за ослобођење 1912 – 
1918 учествовао је 521 добровољац 
из Паштровића од којих су 32 по-
гинула, 19 је рањено, а 80 је од-
ликовано. Списак свих учесника 
ових ратова налази се на плочама 
у музеју манастира Прасквица.

Једна од прекретница свјетске исто-
рије је атентат на Франца Ферди-
нанда, у ком је страдала и његова 
супруга Софија. Атентат је спрове-
ло седам момака који су били рас-
поређени према раније припремље-
ном плану усклађеном са рутом 
кретања државне поворке на челу 
са престолонаследником Аустоу-
гарске империје. То су били: Муха-
мед Мехмедбашић, Васо Чубрило-
вић, Недјељко Чабриновић, Цвјетко 
Поповић, Данило Илић, Трифко 
Грабеж и Гаврило Принцип.

Учесници овог догађаја покрену-
ли су лавину очекиваног сукоба 
који је довео до највећег свјетског 
рата у дотадашњој историји.

ПРИНЦИП

ВИДОВДАН

Гаврило Принцип окружен
аустроугарским поданицима

Сарајевски атентат,
илустрација

ОДМАЗДА 
ЗБОГ АТЕНТАТА

R

У затвору у Терезину на ћелијском 
зиду урезао је стихове: „Наше ће 
сјене ходати по Бечу, лутати по 
двору, плашити господу…”
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„Црногорци! Крв се већ лије на 
Дунаву, Сави и Дрини; лије се на 
границама наше моћне заштит-
нице Русије и њене савезнице 
Француске, па сад – ко је јунак, на 
оружје, ко је јунак нек слиједи ко-
рацима два стара српска краља: да 
гинемо и крв проливамо за једин-
ство и слободу златну. На нашој 
су страни бог и правда. Ми смо 
хтјели мир, наметнут нам је рат. 
Примите га као и увијек, примите 
га српски и јуначки, а благослов 
вашег старог краља пратиће ве у 
свим нашим подвизима.
Живјели моји мили Црногорци! 
Живјело наше мило Српство! 
Живјела наша моћна заштитница 
Русија и њени савезници!“

Аустроугарска је према Црној Гори 
на херцеговачком и ловћенском 
фронту организовала значајне 
снаге. Поред снага у утврђењима, 
жандарма, граничара и добро-
вољаца, имала је значајне снаге, 
које су и по људству и по опреми 
и наоружању биле значајно јаче 
од црногорских. На почетку рата 
имали су ок 72 батаљона са 72000 
војника и 472 артиљеријска оруђа.

У почетку рата постојали су пла-
нови краља Николе да заједно са 
француском флотом нападне и 
освоји Котор, па чак да принц Да-
нило буде на француском броду 
приликом тријумфалног упловља-
вања у которску луку. Освајање Ко-
тора и ослобађање Боке би имало 
велики стратешки и симболичан 
значај. Ратне околности су осујети-
ле те планове, па се касније од њих 
одустало.

Аустро-Угарска империја је 28. 
јула 1914. објавила рат Краљевини 
Србији. Србија је наредила еваку-
ацију Београда, који се тада нала-
зио на самој граници и био у до-
мету непријатељске артиљерије. 
Проглашена је општа мобилиза-
ција, а сjедиште владе и других 
државних институција преније-
то је у Ниш. Врховни командант 
српске војске био је регент Алек-
сандар Карађорђевић, а начелник 
генералштаба, војвода Радомир 
Путник. Српска војска је на по-
четку рата била распоређена у три 
армије, трупе одбране Београда 
и Ужичку војску. Мобилисано је 
око 450.000 војника и 500 топова.

Црногорски краљ Никола I, иако 
у тешкој ситуацији и неспреман 
за рат, без оклијевања је подржао 
Србију. У прогласу који је обзна-
нио своме народу 24. јула 1914. го-
дине између осталог каже:

Аустроугарска је одмах искори-
стила убиство надвојводе Фер-
динанда као повод за рјешавање 
српског питања, у чему је имала 
подршку Њемачке. Србији је, 23. 
јула, упућен ултиматум у којем је 
у десет тачака Аустроугарска из-
нијела своје захтјеве, од којих су 
неки били неприхватљиви за јед-
ну суверену државу.

Аустроугарска влада није била задо-
вољна одговором Србије, па јој је 28. 
јула објавила рат, чиме је активиран 
низ савезништава која су покренула 
ланчану реакцију објава рата.

Русија је реаговала објавивши дје-
лимичну, а затим и општу моби-
лизацију снага на граници са Ау-
строугарском. Њемачка је 1. августа 
објавила рат Русији, а два дана кас-
није и Француској. Током напада на 
Француску, њемачке снаге које су 
напредовале према Паризу, ушле су 
у Белгију и тиме нарушиле њену не-
утралност, због чега је В. Британија 
ушла у рат. Ступањем Британије у 
рат, пет од шест европских сила на-
шло се у највећем континенталном 
сукобу у Европи још од Наполеоно-
вих ратова. До краја августа 1914. го-
дине, већи дио Европе био је у рату.

БРОЈ 2

УЛТИМАТУМ СРБИЈИ

РЕАКЦИЈА РУСИЈЕ

СРБИЈА И ЦРНА 
ГОРА УЛАЗЕ У РАТ

Цар Русије Николај II Романов – 
заштитник Црне Горе и Србије

Краљ Никола са ратницима,
раме уз раме са братском Србијом

R
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осуђен на смрт и стријељан 5. ав-
густа 1914. године. Аустроугари су 
били немилосрдни и спремни на 
најоштрије мјере како би сузби-
ли побуне на својој територији и 
дезертерство и прелазак на црно-
горску страну.

Због тога су стријељања била ус-
мјерена на сијање страха међу до-
маћим становништвом. Ипак, и 
поред тога, нису могли да зауста-
ве најодлучније који су кроз вр-
лети у залеђу налазили начин да 
се домогну Црне Горе. Након по-
влачења Аустроугара према Кото-
ру, ступање у црногорску војску је 
било олакшано у тим крајевима, 
што је резултирало масовним до-
бровољним пријављивањем.

Вјероватно први Бокељ који је по-
гинуо у рату на страни Србије је 
Петар Џамоња, који је као учитељ 
радио у Србији од 1913. године. 
Рат га је затекао на служби у селу 
Сопиште код Скопља. Пријавио се 
као добровољац у српску војску и 
погинуо као војник добровољач-
ког Рудничког одреда у борбама 
почетком августа.

одреда да упути писмо командан-
ту аустроугарских снага стаци-
онираним у Котору. У писму се, 
између осталог наводи: „Спор Ау-
строугарске Монархије са српским 
народом прелази у року од шест 
сати по пријему овог листа у от-
ворено непријатељство. Побуђени 
смо осјећајима хуманости да вам 
ово ставимо до знања како бисте 
благовремено удаљили из града 
Котора или у сигурно мјесто скло-
нили све неборце, тј. жене, нејаку 
дјецу, старце и болеснике. А да не 
би страдала хуманитарна и вјер-
ска здања изволите их обиљежи-
ти видним знацима за упутство 
нашој артиљерији“. Писмо је по-
тписао командант Ловћенског од-
реда Марко Мартиновић и оно је 
предато команданту Боке Котор-
ске 8. августа у 4 часа.

О често страшној судбини наших 
Бокеља добровољаца и њиховој 
спремности на жртву зарад иде-
ала слободе и јединства говори и 
примјер Грбљанина из Вишњеве 
Ника Радановића. 

Да би се прикључио борби црно-
горске војске дошао је у свој родни 
крај из Каира у Египту гдје се на-
лазио у печалби. Када је покушао 
да се домогне родног села и пређе 
из Херцег Новог у којем се искрцао, 
ухватиле су га аустрогарске власти 
и одвеле у Шпањолу гдје је одмах 

Одмах по избијању рата  аустроу-
гарске власти у Боки примијениле 
су репресивне мјере против свих 
појединаца и удружења која су 
подржавала краљевине Црну Гору 
и Србију или отворено исказивала 
симпатије према њиховој борби 
за ослобођење свих поробљених 
Словена на југу Европе. Одмах су 
почела хапшења истакнутих Срба 
и Хрвата а забрањен је рад Српске 
соколске жупе из Херцег Новог 
и мјесна друштва у Будви, Кото-
ру, Рисну, Ђеновићима, Бијелој и 
Херцег Новом. Затворен је Српски 
дом у Херцег Новом и Српска чи-
таоница у Рисну. Заједно са њима 
испаштала су и хрватска друштва 
па је тако онемогућен рад и На-
предног кола и Хрватског сокола, 
који је подржавао идеје уједињења 
словена и учествовао у вјежбама 
српских соколских друштава. У 
Котору су престале да раде нау-
тичка и основна школа а гимна-
зија је премјештена у Задар.

Народна скупштина Краљевине 
Црне Горе је донијела је одлуку да се 
1. августа 1914.  објави рат Аустро- 
Угарској. Званично је рат објављен 6. 
августа, а 11. августа Њемачкој. Већ 
7. августа Врховна команда издаје 
наређење команданту Ловћенског 

Репресија над српским цивилима од 
стране аустроугарских власти

Срби дочекују вишеструко
снажнијег непријатеља

КОМАНДИ КОТОРА:

ГРБАЉ – НИКО 
РАДАНОВИЋ

ПРОГОН!
ПРВИ ХЕРОЈ

R
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Кости стријељаних јунака почи-
вале су у заједничкој гробници, да 
би захваљујући раду подружни-
це Јадранске страже из Ђеновића 
и прикупљеним прилозима Бо-
кеља они били достојно сахрање-
ни 1924. године. Њима, и другим 
погинулима јунацима, подигнут 
је споменик у Савини на коме 
су уклесана имена: Филип кап. 
Хаџија, Милан кап. Срзентић, Јо-
ван Лазић, Нико Пејовић, Никола 
Радановић, Саво Анђус, Лазо Ср-
зентић, Иво Поповић, Ђуро Зе-
новић, Марко Калоштро, Стјепан 
Зец, Иво Поповић Ников, Нико 
Павловић, Перо Радовић, Мило 
Митровић, Јован Вукшић, Васо 
Милишић, Крсто Вуковић.

Члан Српског  сокола „Душан Сил-
ни“ Васо Милишић спремао се на 
пребјег, али је ухваћен и стријељан 
10. априла у Леденицама на Кри-
вошијама. Умро је са покликом: 

„ЖИВИО КРАЉ ПЕТАР! ЖИВЈЕ-
ЛА СРБИЈА!“

Краљ Александар и краљица Ма-
рија  Крађорђевић посјетили су 
1925. године манастир Савину код 
Херцег Новог и положили вијенац 
на Савински споменик, подигнут 
стријељаним Бокељима.

1914. године се укрцао на пароброд 
„Радиум“ гдје се упознао са капе-
таном Филипом Хаџијом из Оре-
бића. Рат их је затекао на броду 
на путу према родним крајевима, 
гдје су сковали план да пребјегну 
у Црну Гору. Неко од посаде их је 
проказао аустроугарским власти-
ма, па им је суђено да би добили 
најстрожију казну за велеиздају 
– смрт стријељањем. Били су за-
точени у херцегновској тврђави 
Шпањола, заједно са другим ро-
дољубима. Стријељани су заједно, 
са још тринаест другова, 17. сеп-
тембра 1914. године. Капетан Ср-
зентић је испред стрељачког вода 
показао сав пркос и храброст до-
стојну највећих јунака која га је 
учинила бесмртним српским ве-
ликаном. Очекујући смртоносни 
плотун скинуо је повез са очију, 
ставио руку на срце, и узвикнуо: 

„СРБИН УМИРЕ ОТВОРЕНИХ 
ОЧИЈУ. ПУЦАЈТЕ ЗЛИКОВЦИ. 
ЖИВИО КРАЉ ПЕТАР, ЖИВЈЕ-
ЛА СРБИЈА!“

Милан Срзентић, поријеклом из 
Паштровића, из католичке бу-
дванске породице, основну шко-
лу је завршио у  Будви, гимназију 
у Загребу, а поморску академију 
у Дубровнику. Био је истакнути 
члан српског соколског друштва 
„Душан Силни“ из Дубровника, 
које је развијало националне идеје 
усмјерене на ослобођење српског 
и осталих јужнословеснских на-
рода од аустроугарског јарма.

Будва, март 2018. (Дерикожа)БРОЈ 3

КАКО УМИРЕ 
ДАЛМАТИНАЦ

Окупаторски ратни бродови 
у Бококоторском заливу

Аустроугарски окупатори
у Старом Котору

Капетан Милан Срзентић, херој
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насупрот њој стајало око 72 000 
аустроугарских војника. Аустроу-
гарска је на почетку рата мобили-
зовала око 3 350 000 људи, а Ње-
мачка 3 800 000. Однос снага је у 
сваком погледу био неупоредив. 
Црна Гора готово да није ни има-
ла индустрију, док су Њемачка и 
Аустроугарска заједно имале удио 
од готово 20 процената у свјетској 
индустријској производњи.

Када се говори о опреми војске 
ту такође имамо огромну несра-
змјеру. Силе Осовине имале су на 
располагању најсавременије хау-
бице и топове, док је топовски по-
тенцијал Црне Горе био не само 
мали, него и застарео. Примјера 
ради на Ловћенском су фронту 
црногорске трупе располагале са 
42 артиљеријска оруђа према 431 
аустроугарском, док је однос сна-
га у људству био 1:6, са 8000 на-
ших војника против 50 000 окупа-
торских.

Иако Црна Гора није планира-
на као први залогај великих сила 
Осовине, вјероватно би се и она 
нашла на њиховом удару првом 
повољном приликом. Међутим, 
краљ Никола није чекао такву си-
туацију, и први је објавио рат Ау-
строугарској и Њемачкој. Та објава 
рата у исто вријеме је и невјероват-
на и задивљујућа, а кад прочитате 
следеће редове видјећете и зашто.

Црногорска војска је била саста-
вљена из шест дивизија и имала је 
око 35 000 мобилисаних војника 
и око 20 000 резервиста. Касније 
ће тај број порасти до 45 000 па 
и 48 000. Па ипак, иако се бројно 
стање у црногорској војсци по-
већавало, на самом почетку ратa 

На згради соколског друштва у 
Будви је 1939. године постављена 
спомен плоча капетану Милану 
Срзентићу. Поред њега, на истој 
плочи се налази и име Ђура Зе-
новића, родом из Будве кога су 
аустроугарске власти стријељале 
1916. године. За ту прилику је ор-
ганизован и Одбор у који су ушли 
Мило Бановић, Данило Рађено-
вић и Анте Словинић.

Јунаштво капетана Срзентића опје-
вао је у својој песми „Како умире 
Далматинац“ Војислав Илић Млађи.

Први Бокељи – добровољци који 
се нису налазили на територији 
Србије у моменту избијања рата 
ступили су у редове српске војске 
8. августа 1914. године. Они су се 
јавили српском конзулу у Солу-
ну који их је послао у Србију да 
би тамо добили ратни распоред и 
задатке. Од 22 добровољца које је 
конзул Винтровић послао осам их 
је било из Паштровића а двојица 
из Грбља (Саво Греговић, Иво Зе-
новић, Саво Перазић, Раде Попо-
вић, Томо Кажанегра, Иво Кенте-
ра, Васо Вуковић, Лазар Тујковић, 
Лука Љубиша и Панто Кажанегра).

Црногорска држава, војска и на-
род нису, као ни Србија, измуче-
ни балканским ратововима, били 
спремни за нове ратне напоре.

Аустроугари стријељају
родољубе и цивиле

Храбро против вјековних
непријатеља

Црногорци са ратним барјацима

Хабсбуршка империјалистичка 
армада креће на Србију

НА БРАНИКУ

БОРБА ДАВИДА
ПРОТИВ ГОЛИЈАТА
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Чим се Аустријска војска повукла, 
Илија Јакобов је сазвао скупшти-
ну Паштровића у Светом Стефа-
ну којој је присуствовало око 70 
виђених људи. Расправљајући о 
организацији након одласка Ау-
стријанаца, водили су се и раз-
говори око расподјеле претходно 
заплијењеног оружја, које је њего-
вом заслугом остало у магацину 
светостефанске општине.

„Код почетка ове мобилизације, 
аустријска жандармерија је одмах 
покупила оружје од народа, али 
срећом ја сам дан прије одласка 
политичког комесара дошао у Бу-
дви и успословао код њега, да се 
прикупљено паштровско оружје 
не носи у Будви, већ похрани у 
магацину општине Свети Стефан, 
тако телефонично нареди жан-
дармима у Петровцу да у Свети 
Стефан предају оружје и на тај на-
чин спаси сво оружје, које хоћаше 
бити пренесено у Будви, а одат-
ле са осталим оружјем на ратну 
лађу одвезено у Боки и пропасти. 
На овој сједници пораздијелисмо 
оружје, сваком своје, а било је и 
сребрних пушака, ханђара и дру-
гог оружја од вриједности.“

Да бисмо дочарали читаоцима 
при лике у Паштровићима, које су 
биле сличне и у остатку Приморја, 
након доласка црногорске војске, 
пренијећемо текст из „Животопи-
са Илије Јакобовог Кажанегре“ из 
Пржна, угледног Паштровића и 
начелника Паштровске општине у 
вријеме почетка Великог рата. Ње-
гови мемоари објављени су у при-
ватној режији његових рођака и 
сељана.

Илија Јакобов је о тим догађаји-
ма записао следеће: „У својству 
начелника стародревне општине 
Паштровске затекао ме Свјетски 
рат, којег је Аустрија објавила ма-
леној Србији. Чим би проглашен 
рат, Аустрија прогласи пријеки суд 
и кроз осам дана започела је моби-
лизација и сакупљање војске. На-
ком тога Аустрија је из овог краја 
дигла жандармерију, финанцу и 
сву војску и напустила потпуно 
овај крај до близу Котора, само 
су гђе кад долазиле извиднице, а 
мало послије је ове крајеве запо-
сјела Црногорска војска.“

Аустроугарске снаге су, чим је рат 
објављен од стране Црне Горе, из 
тактичких разлога напустиле при-
морски појас од Прчије главе до Спи-
ча. У празан простор су ушле црно-
горске јединице Ловћенског одреда.

Дочекане су као ослободиоци, са 
одушевљењем у народу, који се ма-
совно добровољно пријављивао за 
ступање у војску, иако су станов-
ници овог краја били поданици 
Аустроугарске и самим тим оба-
везни да се боре на њеној страни.

Распоред снага је било следећи: 

 – Катунска бригада је продужила 
своје лијево крило до села По-
бори изнад Будве;

 – Ријечко-љешанска бригада је 
посјела положаје од Побора до 
Стријеканице; 

 – Црмничко-приморска бригада 
је заузела положаје улијево до 
ријека Бојане.

Нажалост, ослобођење није дуго 
потрајало...

Будва, априла 2018. (Лажитрава) ГОДИНА 7527БРОЈ 4

БУДВА - ПРВИ 
ДАНИ СЛОБОДЕ

ПАШТРОВИЋИ КОД 
КРАЉА НИКОЛЕ

Краљ Никола са српским официрима
на положају

Одлазак у пријестоно Цетиње - 
илустрација

Браћа Бошко, Иво и Симо Суђић 
успјели су да пребјегну у Србију 
по почетку Великог рата. Борили 
су се у свим борбама током 1914. 
и 1915. године. Повлачили су се 
преко Албаније и сви тројица 
преживјели голготу албанских 
гудура. Сва тројица су преживје-
ла први свјетски рат. Бошко се 
вратио у Америку а Иво је убијен 
почетком Другог свјетског рата.

ТРИ БРАТА СУЂИЋА
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Србију да их ослободе од вишевје-
ковног тиранског јарма са запада 
и истока.

Да бисмо се упознали са локалним 
приликама враћамо се поново 
ријечима Будванина Пава Микуле 
који је почетком рата водио днев-
ник о догађајима у Будви и околи-
ни, о којима је чуо или им је сам 
свједочио. Дана 13. 9. 1914. он је 
у дневник, између осталих, унио 
следеће податке: „На шетњи срет-
немо око 300 људи, наоружаних, 
неких на коњу, са својим хоџом, 
јер су сви били муслимани, са 
бијелим фесовима, чисти, уредни, 
из племена Мрковић (Мркојевић, 
прим. аут.) и Микулић. Пратилац 
писца Целиковић буде од ових као 
познаника поздрављен.

Упитали смо их гдје иду? Одго-
ворили су: На Котор море! Носи-
ли су црногорску заставу, гдје је  
умјесто орла био полумјесец. Не 
давају војнике, лани нијесу хтјели 
на Скадар, ради религије, а сада 
су пошли. Руководиоци носе по 
налогу принца Петра војничке 
капе боје брескве, а дјеца народну 
капу.“

Илија Јакобов му се на томе захва-
лио и рекао: „Ваше величанство 
за сада нам ништа не треба, већ 
смо приправни да ми поможемо 
братској Црној Гори“. Затим Саво 
Анђус упита да се подијели оружје 
Паштровићима, а краљ одговори, 
да за сада нема, него само пушке 
берданке. Затим ме краљ упита о 
нашим приликама и пошто је про-
читао молбу, рече нам да се дичи 
и поноси патриотском осјећају и 
братској љубави старијех Паштро-
вића и њиховом поштењу и, за-
хваљујући нам приступ и оданост 
према Црној Гори, опрости се са 
нама и ми изађосмо са двора.“

У саставу црногорске војске било 
је припадника свих етничких и 
вјерских група који су се укључили 
у борбу за ослобођење. Примјера 
је у литератури много, што гово-
ри о заносу и полету свих грађана 
словенског поријекла који су по-
лагали највећу наду у Црну Гору и 

Ипак, најважнија одлука са ове 
скупштине Паштровића је била 
да се састави делегација која ће 
отићи код краља Николе да се са 
њим савјетује  и прими упуства 
шта даље треба радити. Ево шта 
он о томе пише: 

„У то дођоше код нас Радо Анђус и 
Андрија Јовановић и казаше да су 
црногорски војсници дошли код 
Светог Спиридона на Ограђени-
цу. Настаде међу нама весеље кад 
чусмо да су дошла наша браћа Цр-
ногорци, да се заједно удружимо.“

Наком овог абера стадосмо рас-
прављати, те неки говораху да се 
пође у сусрет, а неки предложише 
да се пође право код краља Ни-
коле. Тако једногласно прихва-
тише и изабраше нас седморицу 
да предамо молбу краљу Николи 
у којој смо истакнули: да смо сви 
Паштровићи ријешили и задовољ-
ни ослободити се заувијек од ти-
ранске Аустрије, а сјединит се са 
браћом Црногорцима и бити вјер-
ни и живи и мртви краљу Николи.

Нас седам одборника били смо 
ови: 1. Илија Јакобов Кажанегра, 2. 
Саво Анђус, 3. Марко Живковић, 4. 
Лазо Срзентић, 5. Перо Мило Ме-
диговић, 6. Томо Греговић, 7. Симо 
Ђурашевић.“

По пријему на двор краља Нико-
ле, записао је да је паштровска де-
легација лијепо примљена, и да су 
их понудили кафом и цигарета-
ма. Поразговарали су са краљем, 
наредио им је да Илија Јакобов и 
даље остане начелник општине а 
да се за даља упутства обрати ђе-
нералу Пејановићу, команданту 
на Обзовици.

БАРАНИ ПРЕКО БУДВЕ 
ИДУ НА ФРОНТ

Мосин-Нагант (рус. винтовка Мосина) 
у Црној Гори позната као Московка је 
брзометна пушка репетирка коју је у 

своје наоружање увела Руска Империја 
1891. године. Коришћена је у српским 

војскама у вријеме Великог рата

Стари град Будва у 
првој половини XX вијека

Црногорска војска на положајима
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Као лука, Бока је била добро војно 
утврђена и фактички је била друга 
најважнија у цијелом царству. Бока 
је организована као војна база за од-
брану улаза у Јадранско море пре-
ко Отрантских врата. Да би оства-
риле те планове Аустроугари су се 
ослањали на лаке поморске снаге 
ојачане са више бојних бродова и 
крстарица старије израде, чија је 
функција била да, поред контроле 
уласка у Јадран, блокирају црногор-
ску обалу и врше повремене нападе 
по Бару, Будви и залеђу у коме се 
налазила црногорска војска на мје-
стима која су била у домету бродске 
артиљерије. Ови бродови су у тех-
ничком смислу били инфериорни 
у односу на енглеске и француске. 
Због тога је савезничка флота при-
лично самоувјерено упловљавала 
у воде Јадрана, обезбјеђујући раз-
личите транспорте за помоћ Црној 
Гори од евентуалних напада. 1914. 
године савезници су десет пута 
упловљавали кроз Отрант, а већ 
првом приликом 16. августа сусре-
ли су се са аустроугарском крстари-
цом „Зента“ и у муњевитом нападу 
успјели да је потопе изнад Кастела-
стве (Петровца). Бока је претворена 
у својеврсно приморско утврђење.

према Црној Гори у почетку биo 
дефанзиван. Аустроугарске сна-
ге усмјерене против Црне Горе и 
Србије називале су се Балканска 
војска. У току концентрације ау-
строугарских снага према Црној 
Гори и Србији, Русија је објавила 
4. августа рат Аустроугарској, па је 
донијета одлука да се њена II ар-
мија пребаци на руски фронт.

Упркос слабљењу својих снага, 
командант Оскар фон Поћорек 
остао је при офанзивном ратном 
плану, са идејом да Србију напад-
не из Босне са V и VI армијом а да 
II армија, до пребацивања на ру-
ски фронт врши акције према сје-
верном фронту Србије. 

План је подразумијевао да Бал-
канска војска крене у офанзиву 
и то да V армија упадне у Србију 
преко Дрине 12. августа у правцу 
Ваљева и да га заузме до 18. ав-
густа, а да VI армија пређе Дри-
ну код Бајине Ваште и наступа у 
правцу Ужица и Пљеваља.

Ова офанзива се завршила великим 
неуспјехом аустроугарске Балкан-
ске војске која је потучена у десето-
дневној Церској бици која је почела 
15. августа. Побједа српске војске 
била је прва савезничка побједа у I 
свјетском рату. Српска војска је из-
губила 3000 војника, док је 15000 
било рањено. Аустроугарска је 
имала 8000 мртвих војника, 30000 
рањених и 4500 заробљених. 

Лука Греговић је рођен у Кастел-
ластви. Емигрирао је у САД да 
би се први пут вратио у домови-
ну када је Црна Гора објавила рат 
Турској у Првом балканском рату. 
Учествовао је у борбама око Ска-
дра. Након завршетка балканских 
ратова вратио се у Америку. Поно-
во је дошао као добровољац када 
је избио Први свјетски рат и у ре-
довима српске војске учествовао у 
провоју Солунског фронта. 

Рат за решење српског питања за 
Аустроугарску је био дуго очеки-
ван и унапријед планиран. Након 
атентата у Сарајеву и ултиматума 
српској влади, пружила јој се дуго 
очекивана прилика да га оства-
ри. Природно, ратни план који је 
имала је био офанзивне приро-
де према Србији, са циљем да се 
брзо уништи српска војска, док је 

Будва, маја 2018. (Цветањ) ГОДИНА 7527БРОЈ 5

ПАШТРОВИЋИ - 
ЛУКА ГРЕГОВИЋ

РАТНЕ ЛУКЕ – 
БОКА КОТОРСКА

ЦЕРСКА БИТКА

Војвода Степа побјеђује Империју 

Лука Греговић

Поглед на Бококоторски залив, 
ратну луку
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У Ластви ближој мјесту експлозије 
која је далеко 7 км, а Будва 10, спа-
сили су 120 људи. Марко Греговић 
управитељ у Паштровићима наба-
вио је одијела, купио штофе, све 
шиваће машине Ластве су ради-
ле. Тако су ове морнаре упутили 
као заробљенике на Цетиње, а 14 
рањених су предати у аустријску 
болницу.“

Павао кад каже Ластва, мисли да 
на данашњи Петровац, а не наводи 
у коју су аустријску болницу рање-
ници одведени. Они су, пак, били 
одведени прво у санаторијум Ла-
зарет који се налазио у Петровцу 
гдје им је указана потребна помоћ 
и њега, а након тога су заробљени 
и интернирани.

Како би за себе везала што више 
аустроугарских војника, српска 
војска је, на захтјев савезника, 
септембра 1914. године кренула у 
офанзиву. Уз велике губитке у бици 
на Легету код Сремске Митровице, 
када је за један дан страдао ско-
ро читав пук Тимочке дивизије, 
српска војска је заузела дио Срема 
са Земуном. Убрзо потом, црно-
горска и српска војска су продрле 
у Херцеговину и источну Босну и 
стигле близу Сарајева. Међутим, 
повукле су се већ послије неколико 
недјеља јер је почела нова аустроу-
гарска офанзива на Дрини.

Павао Микула наводи да је 3.8. до-
лазила у Будву како би повукла дио 
људства – војна лица, службенике и 
неке приватнике и опрему. Са дру-
ге стране вршила је и нападе на цр-
ногорске положаје. Према његовом 
запису 14.8. је Зента пуцала по ба-
раци „Барског друштва“ и уништи-
ла, поред ње, и бежичну телеграф-
ску станицу на Волници код Бара. 

О потапању „Зенте“ Право Мику-
ла је оставио запис који је датиран 
на 15.8. (разликује се од датума 
који се наводи код других извора 
а то је 16.8.1914.). У том запису на-
лазе се следеће ријечи:  „Велика 
Госпа. Ремета Бартол је звонио. 
У 9 1/2 поморска битка на 10 км 
од Будве између Аустријанаца (3 
брода) и Француза (16). „Зента“ се 
је упалила од француских грана-
та и потонула за 15 минута, видио 
сам властитим очима.

Море је прогутало 340 младића у 
један час, за час је све било у пла-
мену окружено црним димом; 16 
бродова у двије бочне линије не-
престално је пуцало. Било је 80 
Црногораца на Бријегу. 

Једна аустријска торпиљарка је 
бјежала пред Французима према 
Funti d’Oštro и непрестано пуца-
ла. У пола сата ће бит сустигла 
Которски залив. Био је то „Улан“, 
како сам касније дознао, плови 
са34 км на сат. У битци се „Зента“ 
налазила задња у линији према 
југу, била је изнад отока с. Николе.  

Аустоугарски ратни планови пре-
двиђали су у првом маху одбра-
ну код Будве, али су касније про-
мијењени и снаге су повучене у 
рејон око Котора, да би се фронт 
успоставио у Грбљу. 

Црногорске снаге су искористиле 
то повлачење и заузеле напуште-
но подручје, а Црногорци су до-
чекани као ослободиоци. Црно-
горска војска је имала задатак 
да спријечи евентуалне упаде из 
Боке Которске према Цетињу и 
Ријеци Црнојевића. Аустроугари, 
међутим, у почетку рата нису на-
падали на њихове положаје, али 
су користили артиљерију са копна 
или са бродова.

Павао Микула, истакнути грађа-
нин Будве је описивао догађаје 
почетком рата 1914. године у да-
нима када је Будву ослободила 
црногорска војска. 

„Зента“ је била активно коришће-
на у ратним операцијама или при-
премама за њих.

НАПАД КРАЉЕВИНЕ 
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ 

НА АУСТРОУГАРСКУ 
ИМПЕРИЈУПРВА 

ПОМОРСК А 
БИТК А

Савезничка флота је приликом 
уласка у Јадранско море 16. авгу-
ста 1914. године наишла на лаку 
крстарицу „Зента“ и разарач 
„Улан“. „Зента“ у овој бици није 
имала никакаве шансе јер се на-
супрот њој нашло 17 енглеских и 
француских бродова под коман-
дом адмирала де Лапирера. По-
топљена је топовском паљбом уз 
велики број жртава. Према неким 
подацима живот је изгубило 179 
моранара, прецизан попис никада 
није објављен, а савезнички бро-
дови нису покушавали да помогну 
преживјелима. Разарач „Улан“ је 
успио да побјегне и врати се у Бо-
кокоторски залив.

„Зента“ је била ослонац аустроу- 
гарских поморских ратних активности

Гранатирање „Зенте“

R
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Ђуро Савов Ивановић (1894 – 1927), 
Васо Крстов Ивановић (1894), Кр-
сто Петров Ивановић (1896 – 1959), 
Митар Марков Ивановић (1889 – 
1944), Илија Јоков Ивановић (1884 
– 1916). Крсто Јовов Ивановић је 
био барјактар:
а) Добровољачко-бокељског ба-

таљона Црногорске војске на 
Ловћенском фронту 1914 – 
1916. Године и Маинске чете.

б) Првог црногорског добро-
вољачког батаљона на Солун-
ском фронту 1916. године.

Нишка декларација је документ са-
чињен у виду изјаве Владе Краље-
вине Србије сачињене 7. децембра 
1914. године која је прихваћена од 
Народне скупштине. У њој су на-
ведени ратни циљеви Србије али и 
идеја о уједињењу свих Срба, Хрва-
та и Словенаца у заједничку држа-
ву након краја Првог свјетског рата.

Лондонски споразум је потписан 
26. априла 2015. и дио његових та-
чака се односио на Србију и Црну 
Гору. Стране потписнице су биле 
Уједињено краљевство, Француска, 
Русија и Италија. Имао је за пре-
васходни циљ да задвољи терито-
ријалне интересе Италије на рачун 
Аустро-Угарске зарад италијанског 
приступања силама Антанте. Био 
је тајног карактера. Објавили су га 
бољшевици у часопису Известија у 
новембру 1917. Србија и Црна Гора 
нису биле присутне на састанку и 
нису биле потписнице уговора.

Марко Ивановић доноси нам за 
Мале новине податке о Ивано-
вићима учесницима Првог свјет-
ског рата.  На Солунском фронту је 
у борбама учествовало девет Ива-
новића. То су Петар Крстов Ивано-
вић (7. август 1883. – 12. новембар 
1941.), Нико Ивов Ивановић (15. 
март 1879. – 1. јануар 1941.), Ђуро 
(Ђурђе) Јовов Ивановић (18. август 
1883. – 12. април 1974.), Крсто Јовов 
Ивановић (23. април 1875. – 24. мај 
1954.) који су носиоци Албанске 
споменице. На Солунском фронту 
су од братства Ивановић још били: 

Аустроугарска балканска армија, 
попуњена новим људством и рат-
ном техником, у другој половини 
септембра 1914. поново је упала 
у Србију преко Дрине, из правца 
Босне. Послије вишенедјељних 
крвавих борби, бројнији неприја-
тељ почео је да потискује српску 
војску, којој је понестајало муни-
ције, посебно артиљеријске.

Крајем новембра 1914, у неприја-
тељским рукама били су Ваљево 
и Ужице, а почетком децембра 
аустроугарска војска је ушла и у 
Београд.

Команду над Првом српском ар-
мијом преузео је генерал Жи-
војин Мишић. Он је у први мах 
непријатељу препустио мањи дио 
територије, повукавши своје је-
динице на нове положаје. За то 
вријеме прегруписао је и одморио 
своју армију. Из Грчке је стигла и 
дуго очекивана топовска муни-
ција. Почетком децембра почела 
је офанзива српске војске на рије-
ци Колубари (Колубарска битка). 
За двије недјеље српска војска је 
непријатељу нанијела тежак по-
раз и у потпуности ослободила 
своју територију и престоницу Бе-
оград, заробивши више десетина 
хиљада непријатељских војника.

Будва, јуна 2018. (Трешњар) ГОДИНА 7527БРОЈ 6

ВЕЛИЧАНСТВЕНА
ОДБРАНА СРБИЈЕ

МАИНИ – ИВАНОВИЋИ 
НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ

НИШКА
ДЕКЛАРАЦИЈА

ЛОНДОНСКИ
СПОРАЗУМ

Колубарска битка

Четни крсташ барјак

Крсто Јовов Ивановић (1875–1954)
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најсветијих завјета и аманета Ср-
бинових одређен је Ловћенски од-
ред. Важност Ловћена за опстанак 
Црне Горе и њене слободе и појам 
са којим га пожртвовањем и упор-
ношћу треба бранити до последње 
капи крви данашње је црногорско 
покољење научило од својих оче-
ва и прадједова, који за одбрану 
истога пролише потоке највитеш-
кије крви и вјековима починише 
јунаштво, бранећи овај свети ка-
мен са којима себе прославише и 
обесмртише а потомству остави-
ше да се диче и поносе славном 
својом прошлошћу.  (...) 

Напријед браћо соколови на кле-
тог душманина Црне Горе и све-
га Словенства, да му вратимо што 
нам је учинио!“

На Солунском гробљу сахрањено 
је више наших земљака. Судбина је 
хтјела да је управо њихов земљак 
из Грбља чувао српско гробље а 
касније његов син и унук. На фо-
тографији коју Вам доносимо на-
лази се гроб са именом редова 
Илије (Јоковог) Ивановића  који 
је сахрањен под бројем 1120. 

Након извршеног запосиједања 
положаја према Боки, командант 
Ловћенског одреда, Митар Мар-
тиновић је издао својој војсци на-
редбу у којој се, између осталог, 
наводи: „За одбрану Ловћена, 
тога најсигурнијег бедема вјеков-
не црногорске слободе и чувара 

Лондонски споразум је предвиђао 
значајна територијална проши-
рења за Црну Гору и Србију. 

Краљевини Црној Гори, која није 
била присутна нити је имала по-
тписника, требала је да припадне 
Далматинска обала између Будве 
и Стона, укључујући Дубровник 
и Боку которску, али без полуо-
стрва Пељешац, као и Јадранска 
обала до албанске луке Свети Јо-
ван (Шинђон).

Краљевини Србији је требала да 
припадне: Далматинска обала из-
међу Крка и Стона, укључујући 
полуострво Пељешац, луку Сплит 
и острво Брач. Поред тога за Ср-
бију су биле превиђене и друге 
тероторије које нису прецизно де-
финисане: Босна и Херцеговина; 
Срем; Бачка; Славонија (упркос 
противљењу Италије). 

Неке неодређене области у Алба-
нији требале су бити подијеље-
не између Србије, Црне Горе и 
Грчке. Историјске околности су, 
ипак, на крају, одвеле догађаје у 
сасвим другом правцу.

НАРЕДБА 
ДИВИЗИОНАРА

ГРОБ СА 
ЗЕЈТИНЛИКА

Краљ Никола Петровић 
са унуком престолонаследником 
Александром Карађорђевићем

Униформа црногорске војске:
Редов, поручник, командир перјаника 

и бригадир у парадној униформи

Зејтинлик - гробница 
Илије Јокова Ивановића

Црногорци поред Његошеве 
капеле на Ловћену
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слободе – да ћу стајати јуначки неу-
страшиво, раме уз раме, бок уз бок 
храбре црногорске и србијанске 
војске у светој борби за ослобођење 
до посљедњег даха, до задње капи 
крви. Тако ми помогао велики Бог 
Правде, Истине и Слободе“.

Након спроведене обуке и пола-
гања заклетве добровољци су се 
преко канадских лука пребацива-
ли на фронт. Батаљон добровоља-
ца који је настрадао у бродолому 
се из Халифакса 23. новембра за-
путио према Европи.

Стигли су у Напуљ после 25 дана, 
да би се потом возовима преба-
цили у Бриндизи. Петар Грубач 
из Кочана био је последњи пре-
живјели из ове трагедије. О овом 
трагичном догађају свједочио је 
Мишу Драшковићу који је записао 
његову причу:

„Из разних мјеста Америке, нас 
преко 700 добровољаца, казивао 
је Петар, у јулу 1915, окупили смо-
се у канадском граду Три Риверу. 
Међу нама је било Херцеговаца, 

На вијести да је њихова домовина 
нападнута, те да се води одсудна 
битка за одбрану од вишеструко 
јачих агресора одмах су реаговали 
и исељеници из Црне Горе и Боке 
и других српских крајева. 

Како САД нису биле у рату све до 
1917. године, они су се почели ор-
ганизовати и окупљати у Канади. 
У Ванкуверу су топло примљени 
од стране енглеске војске. Фор-
миран је батаљон, чете и водови 
и организовано је учење ратним 
вјештинама. Имали су и црногор-
ску заставу, за коју је био задужен 
један Рус, а на њој је писало: „У 
бој за народ свој“.

Заклетва добровољаца је гласила:

„Заклињем се синовском љубављу 
свога рода, заклињем се словен-
ском крвљу свога оца и племенитим 
млијеком мајке своје, заклињем се 
патничким пепелом наших пре-
дака, светим прахом рођене гру-
де, заклињем се великим сунцем 

Пуни назив медаље познате као 
Албанска споменица је Медаља 
за спомен на повлачење српске 
војске преко Албаније. То држав-
но одликовање су стекли сви при-
падници српске војске који су се 
повлачили преко Албаније у зиму 
1915/1916. године. Указом од 6. 
новембра 1921. године одликова-
но је 142.148 официра, подофици-
ра, каплара, војника, обвезника 
чиновничког реда и свештеника. 
Наредбом од 6. марта 1940. године 
ово одликовање су добили и сви 
припадници црногорске војске 
који су остали и даље на војној 
дужности са српском војском на 
Солунском фронту.

Будва, јула 2018. (Жетвар) ГОДИНА 7527БРОЈ 7

АЛБАНСКА 
СПОМЕНИЦА ЗАКЛЕТВА МУЧЕНИКА

Породице испраћају ратне
добровољце

Српски војници се повлаче
преко Проклетија
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У тешким тренуцима српског по-
влачења, црногорска војска оста-
ла је усамљена на фронту према 
аустроугарској армији.

На Божић 1916. у Мојковачкој 
бици, црногорска војска под ко-
мандом сердара Јанка Вукотића 
привремено је зауставила напре-
довање вишеструко бројнијих 
аустроугарских трупа. Продор с 
друге стране, из правца Боке ко-
торске, Црногорци нису могли за-
уставити и аустроугарска војска 
је заузела пријестоницу Цетиње, 
па је Краљ Никола I Петровић 19. 
јануара напустио земљу, а већ 25. 
јануара црногорска војска предаје 
оружје окупаторима уз сагласност 
преостале владе и генерала.

узме личне ствари. Од свих пут-
ника спасло се између 150 и 180 
људи. Они који су успјели да се спа-
су били су промрзли, голи и боси, 
па су се огртали било чиме што 
се могло наћи, често врећама за 
брашно. С обзиром на повлачење 
војске, нису се могли дуже задр-
жати, поједини су неки остајали 
још неколико дана, будући да су у 
бродолому многи изгубили браћу 
и очеве, па су чекали поред обале, 
надајући се да ће море избацити 
њихова тијела како би могли да 
их достојно сахране.

У вријеме трагедије под Медовом 
краљ Никола је био у Подгорици, 
на Крушевцу. Ту је примио деле-
гацију преживјелих бродоломни-
ка, међу којима је био и барјактар 
Рус. Извадио је из њедара заставу 
и показао је Краљу, а он је, плачући 
од туге због ове велике трагедије, 
скинуо са својих груди Обилића 
медаљу и одликовао га.

1939. године подигнуто је спомен 
обиљежје испред Влашке цркве 
на Цетињу. Ловћенска вила, рад 
вајара Риста Стијовића, урађена 
је на иницијативу исељеника из 
Америке. 1940. године су свечаној 
церемонији отварања споменика 
присуствовали преживјели и по-
родице настрадалих.

Личана и један Рус, мислим да се 
звао Иван. Био је барјактар нашег 
добровољачког батаљона. У овом 
канадском граду задржали смо се 
три и по мјесеца и ту смо учили 
ратне вјештине... Послије заврше-
не обуке, један број наших људи 
остао је у Канади и Америци, а нас 
520 добровољаца укрцали смо се 
у енглески брод и запловили оке-
аном према нашој милој домови-
ни. Након вишедневног путовања 
стигли смо у Напуљ и одатле до 
Бриндизија наставили жељезни-
цом. Ту смо се одмарали три дана, 
а онда смо путовање према отаџ-
бини наставили италијанским тр-
говачким бродом „Бриндизи“.“

Из Бриндизија су, истоименим 
бродом, запловили ка албанској 
луци Медово односно Шинђон 
(San Giovanni di Medua – Свети Јо-
ван Медовски). На броду је било 
преко 500 путника, добровоља-
ца из САД и припадника чешког 
Црвеног крста, мада тачни пода-
ци никада нису утврђени. Неки 
извори наводе да је на броду било 
преко 550 путника од којих је на-
страдало преко 400, укључујући и 
10 од 12 чланова америчко-чешке 
мисије Црвеног крста. Члан те ми-
сије је био и др Ђуро Гуча, Словак 
родом из Бачког Петровца, коман-
дант овог добровољачког одреда, 
који је преживио бродолом.

6. јануара, око 8.15 часова, на 
Бадњи дан, када се се водиле од-
судне борбе око Мојковца за од-
брану одступнице српској војс-
ци, прилазећи обали, на неких 
500 метара, од обале, око 3 км 
удаљен од пристаништа, брод је 
наишао на противбродску мину 
коју су највероватније поставили 
савезници. Медова је била пуна 
србијанске и црногорске војске 
која се припремала за повлачење 
према Крфу, али помоћ, због бр-
зине потонућа брода није била 
благовремена и довољна. Према 
највећем броју извора, брод је по-
тонуо за двадесетак минута. Како 
се брод приближавао луци, дат је 
знак за искрцавање и већина се 
добровољаца спустила у палубу да 

ЛОВЋЕНСКА 
ВИЛА

МОЈКОВАЧКА 
БИТКА

Сердар дивизионар Јанко Вукотић,
командант црногорске војске

Црногорска војска на положајима
поред Мојковца

Експлозија брода Бриндизи пред 
пристаништем луке Медова

R
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оружје од  15 до 60 година и раме уз 
раме са црногорском војском бори-
ли се на Грбаљском фронту против 
Аустрије до почетка 1916. 

Илија Јакобов је након поврат-
ка аустроугарске војске у наш крај 
ухапшен и одведен у Шпањолу гдје 
је провео седам мјесеци, после чега 
је био осуђен на смрт, јер је од краља 
Николе остављен као начелник 
општине Свети Стефан и актив-
но учестовао у организацији борбе 
против Аусторугарске. Послије пе-
танестак дана од његовог хапшења 
довели су му и супругу која је такође 
осуђена на смрт. Казна им је преи-
начена на 15 година затвора и он је 
наставио да је служи у Марибору а 
супруга у Крањској Гори.

Ступањем на пријесто цара Карла 
обоје су помиловани крајем 1917. 
године, након чега су се, измуче-
ни и изгладњели, вратили на своје 
огњиште у Пржну. Описујући 
прилике у Шпањоли, навео је сле-
деће: „У том затвору обузеле су 
ме црне мисли, сачекивати пасју 
смрт на вјешала или стријељање, 
те одлучих, кад ме буду кренули 
стријељати или вјешати, да задњи 
пут викнем:

Живио српски народ!
Живјела Србија!“

звезде са мачевима, Албанском 
споменицом и другим одлико-
вањима. У Београду је након рата 
радио у Дому ратних војних инва-
лида да би се касније вратио у Будву 
гдје је биран за начелника општи-
не Будва. Други свјетски рат је про-
вео у заробљеништву, а затим се 
преселио у Панчево гдје је радио у 
Земљорадничкој задрузи у Панчеву 
и у Комбинату Тамиш. Умро је 1952. 
године у 64-тој години и сахрањен 
у Панчеву без војних почасти.

Илија Јакобов Кажанегра је, у свом 
кратком осврту на Свјетски рат, 
како га он назива, писао и о стању 
у народу и личној судбини након 
слома црногорске војске. Помиње 
на једном мјесту и одзив Паштро-
вића на борбу против окупатора. 
„На Стјепандан 1916. године, када 
је оступила црногорска војска из 
ових крајева, а очекивао се страх и 
трепет са повратком Аустрије, кре-
нем бјежати за Албанију и дошавши 
у Бару, услед болести нијесам био 
способан за даљни пут, већ се морах 
вратити кући и сачекати судбину са 
осталим Паштровићима, који услед 
болести, старости или помањкања 
новаца за путовање, а неки мислећи 
да неће Аустрија крвнички поступа-
ти, остадоше својим кућама.

Црногорске власти при одласку није-
су дали овом народу никакве упуте 
ни савјете, већ су нас оставили, не 
као браћа, већ као душмани, а оду-
зели су нам све што им је требало за 
војску: стоку, коње, волове, без оште-
те икакве или накнаде. За вријеме 
окупације пријавило се добровољ-
но из ове општине све способно за 

Лука Мартиновић из Брајића један 
је од 44 борца из свог братства 
који су се добровољно пријавили 
у црногорску и српску војску. Био 
је аустроугарски војни питомац а 
завршио је Подофицирску пјеша-
дијску школу у Дубровнику. 1911. 
године је отишао у Америку у пот-
рази за зарадом и бољим животом. 
По почетку Првог свјетског врата се 
враћа и као добровољац пријављује 
у црногорску војску. Радио је на 
окупљању Брајића и оформио 
Брајићку чету која је ушла у састав 
црногорске војске и водила битке 
на Ловћену и у Грбљу. 

1916. године је одступио према Ска-
дру, прикључио се српској војсци и 
пребачен је на Крф. Учествовао је 
у борбама око Корче, Елевиша, Па-
леистре, Црне реке и Кајмакчала-
на гдје је био и рањен и упућен на 
опоравак у Алжир. Враћен је након 
тога у састав IIIпука али је убрзо 
проглашен неспособним за борбу и 
пребачен у Интендантуру Морав-
ске дивизије. За заслуге у рату од-
ликован је Орденом Карађорђеве 

Будва, август 2018. (Гумник) ГОДИНА 7527БРОЈ 8

БРАЈИЋИ – ЛУКА 
МАРТИНОВИЋ

Лука Мартиновић, носилац
Карађорђеве звезде са мачевима

Краљ Никола Петровић
напустио је Црну Гору

R

ПРОПАСТ 
ЦРНЕ ГОРЕ
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који није хтио да прими назад 
земљиште када су кости ратника 
пребачене у заједничку костурни-
цу на острву Видо, јер је сматрао 
да трајно треба да остане сјећање 
на српске војнике. Србија му је по-
дигла споменик код мјесне цркве 
у овом селу на коме пише: „Сину 
славних Хелена, захвалан српски 
народ“.

На Крфу се налази више српских 
војничких гробаља на којима је 
сахрањено око 5 000 људи. Остр-
во Видо, удаљено око километар 
од луке Крф, до кога се стиже 
бродићем после десетак минута 
вожње, почетком 1916. године је 
било претворено у својеврсну бол-
ницу и карантин у који су упући-
вани војници измучени и болесни 
толико да готово да нису ни има-
ли шансу да преживе. Прве су на 
ово острвце надомак Крфа стаци-
ониране моравска, чачанска и пи-
ротска војна болница 21. јануара 
1916. год. Одмах након тога пре-
бачено је и неколико хиљада мла-
дића-регрута, који су, због тешких 
услова, ионако насмрт болесни и 
измучени, били смјештени углав-
ном на земљи и под ведрим не-
бом. Према доступним записима, 
првих дана по пребацивању бо-
лесних, изнемоглих и рањених на 
острвце Видо, умирало је и по 300 
људи дневно...

Један дио војске и народа који је 
пратио искрцан је у Месонгију. У 
Гувији се данас налази плоча по-
стављена 1975. године која под-
сјећа на то вријеме и на српске 
ратнике. На њој је исписан кратак 
текст на српском, француском и 
грчком језику: 

„У овој луци острва Крфа савез-
ничка српска војска долазећи из 
Албаније искрцавала се од 6. ја-
нуара до 5. априла 1916. године“. 

Поред ове плоче која подсјећа на 
долазак српске војске на Крфу по-
стоји још неколико локација од 
највећег значаја за српску исто-
рију. Врло важно мјесто, које није 
проблем обићи, будући да свако 
ко оде на Крф бар једном оде до 
главног града Керкире (Крф) је-
сте  Српска кућа у којој се налази 
музејска поставка. У овој постав-
ци налазе се бројни предмети, 
документа, фотографије, ордење 
и други експонати који упућују 
посјетиоце на страдање српске 
војске за вријеме повлачења пре-
ко Албаније – Албанске голготе и 
опоравак током боравка на острву 
Крф и оближњем острвцету Видо. 
У овом се објекту налази и Почас-
ни конзулат Републике Србије. 

На Крфу се, поред мјеста Агиос Ма-
теос (Свети Матеј), налази гробље 
преминулих војника Дринске ди-
визије. Земљиште за ово гробље по-
клонио је мјештанин Јанис Јанулис, 

Острво Крф у Јонском мору било је 
главно уточиште српских и црно-
горских војника који су им се при-
дружили током повлачења преко 
Албаније. У једном се тренутку, 
након пребацивања из Албаније, 
у априлу 1916. године на Крфу 
нашло, на више локација, преко 
150 000 српских војника који су 
превезени савезничким, углавном 
италијанским и  француским бро-
довима. Један дио избјеглих Срба, 
њих око 12 000 пребачени су у Ту-
нис у Бизерту.

Треба напоменути да су савез-
ници одуговлачили са пребаци-
вањем српских снага и народа 
који је пошао са војском све док 
руски цар Николај II Романов није 
запријетио да ће Русија изаћи из 
рата и потписати сепаратни мир 
са Њемачком и Аустроугарском. 
Напаћени Срби су се искрцавали 
углавном у тадашњој луци Гувија, 
данас туристичком мјесту, омиље-
ном љетовалишту управо гостију 
из Србије, који на Крф долазе сва-
ке године у великом броју.

ОСТРВО СПАСА

ОСТРВО СМРТИ

СРПСКА КУЋА

Преостала војска транспортује се 
бродовима на Крф и у Африку

Измучени војници стижу у 
привремене војничке логоре на Крфу

и острвцу Видо

Војници у шаторима импровизоване
болнице на острву

R
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савезника почетком 1916. преба-
чена на грчко острво Крф, гдjе се 
опорављала. У избјеглиштву су 
били краљ Петар, регент Алексан-
дар, влада, Народна скупштина и 
војска. Највећи дио њих налазио 
се на Крфу, али српских избјегли-
ца било је и у Француској и Тунису. 
Српска војска је наоружана новим, 
француским оружјем. Обновљена 
је њена стара организација у три 
армије. На чело генералштаба, 
умјесто болесног војводе Путни-
ка, постављен је Петар Бојовић. 
Око 150 000 српских војника при-
премало се за повратак у борбу.

са острва Крф и Видо, стоји плоча 
окренута према мору, а на њој сти-
хови из пјесме Милутина Бојића:

Ту на дну, где шкољке сан уморан 
хвата / и на мртве алге тресетни-
ца пада, / лежи гробље храбрих, 
лежи брат до брата, / Прометеји 
наде, апостоли јада.

Острво је и данас готово пусто, 
иако на њему постоји неколико 
објеката и црква посвећена Све-
том Стефану. Захваљујући томе 
што се на острву није развио ту-
ристички центар некадашњи рат-
ници почивају у миру зимзелене 
шумице којом је острво обрасло.

Српска војска, са остацима црногор-
ске војске и добровољцима из Боке, 
Крајине и других српских и јуж-
нословенских крајева је уз помоћ 

У почетку су војници умрли на 
острву Видо на њему били сахрањи-
вани, али се због великог броја 
умрлих и тврдог камењара од 
којег је острво сачињено одустало 
од даљег сахрањивања. У таквим 
условима постојала је потреба за 
брзим сахрањивањем, па су, због 
страха од заразе, умрли одвожени 
баркама и сахрањивани у мору.

То мјесто је у нашој историји по-
знато као „Плава гробница“, свето 
мјесто на коме је у невољи сахрање-
но преко 5000 хиљада умрлих. 
Пјесник Милутин Бојић је у својој 
пјесми „Плава гробница“ заувијек 
ожаловао смрт ових хероја који 
никада више нису видјели своју 
отаџбину, а чија је жртва допри-
нијела да Србија поново васкрсне 
двије године касније током слав-
них побједа на Солунском фрон-
ту, доносећи свим јужнословен-
ским народима ослобођење након 
вишевјековне стране доминације.

Насупрот Маузолеју у коме се на-
лазе посмртни остаци мученика 

Будва, септембар 2018. (Гроздобер) ГОДИНА 7527БРОЈ 9

ПЛАВА 
ГРОБНИЦА

ОПОРАВАК 
ИЗБЈЕГЛЕ ВОЈСКЕ

Добровољци из Америке и Канаде

Чамац са српским мученицима,
умрлим од глади и исцрпљености

Опоравак српске војске,
Васкршњи ручак на Крфу
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рата учинио низ херојских дјела, 
у мају 1915. године је установљен  
Златни и Сребрни војнички орден 
Карађорђеве звезде са мачевима 
којим су одликовани редови, ка-
плари и подофицири који су по 
рангу били изједначени.  

У војсци Краљевине Србије офи-
цир није могао да буде предло-
жен за орден Карађорђеве звезде 
са мачевима, ако се са тим пред-
логом није сложила већина офи-
цира у пуку. Златним и Сребрним 
војничким орденом Карађорђе-
ве звезде није могао бити одли-
кован редов или подофицир, ако 
приликом његовог предлагања 
већина војника не би искорачила 
један корак испред строја у знак 
подршке. Војничким орденом Ка-
рађорђеве звезде одликовано је 
3417 особа, што је била изузетна 
част за пожртвовање и храбра дје-
ла у одбрани отаџбине.

На Крфу се у марту 1916. године 
нашло 1894 добровољца од чега су 
њих 330 били држављани Србије 
односно 17,4%, а 1564 државља-
ни Аустроугарске, односно 82,6%. 
До завршних борби на Солунском 
фронту било је око 20100 добро-
вољаца који су дошли из различи-
тих земаља. Највише их је дошло 
са Источног фронта из Русије – 
13536.

Из Грбља у општини Котор је било 
је нешто мање од 400 добровоља-
ца. По попису из 1910. у Грбљу је 
живјело 3 863 становника. Од овог 
броја добровољаца 58 их је страда-
ло у рату док је 21 убијен или умро 
у Аустроугарским затворима.

Осим из Паштровића и Грбља, ве-
лики број добровољаца је био из 
Брајића и Маина. Најбронији су 
добровољци на подручју данашње 
будванске општине били из брат-
ства Мартиновића са Брајића - 44, и 
братства Марковића из Маина - 41.

Највећи број доборовољаца, када 
се гледа по мјестима у бококотор-
ском рејону дало је село Крушеви-
це (Бајкове) из Херцег Новог. Наи-
ме, у овом су селу регистрована 
54 добровољца, који су почетком 
рата или били у селу или су из овог 
села а вратили су се из Америке 
да би се укључили у борбу против 
Аустроугара. Према тадашњем по-
пису долази се до рачунице да је 
сваки шести становник овог села 
било добровољац.

Овај орден је установљен од стра-
не краља Петра I на стогодишњицу 
од избијања Првог српског устан-
ка, 1904. године. То је највеће 
ратно одликовање Краљевине 
Србије. Првобитним законом о 
овом ордену било је предвиђено 
да се он додјељује само офици-
рима. Међутим, како је велики-
број војника и подофицира током 
балканских ратова и I свјетског 

Сједиште српске владе било је на 
Крфу, гдје је у љето 1916. рад обно-
вила и Народна скупштина. Убрзо 
су с радом почеле и друге држав-
не институције. Влада је успјела 
да обезбиједи школовање за око  
4 000 избјеглих српских ђака и 
студената, углавном у Француској.

Наш, бококоторски крај, све до 
границе са Црном Гором на ријеци 
Жељезници која се дијелом свога 
тока налази на улазу у данашњи 
Бар, административно је припа-
дао Которском котару Краљевине 
Далмације саставне администра-
тивне јединице Аустроугарског 
царства. Према подацима који су 
доступни свеукупно је, у својству 
добровољца, у јединицама црно-
горске и српске војске, али и са-
везничких армија, учествовало 
око 1900 људи који су живјели у 
родном крају или су се иселили 
„трбухом за крхом“ широм свије-
та, а највише у САД. Из данашње 
Будванске општине било их је 
највише 1049. Из Которске општи-
не пријавило се 465 добровољаца, 
Херцегновске 190 и Рисанске 170. 
Паштровићи, тада засебна, а да-
нас дио будванске општине, дали 
су око 500 добровољаца. Аустроу-
гарски попис из 1910. показује нам 
да је у Паштровићима те године 
живјело 2.857 становника од чега 
највише у Кастелластви 459, Че-
лобрду 216 и Тудоровићима 215. 

КРУШЕВИЦЕ

ДОБРОВОЉЦИ 
ИЗ БОКЕ

ДОБРОВОЉЦИ 
НА КРФУ

КАРАЂОРЂЕВА ЗВЕЗДА

Дјеца на путу ка школама у 
Европи и Африци

Мајор Михаило Маџаревић, одликован 
са три Карађорђеве звезде са мачевима  



• ju НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БУДВЕ •

ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА

МJЕСЕЧНИ ЛИСТ ЗА СВАКОГА
МАЛЕ НОВИНЕ

WWW.NBBD.ME Излази поводом 100 година од побједе у Великом рату.

аустроугарских држављана њих 
153 се затекло у Србији на по-
четку рата, 183 их је стигло из 
Америке, 708 су били ратни за-
робљеници у  Србији, а 520 ратни 
заробљеници у Русији. 

Добровољачки одред је током 
априла и маја 1916. године пре-
бачен на Солунски фронт. Био 
је прва српска војна формација 
која је ушла у борбе на Солун-
ском фронту августа исте године 
за вријеме велике бугарске офан-
зиве. Учествујући у Горничев-
ској бици 12-16 септембра дао је 
значајан допринос првој побје-
ди српске војске на Солунском 
фронту. Ипак, најжешће борбе 
Одред је водио на Кајмакчалану 
гдје је стигао 28. септембра 1916. 
године. Два дана касније овла-
дао је највишим врхом планине 
Ниџе. Одред је затим прошао же-
стоке борбе на Сивој стени, уче-
ствовао у гоњењу бугарских снага 
и борио се око Грунишког виса. У 
тим борбама погинуо је и коман-
дант одреда поптуковник Војин 
Поповић – чувени Војвода Вук.

у Првом свјетском рату“ укључи-
ло 20 добровољаца из овог брат-
ства у Паштровићима, од чега је 
8 одликованих. Списак који нам 
је представио Крсто Вукотић у 
„Паштровском алманаху I“ наво-
ди 14 имена. Од породице Вуковић 
добили смо скенове Албанских 
споменица којима су одликовани 
Иво и Нико Вуковић и овдје их 
представљамо.

Након војничког слома Црне Горе 
и Србије у логору на Крфу се на-
шао приличан број добровољаца 
а међу њима и наши Бокељи. Од 

Крајем прољећа 1916. српска војска 
пребачена је на Солунски фронт, 
на коме се борила с Британци-
ма и Французима. На Солунском 
фронту у саставу српске војске бо-
риле су се и двије добровољачке 
дивизије састављене претежно од 
Срба из аустроугарске војске који 
су се борили на Источном фронту, 
као и добровољци српског и јуж-
нословенског поријекла који су 
стигли из Америке, Русије...

У јесен 1916, послије жестоких 
борби и уз велике губитке, заузет 
је планински врх Кајмакчалан, а 
потом и Битољ, који се налазио 
на територији Краљевине Србије. 
Фронт се потом усталио и није се 
помијерао наредне двије године.

Паштровићи су се у великом броју 
укључили у борбу против Аустро-
угара. Поједина братства дала су 
велики број бораца. Из братства 
Вуковића у борбу се, према спи-
ску који је објавио Милан Гулић у 
књизи „Бокељи на страни Србије 

Будва, октобра 2018. (Шумопад) ГОДИНА 7527БРОЈ 10

СОЛУНСКИ ФРОНТ

КАПИЈА СЛОБОДЕ

ДОБРОВОЉЦИ ИЗ 
БРАТСТВА ВУКОВИЋА

ДОБРОВОЉАЧКИ 
ОДРЕД Српска добровољачка дивизија

пред Руским царом

R
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ства Друге српске армије. Погинуо 
је 20.11.1917. године током борбе у 
ваздуху недалеко од Ђевђелије.

Братство које је дало велики број 
добровољаца јесте братство Мар-
ковића из Маина, код Будве. 41 бо-
рац се пријавио за борбу против ау-
строугарске и њемачке силе које су 
притисле Црну Гору и Србију. Међу 
овим јунацима можда примјери 
Јова Марковића и Пера Марковића 
најбоље илуструју жељу овдашњег 
становништва за ослобођењем. 
Наиме Јово Марковић је учествовао 
још у Бокељском устанку 1869. го-
дине. У веома позним годинама је 
учествовао у рату. Перо Марковић 
се прикључио црногорској војсци 
и заробљен је након њеног слома. 
У аустроугарском затвору је провео 
шест мјесеци а затим пуштен јер је 
био малољетан.

Крфска декларација је усвојена 20. 
јула 1917. године од стране Вла-
де Краљевине Србије и Југосло-
венског одбора чији је садржај 
прихваћен на Крфској конферен-
цији. Овом декларацијом утврђени 
су принципи каснијег уједињења 
Срба, Хрвата и Словенаца на бази 
самоопредјељења народа и демо-
кратије. Будућа држава требала је 
бити независна држава, уређена 
као уставна парламентарна монар-
хија са династијом Крађорђевића 
на њеном челу. 

„Браћо, чука је у нашим рукама, 
напријед! Ево мене врх ње!“ По-
слије тога је бацио још неколико 
бомби, а затим рањен у ногу пао је 
у несвијест.

Саво Вукотић из Паштровића је 
одрастао у Србији, јер се њего-
ва породица преселила из старог 
краја прије почетка балканских 
ратова. Основно и средње шко-
ловање је завршио у Неготину а 
чим је избио Први балкански рат 
пријавио се као добровољац у цр-
ногорску војску. Својим залагањем 
је унапријеђен у чин поднаредни-
ка а добио је и Златну Обилића 
медаљу. Затекао се у Црној Гори 
и почетком Великог рата. Учесто-
вао је у биткама црногорске војске 
а затим пошао за краљем Нико-
лом у Италију, па у Француску у 
којој је прошао обуку за пилота 
и учествовао у борбама у саставу 
француске авијације. Пребачен је 
на властити захтјев на Солунски 
фронт 1917. године и разврстан 
у 522. ескадрилу. Извео је око 50 
акција бомбардовања у рејону деј-

Иво Пејовић је као аустроугар-
ски војник послат у борбе према 
Србији. Успио је да дезертира из 
њихове војске и пребаци се у Ср-
бију. Пријавио се као добровољац 
у српску војску, прешао Албанију 
и учествовао у борбама на Кајмак-
чалану, гдје је и рањен. Одлико-
ван је Албанском споменицом. 
Иво Шовран један је од преживје-
лих бораца бродолома под Медо-
вом. После бродолома упутио се у 
Подгорицу и повлачио са до Вало-
не и Драча. Пребачен је због боле-
сти у Италију а потом и Францу-
ску. Марко Шовран је пребјегао у 
црногорску војску. Након капиту-
лације црногорске војске аустроу-
гарске власти га хапсе а он у по-
кушају да побјегне бива рањен и 
умире од последица рањавања.

Јово Бајковић је био борац Батаљо-
на Срба добровољаца и посебно се 
истакао током борби на Солунском 
фронту 1916. године. У бици са Буга-
рима 6. септембра 1916. године иза-
шао је на узвишење одакле су се први 
српски борбени редови кренули по-
влачити и уништио митраљезом 
коњички ескадрон а два ескадрона 
и пјешадију која их је пратила натје-
рао у повлачење. Приликом борби за 
оперативну чуку В заробио је десет 
бугарских војника и повикао друго-
вима: „Чука В је у рукама Бајковића. 
Бугаре сам повез’о! Пут за чуку Г 
је слободан. Напријед браћо!“ Пар 
дана касније, у борбама за чуку Г је 
рањен у борби прса у прса ножем у 
руку. Затим се након што је савладао 
Бугарина који га је ранио, попео на 
узвишење и повикао:

ГРБЉА Н И

ПАШТРОВИЋИ – 
САВО ВУКОТИЋ

КРФСКА 
ДЕКЛАРАЦИЈА

ГРБАЉ – ЈОВО БАЈКОВИЋ

МАРКОВИЋИ ИЗ МАИНА

Застава славног Гвозденог
пука српске војске

Јово Марковић

Паштровићи у српској војсци

На овој вриједној фотографији 
из Првог свјетског рата налазе се 
паштровски борци у саставу српске 
војске. Локација је непозната, а на 
фотографији се налазе: Лука Маи-
нић, Нико Вуковић и Радо Вуковић 
(горе) и др Јово Вуковић и Иво Ву-
ковић (доље). Лука Маинић је рођен 
у Кастелластви. Као добровољац је 
учествовао у србијанској војсци од 
1914. године. Преживио је повла-
чење преко Албаније и учествовао 
у пробоју Солунског фронта.
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ђе остављају много мртвих и масу 
заробљених војника, и другог рат-
ног материјала. У борби се нала-
зи Лука и Шпиро, а Митар, Крсто 
и Радо у Француску на боловање. 
Баш синоћ примио сам од Митра 
писмо у коме каже да су доста до-
бро. Видо има два мјесеца да је у 
Болницу у Солун. Пише ми да је 
добро и да сваки дан очекујем га 
кад ће доћи код нас. Брацка Ти 
хвала на понуди.

Ни једном од наших не фали но-
ваца, сваки има има онолико ко-
лика му је неопходна потреба, већ 
ако Бог да, кад се оде кући, онда 
ће сваком бити потребита помоћ. 
Што се тиче од оне фамеље код 
куће те смо оставили, о њима не 
треба да водимо бригу, код мене 
је увјерење да ни једно од њих 
није у животу, већ да су сви скапа-
ли од глади. Што кажеш за будући 
живот Твоје фамилије, нек ве Бог 
сачува у животу, имаћете ђе да 
живите по свршетку ове страшне 
катастрофе. Дошао је из Америке 
наш синовац Ристо Ивов. Он се 
сада налази у Бизертна обуку, те 
ће и он доћи кроз кратко вријеме 
на положај. Ево не сада осмина из 

као добровољац. Митрополит Ми-
трофан Бан га је именовао за свеш-
теника добровољачког батаљона, а 
по указу краља Николе бригадир 
црногорске војске Митар Марти-
новић му је уручио батаљонски 
барјак под којим се истакао храбро-
шћу у борбама око Скадра, за шта 
је одликован Сребрном медаљом 
за храброст. Послије само двије 
године, Леонтије се након атента-
та на Франца Фердинанда поново 
пријавио у црногорску војску. Мале 
новине вам доносе његово писмо 
рођаку са Солунског фронта:

6. септембра 1918, Бојиште

Драги мој рођаче Илија,

Синоћ примих Твоје давно жеље-
но писмо, у коме видим да сте сви 
здраво. Могу Ти јавити да смо и 
ми, захвалити Свемогућем, до да-
нас сви живи. Ево данас шести дан 
до како смо, у име Бога, почели на-
падати на наше вјековне неприја-
теље, који ни се не могу ниђе одр-
жати, на највиша њихова утврђења, 
већ их тучемо на сваком кораку, 

Бока Которска је у предвечерје Пр-
вог свјетског рата била подручје од 
изузетног значаја за аустроугарски 
ратни систем. Црна Гора је према 
становништву Боке константно вр-
шила утицај па су они били револу-
ционарно расположени и спремни 
да, чим се укаже прилика, откажу 
лојалност држави чији су били по-
даници, а на коју су увијек гледали 
са подозрењем и као на окупатора.
Својим великим одзивом у борбу у 
редовима црногорске и србијанске 
војске Бокељи су то и потврдили 
непосредно по избијању рата. 

Један од наших ванвременских 
јунака је и архимандрит Леон-
тије Лукин Митровић. Рођен је у 
паштровском селу Подличак, 1878. 
године. Основну школу је похађао 
у манастиру Прасквица, а богосло-
вију у Задру.  Када је избио Први 
балкански рат, пријавио се, зајед-
но са још више од 100 Паштровића 

Будва, новембра 2018. (Студен)БРОЈ 11

БОКА 1914.

ПАШТРОВИЋИ – 
СВЕШТЕНИК ХЕРОЈ

Српска војска на положајима
Солунског фронта

Архимандрит Леонтије Митровић
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Јадранске трупе су биле под ко-
мандом пуковника Драгутина Ми-
лутиновића и састојале су се од 
Другог југословенског пука српске 
војске, старосрбијанских комита, 
Охридског одреда и црногорских 
комита. Главнину снага Јадранског 
одреда чинили су добровољци из 
јужнословенских крајева Аустроу-
гарске. Добивши мандат Генерал-
них снага Антанте Јадранске трупе 
су кренуле из Метохије 8. октобра 
1918. године, преко Скадра у осло-
бађање Црне Горе и Боке. 

Последњи жешћи сукоб одиграо 
се код Подгорице након чега је 1. 
новембра ослобођена Подгорица, 
а потом и Цетиње 5. новембра. 
Први упад у Боку, тадашњу те-
риторију Аустроугарске, којом је 
управљала непрекидно од од Беч-
ког конгреса и 1815. године, десио 
се 6. новембра када је и ослобођен 
Котор. Српска војска је дочекана 
са одушевљењем. На Митровдан, 
8. новембра, побједничка српска 
војска ослободила је Будву. До 9. 
новембра ослобођена је цијела 
Бока которска.

Половином септембра 1918. силе 
Антанте су на Солунском фронту 
покренуле опсежну офанзиву. Са-
везничке трупе са српским једи-
ницама на челу су 25. септембра 
ослободиле Скопље и Штип и пре-
шле Вардар. То је навело Бугарску 
да капитулира већ 29. септембра, 
плашећи се уласка српске војске 
на њену територију и одмазде за 
почињене злочине током окупа-
ције и гушења Топличког устанка.

Одлучна побједа над њемачким је-
диницама однијета је 12. октобра 
код Ниша. До 1. новембра осло-
бођена је цијела Србија и њена 
пријестоница Београд, а потом је 
настављено гоњење непријатеља 
преко Саве, Дрине и Дунава. 

Аустро-Угарска је капитулирала 
3. новембра 1918. Капитулацијом 
Њемачке 11. новембра 1918. Први 
свјетски рат је завршен.

наше куће на бранику Отаџбине. 
Можеш ти и остали бити спокојни 
и са ведрим челом поносити се, 
кад је наша сиромашна кућа дала 
Српству једну десетину војника 
у данима по нас најстрашнијим, 
те можемо благодарити Богу који 
претече, да може без прекора, 
мирно да проводи дане у слобод-
ној и великој будућој српској др-
жави. Ако Бог да, другом прили-
ком, кад Ти пишем, мислим да 
ћу Ти се јавити из близине нашег 
мјеста, те ћу Ти опширније писа-
ти. За сада од свијех нас примите 
брацки поздрав са загрљајем.

Воли Те и љуби Твој брат
Леонтије Митровић с.р.

ПРОБОЈ ФРОНТА!

ОСЛОБОЂЕЊЕ
„Енглески краљ чаја“, Сер Томас 

Липтон: „Никада у животу нисам 
срео народ бољи по души, срдачнији и 

гостољубивији од Срба.“

Божићна честитка за 1916. направљена 
код Солуна спојила је у једну фотографију 

тадашње саборце: Грке, Британце, 
Србе, Италијане, Алжирце, Индијце, 

Вијетнамце, Русе, Французе и Сенегалце

Српска војска пробија фронт и 
решава судбину рата

Гоњење остатака непријатељских
формација по Балкану
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са Аустроугарском и уједињење са 
Србијом или укључење у састав 
заједничке државе. 

Након одласка аустрогуарске војске 
и цивилних власти од 8. до 10. но-
вембра 1918. у сеоским заједницама 
су одржани велики народни збо-
рови на којима су донијете одлу-
ке о уједињењу. На основу одлу-
ка скупштина и одбора народних 
вијећа, Бока се преко свог пред-
ставника ујединила са Србијом.

У Будви постоји више споменика и 
спомен плоча које су подигнуте у 
знак сјећања на борце Првог свјет-
ског рата који су као добровољци 
приступили јединицама српске 
или црногорске војске. Спомен 
плоча изнад улаза у Стари град је 
вјероватно најпознатија јавности 
због све чешћих напада на њу и 
иницијатива одређених поједина-
ца и група да се она уклони. 

Бока је, као територија која је била 
у саставу Аустроугарске, имала 
свој пут ка уједињењу са Србијом, 
независан од Црне Горе и одлука 
Велике народне скупштине. 

Бокељи су били војни обвезни-
ци Аустроугарске царевине, али 
су без обзира на то многи од њих 
а посебно Паштровићи и Грбља-
ни дезертирали и добровољно 
се пријављивали у црногорску и 
српску војску. Због тога су трпјели 
одмазду аустроугарских власти, 
породице су им интерниране, а сва 
имовина, непокретна и покретна 
уништавана и отимана. Нашли су 
се и као борци српске војске у по-
влачењу преко Албаније и пробоју 
Солунског фронта. Још прије рас-
пада Аустроугарске у бокељским 
општинама су илегално основани 
„одбори народних вијећа“ који су у 
својим програмима истицали као 
основни циљ раскидање свих веза 

Брајићи су војскама Црне Горе и 
Србије дали око 130 бораца. Међу 
њима су били и Илија Иванчевић и 
Саво Иванчевић. Илија је пребјегао 
у Црну Гору одмах по избијању рата 
и учестовао у биткама црногорске 
војске све до њеног слома, да би 
се након тога прикључио српској 
војсци и учествовао у пробоју Со-
лунског фронта. Саво Иванчевић 
рођен у Угљешићима на Брајићима 
је такође пребјегао и борио се у цр-
ногорској војсци до њеног слома.

Будва, децембра 2018. (Коледар) ГОДИНА 7527БРОЈ 12

БРАЈИЋИ – 
ИВАНЧЕВИЋИ

УЈЕДИЊЕЊЕ 
БОКЕ СА СРБИЈОМ

Саво М. Иванчевић

Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца
1. децембра 1918. године у Београду

Ослобођење: Српски потпуковник 
Светислав Т. Симовић и Аустро-

Угарски подмаршал Хоусек на вратима 
хотела „Бока“ 

R

СПОМЕНИЦИ
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кустос и чувар и водич. И тако већ 
пуних 58 година. Ђорђева поро-
дица, дјед Саво, солунски борац, 
отац Ђуро и он, чували су Зејтин-
лик и проносили славу будванског 
краја и славне Боке већ готово 100 
година! До данас Ђорђе често пре-
причава Савове ријечи које су пре-
несене са кољена на кољено: „…не 
заборави, сине, никад бол са којим 
су наши, српски војници, хранили 
чежњу за повратком кући, робова-
ли крваво парче своје земље да би 
се на њу вратили. Да загрле поро-
дице које их нису дочекале.  Дјецу 
која их нису упамтила“...

српске војске стоје мирно и дају 
почаст преминулим херојима и 
сабраћи, донесени су са Хиланда-
ра. Дјеца и потомци који дођу на 
гробље, често плачу. Притисне их 
тежина гробова јунака и хероја. 
Ђорђе Михаиловић, чувар ове 
светиње, подучава нас да се дуг 
највећим херојима српским враћа 
чувањем успомене на њих.

Ђорђе Михаиловић је засигурно 
најчувенији од свих живих Грбља-
на. Носилац је ордена Светог Саве 
првог степена и ордена Српске за-
ставе другог степена. Данас овај 
Бокељ врши функцију „амбасадо-
ра“ Боке и Грбља у Солуну. Он је и 

У Петровцу се на Кастелу нала-
зи споменик на коме су исписана 
имена учесника I свјетског рата из 
овог краја. У ризници манастира 
Прасквица налази се зид са бронза-
ним плочама на којима су исписана 
имена свих Паштровића учесника 
ратова за ослобођење 1912-1918. го-
дине, гдје је наведено њихово име, 
прво слово очевог имена и војска 
којој су се придружили.

На згради соколског друштва у Бу-
дви је 1939. године постављена спо-
мен плоча капетану Милану Срзен-
тићу. Поред њега, на истој плочи се 
налазило и име Ђура Зеновића, ро-
дом из Будве кога су аустроугарске 

власти стријељале 1916. године. За 
прилику постављања плоче је ор-
ганизован и Одбор у који су ушли 
Мило Бановић, Данило Рађеновић 
и Анте Словинић.

Можда највећи јунаци у српској 
историји, који су се суочили са 
највећом непријатељском силом 
познатом дотадашњем модер-
ном свијету, њих око 8000 леже 
на Зејтинлику. Овај маузолеј је 
изграђен од камена донијетог 
из свих српских крајева, а окол-
ни чемпреси, који попут славне 

ГРБЉАНИН СОЛУНАЦ

Манастир Прасквица

Спомен плоча на улазу у Стару Будву

Гојко Раичевић
Визуелна решења: Маринко Лугоња

Припрема за штампу: Маринко Лугоња
Будва, новембар 2018

R
Главни уредници: Немања Куљача и 

Маринко Лугоња

Издавач: ЈУ Народна библиотека Будва
За издавача: Мила Баљевић

R

Издавачки одбор: Мила Баљевић, 
др Предраг Зеновић, Марко Кентера, 

НУЖНО СТАВОВИ НАРОДНЕ БИБЛИOТЕКЕ БУДВЕ.

ИЗДАЊЕ МАЛИХ НОВИНА ФИНАНСИРАЛА ЈЕ ЈУ
 НАРОДНА БИБЛИOТЕКА БУДВЕ. ЗА САДРЖАЈ 
ПУБЛИКАЦИЈЕ ОДГОВОРНИ СУ ИСКЉУЧИВО 

АУТОРИ И И ИСКАЗАНИ СТАВОВИ НИСУ 
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70. Божовић (Нико) Иво, Подострог
71. Божовић (Иво) Јоко, Подострог
72. Божовић (Нико) Јоко, Подострог
73. Божовић (Андрија) Крсто, Подострог
74. Божовић (Машо) Крсто, Подострог
75. Божовић (Ђуро) Марко, Подострог
76. Божовић (Иво) Марко, Подострог
77. Божовић (Јоко) Митар, Подострог
78. Божовић (Ђуро) Нико, Подострог
79. Божовић (Иво) Перо, Подострог
80. Божовић (Лазо) Перо, Подострог
81. Божовић (Јоко) Томо, Подострог
82.  Божовић (Нико) Томо, Подострог
83. Божовић (Перо) Томо, Подострог
84. Божовић (Ђуро) Стево, Подострог
85. Божовић (Јово) Стево, Подострог
86. Бојић (Јоко) Ђуро, Паштровићи
87. Борета (Ђуро) Васо, Маини
88. Борета (Никола ) Вукале, Борети
89. Борета (Крсто) Ђуро, Борети
90. Борета (Андрија) Иван, Борети
91. Борета (Митар) Иван, Борети
92. Борета (Крсто) Иво, Борети
93. Борета (Ђуро) Јоко, Борети
94. Борета (Лазо) Јоко, Борети
95. Борета (Никола) Јоко, Борети
96. Борета (Јоко) Крсто, Борети
97. Борета (Лазар) Крсто, Борети
98. Борета (Никола) Марко, Борети
99. Борета (Иво) Нико, Борети
100. Борета (Крсто) Никола, Борети
101. Борета (Ђуро) Раде, Борети
102. Боровић Видо, Будва
103. Боровић Никола, Будва
104. Бошковић Блажо, Будва
105. Бошковић (Блажо) Лука 
106. Бошковић (Блажо) Раде, Будва
107. Брајић (Андрија) Божо, Побори
108. Брајић (Андрија) Иво, Побори

31. Анђус (Митар) Крсто, Паштровићи
32. Анђус (Стијепо) Марко, Паштровићи
33. Анђус (Мило) Перо, Паштровићи
34. Анђус (Стијепо) Радо, Паштровићи
35. Анђус (Стијепо) Саво, Паштровићи
36. Анђус (Иво) Стево, Паштровићи
37. Анђус (Саво) Стево, Паштровићи
38. Анђус (Митар) Шпиро, Паштровићи
39. Арменко (Илија) Андрија, Паштровићи
40. Арменко (Крсто) Митар, Паштровићи
41. Арменко (Лазар) Митар, Паштровићи
42. Арменко К. Петар, Паштровићи
43. Бајковић Стана, Маини, Паштровићи
44. Балић (Лука) Бошко, Паштровићи
45. Балић (Лука) Ђуро, Паштровићи
46. Балић (Нико) Митар, Паштровићи
47. Балић (Крсто) Нико, Паштровићи
48. Бановић (Никола) Лука, Будва
49. Бановић Раде, Будва
50. Батричевић Петар, Будва
51. Бацковић Павле, Будва
52. Бетан Н. Иво, Паштровићи
53. Бечић (Саво) Васо, Паштровићи
54. Бечић (Јоко) Ђуро, Паштровићи
55. Бечић (Ђуро) Лука, Паштровићи
56. Бечић (Ђуро) Митар, Паштровићи
57. Бечић (Перо) Митар, Паштровићи
58. Бечић (Ђуро) Панто, Паштровићи
59. Бечић (Васо) Саво, Паштровићи
60. Бечић (Мило) Стијепо, Паштровићи
61. Бјелица (Крсто) Иво, Лапчићи
62. Бјелица (Станко) Јован, Лапчићи
63. Бјелица (Марко) Крсто, Лапчићи
64. Бјелица (Крсто) Раде, Лапчићи
65. Богдановић (Марко) Богдан, Будва
66. Богдановић (Перо) Марко, Будва
67. Божовић (Лазо) Васо, Подострог
68. Божовић (Ђуро) Вуко, Маини
69. Божовић (Нико) Ђуро, Подострог

1. Алексић (Јоко) Андрија, Брајићи
2. Алексић (Нико) Ђуро, Подострог
3. Алексић (Нико) Јово, Брајићи
4. Алексић (Перо) Мило, Подострог
5. Андрић (Видо) Андрија, Паштровићи
6. Андрић (Лука) Блажо, Паштровићи
 (Албанска споменица)
7. Андрић М. Блажо, Паштровићи
8. Андрић (Андрија) Васо, Паштровићи
9. Андрић (Андрија) Видо, Паштровићи
 (Албанска споменица)
10. Андрић А. Даро, Паштровићи
11. Андрић (Иво) Даро, Паштровићи
12. Андрић (Крсто) Иво, Паштровићи
13. Андрић (Лука) Иво, Паштровићи
14. Андрић И. Крсто, Паштровићи
15. Андрић (Лука) Митар, Паштровићи
  (Албанска споменица)
16. Андрић (Андрија) Петар, Паштровићи
17. Андрић (Лука) Раде, Будва
18. Андрић А. Саво, Паштровићи
19. Андрић (Лука) Саво, Паштровићи
20. Андрић (Марко) Васо, Паштровићи
21. Андровић (Томо) Крсто, Паштровићи
22. Андровић (Шпиро) Јово, Паштровићи
23. Анђус (Нико) Александар, Паштровићи
24. Андђус (Саво) Видо, Паштровићи
25. Анђус (Иво) Данило, Паштровићи
26. Андђус (Видо) Иво, Паштровићи
27. Анђус (Иво) Јово, Паштровићи
28. Анђус (Васо) Јоко, Паштровићи
29. Анђус (Лука) Косто, Паштровићи
30. Анђус (Лука) Крсто, Паштровићи

БУДВАНСКА 
ОПШТИНА

Административна подјела Краљевине Далмације била је другачија, него што је сада у оквиру Црне Горе и устројена је Законом из 1868. године. 
Данашње општине Боке Которске биле су подијељене на 15 општина које су припадале Которском котару (1. Котор, 2. Тиват, 3. Столив, 4. 
Ластва, 5. Жупа, 6. Кртоле, 7. Луштица, 8. Мула, 9. Доброта, 10. Прчањ, 11. Рисан, 12. Пераст, 13. Будва, 14. Паштровићи, 15. Херцег Нови.) Ни 
територије општина се не подударају са стањем из 1914. године. Тако, на примјер, мјеста Пријевор и Ластва Грбаљска која данас припадају 
Будви била су тада у саставу которске општине. Због тога у списку Будванске општине нема Грбљана, њихова имена су на списковима 
из Херцегновске и Которске општине. Паштровићи су у вријеме почетка Великог рата имали засебну општину, али се налазе на списку 
Будванске општине будући да су данас саставни дио општине Будва. 
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195. Греговић (Лука) Томо, Паштровићи
196. Греговић (Илија) Филип, Паштровићи
197. Давидовић Ђуро, Паштровићи
198. Давидовић (Перо) Иво, Паштровићи
199. Давидовић (Јевто) Љубо, Паштровићи
200. Давидовић (Стијепо) Митар,   
   Паштровићи, САД
201. Давидовић Перо, Паштровићи
202. Давидовић Л. Саво, Паштровићи 
(Споменица за рат за ослобођење и  
   уједињење) (Албанска споменица)  
203. Давидовић (Томо) Саво, Паштровићи, САД
204. Давидовић (Лука) Стево, Паштровићи
205. Давидовић (Јевто) Стеван, Паштровићи 
   (Споменица за рат за ослобођење и  
   уједињење) 
206. Давидовић  С. Томо, Паштровићи
207. Давидовић (Видо) Урош,Паштровићи
208. Дапчевић (Анто) Алекса, Брајићи, САД
209. Дапчевић (Филип) Ђуро, Брајићи
210. Дапчевић (Вуко) Иво, Брајићи
211. Дапчевић (Марко) Иво, Брајићи
   (Банатско Карађорђево) (Албанска
   Споменица)
212. Дапчевић (Перо) Иво, Брајићи
213. Дапчевић (Марко) Јоко, Брајићи, САД 
214. Дапчевић Б. Лука, Брајићи
215. Дапчевић (Павић) Марко, Брајићи
216. Дапчевић (Стеван) Марко, Брајићи
217. Дапчевић (Нико) Мило, Брајићи, САД
   (Албанска споменица)
218. Дапчевић (Марко) Митар, Брајићи
219. Дапчевић (Ђуро) Нико, Брајићи 
220. Дапчевић (Јоко) Нико, Брајићи, САД
221. Дапчевић (Иво) Петар, Брајићи
   (Албанска споменица)
222. Дапчевић (Никола) Филип, Брајићи
223. Дивановић (Ристо) Васо, Паштровићи
224. Дивановић (Ристо) Давид, Паштровићи
225. Дивановић (Саво) Ђуро, Паштровићи
226. Дивановић (Филип) Илија, Паштровићи
227. Дивановић (Крсто) Јово, Паштровићи
228. Дивановић (Тодор) Крсто, Паштровићи
229. Дивановић (Ристо) Петар, Паштровићи
230. Дивановић (Илија) Стево, Паштровићи
231. Дулетић (Вуко) Видо, Дулетићи
232. Дулетић (Марко) Драго, Дулетићи
233. Дулетић (Ђуро) Илија, Дулетићи
234. Дулетић (Нико) Јован, Дулетићи
235. Дулетић (Станко) Јоко, Дулетићи
236. Дулетић (Саво) Крсто, Дулетићи
237. Дулетић (Јоко) Марко, Дулетићи
238. Дулетић (Саво) Марко, Дулетићи
239. Дулетић (Илија) Мило, Дулетићи
240. Дулетић (Перо) Мило, Дулетићи
241. Дулетић П. Нико, Дулетићи

151. Вуловић (Нико) Мило, Брајићи
152. Вуловић (Вуко) Перо, Брајићи
153. Вучићевић (Саво) Радо, Паштровићи
154. Гиговић (Марко) Иво, Подострог
155. Гиговић (Марко) Саво, Подострог
156. Гленџа Васо, Будва
157. Гленџа Илија, Будва
158. Гојнић Јошо, Будва
159. Грацун (Саво) Крсто, Паштровићи
160. Грацун (Видо) Лука, Паштровићи
161. Грацун Т. Мило, Паштровићи
162. Грацун (Јово) Нико
163. Грацун (Саво) Перо
164. Греговић (Илија) Андрија (Споменица
   за рат за ослобођење и уједињење)
165. Греговић (Нико) Андрија 
   (Албанска споменица)
166. Греговић (Стево) Борислав
167. Греговић (Васо) Видо
168. Греговић (Марко) Видо
169. Греговић (Стево) Војо
170. Греговић (Лука) Даро
171. Греговић (Нико) Илија
172. Греговић (Митар) Јово (умро у затвору)
173. Греговић (Нико) Косто
174. Греговић (Стијепо) Крсто
175. Греговић (Ђуро) Лазо, Паштровићи, САД
176. Греговић (Видо) Лука, Паштровићи, САД  
   (Албанска споменица)
177. Греговић (Крсто) Марко, Паштровићи
178. Греговић (Нико) Марко, Паштровићи
179. Греговић (Илија) Мато (1896-1917), 
Паштровићи (умро у Француској)
180. Греговић (Андрија) Мило (1880-?),   
   Паштровићи
181. Греговић (Ђуро) Мило , Паштровићи
182. Греговић (Лазо) Митар,Паштровићи
183. Греговић (Васо) Нико, Паштровићи, Сад
184. Греговић  (Ђуро) Нико, Паштровићи
185. Греговић (Павле) Нико, Паштровићи, Сад 
186. Греговић (Митар) Радо, Паштровићи
187. Греговић (Нико) Радо, Паштровићи
188. Греговић (Видо) Саво, Паштровићи,
   Солун, (Медаља за храброст)(Споменица  
   за рат за ослобођење и уједињење)
189. Греговић (Илија) Саво, Паштровићи, 
   САД (Албанска споменица)(Медаља за
   храброст) (Споменица за рат за  
   ослобођење и уједињење)
190. Греговић (Стијепо) Саво, Паштровићи 
191. Греговић (Коста) Сергије, Паштровићи
192. Греговић (Видо) Симо, Паштровићи  
   (Споменица за рат за ослобођење и  
    уједињење) (Албанска споменица)
193. Греговић (Видо) Стево, Паштровићи
194. Греговић (Нико) Стево, Паштровићи

109. Брајић (Ђуро) Иво
110. Василић (Никола) Јово, Будва
111. Верона (Вуко) Иво, Подострог
112. Виловић (Вицко) Анте, Будва
113. Вицковић Бошко, Будва
114. Вукадиновић (Марко) Петар, Будва
115. Вукасовић Косто, Будва
116. Вукићевић Лазар, Подострог
117. Вукићевић (Радо) Јован, Подострог
118. Вуковић (Илија) Васо, Паштровићи,  
   Солун (Споменица за рат за ослобођење
   и уједињење) (Албанска споменица)
119. Вуковић (Лука) Видо, Паштровићи
120. Вуковић (Саво) Ђуро, Паштровићи
121. Вуковић (Ђуро) Иво, Паштровићи
122. Вуковић (Ђуро) Јово, Паштровићи
123. Вуковић (Васо) Крсто, Паштровићи,
   погубљен на Шпањоли
124. Вуковић (Јово) Крсто, Паштровићи
   (Споменица за рат за ослобођење и
   уједињење) (Албанска споменица)
125. Вуковић (Нико) Крсто, Паштровићи
   (Споменица за рат за ослобођење и
   уједињење) (Албанска споменица)
126. Вуковић С. Крсто
127. Вуковић Лазо
128. Вуковић (Видо) Лука
129. Вуковић (Видо) Марко
130. Вуковић (Стијепо) Марко
131. Вуковић (Саво) Мило
132. Вуковић (Андрија) Митар (Споменица
   за рат за ослобођење и уједињење)
   (Албанска споменица)
133. Вуковић (Крсто) Митар (Споменица за
   рат за ослобођење и уједињење)
   (Албанска споменица)
134. Вуковић (Иво) Нико, Паштровићи,
   Дрински фронт (Албанска споменица)
135. Вуковић (Крсто) Радо, Паштровићи,  
   (Споменица за рат за ослобођење и  
   уједињење) (Албанска споменица)
136. Вуковић (Крсто) Саво, Паштровићи
137. Вуковић Н. Стево, Паштровићи
138. Вукотић (Васо) Вуко, Мажићи
139. Вукотић (Јоко) Илија, Мажићи
140. Вукотић  (Томо) Илија, Паштровићи
141. Вукотић (Нико) Јово, Паштровићи
142. Вукотић (Илија) Крсто, Мажићи
143. Вукотић (Томо) Лазо, Паштровићи
144. Вукотић (Саво) Лука, Паштровићи
145. Вукотић (Перо) Митар, Мажићи
146. Вукотић (Петар) Павла, Мажићи
147. Вукотић (Марко) Перо, Мажићи
148. Вукотић (Нико) Саво, Паштровићи
149. Вулетић (Марко) Јован, Побори
150. Вуловић (Вуко) Ђуро, Брајићи
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293. Зеновић (Ђуро) Томо, Паштровићи
294. Зец (Марко) Ђуро, Побори
295. Зец (Марко) Јово, Побори
296. Зец (Ђуро) Јоко, Побори
297. Зец (Нико) Марко, Побори
298. Зец (Саво) Марко, Побори
299. Зец (Марко) Милан, Побори
300. Зец (Саво) Мило, Побори
301. Зец (Саво) Митар, Побори
302. Зец (Крсто) Нико, Побори
303. Зец (Милош) Нико, Побори
304. Зец (Милош) Перо, Побори
305. Зец (Лазо) Раде, Побори
306. Зец (Ђуро) Саво, Побори
307. Ивановић (Крсто) Андрија, Брајићи
308. Ивановић (Богдан) Васо, Брајићи
309. Ивановић (Крсто) Васо, Ивановићи
310. Ивановић (Јово) Ђуро, Ивановићи
311. Ивановић (Саво) Ђуро, Ивановићи
312. Ивановић (Бело) Иво, Ивановићи
313. Ивановић (Крсто) Иво, Маини
314. Ивановић (Марко) Иво, Ивановићи
315. Ивановић (Нико) Иво, Побори
316. Ивановић (Андрија) Илија, Маини
317. Ивановић (Јово) Илија, Ивановићи 
318. Ивановић (Марко) Илија, Ивановићи
319. Ивановић (Иво) Јово, Ивановићи
320. Ивановић (Јово) Крсто, Ивановићи
321. Ивановић (Перо) Крсто, Ивановићи
322. Ивановић (Иво) Марко, Ивановићи
323. Ивановић Ј. Митар, Побори
324. Ивановић (Марко) Митар, Маини
325. Ивановић (Андрија) Нико, Брајићи
326. Ивановић (Иво) Нико, Ивановићи
327. Ивановић (Саво) Нико, Ивановићи
328. Ивановић (Крсто) Никола, Ивановићи
329. Ивановић (Крсто) Перо, Ивановићи
330. Ивановић (Марко) Петар, Ивановићи
331. Иванчевић (Крсто) Андрија, Брајићи
332. Иванчевић (Богдан) Васо, Брајићи
333. Иванчевић (Андија) Душан, Брајићи
334. Иванчевић Ј. Ђуро, Брајићи
335. Иванчевић (Крсто) Иво, Брајићи
336. Иванчевић (Стијепо) Иво, Брајићи
337. Иванчевић (Андрија) Илија, Брајићи,
   (Албанска споменица)
338. Иванчевић (Стијепо) Јоко, Брајићи
339. Иванчевић (Крсто) Марко, Брајићи
340. Иванчевић (Ђуро) Миро, Брајићи
341. Иванчевић (Крсто) Митар, Брајићи
342. Иванчевић (Јоко) Перо, Брајићи
343. Иванчевић (Богдан) Саво, Брајићи
344. Иванчевић (Марко) Саво, Брајићи,
   (Албанска споменица)
345. Иванчевић (Богдан) Томо, Брајићи
346. Иванчевић (Јоко) Томо, Брајићи

242. Дулетић (Станко) Нико, Дулетићи
243. Ђаконовић (Марко) Андрија, 
   Паштровићи
244. Ђаконовић (Нико) Глигор, Паштровићи
245. Ђаконовић (Марко) Јово, Паштровићи
246. Ђаконовић (Иво) Петар, Побори  
247. Ђаконовић (Ђуро) Стево, Побори
248. Ђаконовић (Томо) Филип, Побори
249. Ђедовић М. Јован, Паштровићи
250. Ђедовић (Перо) Марко, Паштровићи
251. Ђедовић Нико, Паштровићи
252. Ђедовић (Лука) Шпиро, Паштровићи
253. Ђурашевић (Марко) Васо, Паштровићи
254. Ђурашевић (Нико) Видо, Паштровићи
255. Ђурашевић (Крсто) Јово, Паштровићи
256. Ђурашевић (Стијепо) Јово, Паштровићи
257. Ђурашевић А. Крсто, Паштровићи
258. Ђурашевић (Нико) Крсто, Паштровићи
   (Медаља за храброст)
259. Ђурашевић Ђ. Лука, Паштровићи
260. Ђурашевић (Нико) Лука, Паштровићи
261. Ђурашевић Т. Марко, Паштровићи
262. Ђурашевић (Лука) Митар, Паштровићи
263. Ђурашевић М. Митар, Паштровићи
264. Ђурашевић (Саво) Нико, Паштровићи
265. Ђурашевић (Стијепо) Симо, Паштровићи
266. Ђурашевић (Лука) Стево, Паштровићи
267. Ђурашевић М. Томо, Паштровићи
268. Ђуришић (Трипо) Анто, Будва
269. Ђурковић (Марко) Никола, Будва
270. Живановић (Иво) Андрија, Брајићи
271. Живановић (Андрија) Ђуро, Брајићи
272. Живановић (Иво) Јоко, Брајићи (Орден
   Карађорђеве звезде са мачевима)
273. Живановић (Јоко) Илија, Брајићи
274. Живковић (Андрија) Марко, Паштровићи
275. Замбелић Ђуро, Будва
276. Замбелић (Шпиро) Радивој, Будва
277. Замбелић (Ђуро) Саво, Будва
278. Зеленичић (Антун) Михајло, Будва
279. Зеленичић (Антун) Славио, Будва
280. Зеновић А. Андрија, Паштровићи
281. Зеновић К. Андрија, Паштровићи
282. Зеновић (Мако) Андрија, Паштровићи
283. Зеновић Ђ. Видо, Паштровићи
284. Зеновић (Илија) Ђуро, Паштровићи
285. Зеновић (Саво) Ђуро, Паштровићи,
   погубљен на Шпањоли 
286. Зеновић (Ђуро) Иво, Паштровићи
287. Зеновић (Видо) Илија, Будва
288. Зеновић (Ђуро) Јово, Паштровићи,
   (Албанска споменица)
289. Зеновић (Крсто) Марко, Паштровићи
290. Зеновић (Ђуро) Мило, Паштровићи
291. Зеновић (Ђуро) Нико, Паштровићи
292. Зеновић (Томо) Нико, Паштровићи

347. Иветић П. Никола, Будва
348. Јовановић (Лазо) Андрија, Паштровићи
349. Јовановић (Лука) Васо, Паштровићи
350. Јовановић (Томо) Глигор, Паштровићи
351. Јовановић (Васо) Иво, Паштровићи
352. Јовановић (Васо) Лука, Паштровићи
353. Јовановић (Лазо) Лука, Паштровићи
354. Јовановић (Васо) Мато, Паштровићи
355. Јовановић (Иво) Митар, Паштровићи
356. Јовановић (Лука) Перо, Паштровићи
357. Јовановић (Глигор) Стево, Паштровићи
358. Јовановић (Лазо) Томо, Паштровићи,
   (Орден Карађорђеве звезде са мачевима)
359. Јовановић (Мато) Томо, Паштровићи 
360. Јовичић (Мило) Вуко, Брајићи
361. Јовичић (Вукале) Ђуро, Брајићи
362. Јовичић (Вукале) Илија, Брајићи
363. Јовичић (Вуко) Мило, Брајићи
364. Јовичић (Перо) Филип, Брајићи
365. Јововић Томо, Будва
366. Јурић Вјекослав, Будва
367. Кажанегра (Јово) Васо, Паштровићи
368. Кажанегра (Нико) Ђуро, Паштровићи
369. Кажанегра (Марко) Иво, Паштровићи
370. Кажанегра (Јоко) Илија, Паштровићи
371. Кажанегра (Илија) Лазо, Паштровићи
372. Кажанегра Н. Лука, Паштровићи
373. Кажанегра (Стијепо) Мило, Паштровићи
374. Кажанегра (Јово) Мирко, Паштровићи
375. Кажанегра (Видо) Нико, Паштровићи
376. Кажанегра (Лазо) Нико, Паштровићи
377. Кажанегра (Јово) Панто, Паштровићи
378. Кажанегра Раде, Паштровићи
379. Кажанегра (Јово) Ристо, Паштровићи
380. Кажанегра (Нико) Стијепо, Паштровићи
381. Кажанегра (Вуко) Томо, Паштровићи
382. Кажанегра (Јово) Томо, Паштровићи
383. Кажанегра (Лазо) Томо, Паштровићи
384. Кажанегра (Видо) Шпиро, Паштровићи
385. Калађурђевић Ј. Јанко, Паштровићи
386. Калађурђевић (Андрија) Јово, Паштровићи
387. Калађурђевић Р. Лука, Паштровићи
388. Калађурђевић (Лука) Марко, Паштровићи
389. Калађурђевић (Јово) Мило, Паштровићи
390. Калађурђевић (Стијепо) Мило, Паштровићи
391. Калађурђевић (Лазо) Радо, Паштровићи
392. Калађурђевић (Јово) Ранко, Паштровићи
393. Калађурђевић (Андрија) Ристо,
   Паштровићи, утопио се под Медовом
394. Калоштро (Иван) Илија, Паштровићи
395. Калоштро С. Јово, Паштровићи
396. Калоштро С. Марко, Паштровићи,
   погубљен на Шпањоли
397. Каписода (Петар) Јоко, Побори
398. Каписода (Јоко) Крсто, Побори
399. Каписода (Митар) Крсто, Побори
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509. Љумовић (Божо) Раде, Будва
510. Магуд (Лука) Марко, Паштровићи
511. Маинић (Ђуро) Иво, Паштровићи
   (Албанска споменица)
512. Маинић (Ђуро) Лука, Паштровићи
   (Албанска споменица)
513. Маинић (Илија) Томо, Паштровићи
514. Маринковић (Вуко) Ђуро, Брајићи
515. Маринковић Марко, Брајићи
516. Маринковић (Ђукан) Миле, Брајићи
517. Маркићевић (Митар) Мило, Паштровићи
518. Маркићевић (Јово) Никола, Паштровићи
519. Маркићевић (Анто) Петар, Будва
520. Маркићевић (Ђоко) Петар, Будва
521. Маркићевић (Лука) Стево, Паштровићи
522. Маркићевић (Лука) Шпиро, Паштровићи
523. Маркишић (Јоко) Нико, Будва
524. Марковић (Јово) Блажо, Марковићи
525. Марковић (Јово) Вуко, Марковићи
526. Марковић (Илија) Ђуро, Марковићи
527. Марковић (Марко) Ђуро, Марковићи
528. Марковић (Шуто) Ђуро, Марковићи
529. Марковић (Пуро) Иво, Марковићи
530. Марковић (Радо) Иво, Марковићи
531. Марковић (Војин) Илија, Марковићи
532. Марковић (Ђуро) Јово, Марковићи
533. Марковић (Нико) Јово, Марковићи
534. Марковић (Радо) Јован, Марковићи
535. Марковић (Иво) Јоко, Марковићи
536. Марковић (Лазо) Јоко, Марковићи
537. Марковић (Јоко) Крсто, Марковићи
538. Марковић (Перо) Крсто, Марковићи
539. Марковић (Иво) Лука, Марковићи
540. Марковић (Вуко) Марко, Марковићи
541. Марковић (Ђуро) Марко, Марковићи
542. Марковић (Јово) Марко, Марковићи
543. Марковић (Лазо) Марко, Марковићи
544. Марковић (Пуро) Марко, Марковићи
545. Марковић (Раде) Марко, Марковићи
546. Марковић (Станко) Марко, Марковићи
547. Марковић (Илија) Мило, Марковићи
548. Марковић (Ђуро) Нико, Марковићи
549. Марковић (Јово) Нико, Марковићи
550. Марковић (Лазо) Нико, Марковићи
551. Марковић (Пуро) Нико, Марковићи
552. Марковић (Станко) Нико, Марковићи
553. Марковић (Крсто) Никола, Марковићи
554. Марковић (Вуко) Перо, Марковићи
555. Марковић (Ђуро) Перо, Марковићи
556. Марковић (Јово) Перо, Марковићи
557. Марковић (Марко) Раде, Марковићи
558. Марковић (Перо) Раде, Марковићи
559. Марковић (Јово) Саво, Марковићи
560. Марковић (Ђуро) Симо, Марковићи
561. Марковић (Перо) Симо, Марковићи,
   Орден Карађорђеве звезде 

455. Куљача (Саво) Андрија, Паштровићи
456. Куљача (Иво) Богдан, Паштровићи
457. Куљача Ј. Васо, Паштровићи
458. Куљача (Саво) Видо, Паштровићи
459. Куљача (Крсто) Иво, Паштровићи
460. Куљача (Иво) Јово, Паштровићи
461. Куљача (Стијепо) Јоко, Паштровићи
462. Куљача (Стијепо) Лазар, Паштровићи
463. Куљача (Крсто) Лука, Паштровићи
464. Куљача (Саво) Лука, Паштровићи
465. Куљача (Нико) Марко, Паштровићи
466. Куљача (Марко) Мило, Паштровићи
467. Куљача (Стијепо) Митар, Паштровићи,
   утопио се под Медовом
468. Куљача (Андрија) Нико, Паштровићи
469. Куљача (Томо) Нико, Паштровићи
470. Куљача (Иво) Никола, Паштровићи
471. Куљача (Саво) Перо, Паштровићи
472. Куљача (Лазо) Ристо, Паштровићи
473. Куљача (Јоко) Саво, Паштровићи
474. Куљача (Перо) Саво, Паштровићи
475. Куљача (Перо) Тодор, Паштровићи
476. Лазовић (Станко) Васо, Подострог
477. Лазовић (Филип) Иво, Подострог
478. Лазовић (Пуро) Јово, Подострог
479. Лазовић (Пуро) Перо, Подострог
480. Лазовић (Нико) Пуро, Подострог
481. Лазаревић (Нико) Иво, Подострог
482. Лијешевић (Јоко) Вуко, Подострог
483. Лијешевић (Мило) Лука, Подострог
484. Лијешевић (Нико) Марко, Подострог
485. Лијешевић (Петар) Мило, Подострог
486. Лијешевић (Нико) Петар, Подострог
487. Лијешевић (Стево) Раде, Подострог
488. Лијешевић (Стево) Ристо, Подострог
489. Лијешевић (Божо) Симо, Подострог
490. Лијешевић (Мило) Станко, Подострог
491. Лијешевић (Вуко) Стево, Подострог
492. Ленац Крсто, Будва
493. Лукетић (Стијепо) Лука, Паштровићи
494. Лукетић (Стијепо) Петар, Паштровићи
495. Лукетић (Крсто) Шпиро, погинуо код
   Краљева
496. Лучић (Јово) Богдан, Брајићи
497. Лучић (Јово) Иво, Брајићи
498. Лучић (Јоко) Крсто, Мажићи
499. Лучић (Лука) Марко, Брајићи
500. Лучић (Митар) Мило, Брајићи
501. Лучић (Андрија) Перо, Мажићи
502. Лучић (Лука) Томо, Брајићи
503. Љубиша (Михајло) Давид, Паштровићи
504. Љубиша (Илија) Лука, Паштровићи
505. Љубиша И. Мило, Паштровићи
506. Љубиша (Стијепо) Нико, Паштровићи
507. Љубиша (Стијепо) Томо, Паштровићи
508. Љумовић (Божина) Богић, Будва

400. Каписода (Петар) Крсто, Побори
401. Кентера М. Васо, Паштровићи
402. Кентера (Васо) Видо, Паштровићи
403. Кентера (Лука) Иво, Паштровићи
404. Кентера (Јово) Илија, Паштровићи
405. Кентера (Лазо) Крсто, Паштровићи
406. Кентера (Симо) Крсто, Паштровићи
407. Кентера (Стијепо) Лазо, Паштровићи
408. Кентера Л. Марко, Паштровићи
409. Кентера И. Марко, Паштровићи
410. Кентера (Васо) Нико, Паштровићи
411. Кентера М. Нико, Паштровићи
412. Кентера (Ђуро) Перо, Паштровићи
413. Кентера (Илија) Стево, Паштровићи
414. Кентера (Лазо) Стево, Паштровићи
415. Кентера (Јоко) Томо, Паштровићи
416. Кентера (Шпиро) Филип, Паштровићи
417. Клапавица (Лука) Томо, Паштровићи
418. Клаћ (Паво) Владо, Брајићи
419. Клаћ (Вуко) Ђуро, Брајићи
420. Клаћ (Нико) Илија, Брајићи
421. Клаћ (Перо) Јоко, Брајићи
422. Клаћ (Вуко) Митар, Брајићи
423. Клаћ (Перо) Нико, Брајићи
424. Клаћ (Михајло) Паво, Брајићи
425. Клаћ (Јоко) Перо, Брајићи
426. Клаћ (Митар) Петар, Брајићи
427. Клаћ (Јоко) Филип, Брајићи
428. Кнежевић (Јоко) Блажо, Подострог
429. Кнежевић (Марко) Божо, Подострог
430. Кнежевић (Ђуро) Иво, Подострог,
   утопио се под Медовом
431. Кнежевић (Јошо) Илија, Побори
432. Кнежевић (Станко) Илија, Подострог
433. Кнежевић (Марко) Јоко, Подострог
434. Кнежевић (Васо) Крсто, Подострог
435. Кнежевић (Илија) Крсто, Побори
436. Кнежевић (Војин) Марко, Побори
437. Кнежевић (Илија) Марко, Подострог
438. Кнежевић (Станко) Марко, Подострог
439. Кнежевић (Марко) Нико, Подострог
440. Кнежевић (Јоко) Ристо, Подострог
441. Кнежевић (Иво) Стево, Подострог
442. Ковачевић Андрија, Брајићи
443. Ковачевић Крсто, Будва
444. Ковачевић Нико, Брајићи
445. Краповић (Нико) Ђуро, Мажићи
446. Краповић (Васо) Нико, Мажићи
447. Краповић (Васо) Перо, Мажићи
448. Краповић (Радо) Перо, Мажићи
449. Краповић (Нико) Саво, Мажићи
450. Краповић (Иво) Стево, Мажићи
451. Кузман (Лука) Ђуро, Побори
452. Кузман (Лука) Иво, Побори
453. Кузман Лука, Побори
454. Кузман (Лука) Марко, Побори
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666. Митровић (Митар) Лазо, Паштровићи
667. Митровић (Иво) Лазо, Паштровићи
668. Митровић (Илија) Лазо, Паштровићи
669. Митровић (Лука) Леонтије, Паштровићи
670. Митровић (Томо) Лука, Паштровићи
671. Митровић (Мило) Марко, Паштровићи
672. Митровић (Перо) Милан, Паштровићи
673. Митровић (Иво) Мило, Паштровићи, 
   погубљен на Шпањоли
674. Митровић (Ристо) Мило, Паштровићи
675. Митровић (Лука) Митар, Паштровићи
676. Митровић (Ристо) Митар, Паштровићи
677. Митровић (Марко) Нико, Паштровићи
678. Митровић (Стијепо) Нико, Паштровићи
679. Митровић (Тодор) Перо, Паштровићи
680. Митровић (Митар) Радо, Паштровићи
681. Митровић (Иво) Ристо, Паштровићи
682. Митровић (Андрија) Саво, Паштровићи
683. Митровић (Илија) Саво, Паштровићи
684. Митровић (Нико) Стево, Паштровићи
685. Митровић (Глигор) Симо, Паштровићи
686. Митровић Р. Симо, Паштровићи
687. Митровић (Васо) Томо, Паштровићи
688. Митровић (Глигор) Урош, Паштровићи
689. Митровић (Саво) Шпиро, Паштровићи
690. Миџор (Нико) Божидар, Паштровићи
691. Миџор (Даро) Митар, Паштровићи
692. Миџор (Ђуро) Митар, Паштровићи
693. Миџор (Томо) Митар, Паштровићи
694. Миџор (Андрија) Марко, Паштровићи
695. Миџор (Васо) Нико, Паштровићи, 
   утопио се под Медовом
696. Мрђен С. Раде, Брајићи
697. Никлановић (Иво) Божо, Паштровићи
698. Николић (Саво) Видо, Подострог
699. Николић (Видо) Илија, Подострог
700. Николић (Јоко) Марко, Подострог
701. Николић Милан, Будва
702. Николић (Јоко) Нико, Подострог
703. Николић (Видо) Саво, Подострог
704. Николић (Јоко) Стево, Подострог
705. Николић Шпиро, Будва
706. Новаковић (Ника) Васо, Паштровићи
707. Новаковић Илија, Будва
708. Павићевић (Радуле) Вељко, Будва
709. Павићевић (Радуле) Јоко, Будва
710. Павићевић (Станко), Будва
711. Павловић (Видо) Ђуро, Паштровићи
712. Павловић (Крсто) Јово, Паштровићи
713. Павловић (Нико) Марко, Паштровићи
714. Павловић (Саво) Марко, Паштровићи
715. Павловић (Стијепо) Нико, погубљен на 
   Шпањоли
716. Павловић (Лазо) Перо, Паштровићи
717. Павловић (Јово) Саво, (Албанска споменица)
718. Павловић (Нико) Стево, Паштровићи

614. Медиговић (Нико) Крсто, Паштровићи, 
   (Споменица за рат за ослобођење и 
   уједињење) (Албанска споменица)
615. Медиговић (Јово) Лазо, Паштровићи
616. Медиговић (Крсто) Лука, Паштровићи
617. Медиговић (Иван) Мило, Паштровићи
618. Медиговић (Перо) Симо, Паштровићи 
619. Медиговић (Мило) Тодор, Паштровићи 
620. Медин В. Васо, Паштровићи
621. Медин (Стево) Васо, Паштровићи
622. Медин (Саво) Видо, Паштровићи
623. Медин (Васо) Велимир, Паштровићи
624. Медин (Стијепо) Иво, Паштровићи
625. Медин (Нико) Илија, Паштровићи
626. Медин (Саво) Лука, Паштровићи
627. Медин (Нико) Марко, Паштровићи
628. Медин В. Мило, Паштровићи
629. Медин (Саво) Митар, Паштровићи
630. Медин (Иво) Радо, Паштровићи
631. Медин (Илија) Радо, Паштровићи
632. Медин (Андрија) Саво, Паштровићи
633. Медин (Лука) Саво, Паштровићи
634. Медин (Васо) Стево, Паштровићи, 
   (Споменица за рат за ослобођење и 
   уједињење)
635. Медин (Иво) Стијепо, Паштровићи
636. Миковић (Лазо) Андрија, Паштровићи
637. Миковић (Тодор) Андрија, Паштровићи
638. Миковић (Лазо) Вуко, Паштровићи
639. Миковић (Јоко) Ђуро, Паштровићи
640. Миковић (Митар) Иво, Паштровићи
641. Миковић (Видо) Јово, Паштровићи
642. Миковић (Саво) Јово, Паштровићи
643. Миковић (Крсто) Лазо, Паштровићи
644. Миковић (Андрија) Митар, Паштровићи
645. Миковић (Крсто) Митар, Паштровићи
646. Миковић (Тодор) Митар, Паштровићи
647. Миковић (Лука) Нико, Паштровићи
648. Миковић Р. Радо, Паштровићи
649. Милић (Крсто) Иво, Будва,
650. Милић (Марко) Јово, Маини
651. Милић (Марко) Крсто, Будва
652. Милић (Крсто) Раде, (Албанска споменица)
653. Милутиновић (Марко) Стево, Паштровићи
654. Мирковић (Шпиро) Мило, Будва
655. Мирковић (Крсто) Шпиро, Будва
656. Митровић (Нико) Бошко, Паштровићи
657. Митровић (Ристо) Бошко, Паштровићи
658. Митровић (Илија) Видо, Паштровићи
659. Митровић (Лука) Ђуро, Паштровићи
660. Митровић (Нико) Иво, Паштровићи
661. Митровић (Тодор) Иво, Паштровићи
662. Митровић (Перо) Илија, Паштровићи
663. Митровић (Перо) Јово, Паштровићи
664. Митровић (Ђуро) Крсто, Паштровићи
665. Митровић (Иво) Крсто, Паштровићи

562. Марковић (Крсто) Стево, Марковићи
563. Марковић (Вуко) Филип, Марковићи
564. Марковић (Лазо) Филип, Марковићи
565. Мартиновић (Вуко) Божо, Брајићи
566. Мартиновић (Ђуро) Васо, Брајићи
567. Мартиновић (Иво) Васо, Брајићи 
568. Мартиновић (Андрија) Вукале, Брајићи
569. Мартиновић (Иво) Вукале, Брајићи
570. Мартиновић (Илија) Вуко, Брајићи
571. Мартиновић (Нико) Душан, Брајићи
572. Мартиновић (Вуко) Ђуро, Брајићи
573. Мартиновић (Иво) Ђуро, Брајићи
574. Мартиновић (Јоко) Ђуро, Брајићи
575. Мартиновић (Нико) Ђуро, Брајићи 
576. Мартиновић (Томо) Ђуро, Брајићи
577. Мартиновић (Вуко) Иво, Брајићи
578. Мартиновић (Голуб) Иво, Брајићи
579. Мартиновић (Ђуро) Иво, Брајићи
580. Мартиновић (Јоко) Иво, 
   (Албанска споменица)
581. Мартиновић (Нико) Иво, Брајићи
582. Мартиновић (Стијепо) Иво, Брајићи
583. Мартиновић (Томо) Иво, Брајићи
584. Мартиновић (Стијепо) Илија, Брајићи 
585. Мартиновић (Иво) Јоко, Брајићи
586. Мартиновић (Вуко) Крсто, Брајићи
587. Мартиновић (Симон) Крсто, Брајићи
588. Мартиновић (Ђуро) Лука, Брајићи
589. Мартиновић (Иво) Лука, Брајићи
590. Мартиновић (Марко) Лука, Брајићи
591. Мартиновић (Митар) Лука, Брајићи
592. Мартиновић Н. Лука, Брајићи, (Орден 
   Карађорђеве звезде са мачевима)
593. Мартиновић (Иво) Марко, Брајићи
594. Мартиновић (Ђуро) Марко, Брајићи
595. Мартиновић (Митар) Мило, Брајићи
596. Мартиновић (Ђуро) Мило, Брајићи
597. Мартиновић (Стијепо) Мило, Брајићи
598. Мартиновић (Гашо) Митар, Брајићи
599. Мартиновић (Думо) Нико, Брајићи
600. Мартиновић (Ђуро) Нико, Брајићи
601. Мартиновић (Марко) Нико, Брајићи
602. Мартиновић (Митар) Нико, Брајићи
603. Мартиновић (Саво) Нико, Брајићи
604. Мартиновић (Вуко) Ристо, Брајићи,
   (Орден Карађорђеве звезде са мачевима)
605. Мартиновић (Иво) Саво, Брајићи
606. Мартиновић (Нико) Саво, Брајићи, 
   (Орден Карађорђеве звезде са мачевима)
607. Мартиновић (Марко) Стијепо, Брајићи
608. Мартиновић (Саво) Томо, Брајићи
609. Медиговић (Саво) Андрија, Паштровићи
610. Медиговић (Марко) Давид, Паштровићи
611. Медиговић С. Даро, Паштровићи
612. Медиговић (Перо) Иво, Паштровићи
613. Медиговић (Андрија) Крсто, Паштровићи
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819. Радоњић (Крсто) Нико, Лапчићи
820. Радоњић (Марко) Перо, Лапчићи
821. Радоњић (Иво) Станко, Лапчићи
822. Радуловић (Перо) Иво, Марковићи
823. Радуловић (Марко) Илија, Марковићи
824. Радуловић (Илија) Јово, Марковићи
825. Радуловић (Перо) Јово, Марковићи
826. Радуловић (Марко) Нико, Марковићи
827. Радуловић (Раде) Нико, Марковићи
828. Радуловић (Јоко) Петар, Марковићи
829. Радуловић (Перо) Раде, Марковићи
830. Радуловић (Јово) Саво, Марковићи
831. Радуловић (Илија) Саво, Марковићи
832. Радуловић Тодор, Будва
833. Рађеновић (Видо) Андрија, Паштровићи
834. Рађеновић (Андрија) Бошко, Паштровићи
835. Рађеновић Н. Даро, Паштровићи
836. Рађеновић (Перо) Иво, Паштровићи
837. Рађеновић (Петар) Јово, Паштровићи
838. Рађеновић (Илија) Крсто, Паштровићи
839. Рађеновић (Нико) Крсто, Паштровићи
840. Рађеновић (Нико) Љубо, Паштровићи
841. Рађеновић М. Милош, Паштровићи
842. Рађеновић (Петар) Милош, Паштровићи
843. Рађеновић (Петар) Митар, Паштровићи
844. Рађеновић И. Саво, Паштровићи
845. Рађеновић (Видо) Томо, Паштровићи
846. Раичковић (Крсто) Ђуро, Брајићи
847. Раичковић (Иво) Јоко, Брајићи
848. Раичковић (Митар) Иво, Брајићи
849. Раичковић (Иво) Марко, Брајићи
850. Раичковић (Јоко) Митар, Брајићи
851. Раичковић (Митар) Нико, Брајићи
852. Рајковић (Војо) Нико, Будва
853. Рафаиловић (Крсто) Васо, Паштровићи
854. Рафаиловић (Јоко) Видо, Паштровићи
855. Рафаиловић (Лука) Видо, Паштровићи
856. Рафаиловић (Митар) Давид, Паштровићи
857. Рафаиловић (Илија) Даро, Паштровићи
858. Рафаиловић (Илија) Ђуро, Паштровићи
859. Рафаиловић (Перо) Јово, Паштровићи
860. Рафаиловић (Лука) Крсто, Паштровићи
861. Рафаиловић (Лука) Косто, Паштровићи
862. Рафаиловић (Филип) Мило, Паштровићи
863. Рафаиловић (Нико) Митар, Паштровићи
864. Рафаиловић (Илија) Петар, Паштровићи
865. Рафаиловић (Марко) Саво, Паштровићи
866. Рафаиловић (Лука) Симо, Паштровићи
867. Рафаиловић (Саво) Стијепо, Паштровићи
868. Рацановић (Вуко) Божо, Подострог
869. Рацановић (Крсто) Ђуро, Подострог
870. Рацановић (Ђуро) Иво, Подострог
871. Рацановић (Перо) Илија, Подострог, 
   утопио се под Медовом
872. Рацановић (Јоко) Перо, Подострог
873. Рацановић (Вуко) Станко, Подострог

766. Прентовић (Јоко) Васо, Брајићи
767. Прентовић (Ђуро) Вукале, Брајићи
768. Прентовић (Вукан) Ђуро, Брајићи
769. Прентовић (Зеко) Ђуро, Брајићи
770. Прентовић (Марко) Ђуро, Брајићи
771. Прентовић (Перо) Ђуро, Брајићи
772. Прентовић (Ђуро) Зеко, Брајићи
773. Прентовић (Перо) Крсто, Брајићи
774. Прентовић (Нико) Митар, Брајићи
775. Прентовић (Андрија) Нико, Брајићи
776. Прентовић (Андрија) Перо, Брајићи
777. Прентовић (Перо) Шуто, Брајићи
778. Прибиловић (Јово) Андрија, Подострог, 
   утопио се под Медовом
779. Прибиловић (Станко) Божо, Подострог
780. Прибиловић (Лазо) Ђуро, Подострог
781. Прибиловић (Јово) Иво, Подострог
782. Прибиловић (Ђуро) Јово, Подострог
783. Прибиловић (Иво) Јоко, Подострог, 
   утопио се под Медовом
784. Прибиловић (Јоко) Крсто, Подострог
785. Прибиловић (Станко) Мило, Подострог
786. Прибиловић (Марко) Нико, Подострог
787. Прибиловић (Филип) Нико, Подострог
788. Прибиловић (Јово) Марко, Подострог
789. Прибиловић (Иво) Саво, Подострог, 
   утопио се под Медовом
790. Прибиловић (Нико) Станко, Подострог
791. Прибиловић (Иво) Стево, Подострог
792. Прибиловић (Ђуро) Стево, Подострог
793. Прибиловић (Нико) Томо, Подострог
794. Прибиловић (Нико) Филип, Подострог
795. Радовић (Мило) Владимир, Паштровићи 
796. Радовић (Марко) Ђуро, Паштровићи
797. Радовић (Нико) Јово, Паштровићи
798. Радовић (Ристо) Лука, Паштровићи
799. Радовић (Митар) Марко, Паштровићи
800. Радовић (Митар) Саво, Паштровићи 
801. Радоњић (Ђуро) Андрија, Борети
802. Радоњић (Андрија) Ђуро, Лапчићи
803. Радоњић (Иво) Ђуро, Маини
804. Радоњић (Крсто) Иво, Лапчићи
805. Радоњић (Никола) Илија, Лапчићи
806. Радоњић (Марко) Јово, Лапчићи
807. Радоњић (Перо) Јово, Лапчићи
808. Радоњић (Илија) Јоко, Лапчићи
809. Радоњић (Љубо) Лазар, Лапчићи
810. Радоњић (Марко) Лука, Лапчићи
811. Радоњић (Никола) Лука, Лапчићи
812. Радоњић (Андрија) Марко, Лапчићи
813. Радоњић (Ђуро) Марко, Лапчићи
814. Радоњић (Иво) Марко, Лапчићи
815. Радоњић (Илија) Марко, Лапчићи
816. Радоњић (Марко) Мило, Лапчићи 
817. Радоњић (Ђуро) Нико, Лапчићи
818. Радоњић (Иво) Нико, Маини

719. Папан (Лазо) Радо, Паштровићи
720. Паштровић Борко, Паштровићи
721. Перазић (Лука) Божидар, Паштровићи
722. Перазић (Шпиро) Илија, Паштровићи
723. Перазић Л. Лазо, Паштровићи
724. Перазић (Лука) Нико, Паштровићи
725. Перазић (Видо) Саво, Паштровићи, 
   (Споменица за рат за ослобођење и 
   уједињење) (Албанска споменица)
726. Петровић (Илија) Васо, Будва
727. Петровић (Милан) Видо, Будва
728. Петровић Илија, Будва
729. Петровић (Илија) Јован, Будва
730. Петровић (Милан) Јован, Будва
731. Петровић Милан, Будва
732. Пињатић (Ника) Јово, Подострог
733. Пићан (Рада) Нико, Будва
734. Пљошта (Саво) Ђуро, Брајићи
735. Пљошта (Нико) Марко, Брајићи
736. Пљошта (Стијепо) Нико, Брајићи
737. Пљошта (Вуко) Саво, Брајићи
738. Поповић (Илија) Бошко, Брајићи, 
   (Албанска споменица)
739. Поповић (Дума) Васо, Брајићи, 
   (Албанска споменица)
740. Поповић (Вуко) Ђуро, Брајићи
741. Поповић (Ника) Иво, Паштровићи, 
   стријељан у Леденицама
742. Поповић (Бело) Илија, Брајићи, 
   (Албанска споменица)
743. Поповић (Новак) Илија, Брајићи
744. Поповић (Иво) Јоко, Брајићи
745. Поповић (Илија) Јоко, Брајићи
746. Поповић (Мило) Јоко, Брајићи
747. Поповић (Новак) Јоко, Брајићи
748. Поповић (Думо) Крсто, Брајићи, 
   (Албанска споменица)
749. Поповић (Ђуро) Крсто, Брајићи
750. Поповић (Мило) Лука, Брајићи
751. Поповић (Батрић) Марко, Брајићи
752. Поповић (Нико) Митар, Брајићи
753. Поповић (Думо) Нико, Брајићи
754. Поповић (Ристо) Нико, Брајићи
755. Поповић (Јоко) Перо, Брајићи
756. Поповић (Батрић) Ристо, Брајићи 
757. Поповић (Ђуро) Ристо, Брајићи
758. Поповић (Јоко) Ристо, Брајићи
759. Поповић (Перо) Ристо, Брајићи
760. Поповић Силвестар, Будва
761. Поповић Станко, Будва
762. Поповић (Думо) Шпиро, Брајићи
763. Прентовић (Перо) Андрија, Брајићи, 
   (Албанска споменица)
764. Прентовић (Андрија) Бошко, Брајићи, 
   (Албанска споменица)
765. Прентовић (Шуто) Бошко, Брајићи
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977. Суђић (Митар) Стево, Паштровићи, 
   умро у Француској
978. Тановић (Марко) Васо, Подострог
979. Тановић (Перо) Јоко, Подострог
980. Тановић (Стево) Перо, Подострог
981. Тодорица (Иво) Митар, Паштровићи
982. Урбан Анте, Будва
983. Франета (Лука) Вукале, Лапчићи 
984. Франета (Иво) Вуко, Лапчићи
985. Франета (Јоко) Ђуро, Лапчићи
986. Франета (Јоко) Иво, Лапчићи
987. Франета (Перо) Јован, Лапчићи
988. Франета (Матија) Лука, Лапчићи
989. Франета (Ђуро) Марко, Лапчићи
990. Франета (Радо) Марко, Лапчићи
991. Франета (Станко) Марко, Лапчићи
992. Франета (Андрија) Матија, Лапчићи
993. Франета (Андрија) Митар, Лапчићи
994. Франета (Иво) Нико, Лапчићи
995. Франета (Радо) Перо, Лапчићи
996. Франета (Томо) Петар, Лапчићи
997. Франета (Марко) Раде, Лапчићи
998. Франета (Радо) Саво, Лапчићи
999. Франета (Ђуро) Стево, Лапчићи
1000. Франета (Томо) Шуто, Лапчићи
1001. Франићевић (Илија) Ђуро, Паштровићи
1002. Франићевић (Илија) Иво, Паштровићи
1003. Франићевић (Митар) Марко, Паштровићи
1004. Франићевић С. Мило, Паштровићи, 
    погинуо у Француској
1005. Франићевић М. Шпиро, Паштровићи
1006. Франовић Ђ. Лазо, Паштровићи
1007. Франовић (Саво) Марко, Паштровићи
1008. Франовић (Крсто) Никола, Паштровићи
1009. Франовић (Саво) Стево, Паштровићи
1010. Франовић (Саво) Томо, Паштровићи
1011. Чворовић Новак, Будва
1012. Чупић Вуко, Будва
1013. Чупић Ђуро, Будва
1014. Чупић Радован, Будва
1015. Чучук (Ђуро) Лука, Паштровићи
1016. Чучук (Шпиро) Митар, Паштровићи
1017. Чучук (Лука) Нико, Паштровићи
1018. Џамања (Нико) Петар, Паштровићи
1019. Шканата (Ђуро) Крсто, Побори
1020. Шовран (Божо) Нико, Побори
1021. Шовран (Божо) Перо, Побори
1022. Шољага С. Ђуро,
1023. Шољага М. Јово, 
1024. Шољага (Лука) Јова, (Споменица за рат 
    за ослобођење и уједињење)
1025. Шољага И. Крсто, Паштровићи
1026. Шољага С. Мило, Паштровићи
1027. Шољага (Крсто) Митар, Паштровићи
1028. Шољага (Стијепо) Митар, Паштровићи
1029. Шољага (Мило) Петар, Паштровићи

925. Станишић (Марко) Илија, Станишићи
926. Станишић (Саво) Илија, Станишићи
927. Станишић (Ђуро) Јован, Станишићи
928. Станишић (Нико) Јово, Станишићи
929. Станишић (Ђуро) Јоко, Станишићи
930. Станишић (Иво) Јоко, Станишићи
931. Станишић (Марко) Јоко, Станишићи
932. Станишић (Нико) Јоко, Станишићи
933. Станишић (Вукале) Крсто, Станишићи
934. Станишић (Перо) Крсто, Станишићи
935. Станишић (Стијепо) Крсто, Станишићи
936. Станишић (Андрија) Марко, Станишићи
937. Станишић (Иво) Марко, Станишићи
938. Станишић (Андрија) Нико, Станишићи
939. Станишић (Иво) Нико, Станишићи
940. Станишић (Саво) Нико, Станишићи
941. Станишић Павле, Будва  
942. Станишић (Андрија) Перо, Станишићи
943. Станишић (Јоко) Перо, Борети
944. Станишић (Марко) Перо, Станишићи
945. Станишић (Радо) Перо, Станишићи
946. Станишић (Саво) Перо, Станишићи
947. Станишић (Стијепо) Перо, Станишићи
948. Станишић (Јоко) Раде, Станишићи 
949. Станишић (Перо) Раде, Станишићи
950. Станишић (Перо) Ристо, Станишићи
951. Станишић Стево, Маини 
952. Станишић (Иво) Филип, Станишићи
953. Станишић (Вуко) Андрија, Станишићи, 
   (Медаља за храброст)
954. Стојановић (Стеван) Андрија, Брајићи
955. Стојановић (Никола) Блажо, Брајићи
956. Стојановић (Марко) Бошко, Брајићи
957. Стојановић (Иво) Ђуро, Брајићи
958. Стојановић (Дамјан) Иво, Брајићи
959. Стојановић (Михајло) Иво, Брајићи
960. Стојановић (Перо) Илија, Брајићи
961. Стојановић (Митар) Крсто, Брајићи
962. Стојановић (Шуто) Крсто, Брајићи
963. Стојановић Марко, Брајићи
964. Стојановић (Ђуро) Митар, Брајићи
965. Стојановић (Којо) Митар, Брајићи
966. Стојановић (Ђуро) Перо, Брајићи
967. Стојановић (Никола) Перо, Брајићи
968. Стојановић Раде, Брајићи
969. Стојановић (Марко) Ристо, Брајићи
970. Суђић (Крсто) Бошко, Паштровићи, 
   (Албанска споменица)
971. Суђић (Лука) Душан, Паштровићи
972. Суђић (Крсто) Иво, Паштровићи, 
   (Албанска споменица)
973. Суђић (Марко) Јово, Паштровићи
974. Суђић С. Мило, Паштровићи
975. Суђић (Душан) Митар, Паштровићи
976. Суђић (Крсто) Симо, Паштровићи, 
   (Албанска споменица)

874. Рацановић (Перо) Стево, Подострог
875. Рацановић (Иво) Томо, Подострог
876. Рацановић (Крсто) Томо, Подострог
877. Рачета (Саво) Алескандар, Будва
878. Реић Франо, Будва
879. Руцовић (Митар) Вуко, Подострог
880. Руцовић (Марко) Илија, Подострог
881. Руцовић (Марко) Јоко, Подострог
882. Руцовић (Јоко) Милан, Подострог
883. Савић Марко, Будва
884. Савић Радован, Будва
885. Санковић К. Ђуро, Паштровићи
886.  Санковић (Јово) Марко, Паштровићи
887. Санковић М. Марко, Паштровићи
888. Санковић (Андрија) Шпиро, 
   Паштровићи
889. Склендер (Стијепо), Васо, Паштровићи
890. Склендер (Јово) Иво, Паштровићи
891. Срзентић А. Андрија, Паштровићи
892. Срзентић (Марко) Андрија, Паштровићи
893. Срзентић П. Видо, Паштровићи
894. Срзентић Ђ. Иво, Паштровићи
895. Срзентић М. Илија, Паштровићи
896. Срзентић (Перо) Јово, Паштровићи, 
   (Споменица за рат за ослобођење и 
   уједињење)
897. Срзентић Р. Крсто, Паштровићи 
898. Срзентић В. Лазо, Паштровићи, 
   погубљен на Шпањоли
899. Срзентић П. Љубо, Паштровићи 
900. Срзентић (Лазо) Марко, Паштровићи
901. Срзентић (Адам) Милан, Паштровићи, 
   погубљен на Шпањоли
902. Срзентић (Ђуро) Митар, Паштровићи
903. Срзентић (Андрија) Нико, Паштровићи 
904. Срзентић П. Нико, Паштровићи
905. Срзентић С. Нико, Паштровићи
906. Срзентић (Лукша) Павле, Паштровићи
907. Срзентић (Крсто) Радо, Паштровићи
908. Срзентић (Митар) Симо, Паштровићи
909. Срзентић Стефан, Будва
910. Срзентић (Томо) Шпиро, Паштровићи
911. Станишић (Перо) Андрија, Станишићи
912. Станишић (Радо) Блажо, Станишићи
913. Станишић (Ђуро) Вукале, Станишићи
914. Станишић (Саво) Вукале, Станишићи
915. Станишић (Андрија) Вуко, Станишићи
916. Станишић (Марко) Вуко, Станишићи
917. Станишић П. Дане, Маини
918. Станишић (Андрија) Ђуро, Станишићи
919. Станишић (Илија) Ђуро, Станишићи
920. Станишић (Марко) Ђуро, Станишићи
921. Станишић (Никола) Ђуро, Станишићи
922. Станишић (Андрија) Иво, Станишићи
923. Станишић (Вуко) Иво, Станишићи
924. Станишић (Јоко) Иво, Станишићи
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1044. Шћепанчевић (Перо) Нико, Брајићи
1045. Шћепанчевић (Саво) Нико, Брајићи
1046. Шћепанчевић (Јоко) Симон, Брајићи
1047. Шумар (Станиша) Илија, Побори
1048. Шумар (Станиша) Нико, Побори
1049. Шумар (Симон) Петар, Побори
1050. Шумар С. Раде, Побори

На обали мора, пред раком дубоком,
Док јесењско сунце сја с небеског свода,

Усред масе света стоји сужањ млади,
Кршни Далматинац, син витешког рода.

1030. Шољага (Лука) Радо, Паштровићи
1031. Шољага (Лука) Стево, Паштровићи
1032. Шољага Ђ. Стијепо, Паштровићи
1033. Шпадијер (Марко) Лазар, Будва
1034. Шпадијер (Марко) Милош, Будва
1035. Шпадијер (Марко) Петар, Будва
1036. Шпадијер (Марко) Саво, Будва

1037. Шћепанчевић (Иво) Ђуро, Брајићи
1038. Шћепанчевић (Перо) Илија, Брајићи 
1039. Шћепанчевић Јоко, Брајићи
1040. Шћепанчевић (Нико) Крсто, Брајићи
1041. Шћепанчевић (Ристо) Крсто, Брајићи
1042. Шћепанчевић (Иво) Марко, Брајићи
1043. Шћепанчевић (Перо) Мило, Брајићи

Он је леп к’о Парис; млад к’о капља росе;
Поносито држи љупку главу смелу;

Поглед му је кротак; пламен златне косе
Пада му по лепом и високом челу;

Његов лик младићки лака румен жари;
И, док оком блуди по жалу и луци,

Сви присутни плачу … Један пастор стари
Прилази му тихо, са крстом у руци:

„Одреци се, сине, издајничких снова!
Врати се са стазе којом си залут’о!

Покајнички приђи ћесаровом скуту,
И добићеш милост!” … А сужањ је ћут’о …

„Макар само трунку кајања покажи!
Сломи своје грешно тврдоглавство круто!

На последњем часу другове прокажи,
И добићеш милост!“ … А сужањ је ћут’о …

И док за њим горко нарицаше мати,
Он к’о владар, гордо, победнички крочи,

И у раку уђе … Приђоше џелати
И копреном црном везаше му очи.

„Стрелци!“, громогласно командова лајтнант,
Исукавши хитно сабљу своју лаку.

И, уз тежак топот чизама војничких,
Шест мрких Маџара стадоше над раку.

А ћутање гробно, обузе сву масу;
И баш када она, са ужасом виде

Шест упртих цеви, у том истом часу
Сужањ трже и копрену скиде,

И отвори очи: дан је био красан;
У провидном зраку трептала је свила;

Ваздух је мирис’о на јесењске руже;
Природа је широм тако дивна била.

Он још једном баци поглед препун жуди,
На хриди и море, што к’о смарагд свија,

Па забаци главу и раздрљи груди
И узвикну: „Пуцај, живела Србија!“

Војислав Илић-Млађи

КАКО УМИРЕ 
ДАЛМАТИНАЦ


