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РИЈЕЧ УРЕДНИКА

Зборник Будва у Великом рату представља допринос истраживању 
друштвене, политиче и ратне историје овог периода са посебним 
освртом на Будву са околином и резултат је истоименог научног 
скупа који је ЈУ Народна библиотека Будве у сарадњи са удружењем 
„Паштровски алманах“ организовала на стогодишњицу завршетка 
Првог свјетског рата, у будванској Академији знања, од 6-8. новем-
бра 2018. године. 

Велики рат обиљежио је XX вијек и његове посљедице живи-
мо и данас. Након Лијепе епохе (La Belle Époque) краја 19. вијека, 
друштвеног полета Европе, умјетничке раскоши европских пре-
стоница, просвјетитељске вјере у напредак и рационализам, овај 
рат се догодио након вијека империјализма и националног мили-
таризма, као суноврат европског хуманизма. За Хобсбаума, Први 
свјетски рат почетак је „кратког“ двадесетог вијека, нове ере која се 
завршила крајем Хладног рата 1989. године. 

Први светски рат трајао је од 1914. до 1918. године, иако се мис-
лило да ће трајати свега неколико мјесеци. У њему је учествовала 
већина великих европских и свјетских сила, подијељена у два су-
кобљена војна савеза: Савезника (окупљених око Тројне Антанте) и 
Централних сила. Више од 70 милиона људи било је под оружјем, 
а од тога преко 60 милиона људи у Европи било је мобилисано. 
Ово је први општи и тотални рат. Стравичне посљедице овог суко-
ба свјетских размјера су болан ожиљак саврмене историје: више од 
15 милиона убијених, 20 милиона рањених, огромна разарања ин-
фраструктуре и привреде. Ниједан рат прије тога није тако драма-
тично промијенио мапу Европе: нестала су четири велика царства: 



10

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Њемачко, Аустроугарско, Отоманско и Руско царство, неке државе 
су обновиле независнот, а настале су и нове европске државе међу 
којима је била и Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Црна Гора 
изгубиће своју државност одлуком Подгоричке скупштине да уђе 
у састав новонастале краљевине на челу са династијом Карађорђе-
вић. У састав Краљевине СХС, преко одлуке Националног савјета 
Државе Словенаца, Хрвата и Срба, ући ће и Будва као дио Боке и 
први пут послије више вјекова постати слободна од стране доми-
нације.  

Вриједност једне књиге, у мноштву публикованог, ваља сагле-
дати у њеној моћи да каже оно о чему се ћути, о чему се мало или 
недовољно зна. Вјерујемо да је овај период наше историје управо 
такав: недовољно истражен, идеолошки злоупотријебљен те да 
због интереса свакодневне политике историчари бивају обесхра-
брени да о овом периоду пишу и говоре. Приде, историјски уџбени-
ци склони су белицистичкој историји када је Велики рат у питању, 
те нам је циљ био да ратној придружимо друштвену и културну 
историју, историју свакодневнице, не бисмо ли на тај начин боље 
разумјели епоху и људе тог времена. Први свјетски рат и његова 
историја, у контексту савремене Црне Горе и њеног горког иску-
ства овог историјског времена, и данас распламсавају националне 
и идеолошке страсти. Библиотека Будве одлучила је да буде форум 
на којем ће се, уз уважавање другачијих стајалишта и принципа 
историјске и сродних наука, из различитих перспектива говорити 
о Великом рату и Будви у њему. Прикупљање завичајне грађе на 
подручју своје дјелатности представља законом дефинисан опис 
посла једне народне библиотеке, а исти члан предвиђа и могућност 
да библиотека покрене истраживачки рад у оквиру свог дјеловања. 
Важно је напоменути да ниједна научна или високошколска ин-
ституција у Црној Гори није организовала форум сличног формата 
на тему Првог свјетског рата и да ова чињеница додатно говори о 
важности овог академског и истраживачког подухвата будванске 
Библиотеке.

Сви прилози у овом зборнику су ауторско дјело и не одражавају 
ставове Библиотеке Будве или „Паштровског алманаха“. Неки од 
њих су искључиво научног карактера, неки су резултат истражи-
вања наших суграђана који по вокацији нису историчари, али се 
њом баве предано и систематски, а неки прилози су, пак, сјећање 
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учесника или чак сјећања на сјећања. Зато је и поднаслов овог 
зборника „историја, предање, сјећања“ како би се указало на валере 
у грађи која је овим зборником обухваћена. Увјерени смо да су сви 
ти прилози, иако им је историографски статус различит, важни за 
разумјевање и освјетљавање овог историјског периода. 

У складу са методолошким и програмским начелима којима 
смо се водили у конципирању научне конференције, зборник је 
подијељен у пет цјелина. У првом дијелу „Историјски контекст 
Првог свјетског рата“ налазе се радови аутора који полазе из пер-
спективе опште или националне историје. Велики рат је свјетски, 
општи рат па се чинило примјереним да се у сагледавање овог 
историјског периода крене из опште перспективе. Други дио „Бока 
и Бокељи у Великом рату“ садржи значајну историографију везану 
за учешће Бокеља добровољаца у овом рату, али и историју њихо-
ве свакодневице током ове четири ратне године. Централни дио 
зборника „Будва у Великом рату“, као што је био случај и са конфе-
ренцијом, посвећен је Будви. У овом дијелу након два општа тек-
ста о историјским приликама у Будви непосредно након и током 
Првог свјетског рата, слиједе текстови аутора у којима се говори 
о учешћу будванских племена у Великом рату: Грбљана, Паштро-
вића, Брајића, Маина и Побора. Ова завичајна историја, записана 
руком заљубљеника у историју од којих многи по вокацији нису 
историчари, те сјећања и причања, слике и документи о Великом 
рату значајан су допринос историографији Будве и њене околине. 
У четвртом дијелу „Друштво и култура Црне Горе, Боке и Будве у 
вријеме Великог рата“ говори се о друштвеним и културним при-
ликама у Црној Гори и Боки током Првог свјетског рата. Текстови 
у овом дијелу указују на то да историја не смије бити само прича 
о ратовима и биткама, него и прича о друштвеним односима, кул-
тури, духовности, стваралаштву и свакодневици. Коначно, у петом 
дијелу зборника „Велики рат у књижевности“ два рада посвећена 
су Првом свјетском рату у књижевности, начинима на који је он 
интерпретиран у дјелима наших великих писаца. Ови прилози из 
области историје и науке о књижевности указују додатно на кале-
идоскоп историјских истина и промишљана историје на простору 
који, како је сматрао Черчил, „производи више историје него што 
може да поднесе“. Кроз књижевна дјела чија радња обухвата овај 
историјски период, указују аутори, могуће је доћи до својеврсне 
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поетичке историјске истине која неријетко промиче радарима зва-
ничне историографије.

Кроз овакву структуру зборника, Велики рат представљен је у 
својој историјској комплексности, не само као историјски и полтички 
догађај него и као игра времена и простора, вријеме културне размје-
не, историјско и прије свега једно дубоко људско искуство. Како је и 
гласио поднаслов научног скупа: “историја, предање, сјећања“, жеља 
нам је била да теми Великог рата приступимо свестранo, кроз више 
нивоа научног и обичног, свакодневног разумијевања.

Први свјетски рат називан је Великим ратом, Свјетским ратом, 
Кајзеровим ратом, Ратом који ће окончати све ратове, Ратом нација, 
док се у Француској и Белгији називао и Ратом за правду. Иако 
је Први свјетски рат тачан и данас у историографији прихваћен 
назив, и премда би му сваки од поменутих имена подједнако при-
стајао, чинило нам се да је из француског преузет назив „велики“ 
(la Grande Guerre) права одредница и епитет за количину трагичног 
и новог коју је овај рат донио свијету, Европи, Црној Гори али и 
малом медитеранском граду – Будви. Величина херојског и тра-
гичког бокељских добровољаца, слобода и право на самоодређење 
ових простора, важност Првог свјетског рата за свјетску и европску 
историју обавезали су нас да ријечју, документом и сликом упот-
пунимо историјски мозаик града Будве и оставимо потоњим гене-
рацијама путоказе за нова истраживања. 

Уредници
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Dr Predrag ZENOVIĆ1

RAZUMJETI VELIKI RAT: MULTIPERSPEKTIVNOST 
I „ISTORIJA SADAŠNJOSTI“

„Istorija, nauka o prošlosti, nauka o sadašnjosti“
Lisjen Fevr

Čitati i pisati me nije volja, odvojen sam od svijeta  
kao Napoleon na s. Jeleni. Jedina mi je utjeha ovaj dnevnik.

Dnevnik Pava Mikule

U razmatranju svakog „velikog“ istorijskog događaja nepohodno je pod-
sjetiti se nekih metodoloških pretpostavki istorijske nauke. Prvi svjetski 
rat, po svojoj važnosti i grandioznosti, nesumnjivo pripada redu velikih 
događaja svjetske istorije i jedan je od nekoliko najvećih događaja XX 
vijeka. Velike događaje, po pravilu, prate veliki narativi. Da bi se ovako 
važan događaj i narativ koji je na njemu konstruisan promišljali, važ-
no je razumjeti metodološki moto francuskih analista za koje istorija 
nije priča o prošlosti, nego priča o sadašnjosti. Posebno ako govorimo 
o istorijskom događaju koji, ispostavlja se, svojim društveno-političkim 
konsekvencama gazi duboko u „naše vrijeme“ gledano bilo kroz verna-
kularnu, nacionalnu i svjetsku povijest2.

Rad je podijeljen u tri cjeline. U prvom dijelu polazim od načina na 
koji francuski analisti tumače istoriju. Njihove metdološke opomene važ-
ne su za Prvi svjetski rat sa kojim smo u stalnom dijalogu i kojeg stalno 
propitujemo sa pozicija današnjeg vremena. U drugom dijelu ukazujem 

1 Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica
2 Ovdje ukazujem na razliku između pojmova istorija i povijest, koja svoj korijen, uz određe-

na odstpanja, ima u Hegelovom razlikovanju ovih pojmova, prisutnu u njemačkom jeziku 
(Geschichte i Historie). Povijest bi, po tom shvatanju, bila svekupnost prošlog, a istorija zbir 
zabilježenih i opisanih događaja. Istorija bi tako bila nauka o (dijelu) povijesti, zapisana, 
opisana i (kauzalno) objašnjena povijest. 
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na već poznatu tezu o tome da je Prvi svjetski rat prekretnica u istoriji 
dvadestog vijeka, zametak istorije dugog trajanja, čije posledice traju i 
danas. Prvi svjetski rat je kamen međaš jedne ere koja još uvijek nije 
završena. Drugim riječima, korijeni pojava, procesa i međunarodnih od-
nosa sadašnjice imaju svoj začetak u rezultatima Prvog svjetskog rata. U 
trećem dijelu ukazuje se na važnost multidisciplinarnosti i multiperspek-
tivnost u mišljenju istorijskih događaja što je imperativ savremene isto-
riografije. Posebno u evropskom, balkanskom i crnogorskom kontekstu 
multiperspektivnost se čini nezaobilaznom za razumijevanje jednog isto-
rijskog događaja. Sagledati Prvi svjetski rat iz pozicije pobijeđenog, ali i 
iz pozicije klasnog, nacionalnog ili ideološkog Drugog važno je posebno 
ako se uzme u obzir važnost koju istorijski diskursi imaju u sadašnjosti. 
Takođe, ovakav pristup za cilj ima razumjeti događaj, a ne samo reduko-
vati ga na „zvanične istine“, faktografiju i belicističku istoriju.

I Istorija: priča o nama, priča o sadašnjosti
Svaka nauka ima svoje mitove. Mit da je istorija priča o prošlosti ospo-
rili su francuski analisti ukazujući da je istorija priča o nama, o epohi i 
vremenu u kojima se piše jednako kao o epohi i vremenu o kojima piše. 
Kako piše Lisjen Fevr „Nemojmo se zavaravati. Čovek se ne seća proš-
losti; on je vazda nanovo izgrađuje… On polazi od sadašnjosti, i upravo 
kroz nju, koju poznaje, tumači prošlost.“3 

Pričajući o prošlom, unosimo vrijednosti i poglede sadašnjosti. Kul-
tura pamćenja i sjećanja su tako, ako ovaj stav dovedemo do krajnosti, 
uvijek nove interpretacije istorijskog. Takav je i Prvi svjetski rat. Stogo-
dišnji rat sjećanja nakon Velikog rata i danas govori o našem shvatanju 
istorije, njene uloge u izgradnji evropskih nacionalnih mitova i velikih 
povijesnih narativa. Činjenice, vrjednosni sudovi, narativi i diskursi 
prepliću se i stvaraju nove amalgame značenja. 

Veliki narativi su, kako objašnjavaju postmodernisti4, po prirodi to-
talizujući. Veliki rat nije izuzetak. U našim nacionalnim istorijama, ali i 

3 Dubravka Stojanović, Ulje na vodi – ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Beograd, 2010. 
p. 11 „Istorija razume i omogućava da mi razumemo. Istorija – odgovor na pitanja koje čovek 
danas sebi neizbežno postavlja. Objašnjenje zamršenih situacija u kojima se čovek neće više 
slepo batrgati ako im zna poreklo. (...) Tako će oni delovati na svoju epohu. Tako će oni pružiti 
najdragocenije elemente rešenja za probleme koji muče ljude njihovog vremena“ ibid. 10

4 Jean-François Lyotard. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: Uni versity 
of Minnesota Press, 1984 [1979], reprint 1997.
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u razumijevanju svjetske istorije od strane, ovaj rat je postao metanara-
tiv koji služi konstrukciji istorijskih „teza“. Kao ključna prekretnica isto-
rije, i za Hobsbauma početak XX vijeka, Prvi svjetski rat je jedna od onih 
cezura krupnih promjena koja razdvaja različite epohe. Međutim, ako 
se ovom istorijskom problemu pristupi iz multiperspektivne i multidis-
ciplinarne istorije, mogućnosti interpretacije (razumijevanja) postaju 
veće, a prostor za revizionizme (proizvoljna prilagođavanja) manji. 

II Čija i kakva istorija?

Multidiciplinarnost istorije nas uči da istorija nije samo istorija ratovanja, 
nego i društvena istorija, istorija ideja, kulturnih politika, ekonomije, sva-
kodnevice, ideala i vjerovanja. Belicističke istorije su redukcija stvarnosti 
i negacija čovječnosti. Zato o Prvom svjetskom ratu, pored lekcija o voj-
nim strategijama, prvoj upotrebi tenkova, rovovskoj borbi i blitz krieg-u, 
školski kurikulumi moraju imati lekcije modernoj avangardnoj umjetno-
sti početka XX vijeka, zreloj industrijalizaciji, imperijalizmu, krizi ljevice, 
ulozi masovnih medija, iracionalizmu u filozofiji, društvenim teorijama 
koje su veličale rat – o duhu vremena. Hemingvej, Štajn, Remark, Špen-
gler i Eliot pjesnici su novog duha vremena, koje zaudara na trulež evrop-
ske civilizacije poharane ratom. Citat Pava Mikule s početka ovog teksta 
je takođe istorijski izvor, svakako ne primarni, ali onaj koji pomaže da 
se razumije jedan događaj iz pozicije aktera, da se razumije kako su oni 
doživjeli taj događaj i epohu u kojoj su se našli.

Multiperspektivnost podrazumijeva da o ratu mislimo iz različi-
tih perspektiva, pozicija, pogleda. Tamo gdje istorija nije racionalni 
poduhvat nego mitsko pričanje i predanje, „...istorija ima problem da 
postane kritička nauka, a pred nastavom istorije su nepremostive pre-
preke da postane obrazovni predmet koji podučava o stalnim mogućno-
stima izbora, odgovornosti i multiperspektivnosti različitih „istina“.“5 
Vjerujem da se multiperspektivnost valja razumijeti na nekoliko načina 
podjednako važnih za ovaj princip istorijskog istraživanja. Moguće je, 
naime, govoriti o prostornim (geografskim), subjektivnim (etičkim) ili 
identitetskim (svjetonazornim) perspektivama. Ako razmatramo geo-
grafske perspektive uočićemo razlike između vernakularne, regionalne, 
nacionalne, evropske i svjetske istorije. Subjetivna perspektiva bi nas, 

5  Stojanović, Ulje na vodi..., p. 153
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rječnikom Dominika Moizija, dovela do geopolitika emocija i razlike iz-
među krivca, pobjednika i žrtve. Konačno, svjetonazorna multiperspek-
tivnost različitih gledanja na svijet iz ličnog ili kolektivnog identiteta 
bio on rodni, nacionalni, klasni ili drugi. Naravno, ove perspektive su 
isprepletane i nije ih uvijek moguće do kraja razlučiti.

Perspektiva prostora
Vrijeme i prostor su, za istoriju, neodvojive kategorije. Zato je prostor-
na perspektiva onaj fokus kojim istorija zumira istorijsku mapu i sa-
gledava promjene na različitim prostornim okvirima. Prvi svjetski rat 
je, tako, za Boku bio prilika za oslobođenje od tuđinske vlasti, oronule 
feudalne imperije i vjekovima željeno ujedinjenje sa južnoslovenskim 
narodima. Ona je i prije ujedinjenja predstavljala svojevrsnu Jugosla-
viju u malom, kao rezultantna dviju dominantnih kultura, istočnog i 
zapadnog Hrišćanstva. Za Crnu Goru Veliki rat je, osim poraza u ratu 
u kojem je dosljedno i časno branila savezničku strategiju, značio gu-
bitak gotovo jednovjekovne de facto međunarodno-priznate državnosti. 
Za Srbiju, državu pobjednicu i balkanski Pijemont to je bila prilika za 
ostvarenje nacionalnih ciljeva o životu svih Srba unutar jedne srpske ili 
jugoslovenske države. Političke, istorijske i nacionalne dimenzije ovih 
prostora bile su kongruentne samo u najširem smislu. Za Evropu, rat je 
bio kraj jedne lijepe epohe započete završetkom francusko-pruskog rata 
(1870/71), kraj zastarelih multinacionalnih projekata (Austrougarske 
i Osmanskog carstva) ali i sunovrat prosvjetiteljskih evropskih ideja. 
Rat koji je trebalo da bude kraj svih ratova, pretvorio se u tehnološki 
usavršenu klanicu.

Etička perspektiva
Rat se, jednako važno, mora gledati iz perspektive pobjednika i pora-
ženog. Posebno ako se uvaži humanističko stanovište da je svaki rat, u 
suštini, poguban za sve njegove učesnike. Da je rat ekonomski poguban, 
bilo je stanovište dominantno početkom XX vijeka, koje se naivno uzda-
lo u moć trgovine već stasalog kapitalističkog svijeta. Ipak, i pored ove 
naivne vjere u ekonomiju, Veliki rat se desio. 

Ako se svijet i nakon okončanja rata, čitav vijek nakon njegovog kra-
ja, i dalje dijeli na pobjednike i poražene, onda to znači da se rat nije ni 
završio. Ako se istorijski subjekti doživljavaju kao fiksirani, nepromjenjivi 
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da li onda vrijeme i istorija uopšte imaju ikakav smisao? Ovdje se po-
sebno treba uzeti u obzir pitanje „krivice“, koje se u slučaju Velikog rata, 
onda a i ponegdje danas, teži pripisati principijelnom Mladobosancu i 
Srbiji. Srećom, velikani istorije poput Frica Fišera, premda dolaze iz “ta-
bora poraženih”, pošteno odbacuju revizionizme ove vrste. Krivica je, sa 
druge strane, problematičan pojam moralne filozofije. Pripada čovjeku, 
ljudima, a ne nacijama. Zato se Versajski mir, kao zamišljena slika nove 
Evrope, kroz tzv. „Klauzulu o ratnoj krivici”, od revanšističkog mira 
sunovratio u nacistički revanšizam i novu klanicu totalnog rata, nakon 
svega dvije decenije. Ove opomene etičkog fiksiranja učesnika ratova 
jednako važe i danas.

Perspektiva identiteta 
Konačno, teorijski svijet današnjice obogaćen je za perspektive o kojima 
stara istoriografija nije vodila puno računa. Ako je istorija priča o nama, 
danas, onda su novi pogledi na istorijski događaj sasvim očekivani. 
„Jednog istoričara bi trebalo, recimo, da zanimaju pitanja kao što su: 
kako je to izgledalo na srpskom selu, na primer, tih šest godina koliko 
su muškarci ratovali, od 1912-1918, kakva je bila glad, koliko je dece 
umrlo?“ Prvi svjetski rat je, uzmemo li feminističku perspektivu, kao 
muški “izum”, izmijenio demografsku sliku Evrope, uveo žene i djecu u 
fabrike i posredno ubrzao procese njihove političke emancipacije. 

Ljevičarska perspektiva ukazuje na problem jedinstva konzervativ-
no-nacionalnih elita i krupnog kapitala. Evropska socijaldemokratija 
pokazala se nemoćnom da zaustavi industrijsko-kapitalističku maši-
neriju u metalnom oklopu imperijalizma. Njemački pisac Wilhelm R. 
Lamszus objavio je 1912. popularni roman Ljudska klanica. August Be-
bel, centalna ličnost njemačke socijaldemokratije je 1893. u Rajhstagu 
izjavio „da kada posle izbijanja rata dođe do masovnog pokolja, onda 
ćete moja gospodo shvatiti da ste stvorili nešto što će možda razoriti 
cijelo društvo“6. Žoresov pacifizam je pao pred opštom mobilizacijom i 
plaćen je glavom. Kada je izbio Prvi svjetski rat, većina vođa socijalde-
mokratskih partija podržala je desne elite svojih zemalja tvrdeći da se 
vodi rat za odbranu otadžbine što je i dovelo do raspada Druge interna-
cionale kao međunarodne proleterske i socijalističke organizacije.

6 https://pescanik.net/prvi-totalni-rat/
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III Prvi svjetski rat – istorija dugog trajanja
Treća važna tema o Prvom svjetskom ratu su njegove tekovine, njegova 
istorijska zaostavština. Prvi svjetski rat označio je kraj „dugog“ 19. i poče-
tak „kratkog“ 20. vijeka, govoreći Hobsbaumovim pojmovima. Nekoliko je 
značajnih elemenata zaostavštine Velikog rata, u kojima se njegova istorija 
ogleda kao istorija sadašnjosti. Prvi svjetski rat je tako nagovjestilac epohe 
dugog trajanja – određenih društvenih težnji i vrjednosnog okvira vreme-
na. Na ovakav zaključak upućuju i svjetska i nacionalna istorija. 

Pogled svjetske istorije
19. vijek stvorio je nacionalne projekte i nacionalne države, koje su, u nešto 
drugačijoj formi, postojale od Vestfalskog mira i bile jedini oblik evropskog 
političkog organizovanja. Ovaj vijek donio je i dvije forme nacionalizma u 
spoljnoj politici: kolonijalizam i imperijalizam. Obje su forme, u toku 20. 
vijeka, dobile svoje neo varijante, neokolonijalizam i neoimperijaliazam. 

Bipolarni svijet, svijet dvije ideološke koncepcije, dva viđenja inter-
nacionalizma, dva viđenja globalnog svijeta ali i nastanak treće koncep-
cije (fašizam, militarizam, nacional-socijalizam) nastali su u predvorju, 
toku ili završetku Velikog rata.

Nestankom Otomanske imperije nestao je simbol islamskog kali-
fata. Otomanski sultan, podsjetimo se, imao je svojevrsnu ulogu kalife. 
Odgovor na ovu krizu u islamskom svijetu javiće se u vidu političkog 
Islama, koji je nastao po završetku Prvog svjetskog rata u vidu organi-
zacije Muslimanska braća 1928., sa težnjom ka povratku velikom car-
stvu osnovanom u VII vijeku, tom zlatnom islamskom dobu. Politički 
Islam ostao je izazov evrocentričnoj ideološkoj platformi XX vijeka i 
pax americani druge polovine XX i početkom XXI vijeka. Danas, radikal-
ni islam kao jedna i ekstremna verzija političkog Islama predstavljaju 
po mnogim autorima najveći bezbjednosni izazov savremenog svijeta.

Numeracija dva svjetska rata započinje tek 40-ih godina. „Oznake Prvi 
i Drugi svetski rat razvijaju se sinhrono sve do 70-ih godina prošlog veka, 
a onda Prvi svetski rat nestaje u senci Drugog…Narativ o „prakatastrofi 
20. veka“ stvorio je od Prvog svetskog rata samo uvertiru za nacional-
socijalizam, Drugi svetski rat i Holokaust. Ova teza nagoveštava da je u 
periodu 1914-1945 vođen drugi „Tridesetogodišnji rat“.“7

7  Ibid. 
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Geopolitički gledano, u XX vijeku, a nakon Prvog svjetskog rata, naf-
ta postaje i ostaje ključni resurs geostrateškog rezonovanja. I u ovom 
pogledu Veliki rat se čini sadašnjicom, prošlošću koja još uvijek traje.

Ne treba, naravno, zaboraviti ni liberalne projekte institucionalne 
saradnje: Liga Naroda koja se kasnije pretvorila u Ujedinjene nacije, ili 
evropsku ideju koja je svoje jasne obrise počela poprimati upravo po 
svršetku Velikog rata da bi se nakon Drugog rata konstituisala Evrop-
ska zajednica. Tu su svakako i razvoj međunarodnog javnog prava, po-
sebno humanitarnog koji imaju „zahvaliti“ užasu Prvog svjetskog rata. 
Dakle i liberalni projekat obnove međunarodne zajednice započeo je 
nakon Velikog rata iako će naredni totalni rat na jednu cijelu deceniju 
obesmisliti ovaj proces. 

Pogled nacionalne i lokalne istorije 

Pogled iz vernakularnih istorija nužno je drugačiji. U tome je i cijela nevo-
lja sa određivanjem jednih i jedinstvenih istorijskih istina i vrednovanja. 

Za nas na Balkanu Velikim ratom, nakon Balkanskih ratova, završen 
je konačno sukob između dviju emancipatorskih strategija: nacionalne 
i državne. Taj sukob ogledao se u neskladu između „personalnog“ i „te-
ritorijalnog“ načela, jednog koji je stavljao akcenat na to ko sačinjava 
jednu političku zajednicu (ethnos) i onog koji je primat davao teritoriji 
kojom upravlja ta politička zajednica (demos). Tako su ovoj drugoj kon-
cepciji pripadala multikonfesionalna i multinacionalna carstva i impe-
rije, a ovoj prvoj - potonje nacionalne države. U ovom „sukobu“ ogledale 
su se i dvije koncepcije nacije, njemačka i francuska, odnosno etnička i 
politička. Balkanske nacije su ostale pri svojim etničkim nacionalnim 
koncepcijama iako su jugoslovenski narodi eksperimentisali sa višena-
rodnim, integralnim a kasnije multikulturnim i federalnim konceptom 
jugoslovenstva koji su, krajem prošlog vijeka, završeni građanskim 
ratom. Zanimljivo, nakon jugoslovenskog multinacionalnog projekta, 
jedini preživjeli istinski multikulturni projekat danas je upravo onaj 
koji stvara Evropska unija. 

Posljedično, integracija drugosti (manjina) u nacionalne projekte 
ostala je kao jedini mogući način stvaranja nacionalnih država. Nakon 
Balkanskih ratova, povlačenja Otomanske imperije sa Balkana, ali i prije, 
na Berlinskom kongresu, postavilo se pitanje uvažavanje prava manjina 
u novopriznatim nacionalnim državama. To pitanje ostalo je ključno i 
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za mirovne sporazume nakon Prvog svjetskog rata. Za mnoge je preve-
liko priznavanje prava manjina bilo jedno od izgovora za Drugi svjetski 
rat8, da bi nakon Hladnog rata pitanje nacionalnih manjina postalo opet 
jedno od važnih međunarodnopravnih i ustavnopravnih tema. Pitanje 
manjina ostaće balkansko pitanje par excellence a izgradnja nacionalnih 
država po mjeri 19. vijeka konstanta i nakon toliko istorije. 

Za Crnu Goru, stavljanje nacionalnog ispred državnog značilo je gu-
bitak države i dinastije kao oruđa emancipacije i međunarodne prepo-
znatljivosti, iako je nesumnjivo druga Jugoslavija, do jednog trenutka, 
bila za sve republike okvir društvenog i ekonomskog napredovanja. 
Međutim, za Boku i Budvu, kraj Prvog svjetskog rata donio je ujedi-
njenje sa narodom iste kulture i jezika i kraj viševjekovne dominacije 
tuđinskog svijeta. Budva će, kao dio Boke, u sastav novonastale Kra-
ljevine SHS ući preko odluke Nacionalnog savjeta Države Slovenaca, 
Hrvata i Srba, i to će biti kraj jednovjekovne austrougarske okupacije. 
Nije, dakle, za očekivati da sjećanje na kraj Velikog rata kod Bokelja i 
ostalih građana Crne Gore izazove ista istorijska sjećanja i sentimente. 
Međutim, nacionalne istorije koje su gluve za vernakularno čine istu 
onu vrstu nepravde koju svjetska povijest čini nacionalnim istorijama.

Umjesto zaključka

Ovako sagledan Veliki rat može nam se učiniti i većim nego što u zva-
ničnim istoriografijama jeste, posebno kada se uzmu u obzir sve moguće 
varijacije na temu, interpretacije i matrice razumijevanja. Ovako bi ovaj 
rat valjalo sagledati i u našim lokalnim istoriografijama ne bismo li da-
nas, vijek nakon završetka ovog rata, imali jasniju sliku o njemu i bolje 
razumjeli događaje u kratkom “XX vijeku”. Evropa 11. oktobra u 11č. 
zajednički, bez pobjednika i pobijeđenih odaje počast vijek staroj proš-
losti i njenim opomenama. Većina evropskih naroda, kao i narodi ovih 
naših prostora, nisu birali rat i zato je pobjeda u njemu utoliko slavnija 
i časnija. No, herojska slavodobitnost ne smije nipošto da prenebregne 
užas svakog rata, pa i ovog, kao najgoreg ljudskog iskustva, a sjećanje 
na slavne pretke ne ogriješi zaboravom njihove patnje i stradanja.

8 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Oxford 
University Press. 1995.
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OPŠTI POLITIČKI I GEOSTRATEŠKI  
OKVIR BITISANJA CRNE GORE  
PRVIH DECENIJA XX VIJEKA

Tema ovog skupa je „100 godina od kraja velikog rata-istorija, predanje,  sje-
ćanja“. Radi se o prvom sukobu u istoriji čovječanstva koji je bio „svjetski“i 
sukobu u kojem je ovo mjesto u kojem danas držimo ovaj skup bio dio 
carstva (A-U) od čije sudbine je zavisila ne samo buduća pozicija Budve, 
nego i Evrope, koju je iznova trebalo „presložiti“ sa iluzijom tadašnjih 
političara da se nikad više ne ponovi sukob u kojem je učestvovalo 36 
zemalja i izginulo više ljudi nego ikada u sukobima u dotadašnjoj istoriji. 
Brojne kasnije analize će pokazati da je rješenjima na kraju Prvog svjet-
skog rata, u suštini potpaljen fitilj za Drugi. Ali u kontekstu konkretne 
teme je bitno sljedeće: Preduslov za stvaranje jugoslovenske države je 
bilo rušenje A-U carstva, a to je zavisilo od saveznika okupljenih u bloku 
Antante, kao što je sudbina područja od Debelog brijega do Spiča, odno-
sno primorskog pojasa koji je bio pod vlašću Austro-Ugarske zavisio od 
globalnih rješenja o kojima je odlučivala pobjednička petorka (Francuska, 
Velika Britanija, SAD i Italija, Japan).

Ovaj tekst je motivisan kultnom knjigom Normana Dejvisa,Vanis-
hed kingdoms, The history of Half –forgotten Europe,Pinguin books 20122, 
objavljenoj u Engleskoj, Kanadi, Irskoj, Indiji, Novom Zelandu, Južnoj 

1 Redovni professor na studijskom programu za istoriju UCG, redovni član Crnogorske aka-
demije nauka i umjetnosti, Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i Dukljanske akademi-
je nauka i umjetnosti

2 Vidi: Norman Davies,Vanished kingdoms, The history of Half –forgotten Europe,Pinguin 
books 2012;Posebnu zahvalnost dugujem prof.dr Nebojši Vučiniću zahvaljujući čijoj pre-
dusretljivosti sam dobio primjerak kopije ove knjige čije je prvo izdanje bilo rasprodato 
ubrzo nakon objavljivanja
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Africi, Australiji, u kojoj ovaj priznati intelektualac razmatra fenomen 
nestanka kraljevstava (država) i u kojoj značajan prostor od 576-620, po-
svjećuje Crnoj Gori. Knjiga Normana Dejvisa „Izumrla kraljevstva“ bavi 
se fenomenom brojnih država kojih danas nema, ali razmatranje pitanja 
Crne Gore započinje rečenicom: „Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija, 
primljena u članstvo 28. juna 2006. godine“. Zato sam pomislio da je ova 
prigoda zgodna prilika da se podsjetimo, bar dijela crnogorskog kreta-
nja „u krug“ u XX vijeku. Pri tome ću se ograničiti samo na onaj dio koji 
čini opšti okvir teme ovog naučnog skupa, ubijeđen da do prihvatljivih i 
naučno održivih odgovora možemo doći samo dijalogom o činjenicama, 
koje se u biti razlikuju samo u načinima interpretacije. Zato se protivim 
bilo kakvim „zabranama“ prava na interpretaciju, kao što sam se uvijek 
protivio njenoj selektivnoj prisutnosti u akademskoj zajednici. Dakle, 
besmisleno je insistirati na raspravi o činjenicama, jer su one nepro-
mjenljive i date, koliko je neproduktivno sprečavati raspravu o njihovoj 
interpretaciji a nemati na umu da je ona uvijek subjektivna. 

Stoga, ključne činjenice istorije Crne Gore u XX vijeku mogu biti 
privremeni selektivni okvir legitimacije sadašnjosti ali kao takve nika-
da ne mogu biti osnov za pravilan izbor u budućnosti.

Crna Gora u XX vijeku je primjer vremena „ubrzane istorije“ u ko-
jem dramatika promjena i složenost istorijskih pojava dodatno osnažuju 
fenomenologiju njene istorije i njene uglavnom ideologizovane percep-
cije. Crna Gora je u XX vijeku bila samostalna država do 1918. godine, 
integralni dio Kraljevine Jugoslavije (1918-1943), jedna od šest republika 
u socijalističkoj Jugoslaviji (1943-1992), članica dvočlane jugoslovenske 
federacije (SRJ) 1992-2006. Na referendumu 21. maja 2006. Crna Gora je 
obnovila svoju državnost i ponovo postala subjekt balkanske i evropske 
istorije. Čini se, da je Crna Gora čitav jedan vijek „potrošila“ trčeći u krug 
i tražeći sebe. Razapeta između mita o svom istorijskom značenju i objek-
tivnog značaja mjerenog statistikom i realpragmatizmom, Crna Gora je 
uvijek težila da prevaziđe sebe. Zato je ona u istorijskom smislu, prostor 
krajnosti i teško pojmljivih protivurječnosti. U tom carstvu iluzija su se 
smjenjivale moderne ideologije pokušavajući da „sahrane“ stare, kao što 
su iznova vaskrsavale „stare“ za koje su mnogi mislili da su istorijski 
arhivirane. Sukob tradicionalnog, patrijarhalnog i modernog kroz čitav 
XX vijek uslovljavao je i dramatične socijalne i društvene promjene koje 
su se na površini prepoznavale kroz različite ideološke surogate. Crna 
Gora je u XX vijeku prošla kroz četiri rata, od toga dva svjetska. Na kraju 
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Prvog je izgubila državnost u Drugom je djelimično povratila atribute 
državnosti. Na kraju XX vijeka crnogorsko društvo se u procesu raspada 
bivše Jugoslavije suočilo s novim istorijskim izazovom i oživljavanjem 
starih istorijskih atavizama. Iako direktno nije učesnik ratova u raspadu 
bivše Jugoslavije, posljedice događanja u posljednjoj deceniji XX vijeka, 
izuzev činjenice, da na njenom području nije bilo ratnih sukoba, su bile 
jednako dramatične po crnogorsko društvo, kao i prethodni ratovi. 

 Na početku XX vijeka Crna Gora je dobila prvi Ustav (1905), postala 
Kraljevina (1910), imala najvišu državnu teritoriju u čitavom XX vijeku. 
Crna Gora je u balkanskim ratovima proširila državni prostor za 4.958 km², 
što je činilo više od 48 % prostora njene teritorije iza Berlinskog kongresa. 
Ukupan prostor Crne Gore tada je iznosio 14.443 km² i na njemu je živjelo 
oko 450.000 stanovnika. Integracija prostora oslobođenog u balkanskom 
ratu u upravnom, administrativnom i političkom smislu neće biti dovršena 
do kraja trajanja nezavisne crnogorske države 1918. godine. Izgubivši po-
dršku Rusije, koja se poslije 1903. godine okrenula Srbiji kao osloncu svoje 
politike na Balkanu, a ostavši bez podrške i drugih velikih sila, zbog insisti-
ranja na teritorijalnom proširenju prema Skadru, kojeg je bila kratkotrajno 
i zauzela i držala u svom posjedu (april –maj 1913), Crna Gora se sve teže 
snalazila u strateškom i diplomatskom pozicioniranju na Balkanu. Od veli-
kih carstava na Balkanu ostala je Austro-Ugarska, koja je imala zajedničku 
granicu sa Crnom Gorom sa juga i zapada. Na sjeveru je Crna Gora dobila 
zajedničku granicu sa Srbijom utvrđenu u jesen 1913. i na proljeće 1914. 
godine. Na istoku se graničila sa Albanijom čije će granice prema Crnoj 
Gori biti utvrđene u proleće 1914. godine, da bi ova granična linija konač-
no bila utvrđena 1926. godine, kada su potpisani protokoli o razgraničenju 
između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Albanije. 

 U Prvom svjetskom ratu 1914-1918. Crna Gora se borila na stranu 
sila Antante3. U julskoj krizi 1914. izazvanoj atentatom u Sarajevu na 

3 O Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu, vidi: D. Vujović, Ratna saradnja Crne Gore i Francuske 
1914-1916, Podgorica 1994 ;A. Drašković,Mojkovačka bitka, Beograd 1991²;Podgorica 1996; 
Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, Zbornik radova sa okruglog stola Istorijskog instituta 
Crne Gore, knj.2, Podgorica, 1998; D. Vujović, Ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918.godine, 
Titograd, 1962; D. Vujović, Podgorička skupština 1918, Zagreb, 1989; M. Šuković, Podgorička 
skupština 1918, Podgorica, 1999; Ž. Perić, Crna Gora u jugoslovenskoj federaciji, Podgorica, 
1997²; V. Vučković, Diplomatska pozadina ujedinjenja Srbije i Crne Gore, Jugoslovenska revi-
ja za međunarodno pravo (Beograd) 2, (1959); D. Živojinović, Crna Gora u borbi za opstanak 
1914-1922, Beograd, 1996; Ž.Andrijašević, Š.Rastoder, Crna Gora i velike sile, Podgorica, 
2007; D. Živojinović, Italija i Crna Gora 1914-1925, Studija o izneverenom savezništvu, Beo-
grad, 1998; Š. Rastoder, Skrivana strana istorije, Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918-
1929, Zbirka dokumenata, I -IV, Bar, 1997; D. Živojinović, Nevoljni saveznici 1914-1918, 
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austrougarskog prestolonasljednika Ferdinanda, Crna Gora je bezuslovno 
stala na stranu Srbije. Istoga dana kada je Austro-Ugarska objavila rat Sr-
biji, kralj Nikola je objavio ukaz o mobilizaciji, a već 6. avgusta Crna Gora 
je zvanično objavila rat Austro-Ugarskoj, ignorišući pri tome obećanje 
njene diplomatije da u slučaju neutralnosti može računati na teritorijalne 
ustupke (Skadar). Tako je Crna Gora, tek što je izašla iz balkanskih ratova 
u kojima je bila vojno, privredno i demografski iscrpljena, ušla u novi 
vojni sukob koji će biti i posljednji koji će voditi kao samostalna država. 
Na insistiranje saveznika, prije svih Rusije, već na početku rata formirana 
je komanda sa ciljem koordinisanja ratnih dejstava sa srpskom vojskom. 
Za načelnika štaba Crnogorske vrhovne komande postavljen je srpski ge-
naral Božidar Janković, čime je crnogorska vojska stavljena pod vrhovnu 
komandu srpske vojske. Dolaskom srpskih oficira na rukovodeća mjesta, 
crnogorska vojska je upotrebljavana u skladu sa strateškim interesima 
Srbije i po nalozima srpske Vrhovne komande, što je imalo štetne poslje-
dice po crnogorsku vojsku i Crnu Goru u cjelini. 

Početni uspjesi u operacijama crnogorske vojske u jesen 1914. godi-
ne i stabilizovanje fronta na desnoj obali Drine motivisali su Crnu Goru 
da ponovo bez odobrenja saveznika u junu 1915. zauzme Skadar. To je 
bio i formalni povod da Crnu Goru napusti srpski general Božidar Jan-
ković i njega je na mjesto načelnika štaba crnogorske vojske naslijedio 
takođe srpski pukovnik Petar Pešić. Ironično izgleda činjenica da se srp-
ska vojska povukla baš preko Skadra koji je bio u crnogorskim rukama.

Velika ofanziva na Srbiju, započeta oktobra 1915. godine i potiskivanje 
njene vojske prema jugu značila je i otpočinjanje borbi na crnogorskom 

Beograd, 2000; D. Živojinović, Kraj Kraljevine Crne Gore: mirovna konferencija i posle 
1918- 1921, Beograd, 2002; Š. Rastoder, Crna Gora u egzilu, I-II, Podgorica, 2004; D. Vujović, 
Crnogorski federalisti 1919-1929, Titograd, CANU, 1981; Rastoder Šerbo, Petrovići u egzilu 
– suton jedne dinastije (Saopštenja sa međunarodnog naučnog skupu „Dinastija Petrović“ - 
CANU (27-30.X2001); Dinastija Petrović Njegoš II, CANU 60, 2002, 227-303; Rastoder Šerbo, 
Černa Gora prez XX vek(kratk pregled), Meždunarodna politika, knj. 3, 83-104, knj. 4, 7-26, 
Sofija, 2007 Jugozapaden universitet «Neofit Rilski», Pravno-istoričeski fakultet; Rastoder 
Šerbo, Odbrana nezavisnosti Crne Gore (Međunarodni komiteti i udruženja 1920-1925), 
Matica 17, proleće 2004, 151- 174; Rastoder Šerbo, Politika svršenog čina (povodom knjige 
„Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore“), Matica, jesen 2000, 159-199; Rastoder 
Šerbo, Jedno nepoznato svjedočenje o uzrocima kapitualacije Crne Gore u Prvom svjetskom 
ratu, Zbornik radova sa okruglog stola Istorijskog instituta Crne Gore, Crna Gora u Prvom 
svjetskom ratu, knj.2, Podgorica 1998; Ž.Andrijašević, Š.Rastoder, Historie du Montenegro des 
temps les plus anciens jusqua l independence, Coperation Luxembourg Montenegro, 2011; 
Ž.Andrijašević, Š.Rastoder, Историа Черногории, Подгорица 2009; Ž.Andrijašević, Š.Rastoder, 
History of Montenegro, Podgorica, 2006; Ž.Andrijašević, Š.Rastoder, Istorija Crne Gore od 
najstarijih vremena do 2003, Podgorica, 2006.
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ratištu. Srpska vojska se povlačila u tri pravca, od kojih je pravac Peć-An-
drijevica–Podgorica-Skadar–Lješ (Medua) bio najbliži operacijama crno-
gorske vojske i direktno zavisio od njenog učinka.Vlada Srbije, povlačeći se 
stigla je do Skadra (26. novembra 1915.) a njena Vrhovna komanda desetak 
dana kasnije. Crnogorska narodna skupština se posljednji put sastala 25. 
decembra 1915. godine, odlučna da treba činiti isto što i Srbija. Ali Crnoj 
Gori nije imao ko da štiti odstupnicu. Obezbjeđujući povlačenje srpske voj-
ske i štiteći je od neprijateljskih dejstava preko Sandžaka, Hercegovine i 
Boke, Crnogorci su ostali usamljeni na balkanskom ratištu. Crnoj Gori, iako 
najmanjoj i najslabijoj saveznici, dodijeljena je uloga posljednje odbrane. 

 Jedva 40.000 crnogorskih vojnika je stavljeno pred nemogući zadatak 
da brani front u dužini od 500 km. Pri tome su molbe kralja Nikole i 
crnogorske vlade saveznicima za pomoć u vojsci, hrani, municiji i opremi, 
bile uzaludne. Oni su samo bili spremni da se za „opšte dobro“ bore do 
posljednjeg crnogorskog vojnika. U čuvenoj Mojkovačkoj bici vođenoj 6. 
i 7. januara 1916. godine austrougarska vojska je zaustavljena. Pobjeda 
kod Mojkovca (Mojkovačka bitka) biće jedinstvena i po tome što je to ri-
jedak primjer u istoriji da jedna vojska, nekoliko dana poslije jedne velike 
i slavne pobjede kapitulira, jer je glavni napad austrougarske vojske bio 
usmjeren na Lovćen, koji su branile malobrojne snage. Do 11. januara 
1916. austrougarska vojska je ovladala svim strateškim tačkama u masivu 
Lovćena, da bi 13. januara ušla u nebranjeno Cetinje i do 15. januara ovla-
dala potpuno gradom i okolinom. Po naredbi srpske vlade, iz Crne Gore 
se povlače srpski oficiri.To je uradio i kralj Nikola s dijelom vlade, koji je 
prethodno za načelnika Vrhovne komande, umjesto srpskih oficira koji su 
otišli, imenovao generala Janka Vukotića. Već 21. januara je zauzet Skadar 
od strane Austro-Ugarske i od očekivane odbrane duž Bojane i oko Skadra, 
nije bilo ništa. Crnogorskoj vojsci je presječena svaka odstupnica. Odredba 
o polaganju oružja potpisana je 25. januara 1916. Crna Gora je faktički ka-
pitulirala, iako akt o tome nije nikada potpisan. Uzroci njene kapitulacije 
postali su predmet politikantstkih i propagandnih razračunavanja sa nje-
nim državnim vrhom. Pri tome niko nije postavljao logično pitanje: Zar je 
od najmanje savezničke vojske, ostavljene same na čitavom balkanskom 
ratištu, bez pomoći saveznika, razvučene na frontu od 500 km, opkoljene 
sa više strana, trebalo očekivati da zaustavi armadu koju nije mogla zau-
staviti ni vojska 20-tak puta veća od crnogorske? U svakom slučaju poslje-
dice lakomislene politike crnogorskog državnog vrha i njenog suverena, 
kralja Nikole, pokazaće se katastrofalnim po Crnu Goru. Jer tada je već 
uveliko bilo otvoreno pitanje perspektive Crne Gore i njenog ujedinjenja 
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sa Srbijom, što su podržavale neke od velikih savezničkih sila. Rusija je 
željela ujedinjenje Crne Gore i Srbije pod dinastijom Krađorđevića i stva-
ranje velike srpske države na Balkanu koja bi bila oslonac njene politike. 
Zato je 1916. ukinula subvencije Crnoj Gori i odbila mogućnost da kralj 
Nikola dođe u Rusiju. Sumnjičen za tajne pregovore sa Austro-Ugarskom 
i okrivljen za kapitulaciju Crne Gore, kralj Nikola i krugovi oko njega neće 
imati bezuslovnu podršku ni kod ostalih saveznika – Francuske, Velike 
Britanije, pa ni Italije. Da je Crna Gora „žrtvovana“ od strane saveznika po-
stalo je jasno već pri kraju rata. Umjesto da se poput srpskog kralja Petra 
I vrati u svoju zemlju kao jedan od saveznika, kralju Nikoli je praktično 
bio onemogućen povratak iz Francuske, gdje je, u Nejiu kod Pariza, bio 
smješten crnogorski dvor i vlada. Poslije proboja Solunskog fronta, a po 
odluci međusavezničke konferencije u Versaju, 7. oktobra 1918. godine, 
donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru4. Francuzi su 
mimo svih dogovora, prećutno dozvolili učešće srpskim trupama u ovim 
operacijama, sa jasnim političkim ciljevima koji su bili poznati srpskoj 
komandi5. U svakom slučaju vojni razlozi nijesu bili presudni za donoše-
nje takve odluke. Jer odmah po probijanju Solunskog fronta u Crnoj Gori 
su komite i ustanici oslobodili Crnu Goru od austrougarske okupacije. 
Samo su u borbama za oslobođenje Podgorice crnogorskim komitama i 
ustanicima pritekle u pomoć jedinice srpske vojske. Na osnovu naredbe 
srpske Vrhovne komande od 25. oktobra 1918. godine, rasformirane su 
i razoružane crnogorske ustaničke čete, a naredbom od 12. novembra 
1918. godine raspuštene su i crnogorske komitske čete. Tako je kraj rata 
Crna Gora dočekala okupirana od savezničkih vojski, odnosno francuskih, 
engleskih, italijanskih, američkih i srpskih trupa. Formirana je komanda 
savezničke vojske u Kotoru, na čijem čelu je bio francuski general. Područ-
je Crne Gore su prvi napustili Englezi (aprila 1919), potom Francuzi (do 
marta 1920) i Italijani (do juna 1920). Srpske trupe su se u međuvreme-
nu transformisale u jugoslovenske i kao legalizovana vojna sila ostale u 

4 Vidi: Šerbo Rastoder, Petrovići u egzilu - suton jedne dinastije, Dinastija Petrović Njegoš I-III, 
CANU 60, 2002, II, 227-303.

5 Vidi: Novica Radović, Crna Gora na savezničkoj golgoti, Podgorica 2000, 70; Miloš Živković, Pad 
Crne Gore, Podgorica 2000; Vukotić Janko, Serdar Janko o kapitulaciji Crne Gore, Nova Evropa, 
1926, 10/11; Šerbo Rastoder, Jedno svjedočenje o uzrocima kapitulacije Crne Gore u Prvom 
svjetskom ratu, Zbornik: Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, Podgorica 1998; Dragićević Risto, 
Jedna sračunata depeša pukovnika Pešića, Zapisi IX, 1936; Dragićević Risto, Lovćenski odred u 
prvom svjetskom ratu; Istorijski zapisi 1950, VI; Drašković Aleksandar, Mojkovačka bitka, Po-
dgorica 1996; Novica Rakočević, Crna Gora u prvom svjetskom ratu 1914-1918, Cetinje 1969; 
Radoslav Rotković, Velika zavjera protiv Crne Gore, Od Prizrena do Versaja, Cetinje 2001, 483-535.
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Crnoj Gori. Savezničke trupe nijesu ispunile osnovni mandat sa kojim su 
došle u Crnu Goru. Umjesto da uspostave red i mir, koji usput rečeno i nije 
niko ugrožavao, Crnu Goru su ostavile u građanskom ratu. 

Kasnije svođenje bilansa je pokazivalo da je Crna Gora u Prvom svjet-
skom ratu izgubila oko 20.000 vojnika. Oko 15.000 ljudi je prošlo kroz lo-
gore u Austriji, Mađarskoj i Albaniji. Crna Gora je u ratu pretrpjela materi-
jalne štete i gubitke koji su procijenjeni u visini 723 miliona franaka, koliko 
je iznosio zahtjev za ratnom odštetom podnijet Mirovnoj konferenciji u 
Parizu. Uz to, ostala je bez države i najstarije balkanske dinastije (Petrovići) 
koji su Crnom Gorom upravljali 221 godinu. Naime, sa srpskom vojskom 
u Crnu Goru su 1918. godine ušli i političari zaduženi da realizuju politiku 
„sjedinjenja Crne Gore sa Srbijom“. Oni su odmah po ulasku srpskih trupa na 
područje Crne Gore formirali Privremeni Centralni izvršni odbor za ujedinje-
nje Srbije i Crne Gore koji je djelovao po instrukcijama srpske vlade. Politika 
Nikole Pašića, predsjednika srpske vlade, motivisana je potrebom da se rad 
na ujedinjenju pokaže kao želja crnogorskog naroda i smanji mogućnost 
spoljnjeg uplitanja s obzirom da se radilo o međunarodno priznatoj državi 
i formalnom savezniku.Zato je akciji četvoročlanog Odbora, od kojih su 
dvojica bili državljani Srbije, a dvojica Crne Gore trebalo pribaviti formalni 
legitimitet. Odbor je uzurpirao ingerencije zakonodavnih i izvršnih organa 
Crne Gore. Na sjednici u Beranama 25.oktobra /7. novembra 1918. godine, 
Odbor je propisao „Pravila za biranje narodnih poslanika za Veliku narodnu 
skupštinu“. Za održavanje „zborova i izbor“ povjerenika dat je rok od sedam 
dana, dok je u nekim mjestima, poput Cetinja za te poslove preostalo bilo 
tek tri dana. „Izbornim“ procesom rukovodio je Centralni izvršni odbor preko 
svojih povjerenika i izaslanika koji su sazivali zborove i sjednice, utvrđivali 
rezultate izbora. Srpska vojska je imala naređenje da „nastavi najenergičnije 
i svim sredstvima da se na teritoriji koju je naša vojska okupirala uguši svaka 
agitacija, pa ma od koga dolazila“ i u tom smislu na raspolaganju su im sta-
jala „sva sredstva“. Istovremeno je Vrhovna komanda srpske vojske naredila 
svojim komandama u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu da spriječe povratak 
uglednih crnogorskih interniraca iz logora „dok se pitanje ujedinjenja ne 
reši“. S obzirom na to da se u internaciji nalazio najveći dio vojne i političke 
elite Crne Gore, lako je shvatiti značaj i posljedice ove odluke. U takvim 
uslovima na zborovima istomišljenika je „izabrano“ 165 poslanika aklama-
cijom. Velika narodna skupština je zasijedala od 11/24. novembra do 16/29. 
novembra 1918. godine u Podgorici (Podgorička skupština). Glavna odluka 
je donijeta na II redovnoj sjednici 13/26. novembra 1918. Poslanici su bez 
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rasprave, aklamacijom prihvatili ranije napisani tekst Odluka i kasnije ga 
potpisali (njih 160). Odluke Podgoričke skupštine će bitno izmijeniti sud-
binu Crne Gore:

1. Da se kralj Nikola I Petrović - Njegoš i njegova dinastija zbaci sa 
crnogorskog prijestola;

2. Da se Crna Gora sa bratskom Srbijom ujedini u jednu jedinu državu 
pod dinastijom Karađorđevića, te tako ujedinjene stupe u zajedničku 
Otadžbinu našeg troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca;

3. Da se izabere Izvršni narodni odbor od 5 lica, koji će rukovoditi 
poslovima, dok se ujedinjenje Srbije i Crne Gore ne privede kraju; i

4. Da se o ovoj skupštinskoj odluci izvijesti bivši kralj Crne Gore Nikola 
Petrović, Vlada Kraljevine Srbije, prijateljske Sporazumne sile i sve 
neutralne države.

Odluke Podgoričke skupštine nije priznala nijedna velika sila. Srbija 
je zvanično raskinula diplomatske odnose sa Crnom Gorom, nakon više 
od mjesec dana po donošenju odluka o bezuslovnom ujedinjenju (28. 
decembra 1918. godine). Odlukama Podgoričke skupštine crnogorska 
država je faktički prestala da postoji. Proces njene „sahrane“ i na među-
narodnom i na unutrašnjem planu će potrajati, ali će na kraju politika 
„svršenog čina“ dobiti potpunu satisfakciju.

Raspoloženje prema ujedinjenju i stvaranju jugoslovenske države u Cr-
noj Gori je bilo opšte i imalo je manifestacioni karakter. Spor je nastao oko 
pitanja na koji način izvršiti ujedinjenje sa Srbijom i drugim jugosloven-
skim krajevima, odnosno kako postati subjekt procesa stvaranja jugoslo-
venske države. Jedni su bili za to da se ujedinjenje izvrši na ravnopravnoj 
osnovi i da o njemu odlučuju legalni predstavnici Crne Gore: kralj, vlada i 
Narodna skupština. Drugi su prihvatili koncept Nikola Pašića i srpske vlade 
da se Crna Gora prvo prisajedini Srbiji i tako izvrši ujedinjenje jednog (“srp-
skog“) naroda pod dinastijom Karađorđevića, pa da tako ujedinjeni stupe 
u jugoslovensku zajednicu. Nezadovoljni odlukama Podgoričke skupštine, 
postupcima vlasti i politikom ujedinitelja, koja je bila okrenuta omalova-
žavanju svega što je imalo predznak Crne Gore i dinastije Petrovića, kao i 
teškim socijalno-ekonomskim stanjem, protvnici izvršene aneksije su otpo-
čeli pripreme za ustanak. Pošto je nekoliko dana prije planiranog ustanka, 
otkriven plan pobune, uhapšeno je 125 uglednih prvaka. I pored toga, 21. 
XII 1918. od strane ustanika su bili opkoljeni veći gradovi. Štab ustanika 
nalazio se u okolini Cetinja, odakle su 22. XII uputili Zahtjeve generalu 
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Venelu, komandantu savezničkih trupa, formalno glavnoj vojnoj vlasti u 
Crnoj Gori i Izvršnom narodnom odboru, privremenoj „vladi“ Podgoričke 
skupštine, u kojima se pored ostalog navodi: „1. Mi smo svi složni da Crna 
Gora uđe punopravna sa ostalijem pokrajinama u jednu veliku Jugoslovensku 
državu bez ikakvih unutrašnjih političkih granica,-oblik vladavine ostavljamo 
da punovažno riješi redovno izabrana skupština svijeh Jugoslovena (konstitu-
anta) čemu ćemo se srdačno pokoriti.“ Do sukoba je došlo uoči Božića, 24. 
XII 1918. godine ujutro, kada su na pokušaj pobunjenika da uđu u Cetinje, 
srpska vojska i pristalice aneksije odgovorili oružanom paljbom. Sukob je 
okončan intervencijom glavnog savezničkog komandanta Venela koji je od 
ustanika tražio da se povrate kućama i polože oružje. Dio ustanika je pobje-
gao u Boku Kotorsku i Bar, odakle su ih Italijani prebacili u Medovu, gdje 
se nalazio sabirni logor za Crnogorce, a potom u Italiju, dok se značajan 
dio odmetnuo u šumu. Pobuna (Ustanak) na Božić 1918. godine za kratko 
je primirena, ali će otpor aneksiji trajati sve do 1924. godine. Pobunom je 
skrenuta pažnja Konferenciji mira u Parizu na stanje u Crnoj Gori, što je 
bio jedan od ciljeva ustanika, ali je i otvoren proces dugotrajnog sukoba 
pristalica i protivnika bezuslovnog ujedinjenja. Pokretljive komitske čete 
započele su gerilsku borbu oslanjajući se na lokalno stanovništvo i istraja-
vale uprkos represiji vlasti sprovođenoj tokom čestih kaznenih ekspedicija. 
Najveća organizovana vojna akcija protiv ustanika u Crnoj Gori vođena je 
u decembru 1919. godine i januaru i februaru 1920. godine. Po naređe-
nju viših vojnih i državnih organa, koji su procjenjivali da se u šumama 
nalazi oko 900 odmetnika, Zetska divizijska oblast, koja je pokrivala Crnu 
Goru, operativno je podijeljena na 14 manjih oblasti, iz kojih je počelo jed-
novremeno gonjenje odmetnika, interniranje i hapšenje članova njihovih 
porodica, jataka i svih koji su posredno pomagali ustanike. Samo u ovoj 
akciji je ubijeno 22 odmetnika, uhvaćeno je i natjerano na predaju 599, 
kao i 138 odbjeglih vojnika, ukupno 757 lica. Od 1920. do 1927. godine za 
odmetnicima su raspisivane potjernice sa novčanim nagradama za njiho-
vo hvatanje ili likvidaciju. Procjenjuje se da broj odbjeglih, interniranih, 
zatvaranih, osuđivanih, likvidiranih i poginulih u ovim sukobima dostiže 
cifru do 5.000. Popaljene su mnoge kuće, uništena značajna materijalna 
dobra. Suđeno je brojnim odmetnicima i njihovim srodnicima, jatacima i 
pristalicama. Jedan broj je amnestiran ukazima kralja Aleksandra 28. no-
vembra 1920. godine. Jedan broj lica je amnestiran i 1925. godine, tako 
da je početkom 1928. godine u zatvorima u Podgorici, Mitrovici i Zenici 
robijalo oko 120 crnogorskih komita i protivnika bezuslovnog ujedinjenja.



32

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Izbjegli ustanici i brojna crnogorska emigracija okupljena oko crnogor-
ske vlade i dvora u inostranstvu je vodila ogorčenu diplomatsku i vojnu 
akciju za poništenje odluka Podgoričke skupštine. Poslije odluka Podgo-
ričke skupštine i izbijanja pobune u Crnoj Gori, a uz podršku Italije, došlo 
je do osnivanja crnogorske vojske u emigraciji, koja je trebala da posluži 
za upad u Crnu Goru, omogući poništenje odluka Podgoričke skupštine i 
povratak kralja Nikole u zemlju. Na osnovu konvencije crnogorske i ita-
lijanske vlade iz aprila 1919. godine, Italija je obezbjeđivala izdržavanje 
crnogorskih vojnika stacioniranih u Gaeti, malom mjestu između Rima i 
Napulja, na obali Tirentskog mora. Crnogorska vojska u Italiji je u zao-
kruženoj organizaciji imala četiri bataljona, posebnu artiljerijsku jedinicu 
u Fonta d’ Amore i Narodnu gardu. Početkom 1921. godine je bilo 1559 
vojnika, bez članova porodica koji su takođe bili izbjegli. Italiji je ova voj-
ska služila kao sredstvo ucjenjivanja jugoslovenske države oko graničnih 
sporova. Da je Italija iskreno podržavala akcije crnogorske emigracije, ne 
bi ovu vojsku smjestila na obali Tirenskog, već vjerovatno na suprotnoj 
obali Jadranskog mora nasuprot crnogorskoj obali. To je postalo jasno kada 
je Italija potpisivanjem Rapalskog ugovora s Kraljevinom Srba, Hrvata i 
Slovenaca novembra 1920. godine riješila sporna pitanja. Već u decembru 
1920. italijansko vojno ministarstvo je izdalo naredbu o zabrani ulaska u 
Italiju izbjeglim Crnogorcima. Marta 1921. crnogorska vojska je razoruža-
na, njeni bataljoni razmješteni. Vojnicima je ponuđen povratak u zemlju. 
Oni koji bi to odbili bili su zatvoreni. Najveći dio vojnika je izjavio da želi 
ići u Rusiju ili Ameriku. Italija je odbijala zahtjeve za put u Rusiju. Po-
zicija preostalih crnogorskih vojnika u Italiji kratko se poboljšala padom 
Đolitijeve vlade i grofa Sforze, kojeg je crnogorska emigracija označavala 
glavnim protivnikom i osobom koja u tajnom dogovoru sa Pašićem radi 
na rasturanju crnogorske vojske. Italija je i formalno prestala da izdržava 
crnogorsku vojsku 1.juna 1921. Najveći broj Crnogoraca se vratio u Crnu 
Goru. Jedan broj je otišao u Argentinu i SAD, drugi su, pokušavajući da 
se domognu Rusije, lutali po Turskoj i drugim zemljama i tokom 1923. 
godine, treći su stigli u Belgiju ili druge evropske zemlje. Veoma mali broj 
ih je ostao u Italiji i oni su dolaskom Musolinija na vlast rastjerani.

Za sve vrijeme od 1918-1924. godine crnogorska emigracija je nastoja-
la da animira evropsku javnost i diplomatiju za crnogorsko pitanje. Izjava 
lorda Gledstona, sina slavnog Vilijama Evarta Gledstona, starog prijatelja 
Crne Gore, data u Domu Lordova 11. marta 1920. godine: „Sa Crnom Go-
rom ne bi se gore postupalo ni da se borila na strani naših protivnika“ – bila 
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je moguće najilustrativnija ocjena ponašanja evropske diplomatije prema 
crnogorskom pitanju. U situaciji kada su velike sile podržale ideju stva-
ranja jugoslovenske države na ruševinama habzburškog carstva, suština 
je postala bitnija od forme, cilj od procedure, korist od pravde. Srbija je 
postala oslonac francuske politike na Balkanu, a jugoslovenska država pro-
jekat versajske Evrope. U takvoj situaciji za Crnu Goru nije bilo mjesta. Ona 
nije mogla biti alternativa jugoslovenskom projektu. Zato je glavna briga 
evropskih diplomata bila kako da zadovolje formu i čin „sahrane“ Crne Gore 
dovedu do kraja. Prazna stolica na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. s 
natpisom „Montenegro“, protokolarni prijem crnogorske delegacije emi-
grantstke vlade (general Ante Gvozdenović, Jovan Plamenac, predsjednik 
vlade i dr Pero Šoć) od strane Vrhovnog vijeća Konferencije mira u Parizu 
marta 1919. godine, kurtoazni odgovori na brojne apele, memorandume 
i note crnogorske emigracije, čine tek dio političkog folklora u kojem se 
crnogorsko pitanje pred evropskim diplomatama na kraju Prvog svjetskog 
rata postavljalo tek u formi moralne dileme pravde i pravičnosti. Situaciju 
nijesu bitnije promijenili ni brojni izvještaji savezničkih misija, u kojima je, 
osim u jednom slučaju (Franše D’ Epere), jasno naglašavano da je u slučaju 
Crne Gore izvršeno pravno i političko nasilje koje je rezultiralo aneksijom, 
niti brojni međunarodni komiteti za odbranu Crne Gore osnivani u Evropi 
i SAD-u, niti apeli britanskih parlamentaraca (april1920). Francuska je zva-
nično raskinula dipolmatske odnose s Crnom Gorom 20. decembra 1920, 
Velika Britanija i SAD su to uradile početkom 1921. godine bez zvanične 
note. Skrhanog i razočaranog crnogorskog kralja Nikolu je šezdesetogo-
dišnjica vladavine (15. avgusta 1920) zatekla u Kap d’ Antibu na Azurnoj 
obali. Tamo je i umro 1. marta 1921. godine. Sahranjen je u ruskoj crkvi u 
Sanremu. To je bio i simboličan kraj „herojske“ Crne Gore.6

6 Vidi više: Dragoljub Živojinović, Nevoljni saveznici 1914-1918, Beograd 2000, 250;Ibid: Borba 
između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovolja-
ca 1916-1918. godine, Istorija XX veka, knj. VI, Beograd 1964, 84-183;. Vidi: Bogumil Hrabak, 
Crnogorski vojni logori u Italiji (1918-1921), Istorijski zapisi br. 3, 1997, 137-154. Cjelokupni 
prilog napisan je na osnovu građe jugoslovenske delegacije na Mirovnoj konferenciji u Parizu, 
građe jugoslovenske vojske i odabrane literature. Pošto se u posljednje vrijeme, ne slučajno, 
dešava da pojedini autori „previde“ čitave tomove objavljene građe i literature, a da se ne bi 
takav nalaz shvatio kao istraživačka sujeta, jer se pokazalo da u jednom dijelu nekada prestižne 
istoriografske škole, prećutkivanje postaje legitiman istorijski metod, bez obzira na potrebu 
kritičkog određenja prema prethodno napisanom, navodimo samo građu koja se čuva u Držav-
nom arhivu Crne Gore, bez koje se mogu pisati samo naručeni političko-propagandni prilozi: 
U Državnom arhivu Crne Gore u Fondu crnogorske emigrantske vlade „Komanda crnogorskih 
trupa u Italiji“ ima 26 kutija arhivske građe, tu je još „Kraljevska crnogorska vojna delegacija“, 
„Ministarstvo vojno“, što čini preko 30 kutija građe ili najmanje 5.000 dokumenata. Naravno, 
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I na kraju o dva ključna polemična pitanja koja se tiču kraja u kojem 
se održava ovaj skup. Prvo se tiče sudbine izbjeglih „Primoraca“ i njihovog 
pokušaja da se pod crnogorskim bajrakom pojave na Solunskom frontu. 
Nakon svjedočenja Nika Hajdukovića7 i knjige mr Marka Đurova Ivano-
vića, možemo zaključiti da je srbijanska strana preduzela sve da se crno-
gorska vojska ne pojavi u završnici rata, a na Solunskom frontu posebno. 
Drama koju su prošli Grbljani, Paštrovići i drugi sa područja Boke Kotorske 
svjedoči o političkim kalkulacijama koje su se provodile preko njihovih 
leđa i u tom smislu je to moguće opisati samo u nekom dobrom romanu.

I drugo polemično pitanje - Zašto po našem skromnom sudu srbi-
janske trupe nijesu mogle „osloboditi“ Budvu? Prvi argument bio bi 
u činjenici da su Crnu Goru oslobodile crnogorske samoorganizovane 
komitske čete i da se u tom smislu u izvorima javlja samo manji okršaj 
oko Podgorice u kojem su krajem rata učestvovali dijelovi Jadranskih 
trupa. Drugo, mnogo važnije za Budvu, je činjenica da je to bivši pro-
stor Austro-Ugarske države, te da se može „osloboditi“ samo ono što je 
pred čin okupacije bilo u vašem posjedu. U ovom slučaju to nije tako. 
Može se osnovano spekulisati da su Budvani srbijansku vojsku dočekali 
kao „oslobodioce“ zbog etničke bliskosti. Primjenom ovog „argumenta“ 
onda bi se i Austro-Ugarska vojska mogla nazvati oslobodilačkom zbog 
činjenice da je u njenom sastavu bilo mnogo Srba, Hrvata i Muslimana. 
Međutim, mislimo da je ključni argument moguće izvesti iz činjenice 
da su srbijanske trupe dio savezničkih, koje su po naredbi vrhovne ko-
mande, dobile mandat da okupiraju ovaj prostor i to niko od njih nije 
sakrivao. To opet ne znači da treba umanjivati značaj bilo koje vojske 
na kraju rata, ali obaveza poštovanja činjenica mora biti iznad emocija.

primijenjeni metod može se braniti i stanovištem da je konsultovana literatura nastala na 
ovom korpusu dokumenata. Međutim, u navedenoj literaturi ovo pitanje je periferno tretirano 
(D. Vujović) u okviru druge problematike. Vidi: Vidi: Le role …..; Uloga Francuske u nasilnoj 
aneksiji Crne Gore, Bar 2000, 11-37; prevod zvanične publikacije objavljene 1921. u Rimu na 
francuskom. Šerbo Rastoder, Skrivana strana istorije, Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918-
1929, I-IV, Bar 1997, knj. III, dok. br. 1354, str. 1656; Šerbo Rastoder,Crna Gora u egzilu 1918-
1925,I-II, Podgorica 2004

  Giuzeppe de Bajza, La questione Montenegrina, Budapest 1928. Jožef Bajza, Crnogorsko pi-
tanje (priredili Branislav Kovačević i Marijan Miljić), Podgorica 2001, 50, Bajza se u ovom 
slučaju poziva na pisanje zagrebačke štampe.

7 O tome vidi više: Šerbo Rastoder,Crna Gora u egzilu 1918-1925,I-II, Podgorica 2004; Niko 
Hajduković, Memoari, Podgorica 2000, 250.;mr Marko Đurov Ivanović, Primorci pod crnogor-
skim bajrakom, Budva 2007.
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Др Милан ГУЛИЋ1

ДЕЈСТВА ЈАДРАНСКИХ ТРУПА СРПСКЕ ВОЈСКЕ И 
ОСЛОБОЂЕЊЕ БОКЕ КОТОРСКЕ 1918. ГОДИНЕ*

АПСТРАКТ: Када је средином септембра 1918. године пробијен Солунски 
фронт, српска војска је у жестоким борбама наредних дана ослобађала 
подручје данашње Македоније. У саставу њене Друге армије била је и Ју-
гословенска дивизија, састављена махом од добровољаца. Њен допринос 
пробоју Солунског фронта и гоњењу бугарских трупа је био значајан. 
Међутим, послије избацивања Бугарске из рата, Југословенска дивизија 
је задржана на подручју Македоније, а затим упућена на Косово, гдје 
је реорганизована и од ње су начињене Јадранске трупе, које су имале 
задатак да ослободе читаву предратну територију Краљевине Црне 
Горе и подручје Боке Которске. Додијељену улогу обавиле су успјешно, 
уз подршку и видљиву добродошлицу локалног становништва. Рад је 
заснован на необјављеним и објављеним документима, стручној лите-
ратури и мемоарским дјелима.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Српска војска, Јадранске трупе, Црна Гора, Бока 
Которска, Будва, Котор, Херцег Нови.

Пробој Солунског фронта и слом окупационог система на под-
ручју Македоније био је јасан знак да је ослобођење Србије, а са 
њом и Црне Горе, само питање тренутка. Док око ослобођења Ср-
бије, осим војничког продора, није била потребна никаква нарочита 

1 Виши научни сарадник, Институт за савремену историју Београд, Република Србија

* Чланак је настао као резултат рада на пројекту Конфликти и кризе: сарадња и развој 
у Србији и региону у 19. и 20. веку (№ 47030) који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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дипломатска припрема, ослобођење Црне Горе је изискивало зна-
чајне војно-политичке припреме. Политички и војни врх Србије је 
био свјестан да се српске трупе налазе далеко од Црне Горе и да ка 
њој морају пожурити, колико год је то могуће, како се не би оста-
вио простор италијанским снагама или присталицама краља Нико-
ле Петровића-Његоша да се искрцају на црногорскoj обали и тако 
спријече уједињење. На дан када је Бугарска избачена из рата 29. 
септембра министар војни Краљевине Србије генерал Михаило Ра-
шић саопштио је врховном команданту савезничких снага на Исто-
ку, француском генералу Франше Д’Епереу, да ја дошло вријеме да 
се Охридски одред, који је био под командом француске Источне 
војске, упути у Котор. Охридски одред је дејствовао у склопу савез-
ничких операција на подручју Албаније, а затим је враћен у састав 
српске војске. Одреду је требало придодати све Црногорце који су 
ратовали у српској војсци на Солунском фронту. Осим тога, пред-
сједник Министарског савета Краљевине Србије Никола Пашић пи-
сао је 3. октобра да би, осим Охридског одреда, у Црну Гору требало 
послати један одред састављен од бораца Југословенске дивизије.2

За ступање на територију Краљевине Црне Горе Југословенска 
дивизија Друге армије Војске Краљевине Србије је била најпогоднија, 
пошто су је махом сачињавали добровољци. Југословенска дивизија 
је, послије обављеног задатка и изласка на српско-бугарску границу, 
склоњена са главног правца надирања српске војске, пошто су за њу 
постојали другачији планови. Њена Вардарска бригада имала је за-
датак да држи гранични фронт од планине Звигоре до Сиве кобиле, 
док је Југословенска бригада требало да „ешалонира“ своје пукове 
и то тако што би Први југословенски пешадијски пук био смјештен 
на положају Висока, а Други југословенски пешадијски пук код села 
Оризара. За чување граничног фронта коришћене су сасвим слабе 
снаге, па је главнина Југословенске дивизије прикупљена на про-
стору између Царевог Села и Кочана. Смјена граничних трупа Ју-
гословенске дивизије отпочела је око поднева 5. октобра, пошто су 
током претходне ноћи припадници грчке Четврте дивизије стигли 
до Царевог Села. Међутим, период боравка на граничном фронту је 
био обиљежен проблемима у снабдијевању и исхрани припадника 

2 Охридски одред је 14. октобра повучен из Тиране и, преко Дебра, упућен за Киче-
во, гдје је укључен у састав српске Друге армије (Петар Опачић, Солунска офанзива 
1918. године. Српска војска у завршном периоду Првог светског рата, Београд 1980, 
356–358; Петар Опачић, Србија и Солунски фронт, Београд 1984, 352–353).
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Југословенске дивизије. Смјена са грчким трупама обављена је у 
току дана 6. октобра, па је читава Југословенска дивизија од тада 
била у покрету. Послије напуштања граничног фронта, Југословен-
ска дивизија се пребацила у рејон Штипа и то тако што се Југосло-
венска бригада, са придодатим 22. пешадијским пуком, прикупила 
код села Горњи Балван и Трогерци, а Вардарска бригада, само са 
21. пешадијским пуком, код карауле Калиманци. Чим је главнина 
Дивизије прикупљена код Штипа, требало је да крене према Велесу, 
гдје би сачекала наређење за даљи покрет.3 

Други југословенски пешадијски пук, са једном брдском ба-
теријом и водом коњаника, стигао је у Скопље 8. октобра у попо-
дневним сатима и смјестио се у касарне код раскрснице путева 
који воде према Качанику и Тетову. Пук је стављен на располагање 
француској Источној војсци и генералу Патеу, за операције према 
Косову. Како би био кадар за покрет, Други југословенски пук је 
тражио да му се стави на располагање 200 товарних грла, као и 
око 400 пари обуће, „пошто има доста босих војника“. Све остале 
јединице из састава Југословенске дивизије у вечерњим сатима 8. 
октобра скупиле су се у рејону Амзабегово-Сарамзалино, гдје су 
заноћиле. Одатле су 9. октобра наставиле у правцу Велеса и смје-
стиле се источно од вароши, код села Каратманово. Тимочку и Ју-
гословенску дивизију требало је задржати у рејону Велеса, „док воз 
не стигне и док се трупе не попуне храном и муницијом“.4 

Међутим, ту их је затекло непријатно изненађење, пошто око Ве-
леса није било „апсолутно никакве хране како за људе тако и за сто-
ку“, због чега је стање у Дивизији било катастрофално. Командант 
22. пешадијског пука извијестио је 9. октобра да војници примају 
само по 150 грама хљеба дневно и додао: „Због овога осећа се клону-
лост код војника и тешко издржавање најкраћег марша, а приликом 
јутрошњег марша, пролазећи дуж колоне, могао сам чути и јавна не-
годовања војника, због непримања хлеба и њихове узвике: дајте нам 
хлеба.“ Такође, командант Вардарске бригаде писао је да су војници 
тешко издржали марш, „због рђавог времена, слабе обуће и неуредне 

3 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., 
XXIX, 1918. година: офанзива. Други период: гоњење. Друга фаза: надирање I армије ка 
Нишу и заузеће Ниша. Пребацивање II армије од Царевог села ка Куманову и Велесу, Бе-
оград 1937, 51–58, 104–108, 151–153, 204–205, 236–239, 273–275, 313–315; Миливоје 
Алимпић, Солунски фронт, Београд 1967, 467, 471–472.

4 Велики рат Србије, XXIX, 327, 356–358, 373, 413–414.
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исхране“. На основу оваквих извјештаја, командант Југословенске 
дивизије пуковник Војислав Живановић писао је Врховној команди 
да, ако у току дана Дивизија не добије значајнију количину хране, 
„биће апсолутно немогуће одржати ред и дисциплину код трупа“, а 
постоји и опасност „да наступе најгоре последице“, због чега „скида 
сваку одговорност са себе и својих потчињених“. Међутим, коман-
дант Друге армије војвода Степа Степановић није имао превише 
разумијевања за тако описане прилике у Југословенској дивизији 
и поручио је пуковнику Живановићу: „Храна се тој дивизији доту-
рала и дотура се коликогод се може, као и осталим дивизијама ове 
армије. За ред и дисциплину носите потпуну одговорност ви и ваши 
потчињени, па се стога неуморно старајте, да се одржи и ред и дис-
циплина, а препоручујем стрпљење и такт.“5

Тек након извршеног снабдијевања храном и муницијом, пето-
дневног одмора и опоравка, Југословенска дивизија је 14. октобра 
кренула од Каратманова, преко Велеса, до Башиног Села. До вечери 
се Дивизија распоредила у рејону Рудник-Света Петка-Сопот.6 Тога 
дана су и остале јединице Друге армије кренуле према Приштини. 
У току наредна два дана читава Друга армија је била у покрету. Док 
је Тимочка дивизија стигла до Урошевца, Шумадијска је била код 
Ормана, а Југословенска кретала из Велеса, тако да је маршевска 
колона Друге армије била развучена од Урошевца до Велеса у ду-
жини од 60 километара. Међутим, због проблема у снабдијевању, 
Југословенска дивизија није даље пратила маршевску колону Дру-
ге армије, већ је остала сјеверно од Велеса и чекала „да се снабде 
бар за три дана хлебом“. Тек послије три дана одмора, Југословен-
ска дивизија је 17. октобра наставила покрет према Скопљу и увече 
стигла у рејон села Јурумлери и Идризово, гдје је заноћила. Сjутра-
дан, 18. октобра Југословенска дивизија је прошла кроз Скопље, а 
до вечери стигла у село Орман. Послије дводневног предаха, 20. 
октобра је наставила марш и до вечери стигла до Качаника. Дана 
21. октобра Дивизија је била у Урошевцу.7 

5 Велики рат Србије, XXIX, 409–410, 413–414; П. Опачић, Солунска офанзива 1918. године, 
326, 341.

6 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., 
XXX, 1918. година: офанзива. Други период: гоњење. Друга фаза: надирање I армије на 
север и излазак на Дунав и Саву. Пребацивање II армије од Велеса и Куманова на Косово и 
њено избијање на Дрину, Београд 1937, 6, 25–26, 30–32.

7 Исто, 58, 61–62, 83–87, 92, 115–116, 121–122, 169–170, 210–211, 252–258, 284–285.
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Другачији правац кретања имао је један од четири пука Југосло-
венске дивизије. Други југословенски пешадијски пук добио је на-
ређење Врховне команде да 14. октобра крене из Скопља према Пећи 
„најпогоднијим правцем“. У том тренутку није било познато да ли у 
Метохији има још окупационих снага. Знало се само да су францу-
ске трупе ослободиле Призрен и послале патроле према Ђаковици. 
Тим потезима француске и српске војске започело је ослобођење 
Црне Горе. С обзиром на то да је Други југословенски пук добио 
наређење да пређе предратну србијанско-црногорску границу дато 
му је нарочито упутство: „Ако би при прелазу Црногорске границе, 
наишли на какве Црногорске трупе или организације, објасните им, 
да ви долазите као гониоци аустриске војске и као пријатељи и ос-
лободиоци целога српског народа, без обзира на границе, које ће се 
доцније регулисати. Ако би било отпора, онда се зауставите и изве-
стите Врховну команду, како би се спор расправио мирним путем.“ 
Пошто су заноћили у Урошевцу, припадници Другог југословенског 
пука су 16. октобра кренули према Пећи. Пук се кретао правцем 
Приштина-Косовска Митровица-Пећ. Дана 17. октобра налазио се 
на путу између Приштине и Косовске Митровице, а 20. октобра 
Други југословенски пук је ушао у Пећ и тиме ступио на предратну 
територију Краљевине Црне Горе. Други југословенски пешадијски 
пук је „дочекан врло лепо у Пећи, где влада мир“. Међутим, већ у 
ноћи између 20. и 21. октобра у Пећи су „из освете опљачкане извес-
не радње“. Командант Другог југословенског пешадијског пука је 
извијестио Врховну команду: „Свуда по околним селима се пљачка 
и разноси државна имовина, те је потребно, да се што пре уведу 
полициске власти и да нужна потпора за одржање реда.“ Без обзира 
на то, Пећ је постала средиште из којег се одвијало даље ослобођење 
Црне Горе и уједињење двије српске државе.8 

8 Захваљујући четницима Косте Миловановића Пећанца Пећ је ослобођена још 12. ок-
тобра. Пошто је аустроугарски гарнизон у Пећи, који је бројао око 1.000 војника и 72 
официра, пристао на услове предаје и напустио варош, у Пећ је ушао Коста Пећанац са 
својим људима, „узео власт у своје руке, осигурао ред и поредак и на тај начин сачувао 
огроман материјал“. Сутрадан 13. октобра од аустроугарског поручника добио је и кљу-
чеве Манастира Високи Дечани (Велики рат Србије, XXX, 1–2, 32–33, 36, 88–89, 214–215, 
286–287, 334–337; Милутин Фолић, „Избори у Метохији за Велику народну скупштину у 
Црној Гори и учешће њених представника у уједињењу Црне Горе и Србије и стварању 
Југославије“, у: Стварање југословенске државе 1918. године, Зборник радова приказаних 
на научном скупу од 5. до 7. децембра 1988. године поводом обележавања седамдесете 
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По наређењу Врховне команде, послије ослобођења већег дијела 
Косова, Друга армија је наставила продор на сјевер. Само је Југосло-
венској дивизији намијењен задатак да остане као посада на Косову 
и у Метохији. Према наређењу Врховне команде од 21. октобра, тре-
бало је да се распореди тако што би један батаљон био смјештен у 
Урошевцу, два батаљона у Приштини, по један у Ђаковици и Пећи, а 
остатак пјешадије у Косовској Митровици. Дивизијска артиљерија је 
распоређена у Приштини и Косовској Митровици, док су по два брд-
ска топа придодата батаљонима у Пећи и Ђаковици. Сjутрадан 22. 
октобра Југословенској дивизији је наређено да састави двије чете 
пјешадије, „са нешто митраљеза“, и упути их као посаду у Призрен, 
пошто је француски батаљон, који је до тада вршио посадну службу у 
Призрену, упућен на нови задатак. Распоред дијелова Југословенске 
дивизије у Призрену, Урошевцу, Ђаковици и Пећи довршен је 23. ок-
тобра, а њена Вардарска бригада је наставила марш према Пришти-
ни и Косовској Митровици. Главнина Југословенске дивизије, коју 
су чинили 21. пешадијски пук, један батаљон 22. пешадијског пука, 
Коњички ескадрон и Пољски артиљеријски пук стигла је у Косов-
ску Митровицу у вечерњим сатима 25. октобра, чиме је завршила 
распоређивање својих трупа на подручју Косова и Метохије, а пре-
ма наређењу Врховне команде од 21. октобра. Трупе Југословенске 
дивизије, распоређене као посада на Косову и у Метохији, имале су 
задатак да заведу ред, успоставе српске грађанске власти, као и да 
врше оправку жељезница и свих осталих комуникација, а у циљу 
што уреднијег снабдијевања трупа Друге армије.9 

Формирање Скадарских/Јадранских трупа српске војске

По доласку у ослобођено Скопље, српска Врховна команда је до-
нијела одлуку о упућивању трупа према Скадру, Црној Гори и Боки 
Которској. Министар Рашић је предложио да тим операцијама ру-
ководи генерал Божидар Јанковић. Међутим, на приједлог Николе 

годишњице стварања Југославије (ур. Васа Чубриловић), Београд 1989, 457–461; Предраг 
Пејчић, „Четнички одреди Косте Пећанца на Косову и Црној Гори 1918.“, Добровољачки 
гласник, 23/2004, 44–56; Момчило Павловић, Божица Младеновић, Коста Миловановић 
Пећанац 1879–1944. Биографија, Београд 2006, 118–119).

9 Велики рат Србије, XXX, 254–255, 285–286, 318–320, 328–332, 371–376, 418–419, 462–
463, 499–500.
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Пашића, одређен је генерал Милош Васић, који је одбио ту дуж-
ност, сматрајући да нису спроведене ни основне припреме и да је 
за испуњење циља потребно формирати много већу и снажнију 
војну формацију.10 У таквим приликама донијета је одлука да на 
чело операција према Црној Гори, Боки Которској и Скадру стане 
пуковник Драгутин Милутиновић.11 Пуковник Милутиновић свје-

10 Како свједочи генерал Драгутин Милутиновић, генерал Васић „није хтео ни да чује 
за то, што ништа није било припремљено за ту експедицију, и што му се није имало 
ништа ни дати, јер је био упућен само на некакав огроман плен, који га тобоже чека у 
Пећи“ (Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Заоставштина генерала 
Драгутина Милутиновића, инв. бр. 11441, Догађаји у Црној Гори и побуна на Цетињу 
крајем 1918. године. Забелешке тадашњег Команданта Скадарских и Јадранских трупа).

11 Драгутин Милутиновић је рођен 28. септембра 1865. у Белошевцу код Крагујевца, од 
оца Срећка и мајке Милице. Основну школу и гимназију похађао је у родном мјесту и 
Крагујевцу, а 1884. је уписао Нижу школу Војне академије као питомац 17. класе. Уче-
ствовао је у Српско-бугарском рату 1885. и добио чин каплара, а затим и поднаредника. 
У чин наредника унапријеђен је 1886, а 1887. је завршио школовање као други у класи. 
Одређен је за водника у Крагујевцу, а 1890. је уписао Вишу школу Војне академије као 
питомац Шесте класе. Школовао се на Николајевској генералштабној академији у Петро-
граду (1891–1894). По повратку у земљу био је водник у Деветом пешадијском батаљону 
и команди Питомачке чете у Војној академији. Чин капетана друге класе добио је 1895, 
а затим је одређен за командира чете у Осмом пешадијском батаљону. До 1897. био је 
помоћник начелника Штаба најприје Дунавске, а затим Тимочке дивизијске области, 
а затим је изабран за предавача на Војној академији. Током 1900. добио је чин мајора 
и кратко је командовао батаљоном у саставу Трећег пешадијског пука. Од 1901. радио 
у Главном генералштабу. Током 1903. кратко је командовао 13. пешадијским пуком у 
Неготину, а затим се вратио у Главни генералштаб и на Војну академију. За начелни-
ка Штаба Дунавске дивизијске области именован је 1904, а 1906. је постављен на чело 
Извештајног одсека у Главном генералштабу. Био је командант 19. пешадијског пука у 
Крагујевцу (1909–1911) и 12. пешадијског пука у Крушевцу (1911–1912). За помоћника 
команданта Тимочке дивизијске области у Зајечару именован је почетком 1912. У бал-
канским ратовима (1912–1913) командовао је Тимочком дивизијом другог позива, а у 
августу 1913. одређен је за команданта Ибарске дивизијске области. На почетку Првог 
свјетског рата одређен је за команданта Шумадијске дивизије другог позива. Његова 
дивизија је бранила гранични фронт и учествовала у упаду у Источну Босну септембра 
и октобра 1914, а затим учествовала у Колубарској бици. У прољеће 1915. враћен је на 
мјесто команданта Ибарске дивизијске области. Јула 1915. постављен је за команданта 
Албанских трупа, а 21. октобра исте године за првог команданта Вардарске дивизије. 
По доласку на Крф одређен је за команданта Резервних трупа у Бизерти. Априла 1917. 
одређенје за команданта Прве српске добровољачке дивизије у Русији. Јануара 1918. 
стигао је на Солунски фронт. Пошто је Дивизија расформирана, одређен је на дужност 
у Штабу Врховне команде. Октобра 1918. постављен је за команданта Скадарских/Ја-
дранских трупа, а у новембру је добио чин генерала. Пошто су Јадранске трупе престале 
да постоје јануара 1919, одређен је за владиног делегата на Цетињу. Марта 1919. по-
стављен је за инспектора пјешадије, а децембра 1922. за канцелара краљевских ордена. 
Почетком 1924. је премјештен у Министарство војске и морнарице, а крајем 1925. у 
Војни савет. Пензионисан је 26. јануара 1927. Умро је у Београду 5. јануара 1941. годи-
не (Mile S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Studija o vojnoj eliti i 
biografski leksikon, Beograd 2004, 218; Александар Животић, „Ђенерал Драгутин Милути-
новић (1865–1941). Војник и историчар“, Војно-историјски гласник, 1/2015, 41–60).
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дочи да се примио команде „на наваљивање војводе Мишића и 
Регента Александра“. Пред одлазак за Пећ, 21. октобра угостио га 
је регент Александар Карађорђевић и рекао му: „Вама је осигуран 
чин генералски, јер сте то и раније заслужили. При раду у Црној 
Гори немојте бити мека срца. Краљу Николи треба забранити дола-
зак у Црну Гору по сваку цену, па ма употребили крајња средства.“ 
Сјутрадан 22. октобра пуковник је кренуо из Скопља, преко Качани-
ка, Феризовића, Приштине и Косовске Митровице, ка Пећи.12 

У циљу ослобођења Скадра, Црне Горе и Боке Которске офор-
мљена је нова јединица српске војске под именом Скадарске трупе. 
Пуковник Милутиновић је 23. октобра стигао у Пећ и у 17 часова 
образовао Штаб Скадарских трупа. Основу његових снага чинио 
је Други југословенски пешадијски пук Југословенске бригаде Ју-
гословенске дивизије српске војске, састављен од три батаљона, три 
брдске батерије, једног вода коњице и једног батаљона добровољаца, 
са укупно око 3.800 људи и 12 брдских топова. Пуку је придодат и 
већи број црногорских официра, добровољаца и чиновника, који су 
ратовали у редовима српске војске на Солунском фронту. Осим тога, 
под команду пуковника Милутиновића стављени су четници Косте 
Миловановића Пећанца, који је имао штаб у ослобођеном Колаши-
ну, и француски Црногорски одред, који је био састављен од једног 
ловачког батаљона, коњичког ескадрона и брдског полу-дивизиона 
од двије батерије, са укупно 1.507 припадника. Послије завршетка 
борби око Скадра тај Одред је остао у саставу савезничке посаде, па 
је тако изашао из састава Скадарских/Јадранских трупа у којима је, 
ионако, само формално био. Такође, било је предвиђено да Скадар-
ским/Јадранским трупама буде придодат и Охридски одред, али он 
никада није ушао у њихов састав.13 

Задатак Скадарских трупа био је „да брзом акцијом из Метохије 
што пре протерају све непријатељске делове који би се још налази-
ли у Црној Гори и да овладају на првом месту Скадром“, затим „да 
прикупе црногорске обвезнике и од њих формирају јединице, које 
би продужиле чишћење целокупне црногорске територије од не-
пријатеља“ и, на крају, „да пријатељским начином, помоћу чланова 

12 АСАНУ, инв. бр. 11441, Догађаји у Црној Гори.
13 П. Опачић, Солунска офанзива 1918. године, 372; П. Опачић, Србија и Солунски фронт, 

363; Dimitrije Dimo Vujović, Podgorička skupština 1918., Zagreb 1989, 22; Петар Опачић, 
Србија, Солунски фронт и уједињење 1918., Београд 1990, 367.
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Црногорског одбора и самих Црногораца, раде на сједињењу Србије 
и Црне Горе, без икакве пресије од стране наших трупа“.14 Предвиђе-
но је да Скадарске трупе крену из Пећи 24. октобра у двије колоне и 
то тако што би главна колона ишла преко Плава и Гусиња и доли-
ном Цијевне према Скадру, а споредна преко Берана и Андријевице 
према Подгорици. У том тренутку знало се да окупационих снага 
нема више у Плаву, Гусињу нити Андријевици.15 

Скадарске трупе су имале јасну слику ситуације у Црној Гори, 
захваљујући извјештајима које су добијали са терена. Тако је коман-
дант Друге васојевићке бригаде 24. октобра писао команданту Другог 
југословенског пешадијског пука о ситуацији у Беранама и околини: 
„Непријатељска војска, то јест аустро-угарске чете одступиле су из 
овога места, још 16 овог месеца. Исте чете одступиле су без оружја и 
целе ратне спреме, јер их је потписати разоружао са подручним му 
војницима. Аустро-угарским трупама чим им се наредило да положе 
оружје њихови су команданти наредили да се баци оружје и бацили 
су га по улицама, тако, да се наоружавало све са улице самовољно, 
те сада не слуша нико власти, како војне тако и грађанске. Услед тога 
је настала пљачка, а органа се не може имати, да би се спречило. Сво 
старешинство војно као и грађанско најенергичније се заузима да 
би се томе стало на пут, али је немогуће. Зато се усудих најуљудније 
замолити ту команду, да би изволела ако је икако могуће упутити 
један батаљон војске, како би се са истим успоставио ред у Беранској 
околини. Ако се не би могао упутити један батаљон, а оно бар једну 
чету, јер чим би видели наши људи савезничке трупе, наше осло-
бодитеље, лако би се успоставио ред.“ У складу са овим тражењем, 
Југословенска дивизија је 29. октобра упутила једну чету у Беране 
из састава батаљона у Пећи. Њен задатак је био „да тамо уведе ред и 
спречи пљачку“, а начелник Штаба Дивизије наредио је да се према 
Беранцима поступи „потпуно пријатељски“.16 

14 D. D. Vujović, Podgorička skupština, 23.
15 Војни архив (ВА), Пописник 3 (П–3), кут. 25, фас. 1, док. бр. 1. Операцијски дневник 

Оперативног одељења Врховне команде; Велики рат Србије, XXX, 254–255, 290–291, 
332–333; П. Опачић, Солунска офанзива 1918. године, 341–342, 369; Гавро Перазић, 
„Међународноправна основа мандата савезничких оружаних снага на територији 
Црне Горе 1918–1919. године“, Историјски записи, 3–4/1988, 197–209; Славица Рат-
ковић-Костић, „Дејства Југословенске дивизије у пробоју Солунског фронта“, Добро-
вољачки гласник, 12/1998, 22–28.

16 Велики рат Србије, XXX, 380–381; Новица Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском 
рату 1914–1918., Цетиње 1969, 445.
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Међутим, Скадарске трупе нису ни почеле са дјеловањем, а 23. 
октобра је стигло писмо од команданта савезничких војски на Исто-
ку. Нагласио је да је „акција против Скадра само споредна“, а да је 
главни задатак новоформиране јединице српске војске „ослобођење 
црногорске територије ради заштите левог крила Савезничких ар-
мија“. Због тога је сматрао да назив „Скадарске трупе“ није одгова-
рајући, већ да би боље било „Црногорска колона“ или „Јадранска 
колона“. Он је истакао да „главна акција трупа за интервенцију у 
Црној Гори треба да буде што пре управљена према Подгорици и 
Котору, пошто је иста комбинована са подизањем на устанак ста-
новништва“. Према томе, главни циљ „трупа за интервенцију“, како 
их је назвао, требало је да буде „ослобођење црногорске територије“. 
Како је наведено у истом документу, требало би да Скадар, „према 
договорима на снази између Савезничких влада“, заузму мјешовите 
француске, британске и италијанске трупе, а командант савезничког 
гарнизона у том граду био би француски пуковник Фурту. Под ње-
говом командом требало је да буде и цјелокупни Црногорски одред 
француске војске, који се налазио у Призрену.17

У складу са савезничким тражењем, Врховна команда је 26. ок-
тобра наредила команданту Скадарских трупа: „Обзиром на ову нову 
ситуацију акција српских трупа у Црној Гори треба да се управи од-
мах на Подгорицу, Цетиње и Котор и у опште ка западу.“ Наређено 
је да се у Скадар упути само једна чета, „која ће служити као кадар 
за образовање устаничких јединица и која ће бити на расположењу 
пуковника Фуртуа“. Пошто је овим наређењем улога Скадарских 
трупа измијењена, од тога дана оне су носиле назив Јадранске тру-
пе. Међутим, о насталим промјенама требало је хитно извијестити 
команду Другог југословенског пука, која је већ била у покрету.18

Дејства Јадранских трупа и ослобођење Црне Горе

Прије него што су Скадарске трупе формиране, црногорски устани-
ци су ослободили значајне дијелове Црне Горе. Самоникли устанич-
ки одреди ослободили су више црногорских вароши у данима прије 

17 Црногорски одред је 25. октобра предвече стигао у Призрен. Сутрадан, 26. октобра је 
био у Ђаковици, а одатле је 27. октобра продужио ка Скадру (Велики рат Србије, XXX, 
381–382, 468–469, 577–581; Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 445).

18 Велики рат Србије, XXX, 463–464.
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доласка српске војске. Андријевица је ослобођена 13. октобра, након 
што су устаничке снаге разоружале један аустроугарски батаљон са 
око 800 припадника. Дана 16. октобра устаници су ослободили Бера-
не, а наредних дана Гусиње, Плав, Рожаје, Колашин, Мојковац, Бије-
ло Поље и Пљевља. У Беранама је затечен велики ратни плијен, па 
су од тога заплијењеног наоружања опремљене Горњовасојевићка и 
Доњовасојевићка бригада. Устаници су заробили неколико хиљада 
аустроугарских војника и формирали сопствене органе власти у Бе-
ранској, Васојевићкој и Морачко-ровачкој области. Када су, десетак 
дана касније, српске трупе дубље закорачиле на тло Црне Горе, про-
лазиле су већ ослобођеним подручјима и скоро да нису имале ди-
ректног контакта са остацима окупационих аустроугарских трупа.19 

Пуковник Милутиновић обратио се 25. октобра начелницима 
округа, предсједницима општина и другим релевантним чинио-
цима у Црној Гори, обавијестио их је да је примио дужност коман-
данта Скадарских трупа и нагласио: „Српске и савезничке трупе 
долазе да помогну Црногорцима у ослобођавању своје домовине 
и у протеривању душмана са црногорског земљишта. Благодарећи 
заједничком труду, непријатељ је на целој линији принуђен на по-
влачење и кроз кратко време Црна Гора заблистаће се слободна и 
горда, као што је кроз времена била.“20 Јадранске трупе су од стране 
министра војног Рашића и Врховне команде упозорене да у Црној 
Гори „одржавају највећи ред и дисциплину“. Примјера ради, у на-
ређењу од 28. октобра је наведено: „Неред би нашој ствари донео 
велике штете. Становништву ће се платити сва оштета ако би је 
било. Пећанцу наредити да његове чете не праве никакве изгреде. 
Ако не може да спречи онда зауставити његово напредовање.“21 

Скадарске трупе су, према плану, 24. октобра кренуле из Пећи. 
До села Бјелухе кретале су се јединствено, а потом је главна колона, 

19 Димитрије-Димо Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, Титоград 1962, 308; Н. Рако-
чевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 441–444, 446–448; Димитрије Димо Вујовић, 
„Непосредне припреме за уједињење Црне Горе и Србије 1918.“, Jugoslovenski istorijski 
časopis, 3–4/1988, 77–100; D. D. Vujović, Podgorička skupština, 25–26; Новица Ракочевић, 
„Војна и политичка ситуација у Црној Гори од почетка августа 1918. до засиједања 
Подгоричке скупштине“, у: Србија 1918. године и стварање југословенске државе, Збор-
ник радова (ур. Славенко Терзић), Београд 1989, 53–66; П. Опачић, Србија, Солунски 
фронт и уједињење, 421.

20 Велики рат Србије, XXX, 468–469; Д. Д. Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, 307.
21 Велики рат Србије, XXX, 542–543, 608.
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предвођена потпуковником Гргуром Ристићем,22 одмарширала 
преко Плава, низ Цијевну ка Скадру, а помоћна колона, под коман-
дом потпуковника Светислава Симовића, преко Чакора, Берана и 
Андријевице ка Подгорици. Потпуковник Симовић је, успут, својим 
трупама прикључивао и самоорганизоване црногорске батаљоне.23 
Међутим, наређење упућено из Скопља 26. октобра, да се не иде 
према Скадру, није на вријеме стигло до потпуковника Ристића, 
који је наставио напредовање према првобитном плану, крећући 
се у правцу Плава, у којем је био 25. октобра, Гусиња, у којем је био 
26. октобра, и Скадра, пред којим је био 29. октобра. Послије дво-
дневних борби, српске снаге су 30. октобра заузеле Скадар. У исто 
вријеме, главни дијелови Другог југословенског пука, уз подршку 
устаника заузели су Скадар. Заробљено је око 500 аустроугарских 
војника и заплијењене мање количине муниције, 17 митраљеза и 
двије брдске хаубице.

Српска Врховна команда је јављала: „Свуда у Црној Гори народ 
дочекује нашу војску са највећим одушевљењем и ступа у наше ре-
дове.“ Без обзира на то што се кретала махом кроз раније ослобође-
не крајеве и што је од локалног становништва дочекивана „радосно 
и љубазно“, српска војска се суочавала за значајним проблемима 
током дејства у Црној Гори. Снаге упућене у Црну Гору нису посла-
те са организованом позадином, па су снабдијевање и везе били 

22 Гргур Ристић је рођен у Књажевцу 1. јула 1878. Школовао се на Војној академији. Био је 
питомац 30. класе Ниже школе и 13. класе Више школе. Усавршавао се у Мецу (Фран-
цуска). Чин поручника је добио 1903. Од октобра 1905. је био командир чете Првог 
батаљона 14. пешадијског пука, а 1907. је унапријеђен у чин капетана. Од августа 1908. 
радио је у Пешадијској инспекцији. У вријеме балканских ратова био је на служби 
у Тимочкој дивизији I позива. Од септембра 1913. радио је у Штабу Косовске диви-
зијске области. У Првом свјетском рату је добио чин потпуковника (1915), налазио 
се на мјесту помоћника команданта Првог пешадијског пука и команданта Другог 
југословенског пешадијског пука. Командовао је 29. пешадијским пуком од априла 
1920, а неколико мјесеци касније добио је чин пуковника. Од децембра 1921. био је 
на дужности команданта Пешадијске школе гађања. Био је наставник тактике у Пеша-
дијској официрској школи, командант Пешадијске бригаде Зетске дивизијске области 
и командант Пешадијске официрске школе. Чин бригадног генерала добио је 1. децем-
бра 1925. Априла 1929. именован је за вршиоца дужности Зетске дивизијске области. 
У септембру 1930. постављен је за команданта Пешадијске и артиљеријске официрске 
школе и добио је чин дивизијског генерала. Обаљао је дужности инспектора пјешадије 
(од маја 1933) и предсједника Војно-дисциплинског суда (од октобра 1937). Пензио-
нисан је 10. октобра 1938. Након југословенског пораза у Априлском рату, заробљен 
је и одведен у логор. Умро је у Београду 19. маја 1950. године. Сахрањен је на Новом 
гробљу (M. S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije, 264–265). 

23 АСАНУ, инв. бр. 11441, Догађаји у Црној Гори.
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највећи проблеми Јадранских трупа током дејстава у Црној Гори. 
Команда Јадранских трупа у Пећи није имала телефонску или 
телеграфску везу са Јадранским трупама током њиховог напредо-
вања кроз Црну Гору, па је комуникација била слаба и непоуздана. 
Са друге стране, једини начин снабдијевања Јадранских трупа је 
био морским путем, па без организоване базе на мору није било 
могуће издржавати трупе у Црној Гори.24 

Помоћна колона Другог југословенског пешадијског пука, 
којом је командовао потпуковник Светислав Симовић25 марши-
рала је преко Чакора ка Андријевици и даље ка Подгорици. Оку-
пационе снаге су јој пружиле жешћи отпор једино на Вјетерни-
ку, чиме су браниле Подгорицу, у којој је била смјештена читава 
аустроугарска 81. дивизија. Осим тога, на том мјесту је брањен и 
правац одступања аустроугарских трупа са простора Албаније. Ко-
лона предвођена потпуковником Симовићем 28. октобра је ушла у 
Лијеву Ријеку, а наредна два дана су вођене борбе за ослобођење 
Подгорице. Подгорица је ослобођена 31. октобра око 15 сати. Уз пет 
батаљона црногорских бораца, у борбама за ослобођење Подгорице 
учествовала је и десна колона Другог југословенског пешадијског 
пука. Тако је Други југословенски пешадијски пук готово у исто 
вријеме успио да овлада Скадром и ослободи Подгорицу, иако 
двије његове колоне нису имале контакт за спровођење синхрони-
зоване акције. Приликом борби око Скадра и Подгорице заробљено 

24 Велики рат Србије, XXXI, 2–3.
25 Светислав Симовић је рођен у Прокупљу 4. августа 1879. Школовао се на Војној ака-

демији, као питомац 30. класе Ниже школе и 14. класе Више школе. Чин поручника 
је добио 1903, а капетана 1907. Био је командир чете у Трећем батаљону 19. пеша-
дијског пука од децембра 1907. У балканским ратовима је био командир чете у Првом 
батаљону Другог пешадијског пука. У периоду између балканских ратова и Првог 
свјетског рата командовао је Косовским пешадијским пуком. У Првом свјетском рату 
командовао је, најприје, Четвртим, а затим Трећим батаљоном Трећег пешадијског 
пука. Од децембра 1916. до прољећа 1918. био је на лијечењу у Сјеверној Африци и 
Француској. Од јула 1918. био је помоћник команданта Другог југословенског пеша-
дијског пука. Био је командант Боке Которске у данима проглашења југословенске 
државе. Од марта 1919. командовао је батаљоном у Другој жандармеријској бригади. 
Унапријеђен је у чин пуковника 1920. Од јула 1921. радио је у Штабу Моравске диви-
зијске области. Током 1922. био је командант Заробљеничке команде у ликвидацији. 
Од јануара 1923. командовао је 16. пешадијским пуком, а априла 1924. постављен 
је за команданта сарајевског војног округа. Чин бригадног генерала добио је 28. де-
цембра 1927, а пензионисан је 12. октобра 1928. Умро је у Београду 1941, а сахрањен 
је на Новом гробљу. Његов рођени брат је Душан Симовић, генерал и предсједник 
краљевске владе (M. S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije, 270).
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је око 120 официра, око 4.000 војника и велика количина ратног 
материјала. Такође, Аустроугари су послали изасланике у Подгори-
цу, како би са српском војском преговарали о предаји Цетиња.26

Послије пада Подгорице и Скадра било је јасно да се аустроу-
гарске снаге морају хитно евакуисати са простора Црне Горе, на-
рочито с обзиром на вијести о немирима унутар Монархије. С тим 
у вези, аустроугарски гарнизон на Цетињу 2. новембра је понудио 
предају српској војсци. Сјутрадан, 3. новембра делегација са Цетиња, 
коју је предводио митрополит рашко-призренски Гаврило (Дожић), 
стигла је у Подгорицу и позвала српску војску да ослободи Цетиње. 
Предратна територија Црне Горе ослобођена је у цијелости 4. но-
вембра када су посљедње аустроугарске снаге напустиле Цетиње. 
Први српски војници дошли су на Цетиње 5. новембра. Захваљујући 
помоћи четника и устаника, малобројне Јадранске трупе су у неко-
лико дана оствариле задатак и ослободиле читаву Црну Гору, само 
три дана након што је ослобођена и читава Србија.27

Дејства Јадранских трупа и ослобођење Боке Которске 

У данима када је нестајала државна власт Аустроугарске монархије 
на Јадрану на важности је добијала њена флота. Отуда је и Бока 
Которска, као друга најважнија лука бивше Монархије, постала 
подручје од посебног значаја за све савезничке војске. Зато не тре-
ба да чуди што је регент Александар већ на дан када је ослобођен 
Београд, 1. новембра, указао „да је потребно да наше трупе што пре 
стигну у Котор“. Врховна команда је 2. новембра саопштила и наре-
дила Јадранским трупама: „Аустриска флота у Котору побунила се 
и прешла нами. Похитајте Котору.“ Осим тога, циљ српских снага 

26 Велики рат Србије, XXX, 635–636; Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, 
Хрвата и Словенаца 1914–1918 г. и догађаји по извршеном уједињењу до демобилизације 
1920 год., XXXI, 1918–1919. године: офанзива. Други период: гоњење. Трећа фаза: прелаз 
наших Армија преко Дунава, Саве и Дрине и њихово избијање на демаркационе линије. 
Војно-дипломатска акција за одређивање граница Краљевине Југославије, Београд 1939, 
85–86; Д. Д. Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, 307–308; Н. Ракочевић, Црна Гора 
у Првом свјетском рату, 446–447; П. Опачић, Солунска офанзива 1918. године, 372–374; 
П. Опачић, Србија, Солунски фронт и уједињење, 367–368.

27 Д. Д. Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, 309–310; Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом 
свјетском рату, 449–450; П. Опачић, Солунска офанзива 1918. године, 376–378; П. Опа-
чић, Србија, Солунски фронт и уједињење, 370–371.
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је био да што прије стигну до Боке Которске због снабдијевања са 
мора, пошто у Црној Гори и Сјеверној Албанији готово да није било 
могуће доћи до веће количине хране. Због тога су на тлу Црне Горе 
остављане врло мале посаде. У Плаву, Гусињу, Андријевици, Ту-
зима и Колашину по двије десетине, у Бару једна чета, чији су по 
један вод били у Вирпазару и Ријеци Црнојевића, на Цетињу три 
слабе чете са око 250 војника укупно и по једна чета у Подгорици 
и Никшићу. Осим тога, један вод чете смјештене у Никшићу послат 
је у Даниловград.28 

Потпуковник Светислав Симовић, помоћник команданта Другог 
југословенског пука, као представник српске војске, послије доласка 
на Цетиње 6. новембра, сишао је у Боку Которску, како би издејство-
вао да се дотадашња аустроугарска морнарица препусти српској, а 
не италијанској војсци. Отуда је потпуковник Симовић дошао као 
представник српске војске у Котор и Херцег Нови и прије него што 
су одреди српске војске стигли у Боку Которску. Послије краћих раз-
говора са начелником Штаба 81. дивизије у Команди мјеста у Кото-
ру сачекала га је маса људи, која је клицала Србији, краљу Петру Ка-
рађорђевићу, регенту Александру, пјевала и обасипала га цвијећем. 
Још исте вечери потпуковник Симовић је продужио за Херцег Нови, 
како би се састао са командантом Ратне луке Бока Которска подмар-
шалом Гусеком. Иако су Новљани све до пола ноћи чекали потпу-
ковника Симовића, одлучено је да он преспава на броду укотвљеном 
код Баошића, и да ујутру 7. новембра дође у Херцег Нови.29

Око 9 сати прије подне 7. новембра потпуковник Симовић је ко-
начно стигао у Херцег Нови. На пристаништу га је сачекало Народно 
вијеће у пуном саставу, предвођено предсједником Јефтом Гојко-
вићем, али и свештенство, мноштво народа, са музиком, уз радосне 
покличе. Како свједочи потпуковник Симовић, „пут од пристаништа 
до хотела Боке био је окићен масом света, који су нас поздрављали и 
бацали на нас цвеће“. Томо Крстов Поповић је дочек овако описао: 
„Симовићу је био приређен одушевљени дочек са мјесном музиком, 
барјацима и френетичним поклицима. На мулу, гдје се искрцао, до-
чекало га је корпоративно мјесно Народно вијеће, опћинска управа, 

28 Велики рат Србије, XXX, 659–660, 678–679.
29 Васко Костић, „Ослобођење Боке 1918. године“, Бока, 21/1999, 83–117; Небојша Рашо, 

Уједињење Боке са Србијом 1918, Херцег Нови 2006, 51, 53–55; Небојша Рашо, Херцег 
Нови у Првом свјетском рату, Херцег Нови 2014, 125–128.
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свећенство обију вјера, остале власти и много народа.“30 У просторија-
ма Команде Ратне луке Бока Которска (касније Хотела Бока) одржан 
је састанак представника аустроугарске, италијанске и српске војске, 
као и представника Народног вијећа. Подмаршал Гусек је саопштио 
да је још претходне ноћи сав ратни материјал ставио на располагање 
Народном вијећу, те да нема ништа под својом командом и да је он 
„чисто командант без војске“. Такав развој догађаја био је задовоља-
вајући по потпуковника Симовића, па је сматрао даљи наставак раз-
говора излишним. За све вријеме састанка пред зградом Команде је 
била окупљена маса народа, свирала је музика, а свечарска атмосфера 
је допирала у салу у којој је састанак одржан. Прије формалног краја 
састанка потпуковник Симовић је изашао испред зграде Команде, 
како би га нестрпљиви бокељски народ могао одушевљено поздрави-
ти. О томе је оставио краћи запис: „Кад смо се појавили на улазним 
вратима хотела Боке били смо најбурније поздрављени.“ Краће гово-
ре одржали су том приликом римокатолички бискуп Франо Ућелини, 
предсједник Народног вијећа Јефто Гојковић, предсједник Српског 
сокола Јово Секуловић, а у име омладине Даница Обрадовић. Након 
тога, како је записао потпуковник Симовић, „хтели смо се вратити у 
дворану, где смо били позвани на закуску код подмаршала Хоусека, 
али нас је омладина дограбила и на рукама пронела кроз варош.“ По-
тпуковник Симовић се, затим, вратио у Котор, гдје су га представни-
ци Народног вијећа замолили да што прије стигне са војском, како би 
преузео војну управу и преостали ратни материјал.31

Сутрадан 8. новембра, на Митровдан, одред српске војске ушао 
је у Будву. Одред је даље наставио према Котору. У поподневним 
сатима 9. новембра представници Народног вијећа изашли су му 
у сусрет у Шкаљарима. У знак добродошлице говор је одржао др 
Филип Лазаревић, који се налазио на челу Народног вијећа у Кото-
ру, које је руководило читавом Боком Которском у данима након 
слома Монархије. Поздравио је „прве Бијеле Орлове, јунаке Солун-
ског фронта“ који представљају „вјеснике наше љепше будућности“ 

30 АСАНУ, Заоставштина Томе Крстова Поповића, бр. 7941/II/32; Милан Гулић, Бокељи 
на страни Србије у Првом свјетском рату, Херцег Нови 2015, 209–210.

31 Марија Црнић-Пејовић, „Херцег-Нови послије Првог свјетског рата по записима Тома 
К. Поповића“, Бока, 15–16/1984, 131–159; В. Костић, „Ослобођење Боке 1918. године“, 
98–101; Ратомир Раде Радановић, Херцег Нови 1918–1945, Херцег Нови/Београд 2005, 
35–38; Н. Рашо, Уједињење Боке са Србијом 1918, 56–60; Н. Рашо, Херцег Нови у Првом 
свјетском рату, 129–133.
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и „уједињења југословенских племена Срба, Хрвата и Словенаца“. 
Звонила су тога дана звона на свим православним и римокато-
личким црквама у Котору и цијелој Боки. Једно одјељење српске 
војске, које је предводио Паја Димитријевић, у поподневним сати-
ма 11. новембра стигло је у Херцег Нови. Дочекао их је општински 
начелник Јефто Гојковић, а музика је одсвирала српску химну.32

Српска војска је уласком у Херцег Нови и запосјела читаву Боку 
Которску. У њене руке су пали магацини у Тивту, Херцег Новом, 
Мељинама, Зеленици и Рисну, фортови Горажде, Свети Иван, Врмац, 
Радишевић, Луштица, Кавач, Кобила, Мамула, Оштра понта, Врано-
во брдо, Леденице, Црквице, као и складиште муниције у Веригама. 
Командант Другог југословенског пука Гргур Ристић стигао је у Ко-
тор 12. новембра и примио команду над читавом Боком Которском. 
Јадранске трупе су се распоредиле по читавој Црној Гори, са поса-
дама у Подгорици, Ријеци Црнојевића, Даниловграду, Никшићу, Ко-
лашину, Тузима, на Цетињу, у рејону Вирпазар-Спич-Бар-Улцињ, у 
Плаву, Беранама и Пљевљима. Такође, расподијељене су за очување 
Боке Которске. У Котору се смјестио Штаб Другог југословенског 
пешадијског пука, Штаб Првог батаљона са половином једне чете, 
вод из Трећег батаљона, Први вод Друге брдске батерије и један вод 
коњаника. У рејону Рисан-Црквице-Зеленика-Херцег Нови распо-
ређене су Друга и Трећа чета, са другом половином Прве чете Првог 
батаљона. У рејону Радановићи-Будва-Свети Стефан размјештена је 
Четврта чета Првог батаљона, док се у Тивту налазио Штаб Трећег 
батаљона с једном полу-четом. Фортове Врмац, Горажда, Радишевић, 
Грабовац, Луштица, острво Мамула, рт Азра и Оштру понту контро-
лисале су двије чете Трећег батаљона, док се у Ораховцу смјестио 
један вод из Трећег батаљона.33

Црна Гора и Бока Которска на путу уједињења

Тек пошто су овладале Боком Которском Јадранске трупе су успје-
ле да пошаљу извјештај Врховној команди 13. новембра. Јављено 

32 В. Костић, „Ослобођење Боке 1918. године“, 103–105; Н. Рашо, Уједињење Боке са Ср-
бијом 1918, 60–63; Н. Рашо, Херцег Нови у Првом свјетском рату, 133–136.

33 Предраг Павловић, Новица Пешић, Ратни добровољци на Солунском фронту и у осло-
бођењу отаџбине, Београд 2008, 154–157.
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је да је Централни извршни одбор расписао изборе за Народну 
скупштину у Црној Гори за 19. новембар, а да би конститутивна 
сједница била у Подгорици 24. новембра. С обзиром на то „и због 
стабилности стања у опште“ затражено је да се у састав Јадранских 
трупа најхитније пошаљу бар још два батаљона пјешадије и једна 
до двије батерије артиљерије. Пуковник Милутиновић, иако је ко-
мандовао Јадранским трупама, дошао је у Боку Которску и Котор 
први пут 14. новембра. Пуковник Милутиновић је боравио у Пећи 
до 1. новембра, када је кренуо за Подгорицу, преко Јусуф Хана, 
Кућишта, Бјелухе, Чакора и Велике. Боравио је кратко у Мурину 2. 
новембра, а затим је 3. новембра стигао у Андријевицу.34 Пуковник 
Милутиновић је 5. новембра кренуо, а 7. новембра стигао у Подго-
рицу, успут преноћивши у Матешеву и Пељевом Бријегу.35

Командант Јадранских трупа јављао је из Боке Которске 18. 
новембра да „народ свуда одушевљено поздравља српску војску и 
акламује јединство са Србијом“.36 Српска Врховна команда добила је 
19. новембра извјештај од Јанка Дрлића, начелника Морачко-ровач-
ког округа у Црној Гори, са сједиштем у Колашину, у којем је стајало 
да је „цео народ Горње и Доње Мораче, Колашина, Роваца и Поља, 
на општем збору на челу са Милом Дожићем председником бивше 
Народне скупштине и бригадиром Милошем Меденицом прокла-
мовао уједињење са Србијом кличући: Живела Велика Србија, Живела 
Југославија, Живео Југословенски Краљ, Живео Престолонаследник Алек-
сандар“. На крају извјештаја је стајало: „Клицању није било краја.“37

Пуковник Милутиновић је јављао 21. новембра да је био на Це-
тињу и у Котору и да је „свуда одушевљено дочекан од општине и 
грађанства“. У његову част приређена је и вечера, током које је ми-
трополит црногорско-приморски Митрофан (Бан) наздравио „срет-
ном уједињењу оба братска народа“. Штаб команданта Јадранских 
трупа био је у Подгорици и тамо је требало да остане „до свршетка 
скупштине“, док је Штаб Другог југословенског пешадијског пука 
био у Котору. Почевши од 24. новембра Јадранске трупе су се нала-
зиле у саставу Друге армије.38

34 АСАНУ, инв. бр. 11441, Догађаји у Црној Гори.
35 АСАНУ, инв. бр. 11450.
36 Велики рат Србије, XXXI, 218.
37 Исто, 235.
38 Штаб Јадранских трупа премјестио се 11. децембра из Подгорице на Цетиње (Велики 

рат Србије, XXXI, 253–254, 259–260, 313–314, 408–409).
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Команда Другог југословенског пешадијског пука обратила се ко-
манди Друге армије 24. новембра и указала да тај Пук „не осигурава 
само Боку Которску до Дубровника већ и Црну Гору до Скадра“. Пук је 
толико развучен на том простору „да у опште за сада не може да даје 
своје људе за осигурање просторија од комита и пљачкаша“, а на том 
простору „не леже милиони већ милијарде“. Због тога је од Врховне 
команде затражено да у Боку Которску пошаље барем још један пук, 
„да би се посели сви фронтови и железничка пруга осигурала“.39

Без обзира на ровите прилике и несигурност на коју су указива-
ле команде Јадранских трупа и Другог југословенског пешадијског 
пука, на подручју Црне Горе (не и Боке Которске) избори су одр-
жани према плану. Изабрано 169 посланика, али пошто четворици 
није потврђен мандат, Велика народна скупштина српског народа 
у Црној гори је имала 165 посланика укупно. Избори су одржани 
у девет округа. Највише посланика изабрано је у Никшићком (32) 
и Подгоричком округу (31), затим у Цетињском (20), па Беранском 
(17) и Андријевичком (15). Подједнак број посланика дали су Бар-
ски, Колашински, и Метохијски округ (по 13), а најмање Пљеваљски 
(11). За предсједника Велике народне скупштине изабран је Саво 
Церовић, а за потпредсједнике Лазар Дамјановић и Саво Фатић. 
Скупштина је засједала од 24. до 29. новембра, а њена најзначајнија 
одлука односила се на уједињење двије нововјековне српске државе 
– Србије и Црне Горе. Велика народна скупштина српског народа у 
Црној Гори на сједници одржаној 26. новембра усвојила је резолу-
цију према којој је краљ Никола I Петровић-Његош збачен са црно-
горског престола и којом је одлучено да се Црна Гора „са братском 
Србијом уједини у једну државу под династијом Карађорђевића и 
тако уједињена ступи у заједничку отаџбину свога троименог на-
рода Срба, Хрвата и Словенаца“. Резолуција је изгласана у начелу и 
појединостима гласовима 160 посланика. Сјутрадан, 27. новембра 
одржано је благодарење у цркви у Подгорици, а из двије хаубице, 
које су заплијењене у Скадру, испаљен је 101 бојеви метак. Изабран 
је Народни извршни одбор, којег су чинили: Стево Вукотић, Марко 
Даковић, Спасоје Пилетић, Ристо Јојић и Лазар Дамјановић, који 
је имао задатак да руководи Црном Гором у наредном периоду и 
повуче преостале потезе у циљу уједињења са Србијом. Осим тога, 

39 Исто, 277.
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Велика народна скупштина је донијела одлуку да се сва покретна и 
непокретна имовина краља Николе на тлу Црне Горе „конфискује 
у корист народа“, као и да се „за свагда“ забрани улазак у земљу 
„пређашњем“ краљу Николи и свим члановима његове династије.40 

Сјутрадан послије одлуке о уједињењу Црне Горе и Подгорице, 
27. новембра Народно вијеће из Котора је упутило телеграм краљу 
Петру у којем је стајало: „Срећни смо што Те можемо поздрави-
ти као нашег ослободиоца и на данашњој седници Народног већа 
једногласно [смо те] признали за свога Владаоца.“41 Тако су у по-
сљедњим данима новембра и Црна Гора и Бока Которска дали јас-
не знаке како виде своју будућност. У Подгорици је донијета одлука 
о династичкој смјени и државном уједињењу, а из Котора се чуо 
глас на основу којег је било јасно да Бокељи желе у јединствену 
државу са Србијом, без обзира на политику Сплита или Загреба, 
којом је, формално, заступана и политичка воља народа Боке Ко-
торске. До уједињења је дошло 1. децембра 1918. године, а ства-
рањем Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца Бока Которска је први 
пут ушла у заједничку државу са Србијом.

Након ослобођења и уједињења на подручју Боке Которске су, 
уз савезничке трупе, и даље биле Јадранске трупе српске војске. 
Међутим, када су у јануару 1919. године извршене велике промје-
не у војсци, у циљу трансформације српске у југословенску вој-
ску, укинуте су Јадранске трупе, а подручје предратне Црне Горе 
(без Метохије, али са Боком Которском), ушло је у оквире Зетске 
дивизијске области која је проистекла из некадашње Југословенске 
дивизије и отпочела да ради 4. фебруара 1919. године. Штаб Зетске 
дивизијске области налазио се на Цетињу. Пошто су, по отпочињању 
рада Зетске дивизијске области, нестале Јадранске трупе, којима је 
до тада командовао, генерал Милутиновић је одређен за делегата 
краљевске владе у Црној Гори, који је дјеловао непосредно под ми-
нистром војске и морнарице. Нову дужност генерал Милутиновић 
је примио 3. марта 1919. године.42 Стварањем Зетске дивизијске 
области нестале су Јадранске трупе, које су дјеловале нешто више 
од три мјесеца (23. октобар 1918–4. фебруар 1919) и за чије име је 
везано ослобођење Црне Горе и Боке Которске у јесен 1918. године. 

40 АСАНУ, инв. бр. 11441, Догађаји у Црној Гори; Велики рат Србије, XXXI, 159–160, 296–297, 
309, 335; D. D. Vujović, Podgorička skupština, 33–43, 181–182, 185–198, 225–233, 273–274.

41 Велики рат Србије, XXXI, 308.
42 Исто, 603–604, 613, 624, 632–634, 645, 703.
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Извори
Необјављени извори

Архив Српске академије наука и уметности, Београд
Заоставштина генерала Драгутина Милутиновића
Заоставштина Томе Крстова Поповића
Војни архив, Београд
Пописник 3 (Ратна архива Врховне команде 1914–1920)

Објављени документи
1. Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 

г., XXIX, 1918. година: офанзива. Други период: гоњење. Друга фаза: надирање I армије 
ка Нишу и заузеће Ниша. Пребацивање II армије од Царевог села ка Куманову и 
Велесу, Београд 1937.

2. Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 
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Snežana PEJOVIĆ1

Joško KATELAN1

PRVI SVJETSKI RAT U SJEĆANJIMA SAČUVANIM U 
ARHIVSKOJ GRAĐI ISTORIJSKOG ARHIVA KOTOR

1. Uvod

Ako želimo da razumijemo našu današnjicu i čak da preveniramo 
greške koje smo kao društvo napravili, treba da na pravi način imamo 
spoznaju o onome što se događalo tokom naše bliže i dalje prošlosti. 
Prilike da se podsjetimo i da dopunimo naša saznanja o istorijskim zbi-
vanjima mogu biti i razna događanja, npr. obilježavanja raznih jubile-
ja, poput ove godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. To nam otvara 
mogućnost da se nanovo iščitaju i arhivski izvori o tom periodu, da se 
iznova istraži arhivska građa kako bi se pronašli i iznijeli na vidjelo 
oni podaci i informacije koje bacaju novo svjetlo na ratna događanja, 
političku situaciju, i sl., da se sagledaju objektivno posljedice koje je 
rat izazvao u društvu, kratkoročno i dalekosežno, itd. Podrazumijeva 
se da je u takvim istraživanjima posebno važno staviti naglasak na 
arhivske izvore koji su do sada bili nepoznati javnosti, bilo zbog po-
tiskivanja nekih podataka u određenim političkim okolnostima, bilo 
zbog razloga što su arhivi bili zatvoreni za javnost, ili pak zbog nekog 
drugog oblika njihove nedostupnosti, ili opšteg zanemarivanja nekih 
važnih istorijskih izvora, kao što je to često slučaj sa privatnim arhivi-
ma. Upravo ova arhivska građa koja je nastajala u okviru intimnih re-
fleksija i privatnih emotivnih iskustava, a van zvanične administracije 

1 Arhivisti Državnog arhiva - Istorijski arhiv Kotor
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i etabliranih državničkih, političkih, vojnih i drugih stavova, može da 
pruži realnu sliku rata. 

Običan čovjek, pojedinac, bio je najveći gubitnik i u ovom ratu. 
Možda je to jedan od razloga što je tzv. „Veliki rat“ do današnjih dana 
ostao u živom sjećanju ljudi u čitavom svijetu, što se vidjelo u pro-
tekle četiri godine kroz razne prigodne programe povodom jubileja 
100-godišnjice početka i kraja Prvog svjetskog rata. Do danas smo 
svjedoci tih odjeka rata i u našoj zemlji; u mnogim sferama savreme-
nog crnogorskog društva još uvijek se prelamaju i pretresaju posljedi-
ce tadašnjih zbivanja.

Spisi iz lične ostavštine aktera ratnih zbivanja imaju svoj pose-
ban značaj za istoriografiju, ali i za istraživanja u drugim oblastima, 
jer upečatljivo, sa posebnim emocijama i iz različitog ugla pružaju 
sliku o događanjima sa nivoa jedinke u društvu, tj. pojedinca koji se 
zatekao u vanrednim okolnostima rata i ambijentu koji takav doga-
đaj stvara. Iznoseći subjektivne doživljaje ratnih strahota i političkih 
prevrata, zabilježena sjećanja i impresije nekog lica bacaju svjetlost 
na istorijska zbivanja iz druge dimenzije, prikazujući ogoljeno te po-
jedinačne sudbine u vrtlogu globalnih političkih borbi, pretenzija im-
perijalističkih sila, raspada država i formiranja novih. U njima se na 
najbolji mogući način ilustruje pozadina političkih previranja i kalku-
lacije moćnih država. U našem slučaju, oslikava se pozicija balkanskih 
naroda u jednom istorijskom razdoblju kroz ideju o ujedinjenju svih 
Slovena (panslavizam, odn. neoslavizam) i drugim aktuelnim politič-
kim strujanjima. Pojedinci kroz svoje zapise predočavaju i otkrivaju 
(bez cenzure) poziciju različitih lica u borbi za očuvanje svog nacio-
nalnog identiteta, kulture, jezika, i sl., ukazujući koja su pojedinačna 
očekivanja iz ratnog vihora, globalnih političkih kalkulacija moćnika, 
iz dezintegracija država i društava, ali ukazuju i na lična razočaranja 
zbog iznevjerivanja njihovih nada, ideja i očekivanja. 

Crna Gora u današnjim njenim državnim granicama, uprkos ma-
loj teritoriji, u pomenutim zbivanjima je bila regionalno podijeljena 
između država koje su bile na sukobljenim pozicijama u Prvom svjet-
skom ratu.

Arhivski spisi o kojima govorimo u radu su iz ličnih ostavština i 
odnose se na godine neposredno prije Prvog svjetskog rata, tokom i 
nakon njegovog završetka.
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Dakle, u Istorijskom arhivu Kotor2 sačuvani su zapisi nekih od sa-
vremenika i učesnika Velikog rata. Kroz ove spise moguće je iz raznih 
uglova i na nov način sagledati situaciju u periodu Prvog svjetskog rata 
na području Bokokotorskog zaliva, ali i šire.

Predmet i fokus našeg interesovanja su dokumenta sačuvana u jed-
nom ličnom arhivskom fondu i jednoj arhivskoj zbirci:

- Lični arhivski fond kapetana Hinka Bartulovića (DACG IAK 
POHIN, I-III, 1913-1969)3;

- Arhivska zbirka Pobuna mornara u Boki Kotorskoj 1918. 
(DACG IAK POMO, I-VI, 1918-1968).4

2. Lični arhivski fond kapetana Hinka Bartulovića

Ovaj lični arhivski fond najvećim dijelom sadrži memoarsku arhivsku 
građu, uz nešto sačuvane fotodokumentacije i korespondencije. Riječ je 
o dva autorska rada sačuvana u rukopisu, pisana u Dubrovniku tokom 
1968/1969. vjerovatno s namjerom da budu publikovana:

1) „Sjećanja i uspomene” (IV dio – U Ratnoj mornarici), i
2) „Austro-Ugarska, naš vjekovni tlačitelj” 

2 Istorijski arhiv Kotor je prvoosnovana savremena arhivska institucija u Crnoj Gori (30. no-
vembar 1949. god.) Prema vrsti arhivske građe, ovaj arhiv je tip regionalnog arhiva i čuva 
arhivske spise koji su tokom sedam vjekova nastajali na širem području Boke kotorske 
(od H. Novog do Spiča sa zalađem). Ujedno arhivska građa u ovom arhivu je najstarija 
koja se čuva u državnim institucijama u Crnoj Gori (1309-1944). Zbog svog značaja, vri-
jednosti, ali zbog smještaja u arhivskoj zgradi koja je spomenik kulture, arhivska građa 
ovog arhiva predstavlja kulturno dobro Crne Gore. Na žalost, 1992. godine izvršena je 
nova organizacija arhivske službe u Crnoj Gori, koja nije proizašla iz stručnih i naučnih 
analiza stanja arhivske djelatnosti u državi, niti iz projekcija njenog razvoja u savremenom 
društvu i u skladu sa potrebama tog društva, već je ona bila isključivo politički diktiran 
proces u pravcu da se izvrši centralizacija arhivske službe. Ovim činom je te godine ukinut 
Istorijski arhiv Kotor, kao samostalna arhivska institucija i arhivska djelatnost je iz oblasti 
kulture izmještena u državnu upravu. Tako da je danas Istorijski arhiv Kotor samo jedan 
od arhivskih odsjeka u Crnoj Gori unutar jedinstvenog Državnog arhiva – Cetinje (državni 
organ rangiran u sistemu uprave pod „zavod“), a organizaciono je razvrstan u Sektor sa 
arhivskom građom od posebnog značaja za državu. 

3 Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, Lični arhivski fond Hinka Bartulovića 
(DACG IAK, POHIN).

4 Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, Arhivska zbirka Pobuna mornara u Boki 
Kotorskoj (DACG IAK, POMO).
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rata, prebačen je na admiralski bojni 
brod „Erzherzog Franz Ferdinand“, a 
1915. godine dobiva čin rezervnog 
oficira i, po vlastitoj želji, odlazi na 
službu u Boku Kotorsku, gdje se 
ukrcava na torpiljer „TB 16“. U toku 
1916. god. postaje i poručnik Trgo-
vačke mornarice.

Kao slobodoumnom mladom čo-
vjeku, koji je u ranoj mladosti pripa-
dao „Hrvatskom naprednom sokolu“, 
očigledno je bilo teško služiti „nepri-
jateljskoj“ ratnoj mornarici. Tako 
da je kapetan Bartulović svaki slo-
bodan trenutak koristio da bude sa 
svojim drugovima iz ovih krajeva, 
da čita domaće pisce, ipak učeći i 
strane jezike. Upoznao je pojedince i grupe u Mornarici koje su, i pored 
strogih vojnih regula, nalazile načina da iskažu svoje slobodoumne te-
žnje. U Puli, glavnoj pomorskoj bazi Austrougarske, nalazio se Narodni 
dom, kao mjesto okupljanja svih slobodoumnih ljudi iz ovih krajeva, a 
posebno slovenskog življa. U tom domu su oni godinama pripremali 

Ko je u stvari bio Hinko Bartulović? 
Rođen je 1892. godine u Sutomoru gdje 
je službovao njegov otac Luka, inače 
rodom iz Rijeke Dubrovačke. Majka mu 
je bila iz Prčanja, iz porodice Brguljan, 
te je iz tih razloga imao poseban odnos 
i ljubav prema Boki i njenim ljudima. 
Nautičku školu završio je 1912. godine 
u Dubrovniku, a već 1913. se prijavljuje 
u Austrougarsku ratnu mornaricu kao 
jednogodišnji dobrovoljac (einachrigerfre-
iwilliger), đak, gdje je morao završiti po-
doficirsko obrazovanje i tečaj za rezervne 
oficire, obučavajući se na školskom bro-
du „Adria“. Uoči samog Prvog svjetskog Hinko kao oficir, (DACG IAK POHIN III-2-1)

Porodična kuća Hinkove majke na Prčanju,  
(DACG IAK POHIN  III-1)
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plan za oslobađanje od Au-
strougarske monarhije, pa 
tako i za pobunu mornara u 
Boki, koja će uslijediti 1918. 
godine. Uoči pobune mor-
nara 1918. god. i u danima 
pobune, Bartulović je bio 
u kontaktu sa svojim prija-
teljem iz djetinjstva, Antu-
nom Sesanom, mornaričkim 
oficirom avijacije koji se 
priključio prevratu na brodu „St. Georg“ i kome je Bartulović redov-
no slao obavještenja sa broda „TB 16“, usidrenog u to vrijeme u Igalu. 
Sumnjiv zbog svog prijateljstva sa Sesanom, Bartulović, neposredno 
nakon izbijanja pobune, dospijeva u kotorski zatvor i biva izložen vi-
šednevnim iscrpljujućim saslušanjima od strane komandanta Klajna 
(Klein). Ocijenjen je kao „politički sumnjiv i politički kompromitovan“ 
i odmah nakon puštanja iz zatvora, u martu 1918. godine, ukrcan je na 
kazneni brod „Schwarzenberg“, koji je bio usidren u Šibeniku. Da bi 
izbjegao dalja proganjanja javio se u odjeljenje ratnih riječnih brodova 
(monitora), koji su bili stacionirani u rumunskim i ruskim lukama na 
Dunavu i Crnom moru.

Kapitulacija Austrougarske ga je zatekla u Pančevu, gdje se odmah 
nakon oslobođenja stavio na raspolaganje Narodnom vijeću i radio 
neko vrijeme na okupljanju i spašavanju brodova na sektoru Panče-
vo-Beograd-Zemun. Po povratku u Boku, priključio se Jugoslovenskoj 
ratnoj mornarici koja je tada bila u osnivanju, s namjerom da svojim 
iskustvom sa ratnih brodova doprinese njenom bržem razvoju. Među-
tim, novoformirana mornarica je imala problem sa nedostatkom kvali-
fikovanog osoblja i sa obezbjeđenjem posade. Sve ovo je pratila i teška 
ekonomska situacija i hijerarhijska nedisciplina. Članice Antante su 
preuzele najveći dio pomorske flote kao ratni plijen i to iz svih luka duž 
istočne jadranske obale.

Kako bilježi Bartulović, u mornarici nove države je naišao na star-
ješine koje su mu bile pretpostavljene i tokom ratnih godina, i koje su 
ga nastavile gledati kao buntovnika zbog sumnje u njegov angažman 
u pobuni mornara za koju se smatralo, između ostalog, da je izbila pod 
uticajem boljševičke revolucije u Rusiji. O tim razočaravajućim danima 

Razarač „Huszar“ na kojemu je oficir Hinko Bartulović  
6. februara 1915. otplovio  za Boku kotorsku 
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autor u „Sjećanjima...“ kazuje sljedeće: „Otišao sam iz Đenovića. Nijesam 
mogao da trpim drskost i bezobrazluk ovih ulizica i podlaca, koji su vazda, 
pa i danas bili protiv našeg naroda, koji su naš narod smatrali za niži, infe-
riorniji, a sebe za više, superiornije ljude kojima je sve dozvoljeno. Ti ljudi i 
danas traže od nas da im budemo podčinjeni i da ih slušamo kako se rugaju 
iskrivljujući naš jezik kada govore. Oni i danas traže od našeg naroda da im 
budemo sluge pokorne, baš onako kako su to tražili pod propalom dvoglavom 
Monarhijom“. 

Tako se Bartulović 1924. godine, nakon pet godina provedenog na 
bojnom brodu „Rudolf“, koji je tada pripadao Ratnoj mornarici Kra-
ljevine SHS, vratio u Dubrovnik ostavivši zauvijek Ratnu mornaricu. 
Ipak, i dalje ostaje vezan za more i prelazi u pomorsko-upravnu službu, 
radeći u Direkciji pomorskog saobraćaja u Splitu i u Lučkoj kapetaniji 
II reda u Metkoviću, a u penziju odlazi 1953. godine. Umro je 1971. u 
Dubrovniku.5

„Sjećanja i uspomene“
Bartulovićev tekst pod nazivom „Sjećanja i uspomene“ odnosi se na pe-
riod 1913-1918. god. i sadrži detaljne opise iz života i rada kapetana kao 
oficira u Austrougarskoj ratnoj mornarici. Djelo je pisano tokom 1968. i 
1969. godine u Dubrovniku. Rukopis je podijeljen od strane autora na 7 
poglavlja koja su opet podijeljena na 125 podnaslova. Tekst je kucan na 
pisaćoj mašini i ima originalnu numeraciju stranica od 1 do 275, premda 
je utvrđeno da nedostaje petnaest stranica između br. 230-245. Autor sti-
lom istoriografa i literate, slijedeći pažljivo hronologiju zbivanja, detaljno 
prenosi svoja sjećanja na sva događanja u Austrougarskoj ratnoj mornarici, 
opisuje organizaciju i funkcionisanje Ratne mornarice, daje detaljne opise 
njene ratne flote, sva isplovljavanja brodova i njihove rute, ratne okršaje na 
moru, do detalja opisuje pobunu mornara 1918. godine u Boki, itd.

Na kraju svog memoarskog djela, autor opisuje i svoj boravak u 
Odesi i Pančevu do konačnog oslobođenja od Monarhije i stvaranja 
nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i svoje kratko an-
gažovanje u mornarici nove države. 

Bartulovićevo djelo se temelji na njegovim ličnim zabilješkama, to 
jest dnevniku koji je vodio od trenutka stupanja u Mornaricu, ali takođe 

5 Zloković Ignjatij, In memoriam, „Godišnjak Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru“, XIX/1971, 
str. 277-279; biografija kapetana Bartulovića je dijelom rekonstruisana i iz njegovih „Sjećanja...“.
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i na njegovom obrazovanju stečenom u pomorskim školama Austrou-
garske trgovačke mornarice, na obimnoj literaturi i primarnim i sekun-
darnim izvorima (čemu svjedoči bogata bibliografija koja je navedena u 
oba njegova autorska djela), te na korespondenciji sa kolegama oficirima 
(posebno onoj sa Antunom Sesanom) i sa naučnicima - istoriografima.

Svoj dnevnik je počeo pisati nakon završetka škole, kao mornarički 
oficir na ratnom brodu (od januara 1914. godine). Kako nam objašnjava, 
on Dnevnik piše ćirilicom, kako bi ga nadležni u slučaju pronalaženja 
teže pročitali, i pažljivo ga krije među svojim sveskama iz morna-
ričke škole. Kao osnovni motiv za vođenje dnevnika kapetan Bartulo-
vić u „Sjećanjima...“ navodi sljedeće: „... odlučio sam da malo bolje zavirim 
u život posade na brodu, u njenu organizaciju, u službe, rad i na sve što je 
u vezi sa upravljanjem na brodu, a što će možda koristiti u mojem zvanju 
kapetana duge plovidbe. Najviše me je mučilo to što nikako nijesam mogao 
da otkrijem, kako komandant kojeg se vrlo rijetko viđa na brodu, uspjeva da 
upravlja sa tolikom masom ljudi raznih narodnosti, vjera, poziva i zanata 
i kako uspijeva da održava među stotinama primitivnih mladića mir, red i 
poslušnost.” Nažalost, učestali tajni pretresi posade brodova od strane 
nadređenih oficira, primorali su kapetana Bartulovića da uništi svoj 
dnevnik već polovinom 1914. godine.

Bartulović, kako smo prethodno već rekli, je bio veliki pobornik ide-
je sveslovenstva i slovenskog pokreta, pa su i njegova sjećanja obojena 
tim idejama i osjećanjima. Osim toga, čitajući ove spise treba imati na 
umu da je kapetan Bartulović svoje memoare pisao u vremenu socijali-
stičkog društvenog uređenja, pa su opisi prošlih događanja iz doba Au-
strougarske uprave u Boki kotorskoj snažno obojeni duhom i idejama 
(ideologijom) tog (njemu savremenog) doba. Mirnodopski ambijent u 
Socijalističkoj Jugoslaviji snažno se reflektuje u Bartulovićevim sjeća-
njima. Potencira se ideja socijalne pravde (posebno u opisima svih vi-
dova nepravdi i ugnjetavanja vojnika u Austrougarskoj, ali i u opisima 
ekonomske bijede stanovništva u Boki kotorskoj sa Bartulovićevim no-
stalgičnim podsjećanjima na nekadašnje bogatstvo ovog područja, i dr.).

Bartulovićeva ideja slavenofilstva, u stvari neoslovizma na čijim 
temeljima je i stvorena država južnih Slovena, tj. Socijalistička Jugosla-
vija,6 ne prestaje da provijava kroz cijelo njegovo djelo. Tako su brojni 

6 Obšust Kristijan, Konstrukcija slovenstva u politici i nauci. Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, 
ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije, Beograd 2013.
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dijelovi teksta u kojima se autor bavi položajem slovenskih naroda unu-
tar Monarhije: 

„...U Austro-Ugarskoj Slovena ima više nego sviju ostalih naroda. 
Oni na broju sastavljaju većinu naroda u tim državama. Sloveni se 
i pozivaju svaki čas na tu svoju većinu, ali to pozivanje donosi sa 
sobom više stida za njih negoli ponosa. Jer pored sveg tog, što su Slo-
veni u brojnoj većini u Austro-Ugarskoj, manjina nemačka i madžar-
ska vlada nad njima, i neće biti preterano ako rečemo: da Sloveni 
u Austriji i Ugarskoj otprilike takav položaj u političkom pogledu 
zauzimaju kao nekada parije u Indiji ili heloti u Sparti. Taj položaj 
svakako je stidan za Slovene austrijske, stidan pogledom na brojnu 
većinu njihovu. A da je po njih ubitačan, jer im sprečava razvitak 
njihovih narodnih osobina i krnji im prava narodna i državna, to 
je sasvim jasno. I samo nam se nameće pitanje: otkuda ta pojava da 
su Sloveni u Austro-Ugarskoj potčinjeni Nemcima i Madžarima? Ta 
kad je njih više na broju, zar ne bi veća prilika bila da oni vladaju 
nad Nemcima i Madžarima kad je već, na žalost, tako, kada se u 
Austro-Ugarskoj odnošaju među pojedinim zemljama i narodima ne 
mogu tako udesiti da ne bude jedan nad drugim, nego da se jedni 
pored drugih slobodno razvijaju? Na to pitanje ima jedan pouzdan, 
premda za nas žalostan odgovor: Nemci i Madžari zato vladaju nad 
Slovenima što među ovima nema saglasnosti u političkoj radnji, što 
se težnje ovih često razmimoilaze, tako da jedni drugima često posao 
kvare i postizavanje cilja osujećavaju. Mnogo je govoreno i pisano 
o slavenskoj uzajamnosti i solidarnosti. Više je puta ta slavenska 
uzajamnost pri svečanim prilikama potvrđivana; ali nje u stvari 
nema, i to je ono zbog čega Sloveni u Austro-Ugarskoj helotsku ulogu 
igraju. 18 miliona Slovena na sramotu svoju služe Nemcima, kojih je 
7 miliona, i Madžarima, kojih je 4 miliona na broju; i služiće im sve 
dotle dokle se ne budu bolje poznali, dok ne uglave zajednički plan za 
političku radnju i dok se toga plana ne budu svi, bez iznimke, pridr-
žavali. Kad se pogleda na faktičko stanje Slovena u Austro-Ugarskoj, 
na njihove težnje i stremljenja – slavenska uzajamnost i solidarnost 
izgleda čisto kao ironija. Sloveni mesto da se uzajamice pomažu, oni 
sami sebe upropašćuju; pa ne samo to, nego se, u zabludi i naivnosti 
svojoj, i tuđincima svojim i krvnim neprijateljima daju kao oruđe 
protiv svoje rođene braće...“
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Tekst memoara Bartulovića je bogat literarnim diskursima. Tu su 
opisi ratnih zbivanja i stradanja stanovništva sa jakim emotivnim na-
bojem, dramskim prikazima scena ratnih stradanja stanovništva onog 
u Boki i u Crnoj Gori, kao i u opisima stanja vojnika, pobune mornara, 
njihove osude, hapšenja, strijeljanja... 

Između ostalih detaljnih opisa raznih događaja, u “Sjećanjima i uspo-
menama” dragocjen je opis prenosa posmrtnih ostataka ubijenog prestolo-
nasljednika, Franca Ferdinanda i njegove supruge princeze Sofije brodom 
“Viribus unitis”, događaja koji je označio početak Prvog svjetskog rata:

“....promatrao sam prenošenje ljesova na kopno [Trst] i pogrebnu 
povorku.... Sada smo već ponešto znali o atentatu u Sarajevu.... i bilo 
nam je jasno da su crni oblaci prekrili naše vedro nebo, naše nade, i 
da nećemo tako uskoro ugledati kućnog praga, ni dočekati ukrcanja 
na brodovima Trgovačke mornarice....”

Treba izdvojiti i opis ratnih operacija za napad na Kraljevinu Crnu 
Goru i osvajanje i pad Lovćena, gdje autor daje minuciozne faktografske 
opise kretanja i rasporeda brodova u Boki u pripremi za ratno dejstvo-
vanje. Uz lamentiranje nad sudbinom Crne Gore i crnogorskog življa, 
posebno dramatični su opisi zarobljenog civilnog stanovništva i pripad-
nika crnogorske vojske:

“...Sada kada se nađemo u Hercegnovome, jedinom mjestu Boke iz 
kojega se može viditi [!] daleki morski horizont između starih tvrđava 

„Viribus Unitis“, austro-ugarski drednot bojni brod klase Tegetthof.
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na otočiću Mamula i Oštri rtu, sve to češće ljudi upiru oči u pučinu 
i u Lovćen u očekivanju da će viditi [!] neprijatelja koji će im donijeti 
slobodu i mir, savezničko brodovlje na moru i braću Srbe i Crnogorce 
sa brda, skrivajući u sebi najtoplije osjećaje za njih, za oslobodioce. 
Isto tako gledaju i mornari sa brodova sa mora pred Bokom skriva-
jući u sebi želje da se rat što prije svrši...“

“..... Pogledam put Vrmca i vidim kako se preko njegova vrha 
klati u vazduhu veliki projektil i diže put Lovćena, pušta na stijene i 
diže oblak dima i prašine. U isto vrijeme preko Vrmca dopire do nas 
grmljavina topova sa brodova .... gdje je postavljen drugi merzer od 
42 cm. Sada svi apostolski i ćesaro-kraljevski topovi tuku francu-
sku bateriju dugih cijevi od 15 cm, skrivenu u gudurama Lovćena, 
koju ubrzo uništavaju. Paljba je prestala. Bitka je svršena. Lovćen 
je ostao na svojem mjestu još ponosit, gord i uzvišen...... Svi smo u 
Boki pogruženi i svjesni da će ubrzo biti zbrisana sa zemljopisne 
karte jedna mala i nenaoružana zemlja, da će biti porobljen naš 
mali bratski narod”.

“..... Bokom se prenosi vijest šapatom, sramotna vijest, da je pad 
Lovćena i Crne Gore izdaja..... šaputanjem se prenosila vijest da je 
otkrivanje skrivene francuske baterije i njezino brzo uništenje djelo 
izdaje, a zatim isto tako i pad Crne Gore...... Zatim se šaputalo da je 
kralj Nikola izdao Crnu Goru i predao je Austriji za 8 ili 9 milijuna 
fiorinti.... Vjerovanje u izdaju i u ove sumnjive vijesti oživjelo je i onog 
dana kada su narod Boke Kotorske i posada ratnih brodova vidili na 
matičnom brodu naše divizije “Blitz”-u kraljevića Mirka na putu iz 
Kotora u Hercegnovi usred bijela dana. On je pošao iz hercegnovog 
željeznicom u Beč....”

“...Odmah poslije honveda spušta se Lovćenskim kanicama duga 
i vijugava povorka Crnogoraca, staraca i starica, žena i nejake djece, 
među kojima se vidi i poneki prota u dugoj bradi i kosi. Sa strane 
povorke svjetlucaju se nataknuti noževi na puškama stražara prati-
laca. Povorka se kreće sporo i bez glasa... Na tom teškom putu patnje, 
boli, žalosti i sramote vidimo poneku staru Bokeljku, zavitu u crninu, 
koštunjavu i mršavu, sakrivenu kraj puta gdje u strahu od vojnika 
čeka da pruži nekoj majci, nekom djetetu ili starcu crnu i pljesnivu 
koricu kruha otrgnutu sebi iz usta. Vidi se i poneko bokeško dijete da 
čini to isto....”
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Izvršavajući svoj vojni zadatak u Baru, nakon pada Crne Gore, kape-
tan Hinko je opisao i svoj prvi susret sa jednim srpskim oficirom: 

...“Idem prema nekoj čistini i tu sam s moje desne ugledao ne-
kog oficira gdje sjedi pognute glave na drvenoj klupi. Skoro da sam 
skrenuo prema njemu, ali pomislio sam da je bolje da idem ravno 
naprijed put vile. Kada sam mu došao bliže, vidio sam da na klupi 
sjedi mladi i lijepi srpski oficir, nenaoružan, zarobljenik. Tada me je 
i on pogledao mirnim, dubokim, sivim i oštrim pogledom. Pomislio 
sam da može da bude generalštabni oficir. Prvi put u životu gledam 
živa [!] srpskog oficira. Mnome su ovladali tuga i bol i umalo da mu 
ne priđoh.“

Bartulovićev tekst nam otkriva naličje rata koje uvijek prati opšte 
ljudsko stradanje, dokumentuje situaciju u Boki kotorskoj neposredno 
nakon kapitulacije Crne Gore, kao i teško stanje u samoj austrougarskoj 
vojsci, a posebno u redovima zarobljenika iz Crne Gore i drugih država.

...“ Poslije nekoliko vremena vratila se iz Crne Gore komora au-
strugarske vojske putem preko Kotora, cestom uz more i ja sam vidio 
jedan njezin dio u Kumboru gdje logoruje pod stablima poviše puta, 
blizu skladišta za municiju. Kola su vukli konji. U kolima su bili još 
slavniji trofeji od onih na Luži i Benovu u Kotoru: kožnati fotelji (!) i 
divani, kreveti, stolovi i stolice, velika i mala ogledala, psihe, sagovi i 
drugi predmeti uništenih kućanstava. To nije bilo izloženo oku vojske 
i naroda. To je odlazilo u nepoznato kućanstvo slavnih osvajača...“

Poljska (Feldbahn) željeznica u Kotoru.
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...“ vidimo istom cestom ponosne osvajače, honvede, kako se še-
pure po pustim mjestima i obilaze, zapravo upadaju u kuće, kao npr. 
na Prčanju, da bi vidili što narod priprema za objed. Dižu pod nosom 
starica i nejake djece posljednji zalogaj iz lonca, komadić smrdljiva 
konjska mesa...“

...“U ovom ratu svi koji su živili u Boki Kotorskoj – narod, vojska, 
mornarica, ubrzo su postali pravi pravcati zarobljenici. Narod je 
zatvoren u svojim kućama i palatama. Vojska je zatvorena u tvr-
đavama, kazamatama i rovovima. Mornarica je zatvorena u svojim 
čeličnim sanducima...“

“... Ruskim zarobljenicima bilo je svakog dana sve to teže i njih je 
pritisla glad više nego druge zarobljenike, narod i mornaricu. Osim 
toga, radili su od jutra do mraka teške poslove. Brzo su toliko oslabili 
da su se pretvorili u starce, obrasle dugom dlakom, jedva se kretali i 
naglo gubili vid... Rusi su pojeli, čisteći svojim štapovima more, sve 
što je vojska pokvareno bacila u more i što je more vraćalo na žala i 
u luke. A vojska je prije dobro pregledala sve što baca i bacala je ono 
što se je pokvarili [!] u skladištima, bilo nezdravo i štetno po zdravlje 
vojnika. Rusi su tu istu hranu kupili i jeli, te od toga se razboljevali i 
umirali...“

„...Italijanski zarobljenici došli su u Boku s mora, iz Albanije, 
konvojima transportnih brodova, poslije pada Crne Gore. Nijesu 
došli kao Rusi u sređenim četama. Iskrcavali su ih i [!] Zelenici sa 
brodova iscrpljene, gladne, bolesne i zaražene od pjegavog tifusa. 
Otrcani, njusni [?], pravi kosturi, koji su se jedva držali na nogama. 
Bili su prepušteni sami sebi, jer i onako nijesu mogli da idu, a kamo 
li da bježe...“

...“To su gledali i mornari njemačkih podmornica, ali njihovo je 
srce ostalo tvrdo, okorjelo, bez osjećaja za muku ljudi drugih narod-
nosti. Isto takvo srce imali su i neki naši ljudi vjerni Monarhiji, kao 
i neki Austrijanci, a pogotovo i Mađari. Svi su oni mrzili u prvom 
redu nas Slovene, a onda svakoga drugoga, pa i onoga koji im služi 
vjerno i odano. Svi smo bili upregnuti u vrzino kolo za spašavanje 
Koburgskog i Habsburškog doma, domova u kojima su se krojili i 
organizovali planovi za podjarmljivanje Slovena u njihovim država-
ma i van njih, za spašavanje zločinaca, pljačkaša, palikuća, koljača, 
mučitelja i ubica naših naroda...“
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„Austro-Ugarska, naš vjekovni tlačitelj“
Svoje drugo, nedovršeno djelo „Austro-Ugarska, naš vjekovni tlačitelj“, 
autor je ostavio u obliku koncepta. Podijelio ga je u 7 poglavlja, završio 
je tekst za 2 poglavlja, a ostalih 5 poglavlja su ostala u vidu tabelarnih 
popisa i kartona sa raznim pribilješkama i dragocjenim podacima.

Koncept Bartulovićevog djela u vidu tabelarnih popisa i kartona  
sa raznim pribilješkama i dragocjenim podacima.
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U Prvom poglavlju autor govori detaljno o istoriji Austro-Ugarske 
monarhije (od unitarne države do trijalizma), dok ostala poglavlja i 
potpoglavlja oslikavaju situaciju u Boki kotorskoj tokom ratnih godina 
koju poredi sa vremenom ekonomskog uspona ovog područja.

Drugo poglavlje: „Boka kotorska = pomoćna ratna luka Austrougarske 
ratne mornarice“ podijeljeno je na 8 tematskih cjelina sa vrlo detaljnim 
podacima o Boki kotorskoj gledano sa više aspekata. U potpoglavlju 
„Bokokotorski zaljev“ Bartulović detaljno opisuje ovo područje sa sta-
novišta istoriografije i geografije, a u narednim potpoglavljima preci-
zno daje podatke o dubini mora u svim zalivima i zatonima u Boki; o 
saobraćajnim putevima i putnim vezama Boke sa susjednim oblastima; 
navodi mjesta, luke i pristaništa u Boki i za svako mjesto daje njegov 
kratak istorijski razvoj sa podacima o zanatima, pogonima, trgovinama, 
o sportskim disciplinama, o kupalištima, zdravstvu, kulturi, ugostitelj-
stvu, o sredstvima komunikacije, uz opis luke; o mjestima gdje su bile 
vojne instalacije, kao npr. Kumboru, daje podatke o vojnom skladištu, 
mornaričkom skladištu, o navozima i hangarima za hidro-avione, i dr. 
Izdvojićemo par dijelova kako bismo ilustrovali čitaocima situaciju u 
Boki tokom ratnih godina, viđenu očima kapetana Bartulovića.

„... Odmah u početku Prvog svjetskog rata nastavlja se ubrzano 
uništavanje ekonomije Boke kotorske, smanjuje se broj stanovnika 
zbog odlaska zdrave muške snage još preostale po mjestima Boke 
zbog odlaska [!] u vojsku i mornaricu, u internaciju i deportaciju, u 
zatvore i progonstva i zbog bježanja za granicu.“ ......

....Plovidbeni put, morem, u početku Prvog svjetskog rata, unutar 
zaljeva Boke Kotorske, povezivao je sva priobalska mjesta unutar 
i vanka zaljeva redovitim i vanrednim parobrodskim prugama, a 
longitudinalnim prugama Boka je bila spojena sa svim važnijim 
mjestima Jugoslovenskog primorja sve do Trsta i slobodnim prugama 
sa Sredozemljem, Crnim morem i ostalim svijetom.

Malo poslije početka Rata prestali su saobraćati redovite 
parobrodske pruge u Boki i van nje i bio je prekinut svaki saobraćaj 
slobodne plovidbe sa inozemstvom.

U Ratu, saobraćaj unutar Boke podržavali su tenderi Arsenala u 
Tivtu i Đenoviću i rashodovani bivši mali torpiljeri ratne mornarice 
saobraćali su između luka i pristaništa u Boki i tvrđava. Ovim 
prevoznim brodićima prevozili su se radnici, vojnici i mornari i njihove 
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porodice, na rad u Arsenal, na poštu, na željezničku stanicu, na tržnicu, 
sve u određeno vrijeme za svih.

Ubrzo su i vanjske, longitudinalne parobrodske i slobodne pruge 
ukinute i uveden je militarizovani transportni saobraćaj, a zatim i 
konvoiranje transportnih brodova u Boki i uzduž cijelog primorja od 
Trsta na jug. 

Prekid saobraćaja. Od samog početka Rata česti su bili prekidi 
kopnenog i morskog saobraćaja, nešto usljed nevremena, a nešto, 
naročito u transportu željeznicom, uslijed sve višeg zaplitanja voznih 
redova, zbog rđavo planiranih voznih redova vlakova i tome sličnih 
sabotaža. Zimi bi vozovi zapeli u Bosni uslijed leda i snijega po više 
dana, a tada bi u Boki Vojska i Mornarica oskudijevali naročito na 
hrani. Pa i bokeško stanovništvo tada ne bi dobivalo ni ono što mu 
sljeduje na potrošačkim kartama. 

I na moru, pri jakom jugu ili jugozapadu zaostajali bi u drugim 
lukama po više dana transportni brodovi, pa je Boka i s te strane 
bila pogođena i u narodu, vojsci i mornarici bi se stvarala mišljenja 
i vjerovanja što su nervirala svih, a naročito Komandu ratne luke i 
Komandu mornarice. Velike vlage uslijed dugotrajnih kiša kvarile su 
hranu u skladištima tako da često nije bila upotrebiva za ishranu 
ljudstva i stanovništva, jer skladišta nijesu bila vjetrena ni suha, a u 
1917. godini nije bilo ni dovoljno vojne i civilne posluge za njihovo 
zdravstveno i higijensko održavanje. Hrana iz skladišta bacala se je 
u more.

U Boki nijesu bila organizovana poljoprivredna gospodarstva, 
jer nije bilo ni civilnih ni vojnih radnika za tu svrhu. Samo su bile 
organizovane tzv. ribarske čete koje nijesu mogle da ribaju u svako 
vrijeme i na mirnodopskim poštama. A ni ribari nisu bili pravi, već 
vojnici, koji su u čete došli protekcijom da bi izbjegli ratovanje na 
frontama. Od njihove ribe niko nije vidio fajde, osim možda njihovih 
pretpostavljenika.“

Treće poglavlje: „Ratni brodovi i bro-
dovi trgovačke mornarice u Boki Kotorskoj 
na 1, 2, 3. februara 1918. godine“, sačuvano 
je u vidu koncepta. To su zabilješke o sta-
nju Ratne i Trgovačke mornarice u vrije-
me izbijanja pobune mornara sa detaljnim 

Uzletište u Igalu (Boka Kotorska) za 
hidro-avione austrougarske ratne flote.
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pregledom brodova Austrougarske ratne mornarice. Autor daje pregled 
brodova Komande Ratne luke Boke kotorske, njemačkih podmornica sa 
sjedištem u Boki, brodova Austrougarske Trgovačke mornarice u službi 
Ratne mornarice, transportnih brodova Trgovačke mornarice koji su se 
nalazili 1. februara 1918. god. u Boki.

Četvrto, nedovršeno poglavlje trebalo je da sadrži podatke o ofi-
cirskom osoblju brodova Austrougarske mornarice koje je bilo ukrcano 
na brodovima u februaru 1918. U bilješkama-tabelama autor je popisao 
poimence zapovjednike brodova Ratne mornarice, kao i oficire na dan 
1. februar 1918. god.

U svakom slučaju, Lični arhivski fond kapetana Hinka Bartulovića, 
obiluje značajnim podacima ne samo za istoriografska istraživanja, već 
i za vojna, politička, ekonomska, kulturna, i slično. 

Mapa Boke kotorske iz 1918, na dan Pobune mornara („Jadranski mornar“ 2/1951)
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3. Arhivska zbirka Pobuna mornara u Boki Kotorskoj 1918.

Arhivska zbirka Pobuna mornara u Boki Kotorskoj 1918. (POMO) najvećim 
dijelom se sastoji od dokumentacije privatnog arhiva advokata dr Alek-
sandra Mitrovića. 

Aleksandar Mitrović je rođen u Herceg Novom 1870. godine Završio 
je Kotorsku gimnaziju i studirao pravo i filozofiju u Zagrebu, Beču i Gra-
cu. Svoju doktorsku diplomu je stekao u Gracu 1893. godine. Pripravnički 
staž je obavio u Kotoru, radio kao advokat u Kninu, zatim u Herceg No-
vom i konačno u Kotoru. Godine 1908. izabran je kao zastupnik bokelj-
skih opština u Dalmatinskoj skupštini u Zadru. Advokat Mitrović je bio 
jedan od četiri bokeljska poslanika u Dalmatinskoj skupštini, a njegova 
djelatnost u tom svojstvu podstakla je neke osobe iz Boke da zagovaraju 
njegovu kandidaturu za poslanika Boke kotorske, posebno Srba iz Boke, u 
Carskom vijeću u Beču, kada je 1910. godine ovo mjesto ostalo upražnje-
no. Njegova kandidatura je podržana i u Kraljevini Crnoj Gori na Cetinju. 
Ipak, on nije izabran, kako zbog svojih političkih oponenata, tako i zbog 
svoje nezainteresovanosti. Umro je u Kotoru 06. februara 1921. godine.7

Pored advokature, Mitrović se intenzivno bavio žurnalistikom i knji-
ževnošću. Pisao je članke iz oblasti politike, prava, novinarstva, etnografije 
itd. Napisao je nekoliko stotina radova naučne i političke prirode, ali je ta-
kođe pisao i beletristiku. Izdavao je u edicijama i časopisima raznih zema-
lja. Danas, on je uglavnom poznat po svom hrabrom i veoma posvećenom 
branjenju pobunjenih mornara u Boki pred Vojnim sudom Austrougarske 
i to kao civilno lice - advokat. Dio dokumentacije vezan za ovu djelatnost 
čuva se u Istorijskom arhivu Kotor unutar pomenute arhivske zbirke. 

Ova arhivska zbirka je formirana u Pomorskom muzeju Kotor, a 
predata je Istorijskom arhivu Kotor 1987. godine, gdje je urađen i njen 
detaljni opis.8 

Mitrović je bio jedini civilni i dobrovoljni branilac optuženih mor-
nara-revolucionara, učesnika istorijskog događaja u Boki kotorskoj u 
februaru 1918, kada se već nazirao kraj Velikog rata. Advokat je branio 
mornare na raspravi pred Prijekim vojnim sudom u Kotoru (7-10. februar 
1918.), bio je organizator odbrane i prvi branilac na raspravi pred Re-
dovnim vojnim sudom u Kotoru. Ova vrijedna privatna arhivska zbirka 

7 Slavko Mijušković, Hercegnovljanin Aleksandar Mitrović – branilac optuženih iz ustanka mor-
nara u Boki februara 1918, „Boka“ br. 9, Herceg Novi, 1977, str. 249-251. 

8 Zbirka je u Istorijskom arhivu Kotor dopunjena donacijom kapetana Josipa Apolonija, koji 
je Arhivu predao Upisnik zatvorenika-pobunjenih mornara po abecednom redu. 
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obiluje dokumentima koji, moglo bi se reći, bacaju jedno novo i drugačije 
svijetlo na ovaj važan istorijski događaj na kraju Velikog rata. Uz Zapisnik 
sa rasprave pred Prijekim sudom i naredbe sudskih organa, postoje razni 
spisi i bilješke advokata Mitrovića iz njegovog nastojanja da odbrani op-
tužene mornare. Spisi iz odbrane pred Redovnim vojnim sudom u Kotoru 
sadrže, pored ostalog, brojne proteste, memorandume i molbe advokata 
Mitrovića i drugih branilaca za aboliranjem tužbenog postupka, kao i 
obimnu korespondenciju sa važnim ličnostima i institucijama. 

Kao naročito značajni doku-
menti izdvajaju se telegrami i pi-
sma koja je doktor Mitrović slao 
na razne značajne adrese. Tu je 
koncept telegrama dr Mitrovića 
upućen austrougar skom caru i 
kralju Karlu I u kojem moli za 
pomilovanje osuđenih, navode-
ći da je pri trodnevnom suđenju 
četrdesetorici optuženih saslu-
šano osamdeset svjedoka optuž-
be, a da nije pristupio nijedan 
svjedok odbrane. Naglasio je da 
postoji opasnost da se optuženi 
osude na smrt, te molio da se 
eventualne smrtne kazne ne do-
puste i da se osuđeni pomiluju. 
U jednom od telegrama kojim 
čestita rođendan caru Karlu I, 
podsjeća da su mornari demon-
strirali zbog slabe hrane i lošeg 
postupanja sa njima i dodao da 
je uvjeren u njihovu nedužnost 
i izrazio nadu da će biti uslišena 
njegova molba za obustavom 
sudskog procesa.9 Značajna je i 

žalba dr Mitrovića upućena carsko-kraljevskoj Armijskoj i Višoj komandi 
protiv postupanja Suda C.K. Komande ratne luke Kotor u procesu protiv 

9 DACG IAK, POMO II, 24/5, (njemački jezik)

Koncept telegrama dr Mitrovića upućen caru i kralju Karlu I, 
(DACG IAK POMO I-6)
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optuženih mornara, pobunje-
nika. Prepis ove žalbe advokat 
Mitrović je poslao caru Karlu 
I, Ministarstvu rata, Vrhovnom 
sudu Zemaljske odbrane, dvor-
skom savjetniku Vukoviću, dr 
Josipu Smodlaki, dr Bugatto-u, 
F. Klein-u, J. Ofner-u, V. Adler-u 
i predsjedniku Jugoslovenskog 
kluba u Beču.10

Uz spise iz lične ostavštine 
advokata Mitrovića, koje su nje-
govi nasljednici iz Zagreba pro-
dali 1958. godine Pomorskom 
muzeju Crne Gore u Kotoru11, 
arhivska zbirka POMO obu-
hvata i arhivsku građu drugih 
privatnih imalaca i stvaralaca. 
Tako je kapetana Josip Apolo-
nio iz Kotora 1978. god. u svoj-
stvu privatnog imaoca poklo-
nio Kotorskom arhivu veoma 
značajan dokument – Imenski 
registar zatvorenika, koji ne 
nosi nikakve službene oznake 
(štambilj, pečat, potpis), pa se pretpostavlja da je to evidencija (kontrola 
zatvorenika) koju je lično vodio neki od službenika u kotorskom zatvoru i 
koji je bio lična svojina neimenovanog zatvorskog službenika.12 Prilikom 
primopredaje Arhivu zabilježena je izjava imaoca Apolonija prema kojoj 

10 DACG IAK, POMO II – 25, 25/1, 25/3, (njemački i srpsko-hrvatski jezik) 
11 Pero Zlatar, novinar i publicista, koji je radio u listu “Vjesnik u srijedu” od 6. studenog 

1957. god. piše da je ova dragocjena dokumenta pronašao reporter pomenutog lista, u 
kovčegu na tavanu jedne kuće u Zagrebu, a potom su predati nasljednicima advokata Mi-
trovića. (Istorijski arhiv Kotor, 1999, str. 348)

12 Originalan naslov u rukopisu je: Nominalliste der Untersuchungshäftlinge. Registar je tvrdo 
povezana sveska, sa ukupno 91 listom. Popis imena je po abecednom redu. Podaci o sva-
kom zatvoreniku dati su u osam rubrika. Prva rubrika je datum, vjerovatno ulaska u istraž-
ni zatvor; druga, položaj zatvorenika, zatim sljedeća ime zatvorenika, godina regrutacije, 
četa, brod na kom je mornar bio ukrcan, mjesto gdje se brod nalazio i napomena, datum 
ispisan olovkom vjerovatno o puštanju iz istražnog zatvora.

Telegram advokata dr Mitrovića u kojem čestita rođendan 
caru Karlu I, (DACG IAK POMO II-24-5)
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je stvaralac Registra jedan austrijski oficir koji je službovao u Kotorskom 
zatvoru. On je živio u privatnom stanu Špira Đurđevića na Prčanju (mje-
sto u kotorskoj opštini) i ovu dragocjenu svesku je ostavio u svojoj sobi 
nakon što je napustio Boku kotorsku. Zahvaljujući savjesnom imaocu 
Apoloniju, ovaj značajni dokument je našao svoje mjesto u arhivu.

Drugi, takođe savjesni imalac po imenu Savo Đurović je došao u 
posjed spisa iz istražnog postupka koji se vodio protiv telegrafiste Mija 
Hercegovca, optuženog u događajima o kojima je riječ. Hercegovac je 
koristio vojnu telegrafsku liniju da pošalje svim usputnim stanicama 
od Zelenike (Boka kotorska) do Sarajeva obavjest o pobuni mornara u 
Boki. Imalac Đurović je ove službene spise Državnog odvjetništva u 
Kotoru iz ostavštine telegrafiste Hercegovca poklonio 1952. god. prvo 
Pomorskom muzeju, koji kasnije sa ostalom arhivskom građom predaje 
Istorijskom arhivu Kotor.

Žalba dr Mitrovića upućena C.K. Armijskoj i višoj komandi protiv postupanja Suda C.K. Komande ratne luke 
Kotor, (DACG IAK POMO II-25t i POMO II-25-a)
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Zbog šireg istorijskog i 
uopšte društveno-političkog 
značaja koji je pobuna morna-
ra u Boki uživala već od 1919. 
godine i zadržala ga tokom 
svih stotinu godina, ogla-
šavali su se razni pojedinci, 
uglavnom učesnici i/ili savre-
menici Pobune mornara, često 
i članovi njihovih porodica, 
prijatelji. Mnogi od njih su 
ispričali ili su poslali zapisana 
svoja sjećanja o ovom događa-
ju, bilo kustosima Pomorskog 
muzeja Kotor, ili arhivistima, 
novinarima, istoričarima koji 
su se bavili ovom temom. Tako 
je nastala posebna cjelina u 
okviru arhivske zbirke (oznaka 
POMO V) sa sjećanjima poje-
dinaca i ona predstavlja važnu 
memoarsku arhivsku građu 
za istoriografska proučavanja 
ovog događaja. Posebno treba 
istaći zapisano sjećanje sve-
štenika don Nika Lukovića na dirljive trenutke tokom ispovjedi četvori-
ce osuđenih mornara prije izvršenja smrtne kazne. Sjećanje je zabilježio 
i objavio kulturni radnik Niko Martinović sa Cetinja i tako sačuvano 
sjećanje na patos i zadnje riječi osuđenih mornara, koji su kroz buduće 
vrijeme dobili status junaka, je podatak koji je korišten gotovo u sva-
kom istoriografskom, publicističkom, umjetničkom, književnom djelu. 

Dosta podataka o događaju se sačuvalo kroz članke i feljtone, tačnije 
kroz razne publicističke tekstove i istoriografske radove u novinama i 
časopisima, koji su obično prigodom obilježavanje godišnjica Pobune 
mornara objavljivani u glasilima raznih država. I ova vrsta dokumenata 
je pohranjena u zbirci POMO u okviru posebne kategorije. Važno je 
naglasiti da se i ova vrsta dokumenata takođe prikupljala i sačuvala za-
hvaljujući aktivnostima privatnih lica, ali i da su dijelom svoj doprinos 

Abecedni registar zatvorenika, pobunjenih mornara, (DACG 
IAK POMO IV-1, str. 5).
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dali i kustosi iz Muzeja i arhivisti iz Kotorskog arhiva. Na isti način 
su se u okviru ove zbirke našle fotografije, plakati, programi sa raznih 
manifestacija koje su se tokom prethodnog stoljeća organizovale u znak 
sjećanja na pobunu mornara u Austrougarskoj ratnoj floti.

Konačno, u Zbirci se nalaze i sjećanja nekoliko učesnika Pobune: 
Toma Kosovca, Lajoša Sekača, Čeha Nitka Tome, Branka G. Ko-
mljenovića iz Sarajeva i Vojislava D. Plavšića iz Visokog. Oni, svaki 
na svoj način, daju viđenje turbulentnih događanja u Boki u vremenu 
kada se počinje nazirati kraj rata i ponovo potvrđuju početnu tezu da 
svaki pojedinac može dati svoj doprinos sveukpnom sagledavanju isto-
rijskih dešavanja.

Na ovom mjestu se moramo ponovo vratiti djelu kapetana Hinka 
Bartulovića koji je, kao učesnik Pobune, veoma detaljno opisao sve ono 
što se zbivalo na brodovima, na kopnu, a naročito u Istražnom zatvoru 
u Kotoru. 

...“znak B ili 2, dnevni crveni zastavni znak na brodovima 
Trgovačke i Ratne mornarice značio je da se na brodu što ga vije krca 
ili iskrcava eksplozivni ili lako upaljivi materijal. Taj su znak uzeli 
prevratnici za znak početka prevrata i znak prevratničkog broda, a 
vijao se je na vrhu prednjeg jarbola“..., bio je njegov opis samog 
početka Pobune. 

Naročito dramatično je Bartulovićevo sjećanje na njegovo hapšenje 
i na vrijeme provedeno u kotorskom zatvoru, kojega je nazivao „Bijela 
kuća“, gdje je u gotovo nemogućim uslovima uspio preživjeti i dočekati 
puštanje na slobodu. To vrijeme koincidira sa dramatičnim događajem 
koji će ostaviti duboki trag na tok i ishod Prvog svjetskog rata, tačnije 
sa samim suđenjem i pogubljenjem četvorice mornara, vođa pobune u 
Boki, Františeka Raša, mornaričkog vodnika iz Češke, Antona Grabara, 
mornara iz Poreča u Istri, Jerka Šižgorića, artiljerca iz Žirja kod Šibeni-
ka, i Mate Brničevića, artiljerca iz Krila Jesenica u Poljicama kraj Splita. 

...„Ušli smo u neku sobu u kojoj je za stolom sjedio neki čovjek s 
kojim sam se kada sam stao našao lice u lice. Ne sijećam se više da 
li je bio civil ili vojnik. Pred ovim čovjekom izvrnuli su mi džepove 
i nogavice, iskrenuli sav sadržaj džepova, skinuli kravatu s vrata i 
podvezice sa cipela, oduzeli torbu, ostavili mi na ramenima pelerinu, 
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i, kada nijesu imali što da mi uzmu pratnja me je 
izvela iz sobe, a ja sam krenuo za profosom uz ka-
menite stepenice na gornji pod. Kada samo stigli na 
vrh stepenica, ćelavi podoficir je otvorio neka debela 
drvena vrata okovana teškim gvožđem i velikim za-
kovicama sa nekim velikim željeznim ključem, ušao 
je predamnom [!] u tamu, pozvao me je rukom da i ja 
uđem. Dva stražara stajala su iza mene.

Učinio sam korak i zastao na ulazu u ćeliju. Ćelija je bila skoro 
sasma tamna. Samo jedan slabi tračak svjetlosti dolazio je sa prozo-
ra na suprotnom zidu. Zagledao sam se u prozor i vidio da je okovan 
debelim željeznim rešetkama. Pogledom sam išao tragom zraka svje-
tla i opazio podulju željeznu kuku okačenu o plafon, nebo, ćelije. I 
kao da sam tim pogledom potvrdio da mi je drago što vidim kuku, jer 
će mi ona dobro doći, što sam glasno rekao. Tada sam ušao, a ćelavi 
podoficir, stariji čovjek, pustio me da uđem i nastojao je da me umiri. 
Vidio sam da je profosu žao što me mora zatvoriti, pa je i meni bilo 
puno žao što sam se našalio s njime na ovaj način. Iz njegova govora 
i po naglasku shvatio sam da je profos Čeh. Tužno sam se nasmijao i 
odmah zatim zatvorila su se vrata za profosom, koji je izišao. 

Sada sam ostao sam u ćeliji, u skoro potpunoj tami. Još je u 
mojim ušima odjekivalo škljokanje teškog ključa s kojim je profos 
sigurno zatvorio vrata i udarac teškog željeznog zasuna, kada sam 
čuo pred vratima škripu vojničkih cokula. Postavljena je pred vrati-
ma naoružana straža.

Profos je izašao iz ćelije natraške i duboko mi se je poklonio če-
lom do poda.

Ostao sam sam. Kada su mi se oči privikle na polu tamu osvrnuo 
sam se po ćeliji da vidim i zapamtim gdje sam.

Na ćelijskim vratima vidio sam mali prozorčić, što se iznutra nije 
otvarao, okovan željeznim rešetkama i gustom željeznom mrežom. Na-
prama [!] vratima, malo u desno, visoko na suprotnom zidu nalazio se 
je mali prozorčić također okovan gustim željeznim rešetkama. Trudio 
sam se da gledam kroz njega i nešto vidim. Nijesam vidio ni kuće, ni 
prozora, ni neba, već neki kameni visoki zid na maloj daljini. Zatim 
sam pogledao pod, crn i natopljen vodom. Prama vratima, malo ulije-
vo od prozorčića, nalazio se je uza zid mali drveni stol, na koji sam se 
popeo da povirim kroz prozorčić, ali nijesam dosegao njegova praga. 

Fotografija jednog 
od strijeljanih 
mornara, Mata 
Brničevića. 
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Lijevo od vrata, u uglu, stajao je mali drveni badanj okovan željeznim 
obručima. U desnom krilu ćelije, u uglu ispod prozora, ugledao sam dva 
željezna kreveta sa slamaricama. Prišao sam. Vidim na slamaricama 
jednog i drugog kreveta velike crvene mrlje krvi još dobro neosušene. 
Na svakoj slamarici bilo je najmanje pet-šest mrlja. Pomislio sam: na 
jednoj od te dvije slamarice možda ostane koja mrlja moje krvi. Sada 
sam osjetio veliku hladnoću i zavio se još jače u pelerinu (177)...

...(179) i poslije ovako temeljitog čišćenja, pod je ostao jako prljav, 
crn, gnjusan. Ovako temeljito čišćenje, natapanje poda gnjusnom vo-
dom, obavljali su dva-tri puta na dan, svaki put u jutro i na veče, a 
i preko dana. Vrlo očit znak prevelike brige našeg predobrog i premi-
lostivog apostolskog ćesara i kralja za svoje podanike, spremne da za 
njega dadu i svoje živote, koji štite i brane njega i njegov slavni dom...

...(181) Saslušanje je počelo. Kapetan pita, ja odgovaram, poruč-
nik nas gleda i promatra i muči. Nas trojica smo stajali na nogama.

Koja mi je sve pitanja postavljao kapetan nijesam se mogao sjećati 
ni za vrijeme saslušanja, jer sam se znojio od muke. Kapetan je pitao 
na njemačkom, pa na italijanskom i na dubrovačkom. Često je neko 
pitanje postavljao opet poslije nekoliko vremena, što sam opazio na 
vrijeme i bilo mi je jako teško da skačem sa odgovorima iz jezika u jezik 
i da odgovaram na ono što sam pred možda pola sata već odgovorio.

Kapetan mi je kazao za vrijeme saslušanja da je nekoliko godina 
živio u Pilama u Dubrovniku. Kada sam to čuo imao sam pasti od 
kolpa. Znači, on je mogao znati sve o meni, jer je živio u istoj sredini u 
kojoj sam i ja živio. Svako pitanje poslije nekoliko vremena opetovao 
bi na drugom jeziku. Tako vuci desno, vuci lijevo prošlo je više od pet 
sati ispitivanja i stajanja na nogama. Jedva sam izdržao i u meni se 
sve pomutilo. Više nijesam mogao kontrolilrati svoje odgovore...

...(186) Dvadeset i drugi februara 1918. godine Toga jutra rano 
primio sam na tankom papiru, na maloj ceduljici, obavijest da sam 
pušten iz zatvora. Na njoj je pisalo i ovo: ...es ist am freuen Fuss zu 
lassen ohne Begleitung, pušta se na slobodu bez pratnje...“

4. Zaključak

Podsjetićemo da je obilježavanje stogodišnjice od Prvog svjetskog rata 
tokom protekle četiri godine značajno podiglo svijest i kod istoričara, 
ali i drugih naučnika, da je neizbježno konsultovati privatne arhive i 
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uključiti iskustva i razmišljanja pojedinaca za dobijanje cjelovite slike 
o društvenim, političkim, privrednim i kulturnim zbivanjima tokom tih 
ratnih stradanja i imperijalističkih preraspodjela teritorija po čitavom 
svijetu. Tako su mnogi projekti, kao arhivske izložbe, konferencije, 
predavanja, publikovanja arhivskih izvora, web portali, i slično, bili 
fokusirani na arhivsku građu iz ličnih ostavština. Ovim se značaj ove 
vrste arhivskih izvora podigao na veću razinu i u istoriografiji i drugim 
naučnim oblastima.

Pomenute aktivnosti korespondiraju sa težnjama koje su generalno 
primjetne u savremenoj istoriografiji, a to su: da se naučna spoznaja što 
je više moguće oslobodi političkih uticaja, diktata vladajućih i političkih 
elita, da se izađe iz usko lokalnih gledanja na istorijske događaje, iz mi-
tova i legendi, kao i da se istoriografija i njoj srodne naučne discipline, 
što je više moguće oslobode raznih tabua. Nesporno je da je ovakvim 
tendencijama i sve većem okretanju ka privatnim arhivima, doprinijela 
i aktuelna globalizacija i bojazan od gubljenja i pojedinačnog i nacio-
nalnog identiteta, ali paralelno sa tim i razvoj komunikaciono-informa-
cionih tehnologija.

Završićemo ovaj rad jednim ličnim pogledom na „Veliki rat“ i iluzi-
jom i nadom pojedinca. To je već u istoriografiji poznata rečenica koju 
je izgovorio jedan od četvorice mornara osuđenih na smrt strijeljanjem, 
Mate Brničević:

„Ja ne žalim što sam učestvovao u pobuni. Ja ne žalim što sam osuđen na 
smrt, jer smatram da će naša smrt donijeti bolji život našem narodu“.

Čitajući ovu rečenicu, nameće se pitanje da li je san koji je sanjan 
tokom Prvog svjetskog rata od strane slovenskih i drugih naroda, kao 
i svakog pojedinaca, bez obzira kojoj naciji da je pripadao, ostvaren i 
da li su smrt ogromnog broja ljudi, vojnog i civilnog stanovništva u 
čitavom svijetu, i razaranja svih dobara odista donijeli bolji život? Na 
žalost, godine koje su uslijedile nakon završetka ovog okrutnog impe-
rijalističkog rata pokazale su svu besmislenost ratovanja. U najmanju 
ruku, za mnoge zemlje je ishod „Velikog rata“ bio katastrofalan. Među 
njima je i Crna Gora, kao zemlja koja je krvarila i bila na strani zemalja 
pobjednica, a nestala je sa geografske mape! Što je bilo najgore na ovim 
Balkanskim prostorima je to da se srljalo u nove međunacionalne su-
kobe u novostvorenoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca i uskoro se ušlo 
u još jedan rat svjetskih razmjera koji je za stanovništvo u Kraljevini 
Jugoslaviji primarno nosio obilježje bratoubilačkog rata. 
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Горан Ж. КОМАР

СРПСКЕ БОКЕШКЕ ОПШТИНЕ ПОД 
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ РЕПУБЛИКЕ СВ. МАРКА 
– УЗОР СВЕУКУПНОЈ ИСТОРИЈИ СРБА И 
ПРЕДВОРЈЕ 1918. ГОДИНЕ

Овим прегледом настојао бих да подсјетим на главне политичке 
тековине српских бокешких општина, изразе њиховог црквеног и 
вјерског одређења кроз историју. Такође, показао њихово древно 
утемељење у окриљима правног поретка Млетачке републике. 
Народ који их је створио и одржао, веома успјешно је спровео на-
родни план одржања током неколико вјекова њихова историјског 
трајања. Тај исти народ дочекао је, као касни резултат, ослобођење 
од аустроугарске окупације 1918. године. 

Бокешке српске православне општине под влашћу Млетачке ре-
публике представљају узор читавој народној историји Срба. Оне су 
свој историјски ход започеле у прољеће 1423. године иницијативом 
за успостављање паштровске аутономије, а у 17. и 18. вијеку, током 
одвијања великих ратова хришћанских савеза са Турцима, доживје-
ле своју пуну еманципацију у цјелини Боке Которске, стварајући 
се редом, од истока ка западу. Бокешке општине (комунитади) не 
само да су стваране искључиво саборски, у пуном сагласју кнезова 
и главара са достојанственицима Српске православне цркве, него су 
и дјеловале у склопу најкрупнијих средишта цркве. Њихова управна 
тијела засиједала су у саборним црквама и служила се печатима 
тих цркава. Светомихољски збор печатом лавре Светог архангела 
Михаила, а остале општине печатима својих саборних цркава. 
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Архив Херцег Нови, Политичко-управни млетачки архив,  
ф. 149, 368. Из Паштровића которском провидуру 24. октобра 

1748. године. Готово идеалан отисак манастира Светог Николе - 
саборишта Паштровића

Ове аутономије устројене су на темељу и обрасцу најстарије паштров-
ске аутономије из 1423. године, по дубокој потреби српског народа Боке 
да пронађе окриља блиске му и све ближе и присутније хришћанске 
Републике Светога Марка након разора српског на Косову. Такође, све 
извјеснијег пада српске деспотовине и низом трагичних догађаја на-
вјештених продорима Турака у дубину Балкана. Бока је са свих стра-
на била притиснута турском империјом, а море јој бијаше јединим 
излазом. На томе непрегледном пољу, она се сусрела са Венецијом. 
Добила прилику за укључивање у морску трговину и стварање фи-
нансијског темеља своме „општем ђелу“, најјасније израженом током 
18. вијека великим трудом за поновним васпостављањем правилне 
Пећке митрополије у далматинском и бокешком приморју. 

На главне постулате паштровског Уговора из 15. вијека позивале 
су се све остале млађе општине током свог свезивања са Републиком 
Светог Марка. Каткада, помињана је и далматинска, пољичка ауто-
номија. Најмлађа бокешка општина, прозвана Топаљска комунитад, 
формирана је након наредбе млетачког дужда Јована Корнера II, 
издате 14. јула 1718. године у Венецији провидуру Аловизе Моче-
нигу III, а период између, обиљежен је прикључивањем осталих 
бокешких предјела патронату Млетачке републике током великих 
ратова хришћанских савеза са Турцима. Занимљиво је да је у свим 
случајевима иницијатива Бокеља које су задобиле срећан исход се-
натска процедура трајала кратко. У случају Топаљске комунитади, 
од 14. јуна до 14. јула.
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Печат Саборне цркве Светог Вазнесења Господњег на Топлој код Херцег Новог

Бокешке аутономије које су закључно са стварањем Топаљске (Хер-
цег Нови) 14. јула 1718. године заправо израсле у цјеловиту српско- 
-православну бокешку аутономију, настале су из дубоке потребе 
Млетачке републике за учвршћивањем и проширивањем своје 
стопе на динарској страни Адрије. Оне нису додијељене из мило-
сти, већ искључиво per modum pacti, за огромне и, нама данас, још 
увијек несагледиве жртве и доприносе које је српски народ положио 
успјесима хришћанског оружја и још и више, одржању тих успјеха. 

Најисточнија бокешка општина и уједно најраније заснована је 
Паштровска, а најзападнија и најмлађа је Топаљска. То су, дакле, 
окрајне бокешке општине. У средишту се налазе Грбаљска, Кр-
тољска и Луштичка (Михољски збор) и Рисанска. Све ове општине: 
Паштровска, Грбаљска, Кртољска, Рисанска и Топаљска, по своме 
језику, писму и јасно и вишеструко истакнутом народносном од-
ређењу, јесу српске. Комплетна администрација (књиге комунита-
ди) вођена је српским језиком и писмом (ћирилицом), а преводи 
аката на италијански језик, обезбјеђивани су путем услуга профе-
сионалних преводилаца. У погледу црквене припадности, оне су 
припадале Српској православној цркви и њезиним митрополијама: 
Црногорско-приморској и Далматинско-бококоторској (примор-
ској) митрополији сабраним под крилом Свете Пећке патријаршије, 
коју су признавали надлежни архијереји и који су од светих пећких 
патријарха хиротонисани. Каткада, у одређеним периодима, још за 
турске управе цјелином тзв. сјеверозападне Боке (херцегновски 
крај), овдје су столовали егзарси пећких патријарха. 
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Архив Херцег Нови, Политичко-управни, ф. 249/1, 57.  
7. новембар 1773. године. Печат са ликом светог апостола Петра Саборне цркве 

Светих Апостола Петра и Павла у Рисну

Упутства посланицима и посланствима бокешких општина која за-
хватају питања економских повластица, одбране тековина из осни-
вачких сенатских аката, одбране од корумпираних и агресивних 
провидура и њихових сарадника, представљају изразе високог сте-
пена аутономности. Оне заобилазе блиске инстанце и обраћају се 
генералном провидуру и Сенату-оснивачу. Осим тога, сва вањска и 
унутрашња правна акта сачињавана су по строго утврђеном обрас-
цу. Бокешке општине задобиле су привилегију посједовања соп-
ствених општинских судова који су пресуђивали у прекршајним 
споровима. 

Овдје бисмо сада учинили кратки подсјетник на историју ових 
народних општина, како бисмо показали њихово древно утемељење. 

Славко Мијушковић је, на темељу грађе которског архива, на-
чинио расправу о Которској морнарици. На првим страницама 
књиге он је шире елаборирао и питање паштровских привилегија, 
казујући да се у једној књизи чувају успомене византијских по-
властица. У њој се in extenso доносе привилегије на темељу којих 
је Млетачка република повластила Паштровиће. У доба Византије 
могле су бити додијељене привилегије за поморско–ратне услу-
ге1. Овај истраживач побраја, даље, владаре који су додјељивали 
привилегије. Прво се Паштровићима обраћа Диоклецијан, који је 
Далматинац по народности, који подиже град Доклеу и ослобађа 
Паштровиће свих терета. Он то чини у вријеме када резидира у 
Бару. Јустинијан, опет, за вријеме боравка у Драчу 530. године. 
Фридрих Барбароса 1175. године, приликом одласка у Јерусалим. 
Но, када на ред стигне Млетачка република, срешћемо се са низом 
исправа које, садржински, не представљају читава акта, дукале или 

1 С. Мијушковић, Которска морнарица, Црногорска Академија Наука и Умјетности књ. 
28, Одјељење друштвених наука, књ 7, Подгорица 1994, 19 (=Которска)
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уговоре. Књига садржи само кратке дескрипције, као и у ранија 
времена Рима, Византије, Србије. То, свакако, доприноси њезиној 
увјерљивости. Из млетачког периода чува се овдје обавјештење о 
акту од 4. априла 1423. године заповједника Јадранског мора Фран-
ческа Бемба, 7. марта 1424. године дужда Франческа Фоскарија и 
20. децембра 1581. године дужда Ивана Моченига2. 

Овај истраживач објавио је и раније опширни рад о Књизи 
паштровских привилегија. На њеним страницама насликана је 
представа Светог Евангелисте Марка - крилатог лава у усправље-
ном ставу, који у лијевој руци држи мач, а у десној вагу. Лијевом 
ногом он се ослања на отворену књигу златних ивица у којој пише: 
Pax tibi Marce, evangelista meus. Kњига је ослоњена на гребен ис-
под зидина Светог Стефана3. Славко Мијушковић обавјештава да 
је књига од стране Државног архива НР Црне Горе откупљена од 
Стева Медина4. Књига садржи кратка обавјештења о повластицама 
које су у прошлости подијељене Паштровићима. Таквих је записа 
петнаест на броју, а посљедња три припадају млетачким достојан-
ственицима: 1423. Франческу Бембу, заповједнику Јадранског 
мора; 1424. Франческу Фоскарију, млетачком дужду и 1481. Ивану 
Моченигу, млетачком дужду. Доста је занимљива претпоставка 
аутора о сажимању утицаја дубљих несловенских традиција (ста-
рога житељства ових предјела) и словенских придошлица5. 

Аутор Славко Мијушковић вјерује да су и физички морале по-
стојати исправе посљедњих владара који су сигурно владали 
Паштровићима, да би млетачки правници признали старе по-
властице. Наводи путопис Ђустинијанија из 1553. године који је 
био синдик за Далмацију, а који увјерљиво говори о најстаријим 
паштровским привилегијама6. На крају, аутор износи мишљења 
осталих истраживача7.

2 Исто, 20; Такође: Саво Накићеновић, Бока-антропогеографска студија (1913), ЦИД, 
Подгорица, 1999, 82-83

3 Врло слична представа Светог Евангелисте Марка налази се и у једној топаљској 
општинској књизи 

4 С. Мијушковић, Књига паштровских привилегија, Историјски записи 2, година XII, 
књига XV, Титоград, 1959, 471

5 С. Мијушковић, Књига..., 480
6 С. Мијушковић, Которска..., 21. С. Мијушковић, Књига..., 473
7 Исто, 22 – 26. С. Мијушковић, Књига..., 474-478
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XIII запис из Књиге паштровских привилегија (препис из но-
вијих времена) гласи: „Година 1423. четврти априла. Када је главни 
заповједник Јадранског мора био господин витез Франческо Бембо, 
племенити Паштровићи, који потичу од горепоменутих дјечака, 
добровољно се потчинише преведром млетачком господству, под 
условима и на начин како је наведено у њиховим захтјевима. До 
тада су били под окриљем пресвијетлог господина Ђурђа, српског 
деспота“. У XIV запису казује се: „Година 1424. 7. марта. Од пре-
ведрог господина Франческа Фоскарија, млетачког дужда, бијаху 
прихваћени и потврђени речени услови дукалом о привилегијама, 
снабдјевеним висећим сребрним печатом“. Од значаја је навести 
и XV запис: „Година 1581. 20. децембра. Преведри господин Иван 
Мочениго, млетачки дужд, скупа са Вијећем Умољених, потврди 
речене привилегије“. Додаје се, такође, да су одговарајући дукали 
упућени и которском кнезу, будванском подесту и у Бар, као и у 
све друге крајеве Далмације и Албаније (Боке) којим се наређивало 
поштовање старих паштровских привилегија8.

У Котору је у вријеме прославе Светога Трифона и два вијека по-
слије потпадања под Млетачку републику јавно помињан српски 
цар. Осам дана прије почетка празника (општег хришћанског праз-
ника малоазијског светитеља) капетан светковине је приликом по-
дизања заставе Светог Марка испред катедралне цркве узвикивао: 
„Живио папа, живио цар, живио дужд“. Которски провидур је 1628. 
године био изненађен поменом цара. Провидур је наредио да се 
прекине са овом традицијом9. 

Сигурно је да је оближњи Грбаљ потпао под млетачки сувере-
нитет током Кандијског рата 1647. године, али скупа са Маинама и 
Поборима. У Котор је стигло посланство из Грбља које је затражи-
ло права и повластице које су уживали Паштровићи10. Овим актом 

8 С. Мијушковић, Которска..., 20
9 Глигор Станојевић, Прилози проучавању историје Боке Которске у првој половини 

XVII вијека, у: Зборник радова: Црна Гора у XVI и XVII вијеку, Подгорица, 2007, 149
10 Г. Станојевић, Црна Гора у доба Кандијског рата (1645-1669), у: Зборник радова: Црна 

Гора у XVI и XVII вијеку, Подгорица, 2007, 214-215; Г. Станојевић, Црна Гора у XVII вије-
ку, у: Историја Црне Горе, Од почетка XVI до краја XVIII вијека, Редакција за историју 
Црне Горе, 1975, 120. Тешко се сагласити са свим оцјенама аутора у „Историји“. По моме 
скромном мишљењу термин „Црногорско приморје“ који се употребљава на више мје-
ста је непримјерен, јер се тако читаоцу намеће увјерење да је у питању дио државне те-
риторије. Питање црногорских привилегија, тј. узрока неуспјеха код покушаја свезивања 
са Венецијом, је доста нејасно и тражи посебна испитивања у будућности. 
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бавио се најприје L. Maschek (Маnuale..., 1873), a наредбом дужда 
од јула исте године А. Соловјев11 цавтатски примјерак грбаљских 
привилегија (Библиотека Валтазара Богишића), који је изучавао А. 
Соловјев, садржи препис дукала Франческа Молина 23. јула 1647. 
године, који је извршио Антун Батута, општински канцелар, мо-
гуће 1767. године. Дукал је санкционисао шест од осам захтјева Гр-
бљана, а у три садржи позивање на паштровске привилегије. Тра-
жено је право бирања четворице судија, двојице војвода и остале 
властеле „одабратијех од наше Комунитади и Збора...“, могућност 
трговине у свим мјестима Републике; дјеловање једног канцелара 
„да помага суђама намјештат ствари осуђене...“12. За превод котор-
ског акта можемо захвалити дон Иву Стијепчевићу: 

Пошто су се међу собом посавјетовали, закључили и зајед-
нички одлучили, кнежеви и цијела општина жупе, желећи 
што боље изразити оданост и покорност коју су увијек гајили 
према Преведрој Републици и врућу жељу да буду уврштени у 
њезине вијерне поданике, да могу живјети и умријети под ње-
зином славном власти, дођоше пред пресвијетлу господу Павла 
Донадо, ректора и провисора и Николу Контарини, ванредног 
провисора у Котору, капетан Иван, син и замјеник капетана 
Војина, и Јовановић Јово Петрошевић, Марко Гордановић и Јово 
Брусковић, сва четири кнеза Жупе, праћени угледнијим људи-
ма,и другим службеницима оне општине. Усмено изложише 
њихову жељу и вољу и понизно замолише да буду примљени под 
власт и у поданство Преведре Републике, уз оне услове, уступ-
ке, милости и повластице које уживају поданици у Паштро-
вићима. Да буду овисни о самим представницима власти и о 
пресвијетлој господи старјешинама. 

Пошто су пресвијетла господа о ствари зрело промислила, 
влашћу скопчаном с њиховом части, примила су и прихвати-
ла, као што овим писмом примају и прихватају споменуте 
кнезове, одличнике, одрасле и малене и цијелу Жупу под власт, 
покровитељство и поданство Преведре Републике, обећавајући 
им да ће се с њима вазда, као што желе, очински поступати и 

11 Грбаљска жупа и Грбаљски статут, Годишњица Николе Чупића, књ. XL, Београд, 1931, 16
12 Др Александар Соловљев, Књига грбаљских привилегија (1647-1767) Споменик СКА 

LXXXVII, Београд, 1930, 3
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да ће бити сматрани као вијерни и одани поданици, дајући им 
ону слободу, милости и повластице које уживају Паштровићи, 
осим провизије или плате коју им исплаћује ова комора, а коју 
су временом и заслугама постигли од државне благодарности 
ради трајних и корисних услуга. 

Они се сами, по примјеру Паштровића, могу надати да ће 
од државне благонаклоности ради вијерних услуга постићи 
исте знакове части и милости. Све, међутим, мора овисити о 
одлуци Прејасног Сената. Сенату ће у посебној прилици бити 
поднесене горње молбе и упућени посланици које споменута 
општина намјерава послати. 

Да ће вијерно све одржати споменути кнежеви у име цијеле 
општине потакнуте особитом оданости и дужношћу која је 
својствена послушним и оданим поданицима, заклеше се на 
света Еванђеља и на слику Блажене Дјевице Марије да ће, коли-
ко они, толико сав народ општине Жупе бити увијек вијерни 
и привржени Преведрој и њезиним одличним и пресвијетлим 
представницима којима ће у свако доба бити вијерни, одани и 
покорни и вазда ће промицати такођер част и корист града 
Котора.

Када би се догодило да би неко другачије радио, обећавају и 
обавезују се да ће га као свог непријатеља предати у руке Репу-
блике и да ће увијек прогонити оне који би оштећивали границе 
и интересе Републике. Обећавају још да ће као залог оставити 
за таоце у овом граду осам између њих које буду њихова пре-
свијетла господа изабрала и онолико времена колико им се буде 
свидјети.

Котор, 20. маја 1647.
Павао Донадо, ректор
Никола Контарини, провисор13.

Teк Одлуком дужда Франа Молина од 23. јула званично је од Сена-
та прихваћена понуда и повластице које су уживали Паштровићи. 
Грбљани су бирали четворицу судија и двојицу војвода. Судије су 
судиле у прекршајним споровима. 

13 I. Stijepčević, Arhivska istraživanja Boke kotorske, Perast, 2003, 187-188
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Кртољској општини је претходио Збор Светог Михаила14. У јед-
ној представци Малог тајног савјета у Котору, која је упућена у 
Венецију, за овај Збор се каже: „Онај Збор не значи ништа друго 
него скуп лица који су сељаци и работници некад чувеног мана-
стира калуђера споменутог Светог Михаила и послије овога дати 
својим господарима и тако је постао овај Збор, пошто је он исти 
везан за fideikomis са манастиром исправама које њему припадају 
са работницима који су из ових села: Луштица, Кртоли, Брда, Ље-
шевићи и Богдашићи, које је цар Србије и Босне поклонио котор-
ској комуни“15.

Историја Збора оптерећена је односом са которским племством. 
Котор је упорно доказивао право на то подручје уз позивање на ра-
није, средњовјековне посједе венедиктинског манастира. Млетач-
ке власти су тежиле успостављању уравнотеженог облика управе, 
у којем је Збор сачињен од главара и старјешина села, на чијем 
челу се налазио племић из Котора са титулом „војвода окружја“. 
Њега је, по избору Малог и Тајног вијећа, потврђивао провидур. 
Племић Вицко Пелегрин кастиган је 1619. године и дошло је до 
сужавања аутономије16.

Кртољска и Луштичка комунитад у периоду узраслог при-
суства Млетачке републике у Боки, проистекле су из Светоми-
хољског збора. У историографији је редовно оцртаван контекст 
рата деспота Ђурђа са Млечанима (1448-1453) у којем су учество-
вала браћа Црнојевићи и житељи Паштровића и Грбља, као и села 
Михољског збора – метохије Светог Архангела Михаила. Стефан 
Црнојевић наступио је сепаратно и посредовао између Котора и 
Збора. Појединости Уговора из 1450. године сачуване су у посеб-
ној књизи са ликом Светог Николе Мирликијског. Казује се да су 
дужду Аntonio Priolo приступили Никола Угљешић, Вуле Марков 
из Луштице, Стијепо Андрић из Кртола и Трипо Ивов из Богда-
шића и подастрли молбе које дужд није могао удовољити, па су 

14 Невенка Богојевић-Глушчевић, Правни режим на непокретностима манастира Св. 
Михаила на Превлаци у XIV вијеку, Бока 25, Херцег Нови, 2005, 147: Манастир је 
у склопу которске комуне имао стално подручје, у Статуту и нотарским исправама 
означено као Metochia sancti Michaelis. 

15 Г. Станојевић, Прилози..., 149-150
16 М. Milošević, Boka kotorska..., 142-143; Глигор Станојевић, Прилози проучавању исто-

рије Боке Которске у првој половини XVII вијека, у зборнику: Црна Гора у XVI и XVII 
вијеку, 2007, 150-151
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се депутати задовољили молбом садржаном у пет капитула које 
је већ био одобрио кнез и капетан Котора 9. фебруара 1450. године, 
а који је потврђен од Сената 1452. године. Дужд је уважио и из-
дао декрет који је у слободном преводу донио Петар Д. Шеровић. 
Садржина декрета 1450. године ни случајно не представља приви-
легију, већ више подсјећа на мировни споразум. Кнез и капетан 
Котора Лудвиг Бафо објављује да су 9. фебруара 1450. године у 
присуству војводе Стефана Црнојевића приступиле личности које 
су назначене у документу и то у бискупску палату у Котору „да 
бисмо његове (Црнојевићеве) одметнике обратили на послушност 
према њему“. Затим се набрајају депутати, а у капитулима се опе-
рише искључиво са термином „Луштичани“. Захтијева се да се у 
которску благајну даје по један перпер од сваке куће, све то у циљу 
надокнаде штете која је учињена у рату. Да се њихови посједи не 
дирају и да се не дира у права цркве, града и грађана Котора. Да 
врате све што су одузели. Да им суди которски кнез. Да именима 
поменута деветорица буду, по молби Црнојевића, изузети од оба-
везе давања једног перпера по кући. Коначно, слиједи један општи 
капитул o вјерности Млетачкој републици и Котору17. Касније, 26. 
децембра 1620. године, генерални провидур Антонио Барбаро из-
давао је нова акта18. 

Млечани су краткотрајно запосјели рисанску тврђаву у току 
Кандијског рата, а изнова 1684. године. Одмах се помиње комуни-
тад, на чијем челу је стајао гувернер (Angelo Gonnemi), а касније 
Срби са титулом капетана. Управу комунитади су, као и у другим 
општинама, чиниле и судије. Вук Врчевић је казивао како су судски 
форум чинили двојица судија. Управа се бирала на Петровдан19. 
Није јасно због чега др Милош Милошевић у својој синтези из 2008. 
године20, није обухватио Рисанску комунитад. Свакако да бисмо 
оправдање за такву одлуку тражили у недостатку формалног акта. 
Ипак, комунитад са својим печатом Саборне цркве Светих Апосто-
ла Петра и Павла, дјелује непрекидно и послије слома Млетачке 
републике, дубоко у периоду Друге аустријске управе.

17 Петар Д. Шеровић, Књига привилегија пет села Збора Св. Михаила на Превлаци, 
Историјски записи 1-2, 1955, 363-365

18 Исто, 367-368
19 Лазар Ј. Дробњаковић, Рисан и старе рисанске породице, Београд, 2003, 118
20 Рукопис је предат Редакцији Историје Црне Горе седамдесетих година 20. вијека.
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Архив Херцег Нови, Политичко-управни, ф. 330, 26
Сердар Петро Ћеловић провидуру – без печата комунитади

Овдје Петро наступа у својству гувернадура.
1732. година

...Ваш пријатељ сердар Петро Вуков Ћеловић гувернадур од Рисна
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Toпаљска општина је основана декретом дужда Јована Корнера 
од љета 1718. године21. Она представља стварно, историјско језгро 
херцегновске општине и то је чињеница коју потврђујемо и самим 
фактом укидања њене претходнице од стране аустријске власти, 
код успостављања њене администрације у Горњој Боки. И поред 
тога, она није била предметом детаљнијих изучавања њене исто-
рије. А њена архива, иако оскудна, ипак лежи у Архиву града Но-
вога. Ова општина била је краткога вијека, живјела је као органи-
зована, државна аутономија, тек осамдесет година (1718/19–1797) 
али је новској и бокешкој историји и културном насљеђу оставила 
много. Занимљиво је да њене главне тековине, али управо главне, 
никада до најновијих истраживања нису показане нашој научној 
и културној јавности. Како ћемо касније видјети, тек је понешто, 
у фрагментима, захватано из њених књига (Протокола) и доку-
ментације канцеларије ванредног и редовног, новског провидура. 
Чинило ми се да и, поред мојих ранијих радова, вриједи покушати 
дати и једну заокруженију и повезанију слику историјског хода 
Топле, али на темељу њене сопствене архиве, превасходно Књига 
протокола, којих има двадесетак сачуваних у нашем граду, а међу 
којима највеће обиље података о стварном политичком животу ко-
мунитади дају књиге расхода и писма млетачким властодршцима, 
које, каткад, чине праве мале историјско–политичке ретроспек-
тиве, па и у смјеру освјетљавања ранијих напора Драчевићана за 
оснивање њихове општине. Таква су писма провидурима упућива-
на у вријеме капетанских мандата Јовановића и Ожеговића. Веома 
су драгоцјена.

Циљ нашег рада било је и евидентирање управних тијела То-
паљске комунитади, која је под окриљима венецијанске владавине 
заснована 1718. године22. Али, такође, и приказивање најважнијих 

21 Глигор Станојевић, Далматинске крајине у XVIII вијеку, Београд-Загреб, 1988, 88-89
22 Горан Комар, Значајни родови Херцег Новог, Магазиновићи и Јовановићи (архивска ис-

траживања) књ. I, Никшић, 2011 – дат каталог управних гарнитура и капетана комуни-
тад, на броју: 54 управне гарнитуре за раздобље: 1718 – 1799. Такође: Г. Комар, Н. Рашо, 
Управна тијела Топаљске (херцегновске) општине (1718-1944), Херцег Нови, 2016. Ваља 
видјети: Г. П. Србско-далматински магазин за годину 1864., 149,150. И овдје се пружа 
садржина дукала од 14. јула 1718. године којим се „даје православним Србима околиша 
кастелновског слобода вјероисповјести и друге повластице“. Провидур Аловизе Моче-
ниго га је прогласио 20. октобра исте године. Ово је, заправо, исти документ који се као 
транскрипт пружа и у овој књизи по препису у „словински перивој“ Пераштанина конте 
Мелкиора Казимира Раковића, а који се чува у Архиви манастира Савина.
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вањских искорака комунитади, који су увијек носили значајније 
ставке у буџету мале Топаљске општине па су ревносно биљежени. 
Нема сумње да су ове књиге основни извор за историју Топаљске 
комунитади, која је у млетачким окриљима живјела од 1718/19. до 
пада Венеције 1797. године, мада је комунитад знатно надживје-
ла државу која ју је омогућила. Главни извор података о управама 
комунитади свакако представљају Књиге расхода Топаљске комуни-
тади, као и остале књиге топаљске администрације, које се чувају у 
Архиву Херцег Нови. Али, такође, и архивска документација сабрана 
у фонду Политичко–управни Млетачки архив. Знатна акта комуни-
тади ми смо већ објављивали, а нешто исправа дао је и Петар Ше-
ровић и остали аутори прије и послије њега23. Свакако, јавља се очи-
гледна потреба, видљива и широј културној јавности, да се изнесе 
више темељних података о топаљској општинској администрацији, 
која заиста представља историјско језгро херцегновске општине.

Када се погледа цјелина грађе сабране у књигама Топаљске ко-
мунитади, видљива су три врхунца у биљеженој вањској дјелатно-
сти комунитади, која је усмјеравана ка регионалним и генералним 
провидурима. Ове су личности у политичкој и пословној пројек-
цији управних гарнитура комунитади наступале као извршне вла-
сти или чак преносиоци или подупирачи интенција комунитади 
у различитим пословима и наканама. Каткада једно и друго. Пуно 
је, свакако, трагова у овим књигама управљања, жеља и молби То-
пле ка Аловизе Моченигу III, генералном провидуру, којему би 
наши писци морали посветити посебну монографију. Такође, опа-
жају се у грађи сачуваној у овим књигама три врхунца политичког 
напрезања комунитади, у мандату капетана Сима Милутиновог 
(надименом Магазиновића) и мандату Вуковоја Вукова Кнежева 
(надименом Јовановића) и Марка Ожеговића. Сва ова настојања за 

23 Саво Накићеновић, Опћина топаљска, Календар ‹›Бока›› за 1912. годину, Котор, 
1911; Владимир Ћоровић, Топаљска општина код Херцег–Новог у првој половини 
XVIII века, Гласник Географског друштва XV, Београд, 1929; Томо К. Поповић, Хер-
цег–Нови. историјске биљешке, Херцег–Нови, 1924; Петар Шеровић, Из архиве старе 
Топаљске општине код Херцег–Новог, Гласник Етнографског музеја књ. 8, Београд, 
1953, Исти, Стара Топаљска општина у Боки Которској 1718 – 1797, Историјски за-
писи 1-2, Титоград, 1957; Максим Злоковић, Млетачка управа у Херцег–Новом, Бока 
3, Херцег–Нови, 1971; Марија Црнић–Пејовић, Попис капетана, суђа и канцељера 
топаљске општине за период 1719–1759. године, Бока 9, Херцег–Нови, 1977, 381 - 
389; Максим Злоковић, Топаљска општина, Годишњак Поморског музеја Котор XXVI, 
Котор, 1978; Драгана Радојичић, Крајина новска у судару свијетова, Београд, 1994. 
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заштиту привилегија подијељених 1718. године, текла су истовре-
мено са акцијама топаљске парохије и манастира Савина за за-
штиту имовине новских цркава и повратак епископије. У другој 
половини 18. вијека, и другој половини постoјања и дјеловања 
Топаљске комунитади, општина је издавала овјере потврда о кр-
штењу које су давали пароси драчевићких цркава. Такође и патру-
нима и капетанима, поморским трговцима. Дакле, пут за правно 
ваљано издавање потврде за пловидбу био је сљедећи: Топаљска 
комунитад издаје увјерење о мјесту рођења и боравка патруна/
капетана за пловидбу уз лични опис патруна. Такође, даје се фор-
мулација о правном утемељењу у државном окриљу комунитади 
у устроју Млетачке републике фиксацијом у декрету дужда 14. 
јула 1718: „...и тако јест конпренђен у превелеђима, од еженциони, 
дациа како у декрету од преузвишеног Сената од: 14: луђа: 1718: и 
тако је он исти од корпа од ове наше комунитади.“ Дају се, затим, по-
даци о пловидби под заставом Светога Марка уз наглашавање да 
није пловио под заставом Аустрије („Ештерије, Ешерије“, „принци-
па Ешерије“). Комунитад, затим, налаже прокураторима надлеж-
не парохијалне цркве да се печатом парохије овјери њихова фед. 
Овдје редовито стоји потпис парохијалног свештеника, или он 
издаје посебно увјерење. У томе погледу, ове књиге чине значајан 
и поуздан извор података о парохијском свештенству у Драчевици 
током друге половине 18. вијека. Све су потврде учињене у строгом 
обрасцу. Најкомлетније податке даје књига „Либро од комунитади 
од Топле државе Новске од феди и од бродова за патенте и персона 
како у њему“ која обухвата период 1789–1794. године, дакле, пред 
пад Млетачке републике. Такође, необично је важно подвлачење 
актуелних пароха да податке налазе у ранијим матичним књига-
ма из половине 18. вијека, или прве половине вијека. То значи 
да су матичне књиге у Драчевици вођене кроз читав 18. вијек, а 
данас располажемо само књигама села Поди (Књиге крштених 
парохије пођанске 1752–1794. и Књиге умрлих парохије пођанске 
1766–1794) и села Топла (Књиге крштених, вјенчаних и умрлих 
друге половине 18. вијека). Књига умрлих парохије топаљске 
чини важан извор за изучавање житељства те родбинских оквира 
и веза. Вођена је, као и сачуване пођанске књиге24 доста уредно 

24 Горан Комар, Херцегновске знаменитости, књ. 3, Поди, Херцег–Нови, 2006. 
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благодарећи савинским калуђерима који су администрирали па-
рохијом. Ова књига је веома обимна. Књига представља само дио 
ранијих рукописа, јер започиње биљешком којој недостаје почетак, 
а затим биљешком о упокојењу монахиње Јелене (Калашице), по 
свему судећи током 1761. године. Сама Књига умрлих довршена је 
26. децембра 1819. године, а носи и раздвојене биљешке из 1833. 
и 1816. године. Ова ће књига помоћи да заокружимо преглед ста-
новништва насеља Топла. 

Највећи број аката упућен је ванредном провидуру у Котору 
уз молбу да главни захтјев препоручи на разматрање генералном 
провидуру (генералу) у Сплиту, затим, самом „генералу“, Сенату, 
редовном провидуру у Новом, те самоме дужду. У готово свим ак-
тима апострофирано је учешће Драчевићана у два млетачко–тур-
ска рата (нисмо уочили да подвлаче учешће у Кандијском рату), 
побрајајући битке и позивајући се на одговарајуће атестате („ате-
стади“). Средишњи правни ослон свакој иницијативи јесу „преве-
леђа“ додијељена за ратне и мирнодопске заслуге дукалом дужда 
Јована Корнера. При том, када се помињу „превелеђа“, обухвата се 
и јако значајни акт Сената из 1701. године шесточланој делегацији, 
који Топљани сматрају преломним. Веома је занимљиво њихово 
утврђивање и упућивање на значај њихове општине, упоређујући 
је са осталим општинама у Боки, поводом пријетње обавезом да-
вања пандурске службе, какву дају у Доњој Далмацији „која нема 
комунитади.“ 

Сва акта представљају ћириличне преписе (наравно, старом 
ортографијом) молби млетачким властима. Настајала су за капе-
танских мандата Сима Милутиновог (Магазиновића)25, изузетно 
значајног капетана Вуковоја Вукова (Јовановића)26, Јова М. Жар-
ковића и Марка Ожеговића. Хронолошки оквир исправа креће се 
од 18. фебруара 1714. до 20. октобра 1759. године. Није лако објас-
нити груписање преписа аката канцеларије Топаљске комунитади 
из мандата тројице капетана у једној књизи. Уколико књига није 
била производ неке накнадне „редакције“, а за тако нешто нема 
убједљивих знакова, тада је јасно да су секретари („канзалијери“) 

25 Горан Ж. Комар, Капетан Симо Милутинов, Трибуниа 12, Требиње, 2009, 209. Г. 
Комар, Симо Милутинов6 (Томашевић) Магазиновић, у: Небојша Рашо, Знаменити 
Бокељи, књига IV, Херцег-Нови, 2012. 

26 Горан Комар, Херцегновски Јовановићи, Нова зора, бр. 31, Билећа, јесен 2011, 139.
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штедљиво, уграђујући само важна акта, користили њене листове. 
Изузев једног посве нејасног отиска печата на унутрашњој стра-
ни предње корице, о којем прије судим по боји мастила него по 
облику или детаљима, у овој књизи нема отиска млетачког лава, 
какав се налази у, на примјер, књигама од патруниђата. Преписи, 
који су овдје похрањивани, чињени су по унутрашњој политичкој 
и правној интенцији Топљана. 

Књигу означену бројем 2 исписала су неколицина канцелара 
Топаљске општине. Препис акта од 18. фебруара 1714. генералном 
провидуру Карлу Пизанију учинио је дугогодишњи канцелар, сва-
како са најдужим стажом у историји комунитади, Јово Митров Жар-
ковић (Магазиновић), а тако и значајни препис акта 1718. године 
генералном провидуру А. Моченигу. За вријеме мандата капетана 
Сима Милутиновог (Магазиновића) учињена су писма А. Моченигу 
10. септембра 1719. године, али и један интерни акт (правилник) 
комунитади од 17. фебруара 1720. године. У вријеме мандата капе-
тана Драшка Петровића и Николе Дамјанова Кецојевића и писма 
генералним провидурима Маркантонију Диједу и Николи Ерицу од 
12. 10. 1723. и 14. 12. 1723. године. Писмо ванредном провидуру 7. 
1. 1723. преписао је канцелар Михат Комленовић са Топле. Топаљ-
ски посланици 1723. године били су Драшко Петровић и Иван Пав-
лов(ић). У вријеме вишеструког мандата Вуковоја Вукова Јовановића 
из Ратишевине дошло је до живе вањске активности комунитади и 
упућивања посланстава 27. 2. 1749. године: Марко Ожеговић, Тодор 
Војновић и Јово Митров Жарковић, а 12. маја 1749. године: Игњатије 
Петровић и Јово М. Жарковић. У то вријеме истакао се канцелар Ма-
тије Јововић са Топле. Низ преписа веома обимних аката између 26. 
новембра 1749. и 25. маја 1752. начинио је канцелар Матије Јововић 
са Топле. Један препис од 12. 10. 1752. Пођанин Трипо Матишоро-
вић, а онда, током 1756, 1757. и 1759. године смјењивали су се Јово 
Митров Жарковић (Магазиновић) и Сава Мирковић са Топле.

Велике тужбе Топаљска комунитад је упутила 7. јуна 1756. годи-
не на адресу ванредног провидура поводом понашања провидура 
„Витанца“, „Пицамана“ и нарочито „Шимитекола“. Главари су при-
мани са ниподаштавањем, измишљане нове глобе, угрожаван језик 
и писмо, казне и привођења спровођени са великим бројем наору-
жаних полицајаца. Топљани су се, у одбрану, позивали на декрете 
генералног провидура Молина од 6. новембра 1690. године. Такође 
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на сенатске одлуке 3. августа 1701. године и нарочито 6. марта 1698. 
године, којим је пореза ослобођен приход од млинова, барки, кућа 
и вртова. Када се упућивала молба (1753) за даље добијање „грације 
од соли“, позивало се на одлуке Сената од 8. новембра 1729. године. 
Топљани посве разговјетно означавају националну припадност. У 
барем два наврата говоре о језику, писму и својој нацији. У препису 
исправе на листу 11 – 12, жалећи се на захтјев да комунитад чини 
увјерења од „вјере и доброте“ латински, а она их чини „словенски“, 
плаћајући скупо услуге преводиоца, као и касније када у документу 
на листу 13 – 16 кажу: „...а нашем словеносрбскому језику и наро-
ду...“ одбијајући пандурску службу. Ево што пишу Топљани поводом 
трошкова око превођења путних исправа новским поморцима: 

„И сувише за булентине атестате од вјере и доброте апро-
битади, што су изнова изашли има три године цирка да без 
њи(х) неће да учине пасапорта реченога и наша и(х) официја ци-
вил од комунитади чини словенски и ређистрава без плате што 
није право. У официју естраорденарију неће да га прима него 
латински. И зато сиромасим судитим узима драгоман и(з) сло-
венога у латински шеснаес газета. У официју естраорденарија 
за пасапорат како смо рекли шеснаес газета; И зато препониз-
но просимо и молимо в:в(аше): п:п(реузвишенство):, ако се море 
ове болентине укинути или кариги естраорденариој и ђе буду 
пасапорти наредити да и(х) прима по словено од наше комуни-
тади, а они имају своје драгомане да ми сиромаси рекуперамо се 
од преумноженије спеназа за свашто; И сувише за булете што 
су се чиниле за поћ по свем стату, а навлаштито за Венецију.“27

Заслуге које се истичу у низу представки јесу ратне у два мо-
рејска рата. Код Другог рата (1715-1718) потенцира се заузеће Ца-
рина, Обрђа, Зубаца, Попова, затим, састављање везе са долином 
Неретве, уз држање требињске тврђаве у блокади. Прво либро То-
паљске комунитади слика положај Топле као земље стијешњене 
неприродним политичким границама, угрожаване од Улициња-
на, Барбареза и Црногораца, а још сталније копненим блокадама 

27 Горан Комар, Књиге од вјерности и доброте Топаљске комунитади (1751-1806), Хер-
цег Нови, 2012, 270; Г. Комар, Херцегновски ћирилични пописи (1750-1826), Херцег 
Нови, 2011.
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Турака, које су подмићивали Дубровчани. Комунитад је, међутим, 
највише угрожавана од неколицине провидура и њихових секрета-
ра, који су угрожавали тековине и традиције њеног српског народа 
(национално одређење, језик, писмо и вјеру), али и права дата дуж-
девим дукалом 1718. године. 

О црквеној припадности Топљана говори молба Сенату од 14. 
јуна 1718. године28: “Да становници Херцег Новога, који су сви пра-
вославне вјере, смију и даље да живе са истом вјером и да им, 
осим тога, буде допуштено да проширују и поправљају православ-
не цркве и манастире који се налазе на поменутој територији и то 
без ичије забране.

Да њиховом свијешћу увијек управља владика из Херцеговине, 
који је њихове вјере и њиховог језика, језика словенског, као што се 
у прошлости увијек чинило; владику, пак, мора да посвети патријарх, 
такође њихове вјере, а у његовом одсуству три владике, исто тако 
њихове вјере, и да се нико, ни под каквим изговором не умијеша“. 

Резиме

Још 1423. године учињена је иницијатива паштровских угледника 
за стицање (потврђивање) привилегија које су Паштровићи ужи-
вали раније. Све касније молбе бокешких првака у Грбљу, сели-
ма Михољског збора, Рисну и Топлој, позивале су се на образац 
паштровске аутономије. Ове општине под протекторатом Млетач-
ке републике надживјеле су свог оснивача, који је пао под ударима 
Наполеона. Бока је послије слома Венеције, познато је то, учинила 
изванредне политичке напоре за њезину рестаурацију на новим 
принципима. Бокешке општине биле су разговјетно српске по свом 
народносном одређењу и православне по црквено-конфесионалној 
припадности. Оне су представљале снажан и дјелатан инструмент 
одржања српског народа Боке у традицији и оквиру дјеловања у 
повољности економских и царинских концесија подијељених од 

28 Збирка породице пок. Јова Шпирова Секуловића. Ваља погледати: Г. Комар, Осни-
вање Топаљске општине (документа), Драчевица I, год. I, бр. I, Друштво за архиве 
и повјесницу херцегновску, Херцег–Нови, 2003, 5 – 25; Саво Накићеновић, Опћина 
топаљска, календар Бока – Велики илустровани календар, за годину 1912, год. IV, 
Котор, 1911, 41, 42, 43; Томо К. Поповић, Херцег–Нови – историјске биљешке, Херцег–
Нови, 1924, 141, 192 – 196.
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Млетачке републике. Постигнуте су у већини случајева путем 
уговорних обавеза са млетачким Сенатом и нису подијељене из 
милости, већ за сасвим одређене заслуге за Републику и славу 
хришћанског оружја.

Црногорска историографија и црногорска држава данас, настоје 
за брисањем идентитетских обиљежја Боке Которске (почевши од 
прољећа 1945. године брисањем имена Боке Которске), али треба ис-
таћи да су црногорске депутације у Венецији из 17. вијека, по својим 
основним интенцијама, истовјетне бокешким. Одређени веома сло-
жени узроци довели су до немогућности укључивања простора Старе 
Црне Горе, или њених дјелова, у државно-правна окриља Млетачке 
републике. Ненаучне аспирације нове, од државе Црне Горе, фор-
миране црногорске историографије, захтијевају подастирање једног 
оваквог кратког прегледа историјског хода и карактера српских пра-
вославних бокешких општина под влашћу Млетачке републике. И 
на тај начин поставља се и оцртава једна јасна демаркациона линија 
према непримјереним и неприхватљивим настојањима која долазе 
из Црне Горе, сазданим у револуционарним обрасцима и потицаним 
револуционарним принципима и законима. 

 
***

In 1423 an initiative from Pastrovic notables was made for the acquisition 
(confirmation) of the privileges that Pastrovici region had enjoyed earlier. 
All subsequent requests coming from the leading representatives from the 
Bay of Kotor, Miholj’s union, Risan and Topla made reference to the form 
of Pastrovic autonomy. These municipalities under Venetian protectorate 
outlived their founder who had fallen under the influence of Napoleon. After 
the fall of the Republic of Venice, the Bay of Kotor, as it is well known, made 
great political efforts for its restoration on new principals.

According to ethnic definition, the Bay of Kotor municipalities were 
recognizably Serbian and Orthodox according to their confession. They were 
powerful instrument in maintaining the Serbian people in touch with their 
tradition and in keeping favorable economic and custom concessions grant-
ed to them by Venice. They were awarded in most cases through contractive 
obligations with the Senate for their great merit in serving the Republic and 
the glory of the Christian weapons.

Today Montenegrin historiography and Montenegrin state is trying to 
erase identity characteristics of the Bay of Kotor (starting from erasing its 
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name in the spring of 1945), but it should be noted that the Montenegrin 
deputations in 17th century in Venice were identical in their intentions to 
those from the Bay of Kotor. Some very complex causes prevented the in-
clusion of Old Montenegro, or parts of the state, under the legal protection 
of the Republic of Venice.

The unscientific aspirations of the new, by Montenegrin state formed 
historiography, has made it necessary to publish this brief overview of the 
historical path and character of Serbian Ortodox municipalities of the Bay 
of Kotor under the rule of the Republic of Venice.

In this way a clear line is set towards inappropriate and unacceptable 
attempts coming Montenegro which are based revolutionary principles 
and laws.
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Jelena MRŠULJA1

POLOŽAJ STANOVNIKA KOTORA I BOKE 
KOTORSKE 1915. GODINE NA OSNOVU 
DOKUMENATA ISTORIJSKOG ARHIVA KOTOR

Uvod

Istorijski arhiv Kotor čuva arhivske zapise izuzetno važne za istraživa-
nje istorijske, političke i društvene situacije na području Kotora, Boke, 
Crne Gore, kao i šire regije. Vrijednost ovog arhivskog blaga je u činje-
nici da grad Kotor ima vrlo dugu i zanimljivu prošlost pod 14 različitih 
uprava, neke od važnijih su: mletačka, francuska, ruska, austrougarska.

U razdoblju od 1914. do 1918. Kotor je bio jedan od 13 okruga (kotara) 
u provinciji Dalmaciji, dijelu Habsburške monarhije, koja je imala svoje po-
litičko, finansijsko i socijalno-kulturno uređenje različito od onog tipičnog 
za Crnu Goru toga vremena. Političke smjernice je Kotor dobijao od strane 
Zadra, odn. Beča, a on ih je proslijeđivao dalje opštinama u svom nadleštvu. 

U I svjetskom ratu Kotor je bio jedan od tri glavne luke Austrougar-
ske mornarice i luka za austrijsku petu flotu, te je područje Kotora bilo 
mjesto nekih od najžešćih bitaka između lokalnih crnogorskih Slovena i 
Austro-Ugarske. S druge strane, 1914. godine kraljevinom Crnom Gorom 
vladao je kralj Nikola I Petrović Njegoš, a Cetinje je bilo glavni grad. Zva-
nično, Crna Gora i Austro-Ugarska ušle su u Prvi svjetski rat 2. avgusta 
1914. godine kada je Crna Gora proglasila rat Austro-Ugarskoj. Nakon 
mnogih bitaka između ovih dviju država, 25. januara 1916. crnogorska 

1 Arhivistkinje Državnog arhiva - Istorijski arhiv Kotor
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vojska predala se Austrijancima, a do oktobra 1918. Crnom Gorom je vla-
dao austrijski vojni guverner. Situacija se ponovo promijenila u novembru 
1918. godine kada je Crna Gora pripojena Kraljevini Srbije i postala dio 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Boka u sklopu Dalmacije odlukom 
Narodnog vijeća u Zagrebu 29. oktobra ulazi u sastav države SHS, odno-
sno 1. decembra, iste godine, u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 

Za proučavanje istorije Prvog svjetskog rata i njenog uticaja na teri-
toriju Kotora i Bokokotorskog zaliva, od primarnog je značaja korištenje 
arhivskih izvora nastalih tokom Austro-Ugarske uprave.

Istorijski arhiv u Kotoru čuva, između ostalog, arhivsku građu iz 
razdoblja od 1914. do 1918. godine koja prikazuje različite aspekte po-
litičke, društvene i ekonomske situacije u Kotoru, u Boki i Crnoj Gori 
tokom Prvog svjetskog rata. Istraživanjem tih dokumenata možemo 
dobiti detaljnu sliku o životu građana Kotora i Boke i o problemima 
s kojima su se morali suočiti u ratu. Ova građa je važna jer nam daje 
mnoge detalje o ratnoj situaciji iza linije bojišta. Zapisi koje su izradile 
administracije opštine Kotor pokazuju uticaj rata na različita područja 
svakodnevnog života. Najveći dio zapisa iz ovog arhivskog fonda odnosi 
se na mjere pružanja finansijske pomoći socijalno ugroženom građan-
stvu ili članovima ratnih dobrovoljačkih porodica, pružanju pomoći u 
prehrambenim i higijenskim proizvodima za vojnike, posebnom škol-
skom i bolničkom režimu u ratnom razdoblju, odnosima austrijske i 
crnogorske vlade. Arhivski fondovi lučkih kapetanija Rose, Meljine i 
Kotor vrlo su važni jer daju mnoštvo informacija, kao npr.: posebni re-
žimi za prolazak brodova tokom rata, registri dolaska i odlaska brodova, 
evidencije o izvozu i uvozu, registri putnika... 

Istorijski arhiv Kotor posjeduje 36 fondova, 10 ličnih/porodičnih 
fondova, te 9 zbirki nastalih tokom Prvog svjetskog rata.

Neki od najznačajnijih arhivskih fondova su oni nastali u radu sreskih 
vlasti (Kotarsko poglavarstvo i Sreska ispostava Budva); opštinskih uprava 
(Opštine Kotor, Dobrota, Krtoli, Lastva, Muo, Prčanj, Stoliv); carinarnica i 
lučkih kapetanija (Carinarnica Kotor, Odjeljci carinarnice Kotor, Carinsko 
izloženstvo Prčanj, Lučka kapetanija Meljine, Lučka kapetanija II reda - 
Kotor, Lučka ispostava Budva, Lučka ispostava Tivat); javnobilježničkih, 
sudskih i katastarskih uprava (Sudsko-notarski spisi, Okružni sud Kotor, 
Sreski sud Kotor, Budva, Perast, Katastarska uprava Kotor); vojnih uprava 
„Gericht des K. und K. Kriegshefenkomandes“ (Sud zapovjedništva ratne 
luke, Direkcija vojnog inženjerijskog ureda); školskih uprava (Gimnazija 
Kotor, Osnovna škola Kotor, Orahovac, Škaljari, Dobrota).
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Lični i porodični arhivski fondovi su: porodični fondovi Radimir, Vujo-
vić, Ivelić, Bijelić; te lični arhivski fondovi Anton Milošević, Krsto Miloše-
vić, Tomo Radulović, Tripo Čekrdeković, kapetan Hinko Bartulović, Josip 
Petričević. Na primjer, u fondu Hinka Bartulovića postoji puno dokume-
nata o situaciji tokom I svjetskog rata budući da je Bartulović bio oficir 
Austro-Ugarske mornarice i napisao sjećanja iz svog ratnog iskustva. 

Najvažnije arhivske zbirke su: Matične knjige, Kartografska zbirka, 
Zbirka štampanih stvari, Zbirka fotografija, Zbirka memoarske građe, 
Zbirka kopija dokumenata itd. Istorijski arhiv Kotor posjeduje, takođe, i 
zbirku dokumenata o Pobuni mornara Austro-Ugarske mornarice 1918. 
god. To je bio veoma važan događaj za istoriju Kotora i Boke Kotor-
ske budući da je to bila prva veća pobuna građana Kotora protiv Au-
stro-Ugarske u I svjetskom ratu.

Fond Opštine Kotor posjeduje ukupno 276 fascikli i 211 pomoćnih 
knjiga, odnosno 41,30 dužnih metara građe. Dokumenta iz perioda 1914-
1918. koja pripadaju ovom fondu broje 10 fascikli (OK CLXX-CLXXIX). 

Prilikom iščitavanja dokumenata Istorijskog arhiva Kotor, fonda 
Opštine Kotor (OK) za 1915. godinu, kojih ima oko 2.000, nemoguće je 
ne primjetiti koliko je administracija Austrijskog carstva bila detaljna i 
tačna u svim segmentima njenog djelovanja. Način na koji je nametnula 
političko, ekonomsko i kulturno ustrojstvo u mirnodopskim godinama, 
a naročito u godinama rata, upućuje na njen oštrouman i strog način 
vođenja vlasti na ovom području. Na osnovu dokumenata može se za-
ključiti da je ova vlast svojom „dobrotom“ i pažnjom prema materijalno 
loše stojećem stanovništvu „kupovala“ njegovu poslušnost i na taj na-
čin mir unutar svojih granica. U ovom radu, kroz primjere dokumenata 
i njihove sadržaje prikazuju se prilike s početka rata i svakodnevni život 
stanovništva Boke u 1915. godini. 

Opština Kotor 29. juna 1914. upućuje obavijest građanima o ubistvu 
nadvojvode Franca Ferdinanda iz Austrije i njegove supruge Sofije. U 
njoj izražava tugu zbog ovog tragičnog i užasnog događaja i poziva 
građane da svu svoju crnu odjeću stave na prozore svojih kuća kao znak 
tuge i odanosti Austro-Ugarskoj monarhiji.2 Nedugo potom, uprava 
Opštine Kotor upućuje pismo u Austriju caru Franju Josipu u kojem 
iskazuje osjećaje patriotizma i lojalnosti prema Austro-Ugarskoj u ime 

2 DACG IAK, fond Opština Kotor (OK) CLXXI-253/4, Kotor, 29. jun 1914. god., Opština Stoliv 
(OS) VI-83
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svih stanovnika grada.3 Ovi dokumenti predstavljaju sliku Boke Kotor-
ske s početka rata, koja teritorijalno pripada pokrajini Dalmaciji unutar 
Austro-Ugarske monarhije. 

U jeku, već, rata 1915. god. monarhija snabdjeva pučanstvo osnov-
nim namirnicama: mesom (živeži)4 i njegovim produktima – masti i sla-
ninom5, kruhom (hljebom)6, žitom, šećerom7, kafom, pirinčem, paštom8, 
krompirom9, vinom, vunom10, kožom za izradu opanaka11, sijenom i me-

3 DACG IAK, OK CLXXI-[br. originalne registrature 1675], Kotor, 2. avgust 1914.
4 DACG IAK, OK CLXXII-327, Herceg-Novi, 13. april 1915. god.
5 DACG IAK, OK CLXXIII-460, Herceg-Novi, 10. decembar 1915. god.
6 DACG IAK, OK CLXXIII-104/1, Herceg-Novi, 4. septembar 1915. god.
7 DACG IAK, OK CLXXIII- 28, Herceg-Novi, 7. avgust 1915. god.
8 DACG IAK, OK CLXXIII- 192, Herceg-Novi, 1. oktobar 1915. god.
9 DACG IAK, OK CLXXIII- 366, Herceg-Novi, 16. nov. 1915; 392, Herceg-Novi, 25. nov. 1915. 

god.;403, Herceg-Novi, 28. nov. 1915. god.
10 DACG IAK, OK CLXXIII- 51, Herceg-Novi, 20. avgust 1915. god.
11 DACG IAK, OK CLXXIII- 205, Herceg-Novi, 7. okt. 1915; 520, Herceg-Novi, 24. dec. 1915. god.

Oglas o smrti 
Franca 
Ferdinanda- 
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kinjama12, sumporom za vinograde13, živim klakom14, petroljem15, mo-
drom galicom16 ... U zavisnosti od potreba Kotarskog poglavarstva koje 
šalje dopise o potrebama okruga u određenim periodima, dobavljaju se 
i/ili zabranjuju pojedine namirnice. Npr. Općinski upravitelj u Kotoru 
je dužan javiti brzojavom C.k. poglavarstvu u Herceg-Novom kojim na-
mirnicama oskudijeva opština i dostaviti spisak potrebnih sa mjeseč-
nim troškom17. Svi proizvodi koji se dobavljaju ili nalaze u slobodnoj 
prodaji regulisani su od strane poglavarstva maksimalnim iznosom 
cijena, na taj način ograničavajući trgovce da precjenjuju proizvode 
i omogućivši narodu da ih može priuštiti. Trgovci su dužni napraviti 
popis inventara robe i predati ga Općinskom upraviteljstvu u Kotoru, 
koje će ga dostaviti Carskom kotarskom poglavarstvu u Herceg-Novom. 
Cijene „na tržnici“ moraju biti na vidnim mjestima naznačene „velikim 
slovima“, razgovjetno ispisane.18 Cjenovnik jela i pića trgovaca, krčmara 
i ugostitelja se moraju dostaviti Carskom kraljevskom kotarskom po-
glavarstvu19. Na primjer, što se vina tiče, dužni su tačno naznačiti vrstu, 
boju i cijenu20. Takođe, uređuju se cijene mesa21, žitarica22, ribe i velike 
i male23. U dokumentima se navode narudžbe i nabavke: zobi za konje24, 
masti i slanine25, sjemena za krompir26, bakra27, marve i mesa28, govedi-
ne i svinjetine29, uvoza krava iz Danske30, živeži iz inostranstva naročito 

12 DACG IAK, OK CLXXII- 107, Herceg-Novi, 5. febr. 1915. god.
13 DACG IAK, OK CLXXIII-476, Herceg-Novi, 12. decembar 1915. god.
14 DACG IAK, OK CLXXIII-186, Herceg-Novi, 27. septembar 1915. god.;369, Herceg-Novi, 16. 

nov. 1915. god.;421, Herceg-Novi, 27. nov. 1915. god.
15 DACG IAK, OK CLXXIII- 185, Herceg-Novi, 27. septembar 1915. god.
16 DACG IAK, OK CLXXIII- 184, Herceg-Novi, 28. septembar 1915. god.
17 DACG IAK, OK CLXXIII- 115, Herceg-Novi, 9. septembar 1915. god.
18 DACG IAK, OK CLXXIII - 88, Herceg-Novi, 30. avgust 1915. god.
19 DACG IAK, OK CLXXIII - 74, Herceg-Novi, 8. novembar 1915. god.
20 DACG IAK, OK CLXXII/A - 598, Herceg-Novi, 16. jul 1915. god.
21 DACG IAK, OK CLXXIII - 277, Herceg-Novi, 21‚ okt. 1915. god.
22 DACG IAK, OK CLXXIII - 197/1, Herceg-Novi, 2‚ okt. 1915. god.
23 DACG IAK, OK CLXXII – 80, Herceg-Novi, 27. nov. 1915. god.
24 DACG IAK, OK CLXXIII – 397, Herceg-Novi, 23. nov. 1915. god. 
25 DACG IAK,OK CLXXIII – 460, Herceg-Novi, 11‚ dec.. 1915. god.
26 DACG IAK, OK CLXXIII – 392, Herceg-Novi, 25. nov. 1915. god.
27 DACG IAK, OK CLXXII/A – 393, Herceg-Novi, 4. maj 1915. god.
28 DACG IAK, OK CLXXII – 79, Herceg-Novi, 27. jan. 1915. god.
29 DACG IAK, OK CLXXII/A - 489, Herceg-Novi, 1. jun 1915. god.; 520, Herceg-Novi, 15. jun 

1915. god.
30 DACG IAK, OK CLXXII/A – 411, Herceg-Novi, 11. maj 1915. god.
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Švajcarske31, benzina u ograničenim količinama32, rakije iz Rijeke.33 I 
od lokalnog stanovništva izdvajali su se oni koji su bili od koristi za 
dobavljanje i prodaju određenih namirnica. Tako je Marko Pasković, sa 
Mula, bio veoma potreban opštini za nabavku ribe jer je bio i ribar i vla-
snik sopstvenih mreža.34 Na lokalnom nivou, navodi se popis mljekari-
ca, prodavačica, iz Škaljara35. Administracijom se popisuju uskladištene 
namirnice da ne bi došlo do gomilanja i kvarenja istih36 i da se ne bi 
stvarale zalihe kod pučansva37. Popisuju se zalihe zobi38, zalihe kruha i 

31 DACG IAK, OK CLXXIII – 492, Herceg-Novi, 17. dec. 1915. god.
32 DACG IAK, OK CLXXII – 322, Herceg-Novi, 13. april 1915. god.
33 DACG IAK, OK CLXXII/A - 625/2, Sušak-Rijeka, 12. jun 1915.
34 DACG IAK, OK CLXXIII, 228, Kotor. 12. okt. 1915. god.
35 DACG IAK, OK CLXXIII, 247, Herceg-Novi, 12. okt. 1915. god.
36 DACG IAK, OK CLXXIII, 278/2, Herceg-Novi, 3. april 1915. god.
37 DACG IAK, OK CLXXIII, 321, Herceg-Novi, 14. april 1915. god.
38 DACG IAK, OK CLXXII/A, 472, Herceg-Novi, 27. maj 1915. god.

Prodaja vina
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brašna te se nalaže vođenje „knjige bilježaka“39, skladišta žita i namir-
nica40. Da bi se spriječilo gomilanje, primjera radi, mlinari su bili dužni 
zapisati koliko kvintala žita mogu samljeti i u koje doba godine41, a da 
bi se sočivo održalo zdravim navodi se način čuvanja42. Radi nestašice 
hrane zabranjuje se farbanje jaja za Uskrs i prodaja bojanih.43

Svaka prodaja je tačno uređena, tako se žito prodaje preko Zavoda za 
promet žitom u Beču ili preko njihovih „komisionera“44. Usput, vodi se evi-
dencija svih agenata i komisionara na ovom području45. Trgovci nisu stali 
sa radom tokom rata, baš naprotiv. Stvarali su kontakte na širem području. 
Iz Dubrovnika „tvrdka S. Grčić i sin“ moli Općinsko upraviteljstvo u Kotoru 
za popis trgovaca koji se bave prodajom papira, pisaćih i kancelarijskih po-
trepština, duvana, biljega...46. Iz Lucerne, u Švajcarskoj, stiže dopis kojim se 
nudi poručivanje pršuta, slanine i svinjetine kod tvrtke „Grater & Mülchi“ 
koja ovim sirovinama raspolaže47. Reklamiraju se papirne salvete.48 Prevoz 
namirnica se vrši preko Dubrovačke parobrodske plovidbe.49 Svakodnevni 
život na neki način teče paralelno sa ratom, djelujući u nekim sferama kao 
da sve teče normalno. Čak postoji odredba za prijavu za Nobelovu nagradu 
u Norveškoj.50 Kotarsko poglavarstvo u Kotoru traži od Općine da ga izvje-
sti da li postoji čitljiva numeracija kuća u gradu i da se dostavi izvještaj 
kakvo je stanje mjesnih tablica.51 Sa štampom se bave neka izdavaštva koja 
šalju obavjesti oko uplate članarine. To su „Dell Istria agricola“52, „Narodni 
list“, „Jedinstvo-Spljet“ sa političkim, ekonomskim i književnim pitanjima, 
„Bokeška štamparija“ čiji je upravitelj bio don Ivo Stjepčević53...

Svaki vid prodaje ili nabavke bio je zakonski regulisan. Kod nabavke 
drva zakonom je određeno da se mogu sjeći samo ona od voćnih stabala 
koja zbog nužde moraju biti posječena ili su nastradala od hitaca ili 

39 DACG IAK, OK CLXXII, 319, Herceg-Novi, 14. april 1915. god.
40 DACG IAK, OK CLXXIII, 124/1, Kotor, 12. sept. 1915. god.
41 DACG IAK, OK CLXXIII, 63, Herceg-Novi, 25. avg. 1915. god.
42 DACG IAK, OK CLXXIII, 29, Herceg-Novi, 7. avg. 1915. god.
43 DACG IAK, OK CLXXII, 275, 278, Herceg-Novi, 1. april 1915. god. 
44 DACG IAK, OK CLXXIII - 169, Herceg-Novi, 21. maj 1915. god.
45 DACG IAK, OK CLXXII/A - 299, Ljubljana, 9. april 1915. god.
46 DACG IAK, OK CLXXII/A - 422, Dubrovnik, 12. maj 1915. god.
47 DACG IAK, OK CLXXIII – 74, Herceg-Novi, 25. avgust 1915. god.
48 DACG IAK, OK CLXXII - 290, Herceg-Novi, 1. april 1915. god.
49 DACG IAK, OK CLXXIII - 155, Dubrovnik, 17. sept. 1915. god.
50 DACG IAK, OK CLXXII, 32, Herceg-Novi, 8. januar 1915. god.
51 DACG IAK, OK CLXXII - 253, Herceg-Novi, 21. mart 1915. god.
52 DACG IAK, OK CLXXII - 47, Kotor, 20. januar 1915. god.
53 DACG IAK, OK CLXXII/A - 411, Herceg-Novi, 11. maj 1915. god.
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požara, nikako u potpunosti zdrava, 2 m minimalne dužine i 28 cm 
promjera u najtanjem dijelu54. Prilikom prodaje konja vrši se njihova 
klasifikacija na jahaće, tegleće manje i veće i na tovarnu živinu55. Njih 
mogu kupiti samo oni kojima su oduzeti za potrebe vojske56. Kako je, 
dalje, primjećeno da u opštini ima dosta pasa lutalica, nalaže se da će se 
takvi, bez vlasnika, upotrebiti kao čuvari vojnih utvrda57, a radi potreba 
u sanitetskoj službi pozivaju se vlasnici određenih vrsta pasa ukoliko 
žele da ih mogu prodati vojnoj upravi na korištenje58. Dopisima se, iz-
među ostalog, naređuje i kako da se sade loze, odnosno da se prema 
poslatim sadnicama izabere zemljište na kojem će se saditi59. Kada dođe 
do berbe grožđa nalaže se Opštini da javi da li je radnicima potrebna 
dodatna pomoć od strane vojnika60. Ukoliko vojska pomaže određene 
poslove, recimo kao ispomoć kod obrađivanja polja, striktno se zabra-
njuje, po cijenu kazne, davanje vojnicima pića i plate61. 

Vlast je razmišljala i o tome kako da se njegovo stanovništvo lakše i 
jeftinije prehrani. Prilikom jednog klanja mesa u Đenovićima naređeno 
je od strane C.k. kotarskog poglavarstva u Kotoru Općini Kotor da se 
otpaci razdijele narodu, prvenstveno siromašnima.62 Carsko kraljevsko 
društvo za vrtlarstvo u Beču izdalo je besplatan letak o pripravljanju 
ukusnih jela od sočiva za pučanstvo. Takođe, izdalo je i knjigu o kuvanju 
ukusnih jela od sočiva koja se prodaje za 60 para, a novac koji sakupi 
namijenjen je „ratnim iznemoglim vrtlarima te udovam i siročadi vrtla-
ra poginulih u ratu“63. Kotarski poglavar iz Kotora dostavlja Općinskom 
upravitelju u Herceg-Novom dovoljan broj recepata za „domaći kruh“ 
koje treba što više razdijeliti među narodom da bi se lakše prehranio 64. 
Postojala su lica koja su i sama htjela pomoći, ali i, moguće, okoristiti 
se u ratnoj nemaštini. Tako gđa Gizela Urban izdaje knjigu jeftinih re-
cepata za ratne prilike.65

54 DACG IAK, OK CLXXIII – 212, Herceg-Novi, 6. oktobar 1915. god.
55 DACG IAK, OK CLXXII/A - 159, Herceg-Novi, 24. februar 1915. god.
56 DACG IAK, OK CLXXII/A - 592, Herceg-Novi, 12. jul 1915. god.
57 DACG IAK, OK CLXXII- 110, Herceg-Novi, 5. februar 1915. god.
58 DACG IAK, OK CLXXII- 197, Herceg-Novi, 6. mart 1915. god.
59 DACG IAK, OK CLXXIII - 101, Herceg-Novi, 3. maj 1915. god.
60 DACG IAK, OK CLXXIII - 139, Herceg-Novi, 14. sept. 1915. god.
61 DACG IAK, OK CLXXII/A - 296, Herceg-Novi, 5. april 1915. god.
62 DACG IAK, OK CLXXII – 191, Herceg-Novi, 26. januar 1915. god.
63 DACG IAK, OK CLXXIII - 152, Herceg-Novi, 17. maj 1915. god.
64 DACG IAK, OK CLXXII/A - 511, Herceg-Novi, 11. jun 1915
65 DACG IAK, OK CLXXII – 266, Herceg-Novi, 26. mart 1915. god.
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Ukoliko se prekrši koja naredba slijedi novčana ili zatvorska kazna, 
ili se, veoma često, uz prodaju i nabavku prehrambenih proizvoda ili 
predmeta izriču zabrane. Zabranom vlast reguliše nemaštinu, suzbijanje 
širenja zaraza, neposlušnost i drži narod i njihove živote pod kontrolom. 

Imena ljudi se popisuju po mjestima koji u svom vlasništvu imaju 
kozlad i jagnjad i određuje im se od strane vlasti da li ih smiju klati u 
tom periodu ili ne 66 onemogućivši na taj način nekontrolisanu prodaju. 

66 DACG IAK, OK CLXXII/A - 309, Herceg-Novi, 11. april 1915. god.

Recept
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Često se zabranjuje klanje steonih krava, krmača, goveda, kozladi i ja-
gnjadi i mlade teladi do 6 mjeseci67 ili se bar ograničava klanje sisajuće 
jagnjadi i kozladi za potrošak sa dostavljenim uputama kako i koliko je 
dozvoljeno.68 Zabranjuje se prodaja ribe jer se prodaje iznad cijene na 
Mulu a ne na gradskoj pjaci.69 U određenim slučajevima zabranjena je 
i proizvodnja brašna od raži, ječma i pšenice.70 ili pak prodaja i točenje 
vina u gostionicama i krčmama71. Zabrane idu do takvih detalja kao što je 
npr. zabrana zloupotrebe golubova, naravno u cilju korištenja golubova 
kao pismonoša.72 Takođe se i lov reguliše na kojim mjestima je dozvo-
ljen i koje uslove treba ispuniti da bi se nesmetano vršio.73 Vlasnici pasa 
su primorani da drže svoje „kučke“ kući ili u avliju, jer će u protivnom 
biti pogubljeni.74 Prilikom berbe maslina vlast nalaže propise kojih se 
treba držati da masline ne odnese kiša sa napuštenih teritorija i kako da 
se pravilno skladište. Naređuje traženje radnika koji bi ih kupili inače 
će propasti. Kako je radnika bilo malo, zahtijeva se od starije školske 
djece da priteknu u pomoć, u suprotnom, ko god odbije biće kažnjen.75 
Tokom ratnih godina naročita pažnja se vodila oko kretanja neprijate-
lja. Kotorski okrug izdaje zabranu snimanja fotografija ili izrade crteža 
i slika bilo kojeg mjesta smještenog na obali Austro-Ugarske.76 Svaki 
pojedinac, socijalno ili trgovačko društvo se prati. Radi ratnih huškača, 
zabranjuje se „raspačavanje“ – dilovanje cigaret papira „raspuštenog 
društva: Società degli studenti italiani della Dalmazia“ koji propagiraju 
moto da je smrt jezika i smrt nacije („la morte delle lingue è quella delle 
nazioni“). Na omotu papira s jedne strane je slika Dantea okružena lovo-
rovim vjencima, a s druge strane žensko lice koje u jednoj ruci drži lovor 
vijenac a s drugom pokazuje lava sv. Marka ležećeg na morskoj obali. U 
ovom dokumentu je slikovit opis antiaustrijskog društva.77 Nadziru se 

67 DACG IAK, OK CLXXII/A - 31, Herceg-Novi, 8. januar 1915. god., 383, Herceg-Novi, 1. maj 
1915. god.; 396, Herceg-Novi, 1. maj 1915. god.

68 DACG IAK, OK CLXXII/A - 356, Herceg-Novi, 25. april 1915. god.
69 DACG IAK, OK CLXXII - 166, Herceg-Novi, 5. septembar 1915. god.
70 DACG IAK, OK CLXXII - 82, Herceg-Novi, 29. januar 1915. god.
71 DACG IAK, OK CLXXII - 268, Herceg-Novi, 26. mart 1915. god.
72 DACG IAK, OK CLXXIII - 85, Herceg-Novi, 30. avgust 1915. god.
73 DACG IAK, OK CLXXIII - 373, Herceg-Novi, 17. novembar 1915. god.
74 DACG IAK, OK CLXXII/A - 388, Herceg-Novi, 3. maj 1915. god.
75 DACG IAK, OK CLXXIII – 188, Herceg-Novi, 1. okt. 1915. god.; 420, Herceg-Novi, 2. 

decembar 1915. god.; 438, Herceg-Novi, 5. dec. 1915. god.
76 DACG IAK, OK CLXXI - 346, Herceg-Novi, 28. avgust 1914. god.
77 DACG IAK, OK CLXXIII – 313/1, Herceg-Novi, 18. sept. 1915. god.
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poduzeća u posjedu talijanskih podanika.78 Ministarstvo rata izjavljuje 
da tvornica satova „Favre-Jacot“ u Le Loche u Švajcarskoj nabavlja za 
Francusku i Englesku materijal za pravljenje municije. Kako ova firma 
izvozi „Zenith“ satove Austro-Ugarskoj, Upraviteljstvo nalaže da se uči-
ni presija prema zastupnicima i agentima firme i da će se obustaviti 
nabavka satova ako firma bude nastavila saradnju sa neprijateljskim 
državama.79 Takođe, isključuju se sva poduzeća iz neprijateljskog ino-
stranstva od utakmice pri povjeravanju državnih liferacija i radnja što 
se daju pod zakup.80

Česte bolesti životinja predstavljale su pošast za ionako osiromašeno 
i gladno stanovništvo. Haranje svinjske kuge, slinavke i šapa81 namećalo 
je zabranu uvoženja papkara.82 Kako ni konji nisu bili pošteđeni, poduzi-
maju se mjere za suzbijanje priljepčivih bolesti.83 Bolesti i zaraze u ratu 
se nisu zaustavile samo na životinjama, već su kosile živote nedužnih 
ljudi. One su se prenosile veoma brzo te se posebna pažnja usmjera-
vala na raskuživanje i dezinfekciju. Živi klak je redovno dobavljan za 
Kotarsko poglavarstvo Kotor. Iako ga je bilo i skladištenog, dolazilo 
je do njegovog pomanjkanja usljed epidemija kužnih bolesti.84 Mjere 
izolacije i raskuživanja redovno su sprovođene.85 One se poduzimaju 
kod svih prenosivih bolesti: izolacija kuće, raskuživanje, dezinfekcija, 
prenos bolesnika, prenos mrtvaca.86 Česte su obavjesti „svim općinskim 
upraviteljstvima“ o okruzima Austro-Ugarskog carstva koja su zaražena 
azijskom kolerom87, kao i o periodima kada bi došlo do njenog zatiranja 
jer se neko vrijeme novi slučajevi nisu pojavljivali.88 Usljed opasnosti 
od kolere organizovano je čišćenje i raskuživanje dezinfekcionim sred-
stvima javnih zahoda (toaleta) po ulicama, školama, ustanovama... U 
dokumentu se navodi detaljan opis čišćenja ovih javnih prostorija „2% 

78 DACG IAK, OK CLXXII/A - 581, Herceg-Novi, 8. jul 1815. god.
79 DACG IAK, OK CLXXIII - 122, Dubrovnik, 10. sept. 1915. god.
80 DACG IAK, OK CLXXII/A - 433, Zadar, 4. maj 1915. god.
81 DACG IAK, OK CLXXII/A – 517, Herceg-Novi, 13. jun 1915. god.; OK CLXXII – 5, Herceg-

Novi, 23. dec. 1914. god.
82 DACG IAK, OK CLXXII/A - 375, Zadar, 20. april 1915. god.
83 DACG IAK, OK CLXXII/A - 405, Herceg-Novi, 10. maj 1915. god. 
84 DACG IAK, OK CLXXIII, 186, Herceg-Novi, 27. septembar 1915. god. 
85 DACG IAK, OK CLXXIII, 325, Kotor, 5. nov.1915. god.
86 DACG IAK, OK CLXXII, 186, Herceg-Novi, 4. mart 1915. god.
87 DACG IAK, OK CLXXIII, 42, Herceg-Novi, 103. avgust 1915. god.; 170-172, Herceg-Novi, 

20/22. sept. 1915. god.; 328, Herceg-Novi, 2. nov. 1915. god. 
88 DACG IAK, OK CLXXIII, 328-330, Herceg-Novi, 2. sept. 1915. god., Knin, 17. okt. 1915.god.
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rastopinom Lysol-a.“89 Radi velikog broja „obalnih zahoda i zahoda rat-
nih i trgovačkih lađa usidrenih u Bokokotorskom zaljevu“ zabranjuju se 
jela sirovih školjki (mušulja, kamenica...) jer mogu prouzrokovati trbuš-
ni tifus, srdobolju i koleru.90 Od strane Carskog kraljevskog kotarskog 
poglavarstva naređeno je „kućevlasnicima da svaki dva puta dnevno 
dade pomesti i poškropiti prostor ispred svoje kuće, dočim će ostali dio 
ulice bit pometen i poškropljen od organa tog Upraviteljstva“. Privat-
na dvorišta, stanovi i dućani će biti pregledavani dva puta mjesečno. 
Ukoliko se narod ne bude pridržavao naređenja slijedi mu kazna od 40 
kruna ili 4 dana zatvora.91 Zabranjivana je prodaja svježeg voća, osim 
kuvanog za vojnike, radi bolesti crijevnog katara92, da bi po prestanku 
epidemije zabrana bila ukinuta.93 Bolesti su se mogle prenijeti i unoše-
njem zaraženih poštanskih pošiljki iz ratišta te se naređivalo njihovo 
raskuživanje.94 Kao jedan od primjera poduzetih mjera bio je tamanjenje 
muva radi spriječavanja prenosa zaraznih bolesti ljeti. U dokumentu se 
detaljno opisuje što svaki od građana treba poduzeti, a gostionama je 
naloženo da se hrana mora pokrivati.95 U perodima epidemije na snazi 
je bila i zabrana otvaranja počula (bunara) radi širenja zaraze, a pre-
stupnici se kažnjavaju novčano u iznosu od 100 kruna, ukoliko ponove 
grešku dobijaju 15 dana zatvora.96 Radi pojave pjegavog tifusa obraća se 
pažnja na kočijaše i gonjače koji dolaze iz drugih oblasti. Oni se trebaju 
javljati lječniku (doktoru) svaki dan da bi se pratilo njihovo zdravstveno 
stanje. Te osobe moraju biti primljene kod mjesnog redara radi tamanje-
nja gamadi (ušiju, vaši) jer su one glavni prenosioci tifusa.97 Skreće se 
pažnja na problem povratnog tifusa kod vojnika s ratišta, kao pjegavog, 
trbušnog i srdobolje. Opisuje se detaljno stanje bolesnika.98 Sprovođene 
su vakcinacije protiv tifusa99 među zdravima radi sprečavanja njegovog 
širenja100. Vakcinišu se i djeca rođena 1914. godine radi sprečavanja 

89 DACG IAK, OK CLXXII, 54, Herceg-Novi, 18. januar 1915. god.
90 DACG IAK, OK CLXXII/A, 367, Herceg-Novi, 27. april 1915. god. 
91 DACG IAK, OK CLXXII/A, 352, Herceg-Novi, 22. april 1915. god. 
92 DACG IAK, OK CLXXIII, 37, Herceg-Novi, 13. avgust 1915. god. 
93 DACG IAK, OK CLXXIII, 178, Herceg-Novi, 28. jul 1915. god. 
94 DACG IAK, OK CLXXII, 169, Zadar, 19. februar 1915. god.
95 DACG IAK, OK CLXXIII, 32, Knin, 10. jul 1915. god.
96 DACG IAK, OK CLXXIII, 112, Herceg-Novi, 6. sept. 1915. god. 
97 DACG IAK, OK CLXXII, 198, Zadar, 20. februar 1915. god.
98 DACG IAK, OK CLXXII, 199, Zadar, 25. februar 1915. god.
99 DACG IAK, OK CLXXIII, 143, Herceg-Novi, 14. sept. 1915. god. 
100 DACG IAK, OK CLXXIII, 187, Herceg-Novi, 1. okt. 1915. god. 
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zaraze boginjama.101 Poglavarstvu se ukazuje na pomanjkanje ljekarni 
(apoteka) u gradu. Viskovićeva je zatvorena, Stefanovićeva je djelimično 
otvorena, jedino u Škaljarima radi pomoćnik apotekara Belahradsky i 
moli se da mu radno vrijeme bude produženo umjesto do 6 bar do 8 
p.m.102 U slučaju hospitalizacije pojedinaca propisuju se striktne mje-
re prilikom finansiranja njegovog liječenja. Opština pokriva troškove 
siromašnog stanovništva, ali „Općina...ne može da bude prisiljena na 
isplaćivanje bolničkih troškova...sve dotle dok ne osiromaše (pojedinci), 
a takovima se ne mogu smatrati ... namješteni sluga državni“.103 Vodilo 
se računa i o bludnicama koje boluju od polnih bolesti i koje moraju biti 
hospitalizovane radi priljepčivosti te bolesti.104 U hotelu „Puhalovića“ 
radio je „za pučanstvo“ vojni zubar i imao svoje radno vrijeme.105 Narod 
je, često, osim fizičkih imao i psihičkih problema, te u dokumentima 
postoje primjeri opisa fizičkog i psihičkog stanja bolesnika koje treba 
smjestiti u duševnu bolnicu.106 I sa takvim bolesnicima se što se tiče 
finansiranja na isti način ophodilo. Primjera radi, umobolnik J.B., „po-
štanski činovnik ... zaklonjen (je) u pokrajinskoj ludnici“. Pokrajinska ili 
regionalna umobolnica bila je smještena u Šibeniku. Opština mu neće 
plaćati liječenje, već otac koji je poštanski činovnik u Herceg-Novom te 
je u stanju da ga plaća.107 Ukoliko je psihički bolesna osoba imala svog 
skrbnika, odn. staratelja, on bi je za života pazio. Umobolnoj M.M. traži 
se novi skrbnik jer smrću svoga oca nema koga da je pazi te odlazi po 
obližnjim pećinama i ometa vojnike.108 Na ovaj način se rasterećivala i 
onako prepuna psihijatrijska bolnica. Radi njene prenatrpanosti nalaže 
se „da se otpuste iz zavoda svi oni neizlječivi i nepogibeljni bolesnici, 
koji pod pažnjom mogu da stoje kod svoje kuće“.109 

Velika se pažnja vodila o osakaćenim vojnicima u ratu, njihovim 
porodicama, vojnim udovicama i siročadi poginulih vojnika110, kao i 

101 DACG IAK, OK CLXXII/A, 497, Herceg-Novi, 28. jun 1915. god. 
102 DACG IAK, OK CLXXII/A, 611, Herceg-Novi, 24. jul 1915. god. 
103 DACG IAK, OK CLXXII/A, 618, Meljine, 26. jul 1915. god.
104 DACG IAK, OK CLXXIII, 20/1, Knin, 28. jul 1915. god.
105 DACG IAK, OK CLXXII/A, 397, Herceg-Novi, 11. maj 1915. god. 
106 DACG IAK, OK CLXXIII, 370, Herceg-Novi, 6. nov. 1915. god. 
107 DACG IAK, OK CLXXIII, 108, Meljine, 6. sept. 1915. god.
108 DACG IAK, OK CLXXII/A, 514, Herceg-Novi, 16. jun 1915. god. 
109 DACG IAK, OK CLXXIII, 106, 107, Šibenik, 29. avg.1915. god.
110 DACG IAK, OK CLXXIII, 125, Herceg-Novi, 10. sept. 1915. god.; 424, Herceg-Novi, 29. nov. 

1915. god. 
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rodbini vojnika111. Formiraju se razne akcije112 i društva za prikupljanje 
pomoći unesrećenicima. Akcijom za skrb vojnika oslijepljenih u ratu 
formira se I austrijska zadruga slijepaca u Beču. C.k. dalmatinsko na-
mjesništvo iz Zadra poručuje C.k. kotarskom poglavarstvu kotorskom 
u Herceg-Novom da slijepe iz rata koji stignu u bolnice sprovedu u 
posebne zavode u kojima bi vršili zanate četkarstva, kožarstva, pletenja 
stolčića i rogožarstva, te da i sami mogu bez pomoći države preživjeti. 
Tamo bi naučili pismo slijepaca i dobijali punomoć u novcu. Slijedi 
dugačka lista popisa ovako otvorenih zavoda u Austro-Ugarskom car-
stvu.113 Na ovaj način Carevina se postarala za psihičko stanje hendi-
kepiranih vojnika i sebi obezbijedila društveno korisnu zajednicu koja 
će se sama o sebi starati. Sakupljanje „milodara“ i ostalih predmeta za 
bolesne i ranjene vojnike bilo je veoma dobro razrađeno kroz djelovanja 
raznih društava za pomoć114. Prikupljanje pomoći vrši se i preko austrij-
skog odbora za turski Crveni polumjesec115. 

U julu 1914. god., uprava Općine Zadar upućuje obavijest Općini Kotor 
o formiranju lokalnih komiteta Crvenog krsta. Glavni posao ovih lokalnih 
ureda bio bi organizovanje medicinskih sestara i prikupljanje lijekova, 
odjeće i drugih potreba za liječenje bolesnih i ranjenih vojnika.116 Među-
narodni odbor Crvenog krsta u Ženevi osniva ured za pružanje pomoći u 
svim ratujućim zemljama i prikupljanju te pomoći za ratne zatočenike i 
zarobljenike. Traži sve potrebne podatke o njima: ime, prezime, dob, zani-
manje, boravište, državu rođenja, u kojoj se sada državi nalazi, imena rod-
bine...117 Sakupljaju se milodari za ratne zarobljenike u Rusiji.118 U Splitu 
je, za humanitarne svrhe, izdat „Ratni kalendar na korist austro-ugarskog 
Crvenog krsta i siročadi poginulih ratnika 1915“.119 Ratni pomoćni ured 
Crvenog krsta namjesništva u Zadru vrši otpremanje milodara četama 
na bojištu.120 Zaklonište kotorskih siromaha pružalo je pomoć onima 

111 DACG IAK, OK CLXXII, 109, Herceg-Novi, 8. februar 1915. god.
112 DACG IAK, OK CLXXII/A, 400, Beč, 27. januar 1915. god.
113 DACG IAK, OK CLXXII, 50, Zadar, 22. decembar 1914. god., Herceg-Novi, 18. januar 1915. 

god.
114 DACG IAK, OK CLXXII, 127, Zadar, 31. januar 1915. god.
115 DACG IAK, OK CLXXII, 131, Herceg- Novi, 16. februar 1915. god.
116 DACG IAK, OK CLXXI, Zadar, 30. jul 1914.god.
117 DACG IAK, OK CLXXII, 72, Herceg-Novi, 23. januar 1915. god.
118 DACG IAK, OK CLXXII/A, 487, Herceg-Novi, 1. jun 1915. god. 
119 DACG IAK, OK CLXXII, 327, Herceg-Novi, 13. april 1915. god.
120 DACG IAK, OK CLXXII, 67, Zadar, 11.januar 1915. god.
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koji nisu u stanju starati se o sebi.121 Ratni opskrbni ured u Beču skuplja 
božićne darove za vojnike na ratištu. Oglasom traži od građana pomoć. 
Uspijeva sakupiti 337 kruna i 10 helera.122 Ustrojenje podružnice društva 
austrijskog Srebrnog krsta takođe pomaže siromasima.123 Često se igraju 
igre na sreću u cilju humanitarnog skupljanja pomoći. Postoji državna 

121 DACG IAK, OK CLXXII, 258, [s.l.], 26. mart 1915. god.
122 DACG IAK, OK CLXXIII, 368/1, Kotor, 11. dec.1915.; 368/2, Beč, 15. okt.1915. god.
123 DACG IAK, OK CLXXII/A, 375, Zadar, 20. april 1915. god.; OK CLXXIII, 65, Herceg-Novi, 25. 

avg. 1915. god.

Božićni darovi 
za vojnike kao 
pomoć
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lutrija za ratne dobrotvorne svrhe.124 Crno-žuti križ iz Beča takođe poziva 
na lutriju.125 Opštini Kotor se dostavljaju 9 stipendija za primalje u Zadru 
i navodi što sve treba priložiti.126 Spominje se Društvo za pomoć i zaštitu 
žena iz Trsta koje šalje oglas o njihovoj članarini.127 Postoji i pravilnik 
iz 1908. god. „Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Kotoru128, a Croatia 
osiguravajuća zadruga u Zagrebu, podružnica u Trstu, dostavlja Općini 
Kotor ček za požarno osiguranje.129 Vlast traži (moli) pučanstvo da donira 

124 DACG IAK, OK CLXXII, 60, Herceg-Novi, 21. januar 1915. god.
125 DACG IAK, OK CLXXII, 259-259/2, Beč, oktobar, 1914, 22. mart 1915. god.1
126 DACG IAK, OK CLXXIII, 61, Herceg-Novi, 19. avg. 1915. god. 
127 DACG IAK, OK CLXXII, 37, Trst, 7. januar 1915. god.
128 DACG IAK, OK CLXXII, 32, Kotor, 11. januar 1915. god.
129 DACG IAK, OK CLXXIII, 17/2, Trst, 9. avgust 1915. god.

Igre na sreću
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sredstva dobrovoljnim doprinosom za gradnju podmornice kao „narodni 
dar“ ratnoj mornarici koji treba da bude „znak časti i ljubavi pojedinih 
naroda austro-ugarske monarhije prama našoj budnoj ratnoj mornarici...
da pokaže našu čvrstu volju i odlučnost, da nam se s nijedne strane ne za-
tvori slobodni put u svjetsko more“. U ovom dopisu stil obraćanja narodu 
je visokoparan, huškački, hvalospjev o austrijskoj vosci i njenoj odanoj 
borbi s neprijateljem.130 U dokumentima OK čuvaju se i molbe pojedinaca 
upućene „slavnom pripomoćnom povjerenstvu“ u Zadru za finansijsku po-
moć. Udovica Anđa Petrović, pok. Anta iz Škaljara, „puka siromašica“, ima 
petoro djece od kojih samo najstariji Luka radi kao dobrovoljni radnik kod 
vojske u Herceg-Novom za 3 krune mjesečno, od kojih ni sebe ne može 
izdržati.131 Pimjer je još jedna molba udovice sa šestoro maloljene djece 
koju ne može prehraniti132, kao i molba Poglavrastvu da se dozvoli prodaja 
jednog teleta da bi se moglo kupiti žito i „prehraniti 11-člana obitelj“133. 

U ovom periodu bilo je mnogo ratnih iseljenika. Oni su imali svog 
dodijeljenog pratioca od strane uprave Općine Kotor.134 Kada je to uzelo 
maha Upraviteljstvo kotorske i dobrotske općine nalaže Carskom i kra-
ljevskom vojničkom zapovjedništvu u Kotoru da se obustave iseljavanja 
naroda – „narod je gotov dijeliti svako dobro i zlo“.135 Traži se tabelarni 
popis svih ratnih iseljenika koji se izdržavaju o državnom trošku i onih 
koji su se izdržavali sami.136 Kada bi se vojni iseljenici vraćali u Kotor, 
vojnička vlast se ne bi protivila, ali je jasno davala do znanja da im neće 
moći pružiti finansijsku pomoć, već moraju raditi i starati se o sebi.137

U vrijeme vanrednih situacija, kad je strah od austrijskih neprijatelja 
opravdan uvodi se usklađivanje tačnog vremena. Svi satovi u području rat-
ne luke moraju biti tačno i jednako regulisani i svi satovi se moraju namje-
stiti prema jednom.138 Vlast je u svakom trenu pripravna za akciju. Strogo 
povjerljivim dopisom Carsko kraljevskog kotarskog poglavara Općinskom 
upravitelju u Kotoru predočava se ozbiljna mogućnost neprijateljskog na-
padaja kada bi bila naređena evakuacija jednog dijela južne Dalmacije.139 

130 DACG IAK, OK CLXXIII, 444, Kotor, 21. maj 1915. god.
131 DACG IAK, OK CLXXII, 228, Škaljari, 13. februar 1915. god.
132 DACG IAK, OK CLXXII, 289, Orahovac, 2. april 1915. god.
133 DACG IAK, OK CLXXII, 283, Orahovac, 30. mart 1915. god.
134 DACG IAK, OK CLXXII/A, 493, Kotor, 8. jun 1915. god.
135 DACG IAK, OK CLXXII/A, 531, Kotor, 21. jun 1915. god.
136 DACG IAK, OK CLXXII/A, 347, Herceg-Novi, 22. april 1915. god.
137 DACG IAK, OK CLXXIII, 158, Herceg-Novi, 20. sept. 1915. god. 
138 DACG IAK, OK CLXXII/A, 395, Herceg-Novi, 6. maj 1915. god. 
139 DACG IAK, OK CLXXIII, 267, Herceg-Novi, 18. okt. 1915. god. 
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Izdaje se oglas od strane C.K. komande u Kotoru kako se ponašati u slučaju 
neprijateljskog napada.140 Radi ovakvih prilika vrši se mobilizacija građa-
na u austrougarsku vojsku preko redovnih popisa mladića rođenih 1892, 
1893. i 1894. godine141, kao i rođenih 1898. godine142. Kupuju se vozila za 
potrebe vojsci.143 Radi ometanja rada vojske zabranjuje se civilna gradnja 

140 DACG IAK, OK CLXXIII, 515, Kotor, 28. decembar 1915. god.
141 DACG IAK, OS VI-110, Herceg-Novi, 19. septembar 1914.god.
142 DACG IAK, OK CLXXIII, 428, Herceg-Novi, 22. april 1915. god. 
143 DACG IAK, OK CLXXIII, 276, Herceg-Novi, 22. okt. 1915. god. 

Vanredne mjere
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na cijelom području ratne luke.144 Putovanja van kotara su zabranjena, osim 
u iznimnim slučajevima kada se pojedini trgovci mogu pismeno obratiti. 
Cjelokupni saobraćaj se ograničava, pa kod pomorskog zabranjuje se kori-
štenje barki osim ribarima.145 Ribanje je dozvoljeno u određenim djelovima 
zaliva do zalaska sunca, a po noći se dozvoljava samo što dalje od ratnih 
lađa, minimum 1000m razdaljine.146 Radi predostrožnosti, zabranjeno je 
po noći, samo barke sa svijetlom za ulov sardela imaju dozvolu kretanja.147 
Naredbom glavnog vojnog zapovjednika grada Kotora civilima se dopušta 
pristup samo do polovine brda Vrmac. Putovanja van kotara bila su evi-
dentirana uvijek preko putnih listova ili propusnica148 i za vrijeme mirnijih 
prilika. Ukoliko dođe do bijega ratnih zarobljenika iz ratno-zarobljeničkih 
tabora striktno se zabranjuje skrivanje takvih lica i obavezan je svako da 
ih prijavi ako ih primijeti.149 Radi sprečavanja zbunjivanja vojske, s jedne 
strane, nedozvoljen je posjed nošnje vojnih erarnih stvari od strane civil-
nog pučanstva, u slučaju neposlušnosti osobe će biti sudski progonjene i 
roba zaplijenjena150, a s druge strane, dozvoljava se proizvodnja i prodaja 
predmeta – grbova, zastava vojske i ratne mornarice, „urešenih patriotskim 
prikazima“.151 Ni djeca nisu bila prepuštena nebrizi za vrijeme ratnih pri-
lika. To se takođe može tumačiti i kao briga te vlasti, ali i kao vaspitanje 
i usmjeravanje te djece pod svojim pravilima. Oglasom Ministarstva bo-
goštovanja i nastave uređuje se da se za vrijeme rata, u doba kada nema 
pouke, djeca ne zanemare i ne pokvare, te će se za vrijeme praznika zave-
sti dječija zabavišta koja moraju pohađati mala i odrasla djeca.152 Svemu 
tome prethodi privremeno preseljenje Srednje pomorske škole iz Kotora u 
Dubrovnik.153 Duh naroda se uzdiže visokim, patetičnim stilom obraćanja, 
hvalospjevima austrijskom carstvu i caru Franju Josipu I, čestitanjem nje-
govog rođendana154 i 67-godišnjem vladanju 155.

144 DACG IAK, OK CLXXIII, 279/1, Kotor, 25. okt. 1915. god.
145 DACG IAK, OK CLXXII, 177, [s.l.], 6. mart 1915. god.; OK CLXXIII, 461, Lastva, 12. dec. 1915. god.
146 DACG IAK, OK CLXXII, 243, Herceg-Novi, 18. mart 1915. god.
147 DACG IAK, OK CLXXII/A, 580, Orahovac, 6. jul 1915. god.
148 DACG IAK, OK CLXXIII, 18, Herceg-Novi, 5. avgust 1915. god.; 343, Herceg-Novi, 5. nov. 

1915. god. 
149 DACG IAK, OK CLXXIII, 91, Herceg-Novi, 20. avgust 1915. god. 
150 DACG IAK, OK CLXXIII, 414, Herceg-Novi, 26. nov. 1915. god. 
151 DACG IAK, OK CLXXIII, 482, Herceg-Novi, 13. decembar 1915. god. 
152 DACG IAK, OK CLXXIII, 36, Herceg-Novi, 13. avgust 1915. god. 
153 DACG IAK, OK CLXXI, Kotor, 3. decembar 1914. god.
154 DACG IAK, OK CLXXIII, 45, Kotor, 19. avgust 1915. god.
155 DACG IAK, OK CLXXIII, 419/1, Kotor, 1. decembar 1915. god.
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Zaključak

Cilj ovog rada bio je da se objektivno prikaže položaj stanovnika Kotora 
i Boke Kotorske za vrijeme Prvog svjetskog rata, tačnije u toku 1915. 
godine. Namjerno izbjegavajući interpretiranje ratne situacije s aspekta 
političkih sukoba vođenih između zaraćenih strana Austrougarske 
monarhije i Crne Gore, zamisao je bila da se akcenat stavi na svakodnevni 
život običnog građanina prvih godina Velikog rata. Radom se stavljaja u 
prvi plan težnja stanovništva za preživljavanjem u vanrednim životnim 
okolnostima. Prikazuje njihove stvarne i svakodnevne potrebe koje se 
tiču nabavke prehrambenih namirnica i drugih sredstava neophodnih 
za život, obezbjeđivanje uslova za liječenje, školovanje i slično. Kako se 
kultura sjećanja nužno mora graditi na realnom sagledavanju prošlosti, 
rad je baziran isključivo na arhivskim dokumentima Istorijskog arhiva 
Kotor koja neprocjenjivo doprinose sagledavanju segmenta istorijskih 
prilika i dešavanja koja se, u ovom slučaju, tiču Prvog svjetskog rada. 

Karta prikazuje granice između Austro-Ugarskog Carstva i Kraljevine Crne Gore 1914.godine
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ИЗ ПОРОДИЧНЕ ХРОНИКЕ:  
МОЈ ЂЕД КРСТО У ВЕЛИКОМ РАТУ

У Паштровићима у књизи рођених у манастиру Прасквица пише 
да је мој ђед, Христифор Крсто Анђус рођен у Цариграду 1890. го-
дине од оца Луке и мајке Јоване (од Митровића). Име му је дао 
Лука по Христифору Колумбу, јер су га по речима мог оца Рада 
Анђуса, одушевљавали чувени поморци, а и сам је био власник 
малих бродова у Цариграду („мауне“ на којим је превозио робу са 
великих бродова у градску луку). Лука Анђус је наиме емигрирао 
1878. године са целом породицом (са само једним сином Стефом, 
док су се Косто и Крсто родили у Цариграду) из Светог Стефана у 
време аустроугарске окупације због тешког живота у овом крају 
(по некима у то време су млади Паштровићи емигрирали и да би 
избегли регрутацију у аустријску војску).

Малом Христифору у Цариграду умрли су оба родитеља доста 
рано – кад је имао само шест година. Старање о њему преузели су 
баба Анђе и старији брат Стефан – Стефо. Крсто је ишао у аустријску 
основну школу у Цариграду и целу наставу слушао на немачком 
језику. Зато је целог живота кад би наглас рачунао то радио на не-
мачком. Ипак, мене је преслишавао таблицу множења на српском 
(кад сам се са родитељима након 9 месеци вратио у други разред 
основне из Америке, где је мој отац био на стручном усавршавању). 
На матерњем језику ђед је слушао само веронауку и српски који 
му је предавао jедан српски свештеник. Међутим, живели су у 
грчком делу града (Kadikoy) па је Христифор научио да се спораз-
умева са својим другарима на грчком. Кад је завршио аустријску 
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основну школу старији брад Стефан га је послао преко Црног мора 
у православну гимназију у Одесу – још један приморски град где је 
исто било Паштровића емиграната. Тамо је научио руски, језик на 
коме се целог живота молио свако вече пред спавање. Гимназију 
је Крсто завршио као један од најбољих ученика и тако се вратио у 
Цариград, али не задуго – брат Стефан шаље га на студије у Париз. 
Тамо Крсто завршава студије електортехнике и постаје електорин-
жењер. „Факултет који је похађао био је један од најтежих и водећих 
у француској хијерархији универзитетских установа - Ecole Normale 
d’Electricité“ (Из „Писма Унуку“ – Р. К. Анђуса). 

Током студија у Паризу Христифор се спријатељио са колегом 
Никодијем Богдановићем који је тада већ био официр српске војске. 
Касније му је Никодије постао кум и ортак у заједничкој фирми у 
Београду. Могуће је да је код инжењера Крста овај униформисани 
пријатељ усадио и родољубива борачка осећања која ће се ускоро 
разбудити. Са студија у Паризу Крсто се враћа у Цариград где се 
запошљава као електроинжењер у једном трамвајском предузећу. 

Мој ђед „Цицо“, како су га у том периоду звали, радио је и ра-
дио као и целог живота али је стизао и да се забавља и дружи са 
младом генерацијом цариградских Паштровића и Грка. Живот му 
је тако био сасвим угодан и испуњен. Тада је међутим у његовој по-
стојбини, коју никада није видео, избио рат. У крају његовог оца и 
мајке око Светог Стефана народ је дигао устанак против аустријске 
власти и придружио се војсци слободне државе Црне Горе. Под 
командом краља Николе црногорска војска се бранила од напада 
Аустрије, а у савезништву са такође зараћеном војском Краљеви-
не Србије. Мој ђед Христифор – Крсто тада одлучује да се отисне 
ка земљи својих предака и да постане добровољац у црногорској 
војсци. Ова Крстова одлука нам је у породици увек престављала 
загонетку – како се неко након мукотрпног школовања и рада, по-
ставши успешан и добро пласиран у слободном светском велегра-
ду, одлучује да све одбаци и оде у сиромашну земљу предака коју 
никада није видео да би ратовао против велике и надмоћне силе? 
Да ли зато што му је пријатељ из студентских дана био српски офи-
цир или је то било васпитање у породици оца Луке који је сваки 
дан у Цариграду проводио мислећи и радећи за повратак у своје 
Паштровиће, или је то пак, био свештеник који му је држао часове 
веронауке и српског језика у Цариграду, или све то заједно?
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Пут од Цариграда до Паштровића није био лак – укрцао се Кр-
сто са својим братом Костом на један брод у Цариградској луци. 
Касније је ђед причао мом оцу да је изјео муштиклу чекајући да 
брод крене, а у страху да њега и брата као аустријске држављане 
не ухвате аустријски полицајци. У то време Цариград је наиме био 
под извесном блокадом, њиме су владали странци, а касније пред 
крај рата окупирали су га Енглези, Италијани и Французи.

Тако Христифор Анђус стиже у земљу својих предака и успева 
да се као добровољац пријави у црногорску војску. Тамо се одлично 
показао у инжењерским јединицама. У породици чувамо „Увјерење 
Краљевске Војне Команде“ из 1916. године у коме стоји да се ђед 
пријавио на јесен 1914. године са „страсном жељом“ да буде обичан 
војник, али је због „ретке стручне спреме“ регрутован у Инжињерско 
одељење у коме се по истом Увјерењу исказао давши „непроцењив 
допринос“ обилазећи „цио фронт“ и инсталирајући телефонске и те-
леграфске везе дуж борбених линија. На крају Увјерења стоји да је г. 
Анђус из Паштровића у Боки Которској, својим учешћем у црногор-

ској војсци за време рата 
„учинио неоцењиве услуге 
српству и домовини“.

Убрзо међутим, јаче ау-
стријске снаге надвладале 
су црногорску и српску 
војску окупиравши њи-
хове земље и Христифор 
је принуђен да напусти 
отаџбину којој је толико 
хтео да преда, и да пешке, 
повлачећи се преко црно-
горских планина, пређе у 
Албанију. Крсто се наиме 
повлачио преко Цетиња 
где је по задатку преузео 

Слика 1. „Увјерење Краљевске 
Црногорске Војне Команде“ (почетак и 
крај) на име Крста Анђуса издато јануара 
1916. на Цетињу и оверено у Паризу 
новембра исте године.



128

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

од српског конзула пошту за Српску војну команду, а у Албанији се 
у месту Сан Ђовани Медуа укрцао на један италијански брод којим 
је отпловио на Запад и назад у Француску...

Ђед Крсто је свакако направио прави избор јер су његове сапле-
менике који су после слома устанка остали у земљи, Аустријанци 
сурово казнили: постављањем пред стрељачки вод или тамни-
чењем. Код манастира Савине, у Херцег Новом, постоји споменик 
тада стрељаним Паштровићима. Отац нам је причао како се он као 
дечак поносио тим спомеником (где има и један Анђус), али много 
касније кад је одрастао ђед Крсто му је објаснио да споменик баш 
није за понос, јер су то били Паштровићи који су се предали, јер 
нису хтели да се повлаче преко Албаније, а веровали су да ће им 
Аустријанци опростити...

Занимљиво je да ђед Крсто никада није добио Албанску спо-
меницу, неку врсту одликовања које се додељивало борцима у 
Првом светском рату који су се повлачили са фронта преко Алба-
није. Много година касније по предању мог оца Рада Анђуса, ђед 
Крсто, већ стар и болестан, коју годину пред смрт, замолио је сина 
да се распита како то да му није следовала та споменица? Отац је 
отишао у Војно-историјски институт и добио следеће објашњење: 
Крсто Анђус је био регрут Црногорске краљевске војске која је ка-
питулирала, па самим тим његово повлачење није било у склопу 
војних операцијa, већ је то био његов лични, приватни чин... Није 
помогла ни чињеница да је ђед по задатку носио и депешу српског 
конзула из Цетиња.

Краљевина Југославије се међутим одужила Крсту издавши 
му 1932. године Уверење генералштабног одељења Министарства 
војске и морнарице Краљевине Југославије – много година по зав-
ршетку рата и по ослобођењу. У тој првој Југославији постојала је 
евиденција свих ратних добровољаца – мој ђед је био заведен под 
бројем 344 у „Књигу добровољаца“ и држава je материјално пома-
гала бивше добровољце – Крсту је припала накнада Министарства 
пољопривреде од 30.000 динара (оверено 1940. године), која се 
додељује добровољцима-земљорадницима. Зашто земљорадници-
ма? Зато што је Крсто Лукин Анђус заведен погрешно као станов-
ник села Тудоровићи среза Бококоторског Зетске Бановине. Ђед је 
ипак паре преузео, али није нам познато како их је и потрошио...
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Слика 2. Уверење Ђенералштабног одељења војске и 
морнарице Краљевине Југославије, издато 25. јануара 
1932. године које потврђује да је Анђус Лукин Крсто 
био добровољац у Првом светском рату. Преко овог 
уверења у виду црвеног печата налази се и Потврда 
од 23. априла 1940. год. да овом добровољцу припада 
30 000 динара, а на основу решења Министарства 
пољопривреде.

Нека буде и забележено да се 
ђед Крсто по повртку у Француску 
запослио у Лиону у предузећу за 
телефонију и телеграфију (Société 
française de radio-electricité). Недуго 
затим добио је понуду (вероватно 
је сам то издејствовао) да на тери-
торији своје отаџбине у Београду, 
престоници нове државе Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца, 
руководи изградњом прве радио- 
-емисионе станице. Ту га је запа-

зила моја бака Оливера, ћерка генерала Пешића, како се уместо 
застрашених радника, пентра на високу конструкцију радио-анте-
не у Раковици, заљубила се, а остало је историја моје породице из 
куће у Палмотићевој улици, коју изгради и најзад се скраси свој на 
својему, мој ђед Христифор Крсто Анђус.

Крсто Анђус (седи у првом плану) маја 1919. године у 
Лиону (Француска), као инжењер SFR-a (Société française 
de radio-electricité). 

Крсто Анђус са својом вереницом 
Оливером Пешић у подножју радио 
антене SFR-a на Миљаковцу.
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Будвани. Брајићи. Грбљани. Маини.
Побори. Паштровићи
СЈЕНИМА НАШИХ ПРЕДАКА…
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Мр Марко ЈАНКЕТИЋ

БУДВАНСКИ КРАЈ У САСТАВУ ЦРНЕ ГОРЕ  
OД 1914. ДО 1916. ГОДИНЕ

Апстракт: У раду је приказан период црногорске власти у будван-
ском крају за вријеме Првог свјетског рата 1914-1916.године. 
Повлачењем аустроугарске војске из уског приморског појаса 
Паштровића, Будве и Грбља, ово подручје запосјеле су јединице 
Ловћенског одреда, који ће на том простору остати све до јануара 
1916. године. Грађани овог подручја, иако су били војни обвезни-
ци Аустроугарске, масовно су ступали у редове црногорске, а за-
тим и српске војске и дали су велики допринос борби за слободу 
и уједињење.

Убиство наследника пријестола Двојне Монархије, Франца Фер-
динанда 28. јуна 1914. године, створило је кризу која се није могла 
ријешити мирним путем. Она је временом прерасла у свјетски рат 
огромних размјера. Без обзира на своју величину и политику, све 
државе су осудиле чин убиства у Сарајеву. Сарајевски атентат иско-
риштен је као повод за раније припремани напад на Србију. Српско 
становништво Боке Которске као дијела Краљевине Далмације, без 
обзира на своје стварне осјећаје, исказивало је у случајевима гдје 
се то морало, жалост за догађајима у Сарајеву. Општинске власти 
у Боки састајале су се на ванредним сједницама, слале изразе сау-
чешћа, у православним црквама држани су парастоси, у католич-
ким мисе, а грађани су савјетовани како да изразе осјећаје жалости.

Oпштинска вијећа из Боке слала су телеграме најтоплијег сау-
чешћа цару Францу Јозефу у којима изражавају „огорчење над овим 
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клетим дјелом“.1 Начелник општине Паштровске Илија Каженегра 
наложио је парохијском уреду манастира Прасквица да се поводом 
овог „грозног злочина“ одрже задушнице у свим парохијалним 
црквама ове општине. Народ је позван да без разлике пође свак у 
своју парохијалну цркву.2

У име општинског вијећа Херцег Новог, начелник општине Јеф-
то Гојковић писао је Царској кабинетској канцеларији у Бечу. Осим 
израза „огорчења због немилог злочина“, тражио је да се престане 
са насиљем и уништавањем имовине српског народа у Босни и 
Херцеговини и позивао да се изразе гнушањем против овог вар-
варског поступка.3

Након атентата, становништво општинe Будвa и Паштровића 
морало је бити веома обазриво у овим тешким данима по српски 
народ у Аустро-Угарској. О томе свједочи кривични поступак пред 
Окружним судом у Котору против ученика которске гимназије 
Милоша Никовића и ученика првог разреда гимназије Душана Ду-
летића из Будве. У разговору са другим ђацима Никовић је за атен-
татора рекао „Бог му дао здравље“. Дулетић је оптужен за „увреде 
чланова Царске куће“.4

Aустроугарске власти су по објави рата 28. јула 1914. године, 
брутално нарушавале грађанска права српског народа у Монар-
хији. Хапшени су грађани српске националности, између осталих 
и епископ бококоторски Владимир Боберић. Забрањен је рад про-
свјетно-културним институцијама. Новине „Хрватска мисао“ из 
Шибеника преносе да је забрањен рад Српског Сокола - Будва и 
Српског Сокола - Паштровићи, Српског Сокола - Котор, Српског Со-
кола - Херцег Нови, Српске читаоне у Рисну и других просрпских и 
пројугословенских организација на територији Двојне монархије.5 
У вјероисповијести забрањен је термин православни, па је умјесто 
њега протежиран термин грчко-источни. Которско поглаварство, 

1 Државни архив Црне Горе (ДАЦГ), Архивски одсјек Херцег Нови (АОХН), фонд 
Општинско вијеће Херцег Нови 1865-1926; Државни архив Црне Горе(ДАЦГ), Ар-
хивски одсјек Историјски архив Котор(АОИАК), фонд Општина Котор, фасцикла 
CLXXI,бр.253/2.

2 Архив манастира Прасквица, фасцикла 1914, бр. 787.
3 АОХН, фонд Општинско вијеће Херцег Нови 1865-1926.
4 Славко Мијушковић, Једна истрага у которској гимназији поводом изјава ученика 

послије Сарајевског атентата, Историјски записи, бр.4/1964, стр. 747-756.
5 Хрватска мисао, 29.јул 1914, бр.60, стр. 1.
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које је у административном погледу обухватало и будвански крај, 
било је као управна јединица дио Краљевине Далмације. Сједиште 
поглаварства премјештено је из Котора у Херцег Нови. На челу по-
главарства био је дворски савјетник Владимир Будисављевић, који 
ће на том мјесту остати до октобра 1914. године када је ухапшен. 
Владимир Будисављевић био је једини котарски поглавар Словен 
у Далмацији, остали су били Њемци и домаћи Италијани. У затво-
ру је провео три године, а на његово мјесто постављен је Никола 
Ђупановић. Царском одлуком, у јулу 1917. године, након доношења 
одлуке о општој амнестији политичких затвореника, Будисавље-
вић је помилован са осталим затвореницима када је враћен на 
своју дужност у Боки.6

Прије званичне објаве рата и док је још аустријски посланик 
био на Цетињу, аустријске трупе добиле су наредбу да напусте уза-
ни приморски појас од Спича до Грбља и да се бродовима превезу 
у Херцег Нови.7Крстарица Зента је у вечери 3/4. август из Будве 
евакуисала војску и дио становништва. Један дио становништва 
Боке евакуисан је у Задар, који је био административни центар ау-
строугарске провинције Далмације. У Задру је при Намјесништву 
формиран уред за далматинске бјегунце. За њих је створено 
„Заједничко склониште“ у Арбанасима код Задра. Становништво је 
исељавано у више наврата, па је размјештено и на другим мјести-
ма у покрајини.8

Доласком на ово подручје црногорска војска је затекла много 
пустих кућа и поља. Већина католика рано су напустили земљу 
заједно са аустроугарским властима. Аустроугарске власти вршиле 
су пропаганду да ће црногорске власти почети да се свете католи-
цима и да ће бити мучени, затварани и убијани.9

Паво Микула тадашњи становник и хроничар Будве, у свом 
дневнику навео је да је у првој половини августа, у три наврата 
град напустило око 340 људи католичке вјероисповијести. Град су 
напустили крстарицом „Зента”, бродовима „Албаниен“ и „Пожун“. 

6 Берош Јоцип „Неке полицијске мјере аустријских власти у Боки Которској за вријеме 
Првог Свјетског рата“, Историјски записи, бр.3/1964, стр. 551-572.

7 Вјесник, 30.октобар, 1914. бр. 96, стр. 1.
8 Берош Јоцип „Неке полицијске мјере аустријских власти у Боки Которској за вријеме 

Првог Свјетског рата“, Историјски записи, бр.3/1964, стр. 551-572.
9 Вјесник, 30.10.1914. бр.96, стр. 1.
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Међу њима град је напустио и замјеник жупника дон Анте Му-
шура, па је преостале католике у Будви морао сахрањивати Нико 
Микијељ, капетан црногорског гарнизона.10

Будва крајем XIX вијека

Чим је рат објављен, аустроугарске трупе су напустиле територије 
Паштровића, Будве и Доњег Грбља, које су одмах запосјеле једини-
це Ловћенског одреда формираног за операције према Боки. Тако 
су Аустријанци почетком августа напустили Будву, а Будвани су 
са одушевљењем примили улазак мањих одјељења црногорске 
војске у град 12. августа у 9 сати.11 Средином августа аустријска 
војска повукла се на главне утвђене положаје. Црногорци су без 
по муке умарширали у Будву и заузели је. Бригада генерала Ђу-
ровића започела је у Грбљу низ малих борби са остацима аустроу-
гарске војске и успјешно их сатјерала у тврђаве Горажде, Радовић 
и Мамула.12

Тиме се завршило постепено напуштање од стране аустроугар-
ских трупа. На фронту Ловћенског одреда од тада па све до 8. јануара 
1916. године није било промјена. Црна Гора је у ослобођеним обла-
стима успоставила своју власт. За обласног управитеља постављен 
је Ђуро Зеновић, зет владарске куће Петровића. На изјавама ода-
ности и вјерности краљевом дому захвалио му се краљ Никола на 

10 Паво Микула, Кронологија неких збивања на нашој обали 1914.године, Прилози по-
вијести отока Хвара,1988, стр.1.

11 ДАЦГ, фонд Министарство Војно-Ловћенски одред-команда лијевокрилне колоне 
Грбаљ 1915, фасцикла 2.

12 Вјесник,30.октобар, 1914. бр.96. стр.1.
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насловној страни „Вјесника“, изјавивши да се остварио сан из њего-
ве младости, што је дочекао ове велике дане српског ослобођења.13

За предсједника општине Будва именован је Стево Срзентић, а у 
Паштровићима Илија Каженегра. Они су били предсједници општи-
на и за вријеме аустроугарске власти и били су од народа изабирани. 
У Спичу је именован Марко Вукосавовић, а у Грбљу Марко Поповић. 
За управника будванске луке именован је Милан Петровић.14

Обласном управитељу Ђуру Зеновићу, који је био стар, до-
дијељени су неки млађи школовани људи, али неискусни, нијесу 
познавали менталитет и обичаје мјесног становништва и више 
пута без разлога долазили у конфликт са њима. За заступника 
министарства војног тј. замјеника управитеља у будванској обла-
сти именован је црмничанин Нико Хајдуковић. Хајдуковић је био 
из имућне породице, образован, ожењен ћерком Марка Вукотића, 
рођеног брата краљице Милене. Помоћник Хајдуковића био је 
Антун Врцан из Сплита. Писар обласне управе био је Милан Шаре 
из Скадрина, док је писар у Кастел Ластви био учитељ Урош Дави-
довић. За телеграфисте у Будви именовани су Филип Јовићевић 
из Цеклина, Блажо Филиповић из Улциња и Алекса Костић из 
Старог Бара. У Кастел Ластви телеграфисти су били Саво Никић и 
Митар Суђић.15

Обезбјеђивање хране за војску и народ престављало је велики 
проблем јер је Црна Гора зависила од помоћи савезника. У првим 
данима организовања управе у Будви, савезници су слали помоћ у 
храни за црногорску војску преко Медове и Бара, а затим је барка-
ма довозили у Будву. Барска лука је била под опсадом па су неки 
транспорти завршили на дну мора. Нешто касније и у Будви се 
налазио магацин са храном. У бедемима града зидане су војничке 
пећи за хљеб. Свако јутро из магацина дијелила се храна за 7 до 8 
батаљона војника. Обласна управа одредила је вјеште пекаре, меса-
ре и чобане за чување и одржавање стоке. У селима су постављени 
кметови. За замјеника обласног управитеља постављен је учитељ 
Андрија Јовановић, умјесто Ника Хајдуковића који је на лични зах-
тјев разријешен, јер како каже у својим мемоарима „једва сам се 

13 Исто, 4.август,1914.бр.60. стр.1.
14 ДАЦГ, фонд Министарство Војно-Ловћенски одред-команда лијевокрилне колоне 

Грбаљ 1914,фасцикла 1.
15 ДАЦГ, фонд Обласна управа Беране и Будва 1914-1915, фасцикла 6.
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отарасио полицијске дужности која ми је била и остала одвратна 
цијелог живота“. За секретара Обласне управе именован је војвода 
Петар Војводић из Црмнице.16

Бока Которска, над којом доминира Ловћен, била је посијле Пуле 
главна аустроугарска поморска база и ратна лука на Јадранском 
мору. Због таквог положаја била је претворена у најјачу поморску 
тврђаву и припремљена за најјачу поморску базу и ратну луку, за 
рат против Антантиних поморских и црногорских копнених снага. 
Аустро-Угарска је у Боки направила велики број утврђења, ограђе-
них зидом, рововима и бодљикавом жицом, међусобно телефонски 
повезаних. Аустро-Угарска је имала добро изграђену друмску мре-
жу, затим жељезничку пругу Сарајево-Зеленика, тако да је добро 
организовала повезаност дуж фронта са позадином. Аустроугар-
ска војска је према Црној Гори имала дефанзиван, а према Србији 
офанзиван карактер.

Бројчано слаб и технички недовољно опремљен, Ловћенски 
одред није био способан да предузме офанзивну операцију про-
тив непријатеља, који се налазио у јаким утврђењима у Боки. Са 
застарјелом артиљеријом и са недовољно муниције необучено 
људство није било у стању да поруши утврђења и да се супрот-
стави аустроугарској ратној флоти. Лошем укупном стању на 
ловћенском фронту доприносиле су искључивост и сујета краља 
Николе, заједно са праксом да на кључна мјеста поставља сино-
ве и подобне, а не способне људе. Око постављања команданта 
Ловћенског одреда дошло је до неслагања између краља Николе, 
као Врховног команданта војске и владе. Краљ је имао намјеру 
да за команданта постави најмлађег сина Петра који је имао чин 
бригадира-генерала. У почетку се надао да ће једног дана можда 
ослободити Боку, па је зато желио да јединице које уђу у Боку 
буду под командом једног члана династије. Влада је сматрала 
да књаз Петар нема довољно способности, а ни озбиљности за 
командовање, па је тражила да за команданта Одреда буде по-
стављен дивизијар Митар Мартиновић. Нађено је компромисно 
решење, за команданта Одреда именован је дивизијар Митар 
Мартиновић, с тим да се за команданта у најскоријој будућности 
изабере краљевић Петар. Мартиновић је на том положају остао 

16  Нико Хајдуковић, Мемоари, ЦИД, Подгорица, 2000, стр.170.
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само петнаест дана, до 20. августа 1914. године када је смијењен 
и постављен за команданта Херцеговачког одреда, умјесто ди-
визијара Јанка Вукотића. Умјесто дивизијара Мартиновића, за 
команданта Ловћенског одреда постављен је књаз Петар, који је 
на том положају остао до пада Ловћена. Одлука о постављању 
књаза Петра за команданта Ловћенског одреда била је несрећно 
рјешење, не само за Одред него и читаву црногорску војску.

Командант је 21. августа издао наредбу којом је Одред по-
дијељен у три одсјека:

− Ловћенски одсјек од Будве до ушћа ријеке Бојане: 
Црмничко-приморска бригада (3 батаљона), 
Муслиманска бригада (3 батаљона) - свега 6 батаљона; 
8 пољских топова и 1 хаубица;

− Средњи одсјек од Кука до Будве: Црмничко-приморска 
бригада (2 батаљона), Ријечко-љешанска бригада (3 
батаљона) - свега 5 батаљона; 2 брдска топа, 2 пољска 
топа и 2 митраљеза;

− Лијевокрилни одсјек: Катунска бригада (2 батаљона) и 
18 топова разног калибра.

У Одреду је било свега 13 батаљона, 2 митраљеза и 31 топ - ја-
чине 7000 људи.17

Аустроугарске снаге на фронту Ловћенског одреда имале су та-
кође одбрамбени задатак. Оне су у почетку рата имале 22 батаљо-
на, 116 митраљеза и 238 артиљеријског оруђа разних калибара, са 
око 22.000 људи, не рачунајући жандармеријске и граничне једи-
нице. Аустроугарске снаге биле су у знатно бројнијој надмоћи: у 
људству 2,3:1, а у митраљезима и артиљерији 7:1. Освајање Ловће-
на обезбиједило би Боку Которску од напада црногорске војске, 
а аустроугарској војсци омогућило да директно угрози најмању 
престоницу у Европи - Цетиње. До напада на Ловћен није дошло 
због става Италије која је све до маја 1915. године била неутрална 
земља, а имала је империјалистичке тежње на Балкану. Италија се 
није могла помирити са тим да Аустро-Угарска заузме Ловћен, јер 

17 Др Новица Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, Унирекс, Подгорица, 2015, 
стр.89.
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би, она по њиховом мишљењу задобила коначно превласт на Ја-
дранском мору, него су своју неутралност везали за неповредивост 
Ловћена. Министар спољних послова Аустро-Угарске, гроф Берт-
холд, тражио је од начелника аустроугарског штаба да се у рату са 
Црном Гором обуставе операције на ловћенском фронту.

Аустроугарска која се повукла са уског приморског коридора 
из Спича, Паштровића, Будве, блокирала је својим ратним бродо-
вима приморски појас од барске луке до Боке. Црна Гора није има-
ла ниједан бојни брод. Француска и британска флота допремале 
су Црној Гори војну и хуманитарну помоћ. Француска флота под 
командом адмирала Буе де Лапејрера упловила је 15. августа у Ја-
дранско море, а већ 16. августа пресрела аустроугарске бродове, кр-
старицу „Зенту“ и разарач „Улан“. Дванаест француских оклопњача 
допловиле су са југозападне стране Јадранског мора и устремиле 
се на аустријске ратне бродове који су се налазили у црногорским 
водама између Спича и Будве. Чим су спазили француске бродо-
ве, аустријски ратни бродови почели су бјежати према сјеверу у 
близини обале. Видјевши да не може успјети да се повуче ка Боки, 
капетан фрегате Паул Пахнер из Марибора наредио је приближа-
вање Кастел Ластви. Разарач „Улан“ био је много бржи, успио је да 
се извуче и стигне у Боку. Аустријска крстарица Зента је погођена 
и за неколико минута потопљена у близини Кастел Ластве. Битка 
је почела у 9.15 сати и трајала 40-ак минута. Од укупно 340 мор-
нара спасило се њих 120, који су пливањем дошли до острва Света 
Недјеља.18 Црногорска војска је дошла по малаксале војнике, који 
су постали црногорски заробљеници. Заробљени војници смјеш-
тени су, нахрањени и преобучени у командној станици у Кастел 
Ластви, након чега су спроведени на Цетиње. Након капитулације 
Црне Горе војници су пуштени из заробљеништва, али радост са-
везника била је кратког вијека. У Војној болници у Будви лијечило 
се 14 морнара са Зенте, међу њима и машински поручник Вјенче-
слав Бућа, Хрват из Биограда крај мора. Они су у неколико навра-
та одвођени на Цетиње.19 Савезничка флота држала се далеко од 
Црногорског приморја, или је само с времена на вријеме пратила 
транспорте са храном и другом робом до Бара.

18 Вјесник, 3.август 1914, бр.59, стр.1.
19 ДАЦГ, фонд Команда ратних заробљеника 1912-1915, фасцикла 1.
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Аустроугарска крстарица Зента

На фронту Ловћенског одреда до октобра 1914. године није било 
важнијих догађања, изузев пушкарања између патрола и повре-
меног артиљеријског дејства. Због застарјелости и ограничене 
количине муниције, дејство црногорске артиљерије није постигло 
нарочити ефекат. Средином августа мјесеца у борбама у Радано-
вићима, чета горњо-брчелска заплијенила је два топа. Врховна ко-
манда упутила је честитку.20 Аустријанци су узвратили и са мора 
бомбардовали Грбаљ. Највећу топовску навалу издржали су села 
Главати и Вишњева, гдје су уништене многе куће.21 Са аустроугар-
ских бродова гранатиран је Кошљун, Борете и Паштровићи.

Аустроугарски новац губио је куповну моћ. Црногорска власт 
у новоослобођеним крајевима тражила је од становништва да ау-
строугарску круну замијени за црногорски перпер. Министарски 
савјет донио је одлуку да се аустријске новчанице могу замијенити 
на држаним благајнама до 15. септембра.22

У Будви је 25. септембра прослављен седамдесет трећи рођен-
дан краља Николе. Том приликом је предсједник општине Ср-
зентић издао проглас пун националног заноса у коме каже „да се 
помоли Богу за дуг живот онога који је из ране младости тежио 
да витешкој браћи Бокељима скине ланце и придружи их својој 

20 Исто, 25.08.1914. бр.72. стр.1.
21 Митрофан Бан, Животопис или Успомене из живота митрополита Митрофана Бана, 

Обод Цетиње, стр 460.
22 Вјесник, 29.08.1914. бр.74.
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милој Црној Гори“. У десет сати пред црквом је постројена чета 
Брајића за одавање војних почасти. Црква је била пуна народа, а 
чинодејствовао је овдашњи парох Божидар Митровић који је одр-
жао бесједу, у којој је казао „Данашњи дан је радостан и весео за све 
поданике Краљевине Црне Горе, јер је 25. септембра 1841. године 
засијало оно српско сунце, које својим сјајем и данас сија на обзо-
ру Краљевине Црне Горе“. Послије благодарења, чиновништво и 
грађани предвођени обласним управитељем Зеновићем упутили 
су се у мјесну команду гдје је наступило народно весеље.23

Током Првог свјетског рата на острву Мамула код Херцег Но-
вог постојао је логор за политичке затворенике са простора Боке и 
других дјелова Далмације. На њему су били заточени сви они који 
су били пројугословенски оријентисани, између осталих и Мило 
Перазић и Душан Суђић из Паштровића.

Кастелластвански парох Васо Ковачевић из Пријевора код Бу-
две, ухапшен је првих дана рата и послат у логор Комаром. Након 
одласка у затвор Васа Ковачевића, на мјесту пароха у Кастел Ла-
стви замијенио га је парох режевићки Иларион Бечић, који је по 
потреби обављао службе и у Буљарици.24 

Милан Срзентић, млади поморац из Боке заједно са коман-
дантом брода Радијум Филипом Хаџијом из Оребића на Пељешцу, 
ухапшен је због завјере против Аустро-Угарске. Хаџија је на суђењу 
пред ратним судом покушао да заштити Срзентића али није успио. 
Обојица су стријељани 17. септембра на херцегновској тврђави 
Шпањоли. Приликом стријељања Срзентић је узвикнуо „Живјела 
Србија“. Инспирисан страдањем овог младог Паштровића, пјесник 
Војислав Илић Млађи написао је пјесму „Како умире Далматинац“.25 
Овакви поступци аустроугарских власти утицали су на многе Бо-
кеље да пређу на страну црногорске, а касније србијанске војске.

Као и у балканским ратовима, црногорској војсци прикључио 
се велики број становника Двојне монархије са простора Боке. 
Доласком црногорске војске на подручје будванског краја, преко 
200 мушкараца изнад 42 године старости, који нису мобилисани 
у аустроугарску војску, пријавило се у Ловћенски одред. Заједно 

23 Глас Црногорца, 3.10.1914, бр.54, стр.2.
24 ДАЦГ, Архивски одсјек Будва, фонд Управитељство општине Будва, фасцикла 1916.
25 Капетан Милан Срзентић ( 1893-1914), Годишњак Поморског музеја у Котору, књ. 

II/1953, стр.16.
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са другим Бокељима који су се налазили на раду у иностранству, 
највише у Америци, стигло је око 400 добровољаца. Од њих је фор-
миран Бокешки добровољачки батаљон на чијем челу се налазио 
поручник Ристо Хајдуковић из Црмнице. Близина Црне Горе и рано 
напуштање будванске области од стране царске војске, омогућила је 
њеном становништву да лако ступа у редове црногорске, а касније и 
србијанске војске. Један број добровољаца из Паштровића, Брајића, 
Маина и Грбља кренуо је из Цариграда преко Солуна, Скопља, Ми-
тровице и Пећи стигао својим кућама. Од свих општина у Которском 
котару највећи број добровољаца дала је паштровска општина. 

Цетињски „Вјесник“ у чланку „Бокељи пред краљем“ преноси 
да је Бокеље који су дошли из Америке примио краљ Никола ав-
густа 1915. године на Цетињу. „Довела их је и скупила родољуби-
ва жеља да ступе у црногорску војску и да свој живот жртвују за 
слободу српског народа“. Краљ их је поздравио и захвалио што су 
превалили толики пут да ступе у редове црногорске војске и час 
свете борбе за остварење снова наших старих.26

Поред добровољаца из разних крајева свијета, у будванску об-
ласт дошло је пет добровољаца из Србије, родом из Сплита, који 
су са Цетиња упућени у Приморску област. Они су распоређени 
по општинама. Осим поменутих Врцана и Шареа, Хот је био по-
стављен на млину код Светог Стефана, Вуловић у општини Суто-
море, а Ковачић на млинове у Ријеци Режевића. Кад су дошли у 
Будву Хот, Шаре и Вуловић изашли су да се прошетају. У вријеме 
када су се налазили са Врцаном под мурвама, поред њих је прошао 
коњички поручник Рако Ђурковић из штаба књаза Петра. Ђурковић 
је измислио неко непристојно држање Вуловића, позвао га и опом-
енуо. Овај се није сматрао кривим и реаговао је на опомену, након 
чега га је Ђурковић ошамарио. Настала је гужва али су пролазници 
раздвојили завађене стране. Извјештај о овом догађају достављен 
је изасланицима Србије на Цетињу и тражена је реакција владе 
Србије. Инжињерски пуковник Нешић дошао је у Будву и извршио 
увиђај. Доказана је невиност Вуловића. Члановима књажевог шта-
ба није било угодно да гледају добровољце у униформи Србије са 
шајкачама на глави. Када је за начелника црногорске Врховне ко-
манде именован србијански генерал Божидар Јанковић, прекаљени 

26 Вјесник, 26.8.1915, бр.55, стр.2.
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ратник из српско-турских ратова и Балканског рата, он је обишао 
цијелу територију од Бара до бококоторских утврђења. Свуда гдје је 
прошао био је неописиво поздрављен од становништва.У Будви су 
у његову част организоване манифестације. То није било по вољи 
људима у штабу књаза Петра, па је том приликом изударан један 
католик Словинић.27

Будва - Пазар

Посада у Кастел Ластви, која је била под командом лијевокрилне 
колоне Ловћенског одреда, састојала се од двије паштровске чете. У 
извјештајима команде посаде видимо да су се у Кастел Ластви нала-
зила 74 борца, 2 неборца, 23 пушке московке, 50 маузерки и 3 пушке 
берданке. Стање муниције било је следеће за московку 1775, за мау-
зерку 5704, берданке 115, у резерви 2917 фишека. Прва паштровска 
чета чинила је стажарску службу на Светом Стефану гдје се налазило 
10 војника од којих су 3 стално чинили патролу, остали за евентуал-
не догађаје и стражу код цркве. Друга патрола била је распоређена 
од Црвене стијене до Св.Јована, а трећа од Црвене стијене до Куфина, 
обје по 3 војника. Патролу у Кастел Ластви чинила су 2 војника дању, 
а 4 војника ноћу. На Црвеној Стијени била је стража од 4 војника, а 
на Лазарету стража од 5 војника. Друга паштровска чета држала је 
стражу на Малом брду са 4 војника и појачава ноћну стражу у Кастел 
Ластви са 2 војника, од Кастел Ластве до Куфина 3 војника. Свака па-
тролна као и стражарска служба траје 24 сата. Почетком 1915. године 
у Будви су била стационирана 64 војника и 8 небораца, а у будванској 
болници 5 рањених и 19 болесних војника. У затвору је било 12 осо-
ба. У Будви су се наизмјенично мијењале брајићка и маинска чета.28 

27 Нико Хајдуковић, Мемоари, ЦИД, Подгорица, 2000, стр.175.
28 ДАЦГ, фонд Министарство Војно-Ловћенски одред-команда лијевокрилне колоне 

Грбаљ 1915, фасцикла 1.
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Дневно следовање за сваког војника повећано је са 375 грама на 600 
грама хљеба и 500 грама меса. Ова наредба важила је и за војнике 
бојанског сектора, посаде у Спичу и Паштровићима.29

Кастел Ластва за вријеме Првог свјетског рата

Велике невоље будванима задавали су аустроугарски авиони који 
су с времена на вријеме летјели над црногорском територијом и 
бацали бомбе на Будву. Авиони су бацали и пропагандни мате-
ријал. 12. новембра бацили су летке, којима су величали аустро-
угарске успјехе и војне обвезнике од 17 до 42 године старости са 
територија Паштровића, Спича и Грбља позивали на војну дуж-
ност, иначе ће бити сматрани за војне бјегунце и према њима ће се 
примијенити војни кривични закон. Крајем новембра аустроугари 
су бацили двије бомбе близу града. Крајем априла 1915. године 
авиони су избацили на Будву двије, а на Брајиће три бомбе, које су 
експлодирале али нијесу направиле никакву штету. Хидроплани-
ма који су такође често надлијетали Будву, база је била у Кумбору.

Аустроугарска флота из Боке била је од првог дана веома актив-
на, ангажована против црногорске војске на ловћенским положаји-
ма, а посебно на блокирању приморског појаса од Медове до Будве. 
Пет аустроугарских топовњача упловило је у барску луку 1/2. мар-
та 1915. који су пристаниште и магацине тукли непријатељском 
ватром. Истовремено се искрцало 40 војника који су запалили ма-
гацин хране који се налазио на кеју. Посада из Кастел Ластве, као 
и Мркојевићки и Улцињски батаљони стигли су са закашњењем.

29  Исто, фасцикла 2, бр. 2744.
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Вијест да је Италија објавила рат Аустроугарској и Њемач-
кој убрзо се проширила кроз новоослобођено Приморје. Тишину 
мајске ноћи будванским градом прекинула је војна музика, а народ 
је пјевао патриотске пјесме. Прочитани су прогласи краља Николе 
и краљевог зета италијанског краља Виктора поводом објаве рата. 
Народ је назрдављао краљу Николи и италијанској краљици Је-
лени, а војна музика је интонирала италијанску химну. Народ је 
клицао и руском цару Николају II и његовој побједоносној војсци.30

Ловћенски одред није водио значајније борбе као Санџачка 
војска и Херцеговачки одред, зато није имао већих губитака. Од 
почетка рата до априла 1915. године Одред је имао 120 погинулих, 
умрлих од рана и тешко рањених, што износи 1,4 % њеног састава.31

Црногорска војска је била формирана на територијално-пле-
менској основи, слабо обучена, а располагала је са слабим наору-
жањем. Недисциплина, самовоља и суревњивост лична и племен-
ска, ривалство међу официрима биле су честе појаве у Одреду. Уз 
то су дошли предратни политички сукоби, који су настављени то-
ком рата. Ове слабости нарочито су се увећавале када је србијанска 
војска одступала 1915. године кроз Црну Гору. До трупа Ловћенског 
одреда долазиле су вијести да краљ Никола има тајни споразум са 
Аустро-Угарском. Те су вијести ширене након окупације Скадра од 
стране црногорске војске, као и након састанка команданта Одре-
да књаза Петра са Густавом Хубком, до кога су дошле 11.06.1915. 
године у селу Лазаревићи. Морал код војске и народа потпуно је 
пао, старјешине су изгубиле вјеру у своје јединице, а војници јавно 
говоре да постоји споразум са Аустро-Угарском. Добар дио војни-
ка, највише из Доњо-црмничке бригаде са фронта према Котору и 
Тивту често је напуштао своје положаје и одлазио кући у Црмницу 
да помогне својим породицима у обрађивању земље.

Главни штаб Ловћенског одреда прешао је средином октобра 
1914. године на Пријевор у кућу попа Ковача, гдје је остао до поло-
вине децембра када је прешао у Будву, са чиме се сложила и врхов-
на команда. На пазару, принца и његов штаб дочекали су грађани, а 
предсједник општине Срзентић одржао је дуг говор. На добродошли-
ци књаз је прочитао унапријед припремљен говор, након чега је на 

30 Вјесник,19.мај1915, бр.36,стр 1.
31 Др Новица Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, Унирекс, Подгорица, 2015, 

стр.275.
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коњу у пратњи музике ушао у град. Грађани су се упутили на литур-
гију у цркви Св.Тројице. Појавом аустроугарског авиона изнад града, 
народ се разбјежао. Принц Петар се уселио у стан Вушковића иако је 
за за њега била припремана кућа жупника Росића, који се за вријеме 
црногорске управе није налазио у Будви, него је емигрирао.32 

О принцу Петру ондашњи министар Љубо Бакић каже: „Принц 
Петар се сматраше неискусан и лакомислен младић и доста на-
стран. Својим неозбиљним понашањем у Будви донесе доста не-
прилика Црној Гори и хармонији у војсци“.33 

За књаза Петра постоји доста индиција да је био аустрофилски рас-
положен. Говори се да је са представницима аустроугарске команде 
у Боки Которској одржавао тајне везе, да је приликом пада Београда 
наредио да се у његовом штабу свира њемачка и аустроугарска хим-
на, чак и да је приредио свечани ручак. Књаз Петар је два пута недељ-
но тајно слао агенте аустоугарској команди у Котору. Новинар Стево 
Богдановић који је боравио на Цетињу 1915. године, доноси изјаву 
неког Микијеља Србина из Грбља, који говори о цетињској страховла-
ди и пустошењу Грбља, Будве и Паштровића. Доласком штаба књаза 
Петра у Будву заведен је терор сличан аустријском терору. Будва је 
постала филијала цетињског двора. У њој су смјештени штаб, перја-
ници, полиција са „читавом хордом цетињских, дворских шпијуна“. У 
Будви су се читали аустријски листови, прогонили Паштровићи који 
су у својим домовима држали слике краља Петра и престолонасљед-
ника Александра. Кад је Варшава пала у њемачке руке, Будва је била 
окићена под изговором да су Руси добили једну велику битку. Ста-
новништву будванског краја реквирирали све што је имало, а ништа 
нису исплатили. У Горњем Грбљу је запаљена општинска дворана, 
која је Грбљане коштала 50.000 круна. Грбљани су се због поступака 
књаза Петра жалили краљу Николи. Позната су тројица Грбљана која 
су убијена од стране црногорске војске. Предсједник општине Грбаљ 
Никола Вукaдиновић убијен је у близини манастира Подластва, а 
убијени су и Вуко Лазаревић и Марко Мариновић.34

32 Паво Микула, Кронологија неких збивања на нашој обали 1914. године, Прилози 
повијести отока Хвара, 1988, стр.58.

33 Др Новица Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, Унирекс, Подгорица, 2015, 
стр.129.

34 Богдановић Стево, Како је Црна Гора заведена за Голеш планину, Њујорк 
1917, стр. 11-35.



148

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Будва почетком ХХ вијека

Командант аустроугарских трупа у Босни и Херцеговини и 
Далмацији, генерал Саркотић, који је на тој дужности замијенио 
генерала Оскара Потјорека, од првог дана пажњу је усмјерио на 
освајање Ловћена. Послије консултација и темељне припреме 
одлучио је да главни удар буде изведен правцем Котор-Ловћен-Це-
тиње-Подгорица. Саркотић је одлучио да се напад на Црну Гору 
изврши између 1. и 10. јануара 1916. године.

Главнина Ловћенског одреда, око 8.000 бораца била је сконце-
трисана на одбрану Ловћена. Однос је био у пјешадији око 6:1, а у 
артиљерији 12:1, у корист аустроугарске војске. Саркотић је са бро-
да „Далмат“ који је био усидрен у Кртолском заливу командовао 
нападом на Ловћен. У правцу Будве, Саркотић је ангажовао бригаде 
Сорсићеве групе Шист и Штрајт, уз снажну подршку ратних бродо-
ва у заливу Траште. Врановић је заузет 8. јануара послије подне, а 
нападнута је Црмничко-приморска бригада на линији Прчја глава. 
Група Сорсић ослањала се на 47. пјешадијску дивизију источно од 
Сутваре. Штаб Ловћенског одреда прешао је из Будве у село Горо-
виће, мада није утицао на потчињене трупе. Нико из штаба није 
изашао на Ловћен, него се штаб увече вратио у Будву. Несхватљиво 
понашање команданта Одреда да буде 30 сати одсутан са бојишта. 
Послије пада Кука 9. јануара, књаз Петар долази из Будве на Цетиње 
и обавјештава краља Николу о паду главног положаја. Предвече 
10. јануара краљ је смијенио књаза Петра са дужности команданта, 
а на његово мјесто поставио бригадира Луку Гојнића. Али било је 
касно, јединице Ловћенског одреда захватило је потпуно расуло. 
Одред је изгубио сву артиљерију. Штаб Ловћенског одреда није 
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дорастао свом задатку. Књаз Петар, ни својим војним способности-
ма ни другим квалитетима није одговарао положају на ком се на-
лазио. Бригадиру Ђуровићу наређено је да повуче Горњоцрмнички 
батаљон ка Поборима, Доњоцрмнички батаљон према Брајићима. 
Новоформираном батаљону наређено је да се задржи на Голишу и 
да одржава везу са црмничким батаљонима. Бокешки добровољач-
ки батаљон повукао се на Мајсторе. Деветог јануара рано изјутра 
командант Одреда са својим штабом, отпутовао је из Будве на Це-
тиње. Група Сорсић, предузела је напад дуж морске обале према 
Будви и заузела Прчију главу. Она је у свом наступању избила на 
линију Мачкова гомила - Шишић. Бокешки добровољачки батаљон 
повукао се тог дана на Обзовицу. Напад је настављен и 10. јануара, 
бригада Шис стигла је до линије Пријевор - Ластва, а сјеверно бри-
гада Штрајт освојила је вис Голиш. На тим положајима налазила се 
Црмничко-приморска и Зетска бригада. Горњоцрмнички батаљон 
умјесто да иде на Мајсторе гдје му је било наређено, повукао се 
на Брајиће, гдје је био упућен Доњоцрмнички батаљон.35 Падом 
Кука, а затим десетог јануара Штировника, одбрана Ловћена била 
је сломљена. Пад Ловћена значио је и крај Црне Горе. Црногорци 
су истог дана напустили Будву. Бригада Штрајт заузела је Будву и 
Кастел Ластву. Правац према Бару остао је незаштићен. У данима 
општег колапса црногорске државе дивизијар Митар Мартиновић 
савјетовао је добровољцима из Херцеговине и Боке да се повуку 
за Албанију, јер ако остану биће повјешани од стране непријатеља 
као његови поданици.

Према договору између краља Николе и регента Александра 
добровољци из црногорске војске требало би да буду прихваћени 
од стране србијанске војске. Око 2.000 добровољаца у црногорској 
војсци предато је у Љешу пуковнику Милошу Васићу од стране 
њиховог команданта Данила Гатала. Они су се укрцали на двије 
лађе у Драчу и одатле пребачени на Крф. Они који су остали на 
простору Црне Горе већином су похватани и поубијани током 
1916. године.36 

35 Ракочевић Новица, Ловћенски одред у Првом свјетском рату 1914-1916.године, Исто-
ријски записи 1/1966,стр.302-306.

36  Гулић Милан, Бокељи на страни Србије у Првом свјетском рату, Просвјета, Херцег 
Нови 2015, стр.74,75.
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SOLUNSKI FRONT I BUDVANI – DOBROVOLJCI 
U I SVJETSKOM RATU

Pretpostavljam da se malo zna o Solunskom frontu-jednom od značaj-
nih ratišta I svjetskog rata 1914-1918. godine. Još manje se zna o uče-
šću naših dobrovoljaca na njemu. Neopravdano su zaboravljeni i brojni 
Budvani, kojih je na Solunskom frontu bilo više od hiljadu. Odasvuda 
su hrlili na Solunski front. 

Pravo govoreći o tim dobrovoljcima se i nije imalo odakle ni sazna-
ti-naučiti. Možda ni danas u školskim udžbenicima nema pune istine o 
njima.

Ima, dakle puno razloga da u mom kazivanju posvetim punu pažnju, 
upravo – dobrovoljcima na Solunskom frontu.

*
Upravo se navršava 100. godišnji jubilej od završetka Prvog svjetskog 
rata i naše veličanstvene pobjede u njemu. Pobjede koja je omogućila 
stvaranje prve zajedničke države njenih naroda i zemalja. Sve zemlje 
svijeta obilježavaju sa ponosom ovaj događaj, pogotovo one zemlje čiji 
je to rođendan.

Prvi svjetski rat je bio najveći u dugoj istoriji ratova od kojih su 
neki bili i stogodišnji. U njemu su učestvovale brojne države, bezmalo 
sa svih kontinenata, sa oko 70. miliona mobilisanih vojnika. Trajao je 
od 1914. pa do 1918. godine. U ratu je srušeno čak 5 carstava. Niti jedno 
više nikada nije obnovljeno. Na drugoj strani, stvoreno je desetak novih 
država; među njima i Jugoslavija - prva zajednička država naših naroda 
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i zemalja, koje, na žalost, više nema. Ostalo je naše bogato sjećanje na 
nju, kao na antičku Grčku, na primjer, imperijalni Rim ili vizantijsku 
tradiciju. 

Solunski front je bio jedan od najznačajnijih frontova u ovom dijelu 
Evrope, zahvaćene Prvim svjetskim ratom. Rješavao je ključna vojnička 
pitanja uvijek nemirnog Balkana i ne samo Balkana. Komandant Solun-
skog fronta bio je legendarni francuski maršal Franše d’ Epere. Njegovi 
saradnici su bili proslavljene srpskе vojvode Petar Bojović i čuveni Ži-
vojin Mišić. 

Solunski front je otvoren još 1915. godine da bi pomogao srpskom 
zbjegu i srpskoj vojsci u povlačenju preko gudura Albanije ka ostrvima 
Grčke. Oslobodilačka ofanziva na Solunskom frontu krenula je 15. sep-
tembra 1918. godine.

Priču o Solunskom frontu nastaviću, citatom iz naredbe vojvode 
Živojina Mišića o proboju Solunskog fronta:

- Moja zapovijest proizilazi iz osećanja celog našeg naroda... 
Iza vas je mučenički put na ledenim stazama Arbanije... Iza 
vas je Krf „ostrvo bola i ponosa“... Iza vas je gostoljubivi So-
lun, koji će od sada biti i grad naše istorije... Pred vama su 
oni koji su vas lomili, a nisu vas slomili... koji su slavili naš 
nestanak..., koji su mučili vaše majke i ubijali našu djecu... 
Pred vama je (njemački) feldmaršal fon Mekenzen, koji je 
krećući na nas, poručio svojim vojnicima:

- Vi polazite na Srpski front... Srbi su narod koji voli Slobodu 
i koji se bori i žrtvuje do posljednjeg. Pazite da nam ne po-
mrače slavu i ne kompromituju dosadašnje uspjehe“. 

Svoju naredbu Vojvoda Mišić je završio riječima: „Juriš u otadžbi-
nu!... Vratite pravdu istoriji!“

Borbe na Solunskom frontu su bile žestoke duž svih 450km, koliko 
je bio dugačak Solunski front. U njima učestvuje po 626.000 vojnika sa 
obje strane fronta. Dakle preko 1.300.000 vojnika. Među njima, na stra-
ni saveznika učestvuje 134.000 vojnika srpske vojske. Saopštiću i ovaj 
manje poznat podatak. Među dobrovoljcima je bilo i oko 50.000 bivših 
austrougarskih vojnika koje je Rusija zarobila na Istočnom frontu pa 
ih vratila na Balkanski front. Inače, Carska Rusija je aktivno pomagala 
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Srbiji i Crnoj Gori. Sličnu pomoć je davala i Sovjetska Rusija, nakon 
Oktobarske Revolucije 1917. godine.

U dnevnom zapisu jednog srpskog oficira, nadalje, čitamo:

- „Junaci, kucnuo je čas da i mi pođemo u Otadžbinu i da pro-
tjeramo neprijatelja iz nje... Budite spremni za juriš. Prekr-
stite se i desnom nogom krenite!“ (Vera nas je održala; njojzi 
hvala!)

Komandant Franše d’ Epere ostavio je zapis: „Sada sve zavisi od 
srpske vojske!“

Vojvoda Mišić naređuje: „U smrt, samo ne stajati! Do posljednje 
snage!“

Samo za dva dana borbe, Front je bio probijen u dužini od 25 km. Sa 
druge strane Fronta, njemački komandant javlja: „Srbi napravili klin 50 
km dubok i 40 km širok.“

Predsjednik Engleske vlade Lojd Džordž bilježi da je na Solunskom 
frontu dat „smrtonosan udarac Centralnim silama“. Njemački car Vi-
lhelm II Hoencolern prekorijeva svog rođaka – bugarskog kralja Fer-
dinanda I Koburgu riječima: „62.000 srpskih vojnika odlučilo je ispod 
rata. Sramota!“

Ovaj ratni dnevnik završićemo podatkom da je 45 dana od proboja 
Solunskog fronta, u borbenom maršu dugom 700 km, oslobođen Be-
ograd 1. novembra 1918. godine u 10 sati i 30 minuta. A potom i sva 
Crna Gora i Boka Kotorska – u novembru 1918.

Jugoslovenski pešadijski puk oslobađa Podgoricu, polovinom no-
vembra 1918. godine nakon trodnevnih borbi. Nastojao je da oslobodi 
Boku Kotorsku prije italijanskih svezničkih jedinica koje su krenule 
iz Skadra. I u tome se uspjelo: Kotor je oslobođen 6. novembra 1918 
(+13=19), Budva, istoga dana, a Herceg Novi 7. novembra (20), gdje su 
poražene Autrougarske vlasti predale komandu tek formiranom Narod-
nom vijeću, kakva politička tijela su osnovana i u drugim jugosloven-
skim krajevima.

Sačuvani pisani dokumenti: često su to dnevnici, svjedoče o odu-
ševljenom dočeku oslobodilačke vojske. Tako u jednom zapisu piše: „Od 
silnoga svijeta nije se moglo pristupiti“ u Herceg Novom. U Kotoru su 
oslobodioci „najsvečanije pričekani i velikom radošću i oduševljenim 
klicanjem pozdravljeni“. Takvi zapisi su sačuvani i iz drugih gradova. 
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Pročitaću i sličan zapis iz Danilovgrada: „Nema ni ljepšeg, ni sjajnijeg 
ujedinjenja – u cijeloj svjetskoj istoriji, od ovog našeg ujedinjenja. Samo 
tako ujedinjeni ponosno ulazimo u veliku, moćnu i zajedničku državu 
Srba, Hrvata i Slovenaca – u našu divnu Jugoslaviju!“

Nauka je odavno zapazila da je ujedinjenje nadmoćno nad bilo ko-
jom drugom idejom. Alternativu ujedinjenu 1918. godine zapravo niko 
nije ni nudio. I sam Gospodar je deklarativno bio za ujedinjenje vasko-
likog srpstva, ali sa njegovim prvjenstvom. Ujedinjenje 1918. godine je 
trasiralo evropski put Crne Gore, kojim ona želi da i danas korača.

*
U daljem izlaganju posebnu pažnju posvetićemo našim dobrovoljcima 
koji su pošli na Solunski front, praktično, iz svih zemalja svijeta, gdje 
su dospijevali „trbuhom za kruhom“ ili na drugi način. I, naravno, 
brojnim dobrovoljcima iz svih mjesta Boke Kotorske i posebno dobro-
voljcima sa teritorije današnje Budve. Zov zavičaja u nevolji nosili su 
u sebi, svaki pojedinačno. I svi zajedno. Uvijek su ga osjećali iz dubine 
svoje duše. A u stvari iz duboke tradicije svojih predaka. Svrstavajući 
se u borbene jedinice, oni su polagali zakletvu. Od poodavno već sku-
pljam i analiziram te zakletve. Za ovu priliku odabrao sam zakletvu 
našeg dobrovoljca iz Amerike, inače, rodom iz Grblja, koju ću ad litte-
ram citirati: 

„Zaklinjem se sinovskom ljubavlju svoga roda, zaklinjem 
se slovenskom krvlju svoga oca i plemenitim mlijekom majke 
svoje; zaklinjem se patničkim pepelom naših predaka; svetim 
prahom rođene grude naše, zaklinjem se dubinom našeg Ja-
dranskog mora, visinom neba, velikim suncem slobode – da ću 
stajati junački, neustrašivo – rame uz razme, bok uz bok srpske 
i crnogorske vojske – u svetoj borbi za oslobođenje i ujedinje-
nje Jugoslovena i svih jugoslovenskih zemalja – do posljednjeg 
daha, do zadnje kapi krvi. Tako mi pomogao veliki Bog – prava, 
pravde i slobode“. 

Zapažamo da u njoj ima dosta i narodnog i vjerskog, državnog i 
nacionalnog. A ponajviše onoga tradicionalnog što Marko Miljanov 
podvodi pod čuveno čojstvo i junaštvo. Tome bi još dodali da zakletva 
odiše zajedništvom svih jugoslovenskih naroda. 
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O našim dobrovoljcima se, na žalost, do sada malo znalo. Priča o nji-
ma više je sačuvana u nezabilježenim anegdotama. Jedna od njih kazuje 
da su naši dobrovoljci i iz prekookenaskih zemalja zajmali novac da bi 
kupili putničku kartu za brod, koji ih je vozio u ratom zahvaćeni zavičaj. 
Nisu stigli da zarade novac; rat je bio brži. A zov zavičaja je dopirao do 
njih. Posebna priča je stradanje na stotine dobrovoljaca kod Medove, 
na domaku ratišta. Jedan od preživjelih mi je poodavno pričao kako su 
putovali i kako su dospjeli na Solunski front itd. 

Prema najnovijim podacima, dobrovoljaca je bilo toliko da je u ko-
načnoj ofanzivi za proboj Solunskog fronta bila formirana Dobrovoljač-
ka divizija sastavljena od pripadnika svih jugoslovenskih naroda, među 
kojima su bili i tzv. „prebjezi“ iz Austrougarske vojske i zarobljenici 
iz Rusije. Među njima je bilo na hiljade Bokelja. Mnogi od njih su još 
1915. godine pošli, zajedno sa Srpskom vojskom – na put Golgote (I kad 
nam muške uzmete živote – grobovi naši boriće se s vama!). Taj put 
ih je vodio preko Crne Gore i čuvene Mojkovačke bitke na Božić 1915. 
godine i „Krvavih badnjaka“, pa preko gudura Albanije, sve do Soluna i 
poznatog Solunskog fronta. 

Samo iz tada malene Budve bilo je 1050 dobrovoljaca, popisanih 
imenom i prezimenom. Polazeći u dobrovoljce svojevoljno i dobrovolj-
no oni su željeli da tako sačuvaju sve ono što su im preci ostavili u 
amanet: slobodu i ponos. Bili su puni hrabrosti i dostojanstva. Jedan od 
njih kazuje: „Moj pradjed je obišao čitav svijet kao pomorac. Stigao je 
da bude dobrovoljac u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu“. 

Odista ih nije trebalo pozivati u borbu i podsjećati na patriotsku 
obavezu. Od malih nogu su navikli na taj – zov zavičaja, zov domovine. 
Spremni da je brane od svakog tuđina.

Na kraju izlaganja naglasiću da je Balkan, i mi na njemu kroz svoju 
istoriju - najmanje bio balkanski. Svi su ga, nekako, htjeli za sebe. Oni 
najmoćniji su ga promovisali u „ničiju zemlju“, pa zatim i u „bure ba-
ruta“ i „Bosforskog bolesnika“. Istoriografija ga je tretirala kao „istočno 
pitanje“. Nikako da bude svoj, kao što je to, na primjer, Amerika, koja 
je, po svaku cijenu željela da se odbrani od tuđina promovišući tezu: 
Amerika – Amerikancima. 

Ni danas Balkan nije samo balkanski. Isparcelisan je, prosto – 
udrobljen. I posvađan: svako je protiv svakog. A mi živimo baš na tom 
Balkanu, koji je pomalo Istok na Zapadu i Zapad na Istoku, kako ga je 
kvalifikovao još Sv. Sava.
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Zavađeni Balkan obesmišljavao je borbu za slobodu. Dugo smo je 
vodili i skupo plaćali. Svi su se uvećavali. A mi smo se smanjivali. Naša 
planeta Zemlja je u vrijeme Hrista imala samo 200. miliona stanovnika; 
danas ih je oko 9. milijardi. 

Borba za slobodu svakome se isplatila. I mi smo borbom ostvarili 
našu slobodu. Imamo, dakle, puno iskustva – i kao narod, i kao država. 
Pamtimo ta prošla vremena. Ponosni smo na to. Nastavljamo sve to, 
riješeni da naša bogata i svakojaka istorijska tradicija ne padne u za-
borav. Ne prihvatamo ničije poruke da se više sjećamo ropstva nego 
slobode. Ne prihvatamo priču da su naši okupatori došli bezmalo kao 
turisti i da su se kao turisti samovoljno vratili. Istina je da su ih naši 
preci protjerali sa ovih naših prostora u veličanstvenoj borbi koja je 
krunisana oslobođenjem i ujedinjenjem 1918. godine. Po njoj se ona 
pamti i obilježava, a ne po nestanku Crne Gore kao samostalne države.

Budva, 5-7. XI 2018. godine



157

IZ DNEVNIKA PAVA MIKULE

Pavo Mikula (1843- 1924) značajna je ličnost budvanskog podneblja. 
Poznat je među historičarima tog kraja pa i šire po svom dnevniku u 
kojem je kronološkim redom opisivao događaje za vrijeme Austro-Ugar-
ske monarhije u Budvi koja je bila dio Dalmacije. 

Mnogi historičari služili su se zapisima Pava Mikule kako bi evo-
cirali događaje i život u Budvi, Boki i Crnoj Gori u drugoj polovici 19. i 
početkom 20. stoljeća. Iako je bilježio i politička zbivanja na tim prosto-
rima dnevnik se pretežno sastoji od opisa svakodnevnog života Budve 
gdje se spominju i druge budvanske prominentne porodice te život u 
gradu, rođenja i smrti, ženidbe i udaje, veselja, svetkovine ali također i 
tragedije i zločini.

Pavo Mikula rođen je u Budvi 1843. god. u utjecajnoj katoličkoj obi-
telji Mikula. Mikule su bili imućni veleposjednici i dobročinitelji grada 
Budve. Svojim su donacijama pomogli da se izgradi mermerni oltar 
u crkvi Sv. Ivana za Budvansku Madonu 1863, zvonik crkve Sv. Ivana 
(Srecko Mikula) 1864. god., budvansko groblje Sv. Luke 1836. god. , 
donirali su zgradu Bonifićenca, na današnjem trgu ispod palmi u Budvi. 
Isto tako zemljište na kojem je danas Aqua Park na Toplišu su Miku-
le poklonili za Bonifićencu. Obitelj je uz druge istaknute Budvanske 
katoličke porodice darovala i za obnovu kapelice Sv. Nikola na otoku 
Školj ispred Budve gdje je  9. maja 1864. g. povodom obnove kapelice 
svećenik blagoslovio groblje te je održana misa nakon koje je bila velika 
svetkovina Budvana koji su sa okićenim brodicama i zastavama došli 
na Školj (citat iz dnevnika). I ostale svetkovine Pavo spominje u svom 
dnevniku i ti svakodnevni opisi života u Budvi su značajan doprinos 
evaluaciji i valorizaciji života grada u tom periodu. Takvim detaljnim 
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zapisima gradskog života se Budva može podičiti kao malo koji grad i 
to zahvaljujući kronici Pava Mikule. (…)

Odlomak iz teksta arhitektice Renate Travnik (Zagreb/Sidnej),
praunuke Pava Mikule 

Kronologija nekih zbivanja na našoj obali iz 1914. godine

Kod prijatelja Tatjane Pećarić naišli smo na dio dnevnika njena djeda 
Pava Mikule, koji obuhvaća vrijeme od 2. VIII – 27. XII 1914. Dnevnik 
smatramo zanimljivim jer nam govori o prvoj ratnoj godini i o među-
ljudskim odnosima. Činilo nam se važnim zapisati kako su odnosi u 
godinama početka Prvog svjetskog rata na području Boke bili kulturni 
i humani. Željeli smo istaknuti širokogrudni način kojim su Crnogorci 
oslobodili Boku, slijedeći kratke zapise gospara Pava.

Njegova obitelj potječe od poljičkih plemića Alaburić; došla je u 
Budvu početkom 17. vijeka, iz poljičke Rogoznice. Baveći se trgovinom, 
stekla je veliko imanje. Obltelj danas nema muških potomaka.

Šteta je što nismo našli čitavu kroniku. Bila bi slika kompletnija. Ali 
i ovako će dojam što nam ga kronika pruža – biti sugestivan.

Kronici smo nadodali da bolje razjasnimo neke pojmove iz teksta i 
kratko tumačenje ratnih prilika Milana Dorotke.

NIKO DUBOKOVIĆ NADALINI

Kronologija iz 1914. godine

1914.

2/8 Nedjelja, kopnena vrata zatvorena (Terraferma), mala vrata (por-
tello) otvorena, sa morske strane dvostruka straža.

3/8. Stigao krstaš „Zenta” sa zadatkom da povuče vojsku i službeni-
ke, i neke privatnike.

4/8.  Općinski načelnik sazvao građane, saopćio da Budva ostaje bez 
vlasti i za to treba imenovati Šefa uprave. Isti načelnik Stefan 
Serzentić imenovan (je kao) i odbori za pojedine službe. Mladići 
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preuzimaju gradsku stražu. Sinoć je općina na tvrđavi podigla 
bijelu zastavu. Oružje svojedobno oduzeto Mainima, Taborima i 
Braićima vraćeno.

5/8.  U srijedu otputovalo trideset obitelji sa brodom „Albanien”.
6/8.  Došao brod „Pozony” (mislim da se piše: Poszony, tj. Požun), pa 

se ukrcalo 20 obitelji.
 Jutros došli Crnogorci, pošli na Općinu, ali se razlog ne zna.
7/8.  Redoviti pazar – nema novosti (petak).
8/8.  Oko podne došlo 9 Crnogoraca te pripucaše na neke konje i voj-

nike što su bili jutros došli. Ranili su dva konja. Vojnici su išli 
nazad u Kotor putem Mogrena a ne državnom cestom.

 U 2 po podne me je probudila truba policajca, koji je javljao da 
je došao brod i ako ko hoće može evakuirati. Išao sam pogledati 
i bio ožalošćen tolikim odlascima. Otišao je i don Ante Musura, 
zamjenik župnika, koji je u julu otišao na odmor (Ćiro Rosić), 
pa ostajemo bez popa. Ako koji katolik umre sahraniti će ga 
Pop Niko Mikjel, kapelan crnogorskog garnizona. Napustilo je 
grad 340.

9/8.  Došla je austr. torpiljarka i pitala da li se što treba.
10/8.  Ponedjeljak 4 Crnogorca došli su u kafanu Novaković, kod grads-

kih kopnenih vratiju. Uzeli su piće i nakon pola sata otišli.
12/8.  Oko 9 sati ušli u grad Crnogorci. Zauzeli su gradska vrata i državne 

zgrade.
13/8.  Došao je brigadir Peanović i bio aklamiran. Imenovan je Šefom 

uprave. Serzentić ostaje glavar grada ne više kao načelnik već 
predsjednik, po zakonu crnogorskome.

14/8.  Jučer prilikom primopredaje bilo je živo. Nisam vidio, pričali su mi.
 Jučer je „Zenta” uništila na Volnici bezžičnu telegrafsku stanicu 

i pucala na baraku „Barskog društva” (to mora biti željezničko 
talijansko društvo), jer se otale pripucavalo.

15/8.  Velika Gospa. Remeta Bartol je zvonio. U 9 1/2 pomorska bitka na 
10 km od Budve između Austrijanaca (3 broda) i Francuza (16). 
„Zenta” se je upalila od francuskih granata i potonula za 15 mi-
nuta, vidio sam vlastitim očima. More je progutalo 340 mladića 
u jedan čas, za čas je sve bilo u plamenu okruženo crnim dimom; 
16 brodova u dvije bočne linije neprestalno je pucalo. Bilo je 80 
Crnogoraca na Brijegu.
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Jedna austrijska torpiljarka je bježala pred Francuzima pre-
ma Punti d’Oštro i neprestano pucala. U pola sata e bit sustigla 
Kotorski zaliv. Bio je to Ulan, kako sam kasnije doznao, plovi sa 
34 km na sat. U bitci se „Zenta” nalazila zadnja u liniji prema 
jugu, bila je iznad otoka s. Nikole. U Lastvi bližoj mjestu eksplo-
zije koja je daleko 7 km, a Budva 10, spasili su 120 ljudi. Marko 
Gregović upravitelj u Paštrovićima nabavio je odijela, kupio 
štofe, sve šivaće mašine Lastve su radile. Tako su ove mornare 
uputili kao zarobljenike na Cetinje, a 14 ranjenih su predali u 
austrijsku bolnicu (ne vidi se koju).

16/8.  Na 3 1/2 sata podigla se crnogorska zastava na tvrđavi, sv. Tro-
jici, Sanitetu (Lučki ured), a na katoličkom zvoniku hrvatska 
(vjerojatno po nalogu – kaže pisac). Na kućama Duletić i Čalak 
podignute su crnogorske zastave.

Pobjeda je telefonom javljena kralju Nikoli, koji je zahvalio 
Zenoviću i Serzentiću. Istodobno je izvješena državna zastava 
Crne Gore (crveni fond s bijelim rubom, a u sredini žuti orao). Za-
stava je u crkvi blagoslovljena. Govorilo se o Slavenstvu, plesalo 
kolo, slavilo.

18/8.  Jugo je donijelo na plaže do Zavale ostatke „Zente”. Narod je 
kupio drva kao gorivo. Spasio se mornar koji je 48 sati bio u 
moru. Naišao je na plažu ispod Reževića.

Joko Nikolić se nehotice ubio revolverom.
Carev rođendan nije nitko zapazio. Po nodi 17/18. avion (hi-

droplan) iz Tivta letio do Sutomora, vratio se preko Budve. Veli-
ka novost za Budvu, jer se avion nije nikad ranije bio vidio. Fort 
Goražda uništio je kuću Radanović, na pola puta Kotor–Budva, 
ali vlasnici su se vjerojatno povukli u Crnu Goru.

Skadarski brod donio 800 kvintala žita, na sreću. Kako su 
zadnjih dana granate letile preko Budve prepao se i pošao ispod 
otoka s. Nikola.

Stigao je brigadir Vežnić.
22/8.  Dva crnogorska bataljona pođoše u Župu, ostalo ih je 40 u gra-

du, koji sa 40 naših seljana čuvaju grad.
Luketić (spomenut u drugom kontekstu) kaže mi da u Vojnoj 

bolnici (u Budvi?) leži jedan mašinski poručnik, koji je u Poli bio 
sa mojim sinom Nikolom u Maschinenjungenschule, i da me želi 
viditi. Pođoh i nađem tog dečka, mornara sa „Zente”, a iz Biograda 
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je. Rekoh mu da sam bio u Biogradu pred 6 godina posjetiti zeta po-
reznog upravitelja Uga Nakić Vojnovića. ltd. I tako je mornar Ivan 
Buca ispričao kako se dogodio slučaj „Zente”, gledan sa strane onih 
koji su na brodu udes doživili. Ivan kaže: ono jutro smo krenuli iz 
Bara (čudno, Bar je crnogorski, znači da su austrijski brodovi te 
dane povrijeđivali crnogorsko tlo), i vidjesmo engleske lađe; po-
bjegosmo, ali kod vrha s. Nikole dođu Francuzi i počnu pucati, mi 
također, ali uzalud, jer ih naše kugle ne dosizahu, a oni su se preko 
nas prebacivali. Tražili su predaju broda, ali komandant Pachner iz 
Maribora u Štajerskoj nije pristao. Onda su nas potopili. Mornara 
je bilo 354, spašeno je 120, a ranjenih 14. Od oficira poginuo samo 
Rotter. Među ranjenima je Mirković, sin lanterniste kod Punta-
biancke u Zadru. Dva ranjena su poslana u Bar na operaciju.

24/8.  Austrijski brod po podne izbacio 5 granata na Košljun, Borete, 
Tunju i u Paštroviće.

Crnogorci su podijelili oružje u okolnim mjestima (Spič, Pa-
štrovići, Maine, Pobori, Župa i Budva).

(Slijedi naracija o međusobnim odnosima, konsideracijama, 
mislima, iz čega se vidi žurba, nervoza, ali i prilike, kao npr. da 
Crnogorci nisu dirali općinske glavare kada su došli, a to je je-
dinstveno). Dalje pisac priča kako su Crnogorci ispraznili zgrade 
kojima su raspolagali (bolnicu, tvrđavu, samostan, i odnijeli na-
mještaj i smještene rezerve obuće, odijela, platna u velikoj količi-
ni, npr. 300 kabanica).

26/8. Vec četvrti dan oblačno s malo kiše. Tri večeri ne gori feral kafa-
ne Fabris. Tako u mojoj ulici potpuni mrak. Susjedi su išli u s. 
Stefan. Ovdje je ostala pustoš, u 8 valja ići u krevet, lokala nema, 
osim kafane Glenđija. Uzmem stolicu i čašu vina, koju naslonim 
na vrata učiteljice Žeželić. Idu samo crnogorske patrole i kažu 
mi: Dobar večer, starina, na ladinu (na ladovini). Čitati i pisati 
me nije volja, odvojen sam od svijeta kao Napoleon na s. Jeleni. 
Jedina mi je utjeha ovaj dnevnik.

Tomo Kažanegra ostavio je Landwehr i došao, jednako kao 
što je Niko Perazić napustio Hercegovinu i pošo u Srbiju.

28/8.  Velika Gospojina. Čuju se topovi iz Župe, tuku se Austrijanci i 
Crnogorci. Ima ranjenih dovedenih u Budvu.

 Propustio sam napisati, mislim 13/8. došla torpiljarka uzeti 
Načelnika, ali se ovaj sakrio. Načelnik je tada (ne zna datum) 
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dogovorio predaju Budve Crnogorcima (o kojoj onda u ovom 
dnevniku 12/8).

30/8.  Kalešini Luketića i Kašića doveli su ranjenog Rumunja (austr. 
vojnika – op. N. D), i dva topića ostavljena od Austrijanaca, pa su 
odneseni u Cetinje.

1/9. 1/8 bile su isplaćene plaće (90.000 kruna), a danas ne.
2/9.  Umro je Rumunj izboden bojonetama.
3/9.  Ranjeni Crnogorac upućen u Bar, ali je i on umro čim je tamo stigao. 

Austrijski brod kod Mogrena od plaže Ježi bombardirao Lastvu.
8/9.  Iz Tivta se pucalo na Župu.
9/9.  Na podne su austrijski brodovi pucali da zaštite kasarnu u Ma-

indma–Braićima, i ako je bila prazna. Budva je mislila da se 
puca na grad. Tako smo ja, obitelj Srzentić, Luketić i stara Hot 
se zaštitili pod lukom naše terace, dok je avion bacao letke dat. 
6/9. govoreći o pobjedi Austrijanaca i Nijemaca (latinicom i ćiri-
licom – u dnevniku priložen).

10/9.  Oko 5 po podne austr. avion bacio bombu na sike pred tvrđa-
vom, a jednu u vinograd Novakovića. Čitav grad se tresao. U 
tom času sam sam sjedio na novoj Školjeri (dakle idilično, i ako 
u ratu – op. N. D.). Danas u 11 s. ubijen je Raimondo Simoni na 
Drvenom mostu – skraćujem: bio je kolon Anzulovića, ubio ga je 
jedan iz osvete, porodica mu je ostala u bijedi, pomoći će joj se i 
čim bude moguće vratiti u domovinu; zanimljiva je ova opserva-
cija pisca: kako nisu s nikim saobraćale (žena Simoni i tri kćeri) 
divlje su bezgranično, ne razumije se što govore, koji kontrast (s 
našima), prljave, poderane, bose, nikad češljane, zastrašuju, koji 
kontrast s našim seljankama koje su živahne, dobro obučene u 
narodnu nošnju, čuvaju stada i pletu, dobro očešljane, bilo bi 
dobro da koji Talijan dođe, stidio bi ih se, jer su pune insekata, 
ali ko ne vidi ne vjeruje.

12/9.  Evo mjesec dana od dolaska Crnogoraca. Neke crnogorske obite-
lji su išle iz grada (N. Mitrović, David Ljubiša, notar Jovo Bala-
ban, učitelj Gjukić, pop Radanović, kome je u župi uništena kuća 
i dućan bombardiranjem).

Zastava je opet podignuta na tvrđavi (i druge – detaljan opis). 
Pred večer je stigao skadarski trabakul krcat sevom iz Dubrovni-
ka, i čudio se kad je čuo što se zbilo sa Budvom. Kasnije je došao 
piscu da ga upita ko zapovijeda u Budvi, pa je upućen na načelni-
ka, koji mu je odobrio nabavku prehrambenih potrepština.
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12/9.  Opet jedan ranjen iz osvete.
Oglas da na 15/9. austrijski novac gubi kupovnu moć. Izdani 

su bonovi u perperima. Odmah je nastala špekulativna jeftinija 
kupnja austrijskog novca.

13/9.  Krivi alarm da će Budva biti bombardirana, jer da je austr. flota 
izišla iz Kotora. Pisac je uzeo „sivi paleto” i otišao izvan grada, 
gdje je bilo oko 80 osoba, ostaše čitavu noć uzalud.

1. sept., na šetnji (ove se pisac nije odricao – op. N. D.) sret-
nemo oko 300 ljudi, naoružanih, nekih na konju, sa svojiim 
hodžom, jer su svi bili muslimani, sa bijelim fesovima, čisti, 
uredni, iz plemeina Mrković i Mikulić. Pratilac pisca Četković 
bude od ovih kao poznanika pozdravljen. Upitali smo ih gdje 
idu? Odgovorili su: Na Kotor more! Nosili su crnogorsku zasta-
vu, gdje je prije umjesto orla bio polumjesec. Ne davaju vojnike, 
lani nijesu htjeli na Skadar, radi religije, a sada su pošli.

 Rukovodioci (nabraja ih) nose po nalogu princa Petra vojničke 
kape boje breskve, a djeca narodnu kapu.

Naša četiri dućana jestiva se ispražnjuju. Parobrodi već ne 
dolaze, donese se ponešto iz Bara. Tri mesara jedva prodaju sva-
ki jednog brava. Ko će kupiti. Govedine nema. Koji put fali kruh. 
Budva je slobodna luka (porto franco), ne plaćaju se dažbine. 
Paket tabaka košta 12 šestica (for. 1,20), jaja 5 soldi, kokoše i 
pršute se vraća – ko će kupiti – kaže pisac? Budvi se piše sud-
bina Svetog Stefana. U Budvi vlada tuga za umrijeti. Na sreću 
prolazim vrijeme – kaže – s notarom u farmaciji, ili u večer od 6 
do 7 sa udovicom Medin Ljube, pokojnog našeg rođaka (koji je, 
kaže – prenio pod svoju kuću raspačavanje duhana, jestivo je i 
sve što je u dućanu imao; nudila me je bićerinom konjaka, drugo 
nije imala, jer mastika je nestala kao i ostalo).

Bartuo, čistač i upaljivač ferala, pomoćni zvonar i sakristan 
– ima puno zadataka. Čudi me da mu nisu stavili kapicu, biti će 
za to da kapicu ne degradiraju. Uprava je naredila da se na kuće 
onih što su napustili grad napiše: iseljenik.

Angje Gjura Mitrovića je skinula natpis sa svoje krčme čim 
su otišli Austrijanci. Vlast je naredila da je postavi opet.

Bivši poštanski ured pretvoren u depozit kruha (a pošta – ne 
vidi se – op. N. D.).

Bukovo drvo ostavljeno, od ranije djelomice podijeljeno, sol 
prodana kao i vino Hvaranina Kolumbića.
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Općinski zatvor preko puta moje kuće uvijek pun, jer se Cr-
nogoroi ne šale sa izgrednicima.

14/9.  Danas sam išao posjetiti u bolnici mašinskog oficira Ivana Bone. 
Poklonio mu edgarete: „Dalmatinac” i knjigu o braku muzičara 
Enrica Toselli i saske princeze Luize. Nije imao ništa, pa sam mu 
drugi put donio par rubaca, šugaman i nešto biskvita. Tako je ofi-
cir pričao da je bio u trećoj godini, dok je Niko piščev sin bio u 
prvoj. Oficir je bio zahvalan, a pisac se izvinio što ne može više.

15/9.  Lijep dan, ali u večer pucnjava se čuje iz Boke.
Uprava je naredila da se bravetina prodaje 1 krunu, dok je 

do tada bila 1.40. Ovo se ne dopada mesarima, i ako su prijatelji 
Crne Gore. Na prozoru Nika Lazova suše se zastave „Zente” i 
„Habsburga” i državna, – nađene plivajući poslije mjesec dana.

17/9.  Čuju se jutros topovi sa strane Bara. Izgleda da Austrijanci po 
drugi put ruše telegraf bez žica na Volnici. U 7 s. jutros poredale 
su se pred Budvom (dolazeći mislim iz Bara) tri torpiljera lijevo, 
tri desno i jedan bojni oklopni brod. Mislili smo da će ovo biti 
kraj Budve. Ja sam gledao s vidilice na Brijegu, ali su nas crno-
gorske straže odstranile. Kad smo došli na zemlju Mikula zvanu 
Na Blato počeli su zviždati puščana zrna, pa smo se sklonili (na-
braja prisutne). Bojni brodovi su zapucali pet puta, jednom pod 
tvrđavu, dva proti kasarne Maine–Braići, jednom na Zavalu i 
jednom blizu s. Stefana.

17/9. 47 dana nisam vidio novinu, jer smo izolirani od svijeta. Međutim 
je đošo iz Italije advokatski pripravnik Stevo Ragjanović, gdje je 
bio u jednom kupalištu (termalnom?) prije rata, pa se vratio pre-
ko Budve. Dao mi je broj „Corriere della Sera” od 4 septembra. 
Tako sam saznao da je izabran novi papa Benedikt XV (Giacomo 
della Chiesa), rođen 1854. Bio sam iznenađen, jer nisam znao za 
smrt Pia X (Giuseppe Sarto). Još se u listu govorilo o tvrđavama 
oko Kotora. Kukuruz za vojsku melje se u Pržnu, u Uljarskoj 
zadruzi i u Baru.

Radi se na kuluk. Oni iz Maina sijeku u Kremovici drva za 
peći i za vojsku, a mladi Budvani rade na crnogorskim krušnim 
pećima. Dobivaju 25 deka kruha i 50 deka mesa, osim brodara, 
koji dobivaju k tome i plaću.

19/9.  Pred večer, vraćajući se u grad (dakle, pisac nije morao pre-
kinuti svoju uobičajenu šetnju radi rata – op. N. D.) vidio sam 
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kako izgleda molitva crnogorskih vojnika. Stariji čita dok su 
svi skinuli kapu; na kraju povikuju tri puta: živio kralj Nikola! 
Trećina njih su naši zemljaci (misli na područje Budve i ostalog 
– op. N. D.).

20/9.  Prošle noći široko s kišom, more jako uzburkano. Jedna žena 
Marović iz Krimovice, išla je na plažu Jaži, sa zipkom na glavi i 
djetetom od 14 godina, i izgleda u drugom stanju (muž i šogor 
su mobilizirani). Nesretna žena zapazila je u moru predmet, kao 
što obično nosi more, učinila joj se bačvdca, pa ju je htjela do-
hvatiti. Jedan župljanin koji se tu nalazio je odvraćao. Kotrljajući 
je bomba je eksplodirala i raznijela. Sin izgleda da je izgubio oba 
oka. Izgleda da se je radilo o morskoj mini iz Kotorskog kanala.

Mačke onih koji su napustili grad lutaju izgladnjele po gra-
du, ali kako naše seljanke ih vole, love ih.

29/9.  Općina je objavila odluku Privremene vlade kojom se cijena 
vinu određuje na 20 soldi litra, 6 soldi 1/4 litre, i reducira cijena 
pića u kafani Glengjija (koja je jedina jer je Fabris napustio), ali 
je kafana od vlasnika zatvorena.

21/9.  Velika Gospojina. Pozvan od šjor Piera Pavlovića nijesam mogao 
poći, jer nema prometala.

25/9.  Na pazaru župski duhan u listovima šolada 95 kilo.
26/9.  Sedmicu dana seljanke nose hrastovinu iz Babin Dola za vojsku 

i peći. Primaju „taim” (turski = trebovanje) kruha 40 deka i mesa 
50. To je kuluk. Prije rata su tražile nadnicu 2 krune. Uništavaju 
se općinske šume.

29/9.  S. Mihovil. Spremala se oluja, pa su svi zatvorili dobro prozore. 
Prozori nekih koji su otišli lomataju. Za vrijeme večere čuo sam 
pucnjavu topova u pravcu Gorovića. Uništena je kuća popa Du-
šana Davidovića. Skoro svaki dan smo u bitci.

30/9.  Danas po podne upravljeno mnogo granata na selo Gorović, i 
letio je jedan aeroplan.

1/10.  Danas su iz Župe došlo 30 Mrkovčana koji su donijeli grede za 
popravak mosta pod Samostanom Pod Lastvom, što su ga u au-
gustu uništili austrijanci.

2/10. U 11. s. jedan se aeroplan spustio na pjacu, jedan Crnogorac je 
izišao iz kafane i htio pucati, ali ga odvratiše. Jutros sam se še-
tao prema kupalištu kao obično, i kod kuće Slovinić sam opazio 
austrijske vojnike praćene od stražara. Jedan me je pozdravio, 
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bio je poručnik Ivan Bone i drugovi mu sa „Zente”. Pratio sam 
ih do s. Petke, dao duvana i 14–15 kruna, jer vise nisam imao. 
Reče mi da su i u bolnici dobili novaca. Izrazio mi je zahvalnost 
za posjete, poljubio po slavensku tri puta, i sjeo na mule, jer je 
bio slab od ležanja, pa je liječnik kazao da ima jahati. Bio sam ga 
molio da mi opiše pomorsku bitku od 16 augusta. Izvršio je, ka-
zao mi da pođem u bolnicu po knjige koje sam mu bio posudio, 
i u njima je bio opis i nacrt pozicije brodova.1

4/10.  Bijeli kupus 8 šolada kilo po tarifi, lani je bilo 14, krumpir 5, par 
kokoši 80–90 šolada, tabak u listovima 1 forintu, litra rakije 60, 
vino 20. Trgovcima ovaj propis ne odgovara, ali moraju slušati. 
Od 1/9. bill su uzmanjkali jestiva, ali je jedan brod donio hrane 
u Bar, pa se ide kaićima kupovati (barconi ex Lloyd). Danas je 
rođendan mog sina. Kod Marka Antonioli ne ide se na krsnu 
slavu. Jutros je jedan avion bacio bombu na crnogorski logor u 
Župi.

Na pučini se vidi 3–4 broda (pisac za ratne brodove kaže po 
starinsku „legni” = drva, što je bio naziv za drvene ratne brodo-
ve) francuska. U 9 je jedan aeroplan letio iznad Budve u pravcu 
Dubovice. Jučer su odnesene zarobljene austrijske kabanice i 
rublje na Lovćen; nađeni su u tvrđavi.

7/10.  Došlo je iz Amerike 60 naših zemljaka jednim francuskim trans-
portom.

8/10.  Rođendan kralja Nikole. Budva je čestitala i kralj je odgovorio. U 
crkvi blagodarenje. Grad u zastavama. Bartuo zvoni u sva zvona, 
i digo je hrvatsku zastavu na katoličku crkvu. Ne znam ko je 
naredio. Na Općini tri hrvatske zastave po nalogu crnogorske 
vlade. Vojska i narod su plesali kolo, kao na Fročin–dan (dan 
uoči Badnjaka, op. N. D.). U večer na trgu i hotelu pročitala se 
kraljeva zahvala.

Vojne puške jedne se zovu „Brđanska”, druge „Moskova”, po-
klonjene od Rusije.

Na uredu Političke ekspoziture vije se crnogorska zastava.
9/10.  Danas sam vidio na prozoru poreskog ureda Stevu Srzentića i Mi-

lana Petrovića, koji spremaju, kažu, „teskere” za plaćanje poreza.
10/10.  Jutros je išao Ivo Ragjenović uzeti u Bar vjerenicu. Kad su došli 

do Sutomora (Spiča) more se jako uzburkalo, pa je Ivo naredio da 
se baci u more 12 vreća žita. Tako su se spasili, i ostatak tereta. 
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Oblasna uprava je zatvorila četiri mornara i otvorila postupak 
proti Ragjenovića, ali mislim da je bio oslobođen jer nevin.

11/10.  Strašno vrijeme.
Za crveni krst su među inim dali Slovinići i Medini po 50.– 

kruna (drugi malo, po 2.–).
Govori se o raspodjeli Evrope poslije rata, i da je zatvoren 

biskup Uccelini, pa Dr. Čingrija, Dr. Smodlaka, – nije sve istina.
12/10.  Jučer se ubio Gjuro Andrin Stanišić iz Maina, jedan od onih koji 

su se vratili iz Amenike da se bore, počinio samoubistvo.
12/10.  Danas diluvijalna kiša. Jedna komisija pregledala je konobe u 

Budvi sa intencijom da se udari taksa od 40 para po hektolitru. 
Adlatus Upravitelja Gj. Z. Andre Jovanović, bivši učitelj, dobrog 
izgleda, vičan kancelariji.

Žene iz Župe što su prodavale kilo duhana u listovima po Kr. 
2.– sada su obavezne dati carinu od Kr. 3.–

12/10.  Ima u Budvi 80 osoba koje vrše javne službe. Izdale se hiljade 
bonova od 1 ili 2 perpera, ipak fali aržan (tako piše), pa se zava-
đaju takse. (Problemi taksa stvaraju sukobe, ovdje se govori o 
mesarima, koji jesu za takse, ali i za slobodne cijene).

12/10.  Jedan iz Čelobrda nije htio uzeti pušku, jer da ima braće u au-
strijskoj vojsci, pa je pušten s mirom.

13/10.  Govori se da su Francuzi okupirali Vis.
15/10.  Danas su došle lađe (barke) sa pšenicom za vojsku.

U četiri po podne kad sam izišao iz kuće vidio sam stotinjak 
vojnika–crnogorskih i dobrovoljaca – kako trče. Bio je opet avion 
što je dolazio od Budve, pa ga nisu mogli pogoditi, jer previše 
visoko. Sutra će doći iz Sutomora Don Gjuro Slovinić.

Došao je večeras trabakul iz Bara (Ulcinjski) sa 300 kvinta-
la žita.

16/10.  Oko 5 sati došla je iz Cetinja kraljeva muzika. Ima ih 30, među 
njima Čeh Komarek, bivši službenik poreski u Budvi, jedan Ti-
rolac imenom Veronesi, koji je služio 16 godina u mornarici. 
Kapelnik Čeh Wimer ima uniformu kao oficiri. Stali su na pa-
zaru jer je vojska govorila molitvu, odsvirali himnu, i po jednoj 
koračnici ušli su u grad. Vojska je ušla u grad kroz Morska vrata. 
U večer se mulima preko Braića prenosilo namještaj u Prijevor 
u kuću popa Kovača gdje princ Petar smiješta svoj štab. (Jer se 
napušta Lovćen radi zime).
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Jučer prije glazbe došao je Crnogorac na konju a sa njime 
Barjaktar sa zastavom i dva oficira. U večer je bio pies u hotelu.

17/10. Jutros je muzika išla u Prijevor. Budvanski garnizon će biti – 
mislim – eskorta Petru. Kaže se da je stari kralj išao u Bar, ali 
ne u svoju vilu Toplica (mislim Topolica – op. N. D.) nego u 
privatnu kuću. Kaže se da su Francuzi okupirali Dubrovnik i Vis. 
Jutros se vide na pučini nepoznati brodovi daleko. Po podne je-
dan avion.

18/10.  Danas Krsno ime kod mojih rođaka Medina, koji su u vojsci. 
Razrezao sam Krsnjak.

Jutros nakon tri mjeseca prvi put misa za 48 katolika. Svije-
će. Zvonio je zvona apotekar Lepeš i Piero Slovinić.

19/10.  Šetajući prema Zavali sa trgoveem I. Č. susreli smo Barski ba-
taljon od oko 300 ljudi. Barani vole vino, ne piju rakiju. Polovici 
je dopušteno da uđu u grad. Sjeli su u Hotel i u sve krčme, uze-
li vruću večeru. Prolazeći kroz Paštrovićeve dovikivali su im: 
Osvojite Kotor.

20/10.  Jutros su odnijeli štednjak iz škole u Mainima u Prijevor za kne-
za Petra.

U žandarmerijskoj kasarni, i u druge dvije, veselje, susjedi 
nemaju mira.

20/10.  Danas nema kruha. Kupio sam krušić kod vojnika za 26 solada. 
Crni, loše pečen. Popravljen je most od austrijanaca srušen u 
Lukavcima. Vodio je radove jedan Paštrović, koji je u Parizu stu-
dirao tehniku. Jedan mu brat u Crnoj Gori upravlja reflektorima.

Toni Vilović uredio je telefon princa Petra u Prijevoru. Princ 
ga je pozvao na ručak sa Štabom.

Conte Rade Pičan otvorio je prodaju vina i rakije blizu Ljubiše. 
I još neki drugi. Koji trgovci, kaže pisac, „da se čovjek zakolje ro-
dakvom”.

Otvorili su dućan Valčić (vjerojatno je bio zatvoren zbog odla-
ska vlasnika – op. N. D.) i uzeli 12 sjekira za sjeći šumu.

21/10.  Noćas kiša bez prestanka i danas. Prenesena su drva hrastova u 
Prijevor.

Fale šibice. U gradu pripaljujemo jedan drugome. Seljaci se na starinski 
način služe ješkom i kremenom (ognjilo).

21/10.  Čitam Silvija Pellica i tješim se kako je on strpljivo trpio 10 
godina. A mi smo samo tri mjeseca izolirani i već nam je teško. 
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Često su nas (jesu nas) bombardirali granatama, i bacali bombe 
iz aviona. Ali „ko ne zna trpiti nema prava živjeti”.

Stavlja se telefon između Budve i Prijevora.
Nema petroleja. Za to dućani, kafane i javna rasvjeta gore 

na pola.
22/10.  Bio sam sa Pierom Slovinićem na ručku kod farmaciste Vilka 

Lepeša. Bili smo za stolom do 3 sata. Činilo mi se da sam se 
preporodio.

23/10. Veliki pazar – „varenijeh kukuruza”. Aeroplani, bombe na ma-
gazine na rivi od Bara. Izgleda da ima usve 4000 naoružanih 
Svakog dana svira muzika u Prijevoru.

Bartuo od 1 septembra ne pali feral (lanternu) na školjari, jer 
brodovi ne dolaze, pa ne služi. U augustu je u Sutomoru bačena 
u more statua Franje Josipa.

Crnogorski grbovi na uredima su od drva ovalne forme, na 
crvenom fondu, orao u bijelome, a u orlu lav u žutoj boji, sa 
natpisom ćirilicom: Kr. lučki zdrav. ured, Kr. Vojnič. Mjestne ko-
mando (za ovaj natpis nemam dojam da je točno transkribirao 
autor – op. N. D.), Intendant (to bi trebalo da bude carinarnica 
– op. N. D.), Oblasna uprava.

Često dolazi iz Prijevora Dr. N. Janković, Banaćanin, malog 
rasta i jako mlad čovjek, liječnik princa Petra.

26/10.  Jutros je došlo iz Crne Gore 1500 ovaca i 40 volova za vojsku u 
Župi.

Grbovi na uredima su djelo slikara Save sina Đure Zambe-
lića. Načelnik (predsjednik Općine) Srzentić, da bi animirao ka-
žnjenike, vuče s njima kola drva ili žita.

27/10.  Sinoć, noću u 12 s. pristale su dvdje torpiljarke na bovu u našoj 
luci. Misterij i panika. Bile su sigurno austrijske.

Torpiljer se zaustavio na Punti Platamoni na pogled vile 
Prijevor, gdje je sada kvartir Nj. V. Petra. Svirala je i muzika u 
to doba.

28/10.  U 3 po podne sišao je princ Petar iz Prijevora sa tri osobe pratnje 
na konju. Kad je došo do vile Boreta zadržao se je, jer je polo-
žaj romantičan, uvala Bečić, razgovarajući sa 2–3 osobe što su 
se tamo našle. Položaj mu je morao izgledati ljubak, prijatan, s 
jedne strane romantika Bečića, a s druge ona Budve, grada koji 
stoji na gracioznom poluotoku sa zvonikom, koji uljepšava. Htio 
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je znati granice Ivana Bega Crnojevića, jedan od prisutnih mu ih 
je opisao. Bio je to Stanko Pavičević.

Ja ću sada ovdje opisati prave granice opisane u Analima 
Budve kanonika Kristofora Ivanovića.

Granice Budve: Od vode Bečić ide prema Tri Studenca, Ko-
ljesi, Majstori i Gjurgjevac što se zove Crkva do Drenovatice, i 
ostale, iznad mora do Crvenog kamena. Druga granica Budve 
ide od rijeke Bjelaštice do Prijevora, uključiv selo Seoca. Morska 
granica ide od Punte nere (Crni rt) do Boke Kotorske.

Granica izmedu Ivan Begovine i Venecije bila je crkva s. 
Stjepana Stiljanovića. A grob do nje je Jeka Davidovića, koji se 
obogatio u Carigradu i pomagao je zemljake.

Stanko je knezu Petru opisao samostane Duljevo, Praskvica i 
Režević, i sela Čelobrdo, Gjenasi, Tudorović, a na moru S. Stefan 
sa 100 stanovnika.

29/10. Oblačno. Jučer je došlo do sukoba dviju izvidnica kod Traste. 
izgleda da su bile u pitanju neke slane srdele. Bila su dva mrtva 
Crnogorca i dva ranjena, pa su doneseni u Budvanjsku bolnicu.

30/10. Prelijepi dan, diskretan pazar.
31/10. Oblačno bez kiše. Prvi Badnji Dan, nema friganice, nema ni šibica.
1/11. Svi Sveti, nema mise, jer nema popa. Ne ide se na čašicu kod 

Jankovića ni kod udovice Marčele Šuljak, koji imaju Krsno ime. Ali 
smo bili na zivršnom ručku kod Nika Slovinića sa farmacistom.

Na prozoru „nuovo srutto” suhe Skorance, svaka 1 solad, a 
lanjske godine bile su tri za toliku cijenu. Bile su na prodaju i 
Kofe (riba gof, op. N. D.) (pečene, kako običavaju Crnogorci), koje 
se u Budvi nisu ranije nikada prodavale. Bartuo je zvonio zvona. 
Jutros vidi se na pučini par ratnih brodova, i jedan aeroplan. Sreo 
sam jutros na Drvenom mostu jednu ženu iz Maina, koja mi reče, 
da se iz njenog sela vide brodovi na pučini. Biti će francuski.

2/11.  Mrtvi dan. Na groblju samo pet svijeća.
Jutros je princ Petar išao za Cetinje.
Po podne oko 4 čulo se četiri topovska pucnja veoma jaka. 

Misli se da je došao Karlo VI. Pucnjevi upravljeni na Pobore, 
Jarište i Lovćen.

3/11.  U nedjelju smo vraćajući se sa šetnje iz Bijelog Dola sa N. 
Slovinića sreli brigadira Gjurovića. Bio je otišao brodom u Bar, 
pa se vratio na konju.
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4/11.  Nema vijesti. Nebo oblačno. Pazar veoma živ, par kokoša 1.30 
forinti, krumpiri 5 soldi, kupus 10. Za večeru sam imao kuhane 
škorance, kiselih naranača i slatkih iz Bečića.

U večer se vratio princ Petar. Govore da je kralj Nikola pošao 
na Lovćen, a da je Francuska flota napustila Jadran, da bi u Dar-
danelima pomogla Rusima, jer im je Turska navijestila rat. Da 
su potopljena dva broda. Govori se još da će se jedna talijanska 
flota oduprijeti Francuzima, da bi sačuvala Egejske otoke, koje je 
okupirala (za vrijeme rata protiv Turaka 1912. – op. N. D.). Ne zna 
se ništa o Bugarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj. Vjerovatno s Rusima.

5/11.  Prije zore zapažena su dva ratna broda, kao da gledaju kako bi 
povratili Budvu. Još tri broda bila su kod otočića. Izgleda da su 
pucali na Bar. Bilo je nešto panike.

6/11.  Izvrstan pazar. Nebo oblačno.
Pišem što se govori, ali nema potvrde. Navodno su austri-

janci okupirali Plevlje, i da je kralj Nikola pošo tamo, a drugi 
kažu da je išo u Graovo.

Ovdje posjednici plaćaju Privremenoj vladi na litru rakije 10 
helera, ako koriste u kući, i 20 helera za prodaju. Paštrovićani nisu 
htjeli. Babilon!

U tri mjeseca potrošio se je austrijski duvan braće Medin, sada 
ćemo se obratiti Luketiću, koji je duvan kupio u Crnoj Gori. Crno-
gorci su postavili straže u Zavali, da se ne bi iskrcali austrijanci.

Princ Petar je bio u lovu u Dubovici sa vlastitim psom. Ulo-
vio je tri prepelice (pernici). Vilović sa Krešićevim psom „Brik”. 
Nije točno da je jučerašnja pucnjava dolazila iz Bara nego sa 
mora. Neki Murićani blizu Skadra dobili su puške od Crnogora-
ca, ali su ih prodali Muslimanima.

7/11.  Jutros je zapažen jedrenjak, što je rijetkost za ova vremena: svi 
su veseli nadajući se da nosi kukuruz, ali je nestao „kao da su ga 
vještice progutale”.

8/11.  Mitrov dan pravoslavni. Nebo oblačno. Gost sam kod Tome Lu-
ketića koji ima Krsno ime. Mislim kako sam šezdeset godina 
provađao kod rođaka Krste Markičevića isti dan.

Poslije podne kišica. Pred večer gledajući pučinu došao je 
na konju princ Petar sa dva čovjeka pratnje, sjaše kod bolnice, 
obiđe dva ranjenika, pa na konju uđe u grad kroz kopnena vrata 
(Portaterra), pođe do tvrđave i vrati se. Nije se zadržao ni s kime. 
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Ljudi su za njim trkali. Reče mi Gjuro Zenović kod Luketića da 
će se za mjesec dana princ Petar nastaniti u Budvi u župskom 
uredu. Šta će reći – kaže pisac – šjora Zanze (župnikova mati), 
oboje su od jula u Splitu.

9/11.  U trinaest (jedan sat) javila se austrijska torpiljarka.
U 3 sata p. p. probudio sam se iz mirnog sna. Kažu mi da je 

došao princ Petar. Pregledao je tvrđavu, Carinarnicu. Na II katu 
Oblasna uprava. Zastava je podignuta na Općini. Nakon jednog 
sata vratio se u vilu (zvanu) Schönbrunn, naime kuću Kovač u 
Prijevoru.

10/11.  Jutros je Piero Slovinić pošao lađom u Bar nabaviti duhan. Au-
strijska režija duguje udovici Medin.

Nema stearinki, pa se prodavaju voštanice. Ako koji umre fa-
liti će za sprovod. Sapuna nema. Fali koža. Jedini papučar Frane 
Reić iz Splita nema materijala.

Osmog novembra, na sv. Dimitrija, bila je krsna slava svih 
Braićana – 100 obitelji. Oblasna uprava nije dopustila oružani-
ma da se kreću.

11/11.  Jutros je pred Budvom bilo sedam ratnih brodova kao zaštita 
(konvoj) jednog broda što je prevozio namirnice u Budvu. Dva au-
strijska aviona su bacili bombe. Kad se vrati Pero Slovinić opisati 
ću jasnije. Sinoć u 9 kad sam išao leći čuo sam pjesmu, veselje na 
Pjaci. Milan Petrović je upriličio veselje na osnovu telegrama da 
su Rusi zarobili 30.000 Austrijanaca i Nijemaca 40.000.

11/11.  Crnogorska komanda poslala je četu u Graovo, ali ih se nekoliko 
nezadovoljnih rebeliralo.

Danas po podne je stigao Piero Slovinić i priča:
U 10 sati stigla je francuska tropiljarka u Pristan u Baru i 

iskrcala jednog oficira i dva vojnika.
Sedam brodova francuskih je čuvalo (opkolilo valjda). Austrij-

ski avion je bacio bombe na želj. stanicu. Avion je otišao nakon 
što je pucao i bacio propagandni letak. Pisac zove letak: obznana.

12/11.  Šetajući prema Bijelom dolu sreo sam trojicu na konju sa ruskim 
šapkama, sa šest vojnika pratnje. Upitah jednog je li tu knez Petar 
i dobih odgovor – kaže pisac –: jest gospodine. Tri su konjanika 
došla na pazar, pa prešavši općinski park, vratiše se u Prijevor.

13/11.  Jaki levanat (grego levante), sniježi u brdu, visoko more, brodovi 
u opasnosti, jadni vojnici izloženi elementima.
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Jučer je bilo tri mjeseca da su došli Crnogorci.
Prošle nedjelje došlo je iz Srbije sedam dobrovoljaca. Načel-

nik ih je smjestio na II katu u Pretorski ured. (Imena sedmorice: 
Vidović, Škare, Hoppen, Dešković, Vrcan, Cerini, Belamarić).

14/11.  Ljetno vrijeme. Pred večer se naoblačilo. U 4 s. smo na pučini 
zapazili avoin leteći u pravcu Hercegnovog. Jučer je bilo 100 
dana da smo od svijeta odsječeni.

15/11. Nedjelja. Pazar priličan, ali malo svijeta. Tužno je misliti na prošlu 
godinu, s glazbom u parku, dolazak diligence, pa kafana Fabris i 
Čitaonica „Sloga”. U 2 sata (dok je pisac spavao – kaže) došao je 
princ Petar, pregledao bolnicu, poklonio 5 kruna svakom ranjeni-
ku, otišao do crkve, i vratio se. U 4 sata bio je pisac u parku, kad 
su nadošla na konju dva kneževa ađutanta: Radonić i Jovičević.

Ljekarnik je oglasio da mora zatvarati u 5 sati, jer nema pe-
troleja.

Luketić je izložio u prozoru crnogorske marke.
Danas su dva ratna austrijska broda nalazila su se kod 

Volujže. Crnogorci su pripucali, a ovi su odvratili. U taj čas jedna 
je budvanska lađa puna soli išla iz Pristana (Luka ili Novi Bar), i 
spasila se. U lađi je bio Niko Lazov Kažanegra.

16/11.  Danas u podne vidio sam francuskog oficira (imao je na mišici 
francusku trobojnicu, mislio sam da je hrvatska), kažu da je do-
pisnik jedne francuske ilustracije.

17/11.  Čitav dan je kišilo pa sam ostao kući. Kazali su mi da su Austri-
janci neki dan pucali na Lovćen. Pitao sam kako vojnici podnose 
zimu i snijeg na Lovćenu. Odgovoriše mi da tamo drže samo 
straže. Izgleda da Crnogorci imaju osam bataljona, osim naših, t. 
j. austrijskiih državljana. U Lukavcima bila je godinama gomila 
drva za gorivo (Planika), određena za Kotorski garnizon, a sad 
je preneseno ovamo (u Budvu). Građanima je određena količina 
kruha (ne kaže se koliko – op. N. D.). Radnici na kuluku dobivali 
su deke.

Uvečer u 8 sati prije nego ću leći, pošo sam na III sprat, 
koji gleda prema brdu Spas, i iza brda na Kotorski zaljev (kanal, 
kaže?) da vidim atmosferu. Nebo je bilo vedro „kao riblje oko”, i 
promislih da će to trajati do zore, i evo kako sam pogodio.

18/11.  Danas se pahulji snijeg veoma živo, pa mi led ulazi u kosti. Ostao 
sam do 11 sati „ritirato” (u krevetu, spavaćoj sobi).
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19/11.  S. Elizabeta. Oblačno. Suho vrijeme, zima, lebić.
20/11.  Predvečerje Gospe od Zdravlja, izvrstan pazar (petak), sniježno 

vrijeme (“tempo di neve” – kaže). Večeras je započelo zamrače-
nje, jer nema petroleja. U početku se trebalo od 40 fenjera ogra-
ničiti na 10, da se ne dođe do ovog stanja. Vraćajući se kući u 7 
nisam uspijevao doći doma.

Danas se na pučini vide austrijski brodovi, i ako se je govori-
lo da su zatvoreni u Boki. Bio je i sukob kod Grahova.

21/11  Gospa od Zdravlja. Barkaca na paru dovukla je sijeno za volo-
ve vojske. More jako uzburkano, pa se na povratku vrnula do 
Skočidjevojke. Oko 4 po podne vidjelo se na pučini dvadesetak 
brodova, izgleda austrijskih.

22/11.  S. Cecilija. Loš dan, pa sam ostao doma. Bio bi se dosađivao da 
nisu u tinelu učiteljice Žeželić nadošli Dalmatinci svetkovali. 
S njima je bio Slovinić i ljekarnik Lepeš. Neprestano kiši, ali je 
tiho, snijeg pada na visini.

23/11.  Nastavlja se jugo. Pet spašenih sa „Zente”, što su bili liječeni 
u ovoj bolnici, išli su jutros na Cetinje. Ostali su još „Buco” iz 
Biograda, Mirković iz Zadra, Ivan Pravnica iz Kraljevice i drugi.

24/11.  Danas je transportni  brod iskrcao u Baru namirnice.
25/11.  S. Katarina (jazzo per marina), imendan naših dviju umrlih. Ni-

sam propustio poći na groblje, postaviti ruže.
Miran dan. Tri aviona su letili prema Baru. Sreća da nisu 

jučer, jer bi bili uništili transport sa teretom. Mislili su da je 
more uzvitlano, pa da ne će pristati, ali je uspio.

Jutros je četa od 70 Braičana, nakon dva mjeseca boravka u 
Budvi, pošla i bila zamijenjena Mainjanima u istom broju.

Neko mi kaže da su jučer dva austrijska aeroplana tjerala 
jedan francuski. Ne znam je li točno.

Princ Petar je pošo na Cetinje radi jake groznice koju je do-
bio od klime u Prijevoru.

Nekoliko austrijskih brodova pucalo je na Bar, a dva torpilje-
ra su eksplodirala vjerojatno od podmorskih mina.

Dvije Ulcinjske bracere prenijele su iz Budve u Bar volova i 
koza za vojsku. Trebalo je popravljati opanke.

Prošle sedmice N. L. K. dopremio je iz Bara 40 kvintala bijele 
soli. Kvintal se prodaje 24 krune. Da ovo nije došlo šta bi bili 
uradili u ovo vrijeme kolinja.



175

ЗБОРНИK 

26/11.  Vrijeme suho ali oblačno, hladni levant, na brdu pada lagani sni-
jeg. Danas nema kruha ni mesa.

27/11.  Vedro, bura, zima, 2 stupnja iznad nule. Petak jako živ pazar. 
Svinjetina i špek 80 soldi kilo, par kokošaka ne dostiže 3 krune. 
Kaštradina je po 60 soldi. Nije skupo, ali valja znat da mnogi fale.

Žene nose iz Crne Gore šećer po 70 soldi kilo, kafe po 5 kru-
na kilo, pa sapuna, stearinke, šibice i drugo, i zaista nije skupo, 
kad se uzme da sve to u Budvi fali.

Oko podneva došo je iz Prijevora šef Generalštaba. Neko mi 
kaže da upravitelj G. Z. nosi vojničke cipele iz austrijskih ostataka.

28/11.  Lijep dan i ništa nova. U 3 po podne vidjela su se dva aeroplana. 
Danas se pere pod u Župskom stanu gdje će stanovati princ Petar.

29/11.  Nedjelja. Ništa novog, lijepo sunce. Prošetao sam se sa dva pri-
jatelja do Bečića.

30/11.  S. Andrija, sjevernjak veoma hladan (brije). U 10 1/2 jedan avion 
sa tri austrijske zastave letio je nad Budvom, i ja imao zlu slutnju. 
Bio sam u ljekarni, i izišavši iz ljekarne gledali smo ga iznad nas. 
Kad sam vidio dva, predložio sam ljekarniku da uđemo, jer je uvi-
jek sigurnije, mogao bi baciti bombe. Nakon par sekunda čuli smo 
detonaciju dviju bomba, mislili smo da su bačene u grad, toliko 
je detonacija bila jaka. Pilot je vidio u polju Tome Luketića stoti-
ne ovaca na paši, da ih ubije, Ali je jedna bomba pala na drvenu 
ogradu, pa su špliteri pali u ulicu Luketić–Novaković, prekinuli 
telefonsku žicu, i ugao kuće Novaković je oštećen. Bomba je nači-
nila veliku rupu, neki su sabrali komadiće metala, i meni dali, pa 
ću sačuvati za uspomenu. Druga bomba je pala na 10 metara od 
prve, usred drvoreda, a komadići metala su oštetili koru od jolha. 
Juro Boreta, čuvar parka, je pobjegao i spasio se.

U 4 sata p. p. došo je princ Petar, ušo u grad i u 5 otišao za 
Prijevor.

1/12.  I danas sam bio u opasnosti po život. U 4 s. vraćajući se od s. 
Petke, došavši do drvenog mosta čuo sam avion iznad Prijevora. 
Ovaj je bacio 9 bomba oko stana princa Petra. Tu je bio Vilović 
oko koga su pale 2–3 osobe, a on se sklonio ispod jednog grma 
klekla. Ja sam požurio plažom, i stigav do brodova gdje se sa-
krio Niko Klopan, opazih iznad parka hidroplan. Vidjevši se u 
opasnosti pođoh nazad, sakrijem se iza kuće Luketić, ugledah 
gluhonijemog Čaklića, mahnem mu rukom da dođe. Vidjev da 
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se aeroplan vraća prema Strasnici, potrčao sam prema parku, 
ali se avion vratio. Niko Klopan se digne, potrči novom rivom 
(obalom). a ja i gluhonijemi za njim prema Pisani. Kad sam sti-
gao nisam više imao daha. Avion se vrtio nad bolnicom. Oko 
morskih vratiju (Pisana) sakupilo se više svijeta, kao i Upravitelj 
G. Ze. Straža nam je naredila da pođemo u hotel Balkan. Čitav 
grad je bio u strahu. „Bio se pomamio idroplan”.

Danas po podne prenesen je namještaj princa Petra. Nije 
otišao u župsku kuću već u kuću Vušković, nekoliko metara dal-
je. Ali je kuća Vušković sasvim u redu, i ako ima preko puta 
neuredni vrt Jurića, dok je pred kanonikom tvrđava i pjacal. Ču-
dili su se svi, jer je mogao imati dvadeset ljepših stanova. Mož-
da je htio biti blizu Štaba, koji je zauzeo kanoniku. U nekadanjoj 
biskupskoj kući sada čitaonici „Sloga” smjestila se kancelarija.

Kažu da je po podne pala bomba blizu bove, i da se vidio ratni 
brod.

2/12.  Bibiana Dies Quadraginta Dies.2

U 10.30 stigao je u grad princ Petar sa svojim štabom. Na do-
ček kod pazara otišli su građani i žene, četiri pod šeširom i djeca. 
Jedna djevojčica, Ksenija, kći načelnika, predala je svijeće. Njen 
otac (come al solito) održao je dug govor. Knez je na dobrodošlicu 
odgovorio čitajući. Onda je na konju ušao u grad s pratnjom i 
glazbom, kuće su bile nakićene. Mile je i na moje prozore postavi-
la uobičajene sagove. Ja sam sa P. Slovinićem bio na prozoru kuće 
Medin. Neki su od radosti poskakivali. Bartuo je zvonio u zvona 
i izvjesio hrvatsku trobojnicu. Isto je bilo sa Sv. Trojicom. Povor-
ka je odmah pošla na blagodarenje u Sv. Trojicu. Jedan avion se 
pojavio nad crkvom, a iza Mogrina torpiljer. U četri sata došo je 
ponovo aeroplan, pa se svijet razbježao. Ja sam (pisac) pošao u 
dućan Četkovića, koji je pod svodom Crvene kuće – Vilović. Pred 
večer muzika je pred kneževim stanom svirala tri stvari.

3/12.  Oko podne jedan hidroplan letio je prema Baru, rekoše, i do Ska-
dra. Večeras je stigla barkaca namirnica iz Bara i sa tri kvintala 
petroleja za Oblasnu upravu i općinu, i tako ćemo imati svjetlost, 
valjda će dati (petrolej) javnim lokalima, da svrši tama Limba. 
Danas je princ bio na šetnji. Ljubili su mu ruku.

3/12.  Sveta Barbara, zaštitnica artiljerije. Veoma živ pazar. Kako su grad-
ski dućani prazni, seljanke Maina i Braića postale su trgovkinje.
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Cijene:
Sećer kilo 70 šoldi, kafa 4.80 kruna, kupus 16–20 šolada, krum-
pir 12–16 šolada, petrolej 1.40 kruna, stearinka 40 šolada, 12 
škoranca 20 šolada, jaja 5 komada 40 šolada, sir kilo 2 krune, 
maslinovo ulje 2 krune, sapun 2 krune.

Čaja, šibica, papira za cigarete – tražio sam od jedne Crno-
gorke, i pitao zašto su škorance skupe. Prošle godine kupovali 
smo 25–30 komada za šesticu što iznosi 20 šolada. Odgovorila 
je da nema ribara, jer su u ratu.

Princ Petar pošo je u 11 sati na pazar. Sreo sam ga i po-
zdravio ga skidajući kapu blizu kuće Antonioli. Uzvratio mi je, 
simpatičan mladić, srednjeg rasta.

Evo nefaljeni aeroplan. Nastala je panika, Budvani su trčali u 
grad, i ja s njima. Nakon što je eksplorirao Budvu, avion je pole-
tio prema Lapčićima (srednje Maine), prešao brdo i uzeo pravac 
Cetinja. Večeras sam saznao da je isti bacio bombe, ubivši dvije 
osobe i ranivši jednog dečka. Vijest je došla iz Cetinja telefonom. 
Oblasnoj upravi.

5/12.  Sveti Sava titular naše kapele, koja je 1807 pripala Demaniju,3 

kao i samostan i Crkva Marije na Punti.
Danas je predvečerje mog Krsnog imena. Nastojati ću dobiti 

kukuruzni krušić, ali na sreću žena Kum Petra donijela mi je 
pola pogače, pa sam na nju stavio svijeću što je Frano imao nad 
krevetom. Tako du je sutra zapaliti pred sv. Nikolom. Prenio sam 
mali okrugli stol u tinel blizu slike sveca.

Puno je mula dovedeno po nalogu uprave. Vodile su ih Žu-
pljanke, koje su vraćajući se kuci plakale.

Večeras je stiglo preko 20 Paštrovića, također za mulima, i 
jako su uvrijeđeni, jer izgleda moraju poći ne znajući cilj.

Kuća Opačić je rasvijetljena, jer u njoj stanuju glazbari. Tako 
isto kuća Regine Scutari. Upravnik cesta Repnik ostavio je kad 
je odlazio svoj namještaj (3. VIII 1914) u magazinu Mirković, 
gdje se čuva alat za ceste. Pošto su vlasti saznale da u tome 
magazinu ima drvenarije za popravak mostova, otvorilo se, i u 
toj prilici kažu da su nestale stvari njegove i žene mu.

Dragi čitaoče, 11 je sati, spava mi se, idem spavati, do viđenja 
sutra moje Krsno ime. Sutra ne smije zvoniti Zdravu Mariju 
glasno već tiho, a bilo je slobodno od 12 augusta.
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U našoj bolnici su liječena 14 mornara koji su sa potopljene 
„Zente”. U više navrata su ih vodili njihovim ostalim drugovima 
na Cetinje, kojih ima 106, što su spašeni kod Lastve. Danas sam 
čuo (ako je istina) da su tri zarobljenika pobjegla u Kotor, izgle-
da baš od onih što su bili u Budvi.

Propustio sam kazati da je 2/12 prilikom dolaska princa Pe-
tra snimljena fotografija, također kad je izišao iz Sv. Trojice i 
vratio se u svoj Konak.

Noćas u 11 izvršena je vojna vježba do Bijelog Dola, pod 
komandom princa Petra. Treba zamisliti paniku nastalu u gradu, 
svi su bježali, smatrajući da je ozbiljno. Nakon vježbe vojska se 
vratila u grad s muzikom. Ja sam spavao, niti sam čuo niti vidio.

6/12.  S. Nikola. Prilično vrijeme. Naše Krsno ime, ali niti sjena prošlo-
sti, jer gradu fali sve. Na štednjaku nema vatre. Šest osoba me je 
posjetilo, pa sam ponudio vino i kafu. Gosti su bili Niko i Piero 
Slovinić, Vilko Lepeš, ljekarnik, Ivo Četković sa sinom Markom, 
Vilović, Stefanija sa kćerkicom Ksenijom, koja guvernanta.

Mile želila je jučer spremiti barem tanjur krostula, ludila 
je da dobije 1/2 kila brašna,”ali nije uspjela. Za rasvijetliti tinel 
morao sam zapaliti šest novih stearinki sa čoke. Jutros u 7 sati 
upale su mi u sobu, dok sam još bio u krevetu, dvije posjete 
u paradi: Ljekarnik i N. Slovinić, čestitajući mi slavu. Obukao 
sam se i eto Mile sa kafom na pladnju, koju je servirala dvojici 
gospode. Imala je (davala si je!) ton gospodarice i gospođe. Oh! 
Tempora, o mores. Niko je poželio obrijati se u tinelu (na što 
smo đošli?), pa smo pozvali drvodjelca Toni Urbana, koji već ne-
koliko dana vrši taj posao. Tako sam i ja obrijan, pa smo „postali 
oba mladići”.

6/12.  Jutros, šetajuci pod platanima sa N. Slovinićem i Srzentićem, 
Niko Dobrovodica nas sretne i ispriča telefonsku vijest, da je 
talijanska vlada odlučila navijestiti rat Austriji. Radi ove vijesti 
muzika je pred ex–župskim stanom svirala tri komada i talijan-
sku himnu.

7/12.  Vrijeme suho. U 5 sati po podne preletio je okomito se spušta-
jući grad. Svi su bježali kao ludi. Neki su blijedili. Ja sam se 
sklonio u dućanu Cvetkovića, a sa mnom pop Radonić, kum Pere 
Ivov, Matija Franeta, učitelj Marić i jedan Kovač. Avion je po-
sipao mitraljezom šrapnele kao da su cvijeće. Istodobno se na 
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pučini vidila flotilja. Treba predpostaviti da će jednog lijepog 
jutra Budva postati hrpa ruševina.

8/12.  Bezgriješno začeće. Jučer oko ponoći letio je avion prema Baru, 
da spriječi iskrcaj namirnica, ali nije uspio. I ako sam bio Austri-
janac, bolje je ovako, da ne budemo prisiljeni umrijeti od gladi.

Jutros sam vidio pred bolnicom četiri okrvavljene nosiljke, 
mislim da je stvar ozbiljna. Pričao mi je (ime nije znao i nije 
napisao kasnije) da je prošle noći jedna izvidnica crnogorska, 
približivši se u Krtolima bateriji „Grabovac” srela austrijsku. 
Nastao je sukob, sa tri ubijena Crnogorca i jedan oficir. Preni-
jeli su ranjene u Budvu, jednog teško ranjenog. Nisam saznao 
austrijske gubitke. Danas je iz Crne Gore stiglo 400 ovaca za 
vojsku. Smjestili su ih u novu kuću Slovinić u Bijelom Dolu.

Jučer je Oblasna uprava naredila da neki prozori u gradu 
moraju biti osvijetljeni. Od 40 općinskih ferala imaju se paliti 
samo 6, a javni se lokali imaju zatvoriti u 8. Tako smo sada u 
mraku, u tišini kao da nema Budve. Ove mjere se poduzimaju 
za slučaj da dođu austrijski brodovi, jer se ne misli da ovi imaju 
reflektore. Ko zna šta nas sjutra čeka.

9/12.  Danas se nije vidio ni jedan aeroplan, možda imaju druge plano-
ve. U palači Kalašić (palazzo) stanuje Ivo Vretenčić, kapetan i su-
dac, dodijeljen djelomično Štabu princa Petra, rođen u Zubcima, 
selu blizu Bara, sa 500 katoličkih stanovnika. Uhapšeni su Ivan 
Jurić i sin jer su susjedu ukrali vrijednost hrane od 10.– kruna. 
Izgleda da plaćaju za druge.

9/12.  Nema ništa nova. Bivša Ekspozitura političke uprave sada je 
Kraljevska crnogorska Vojna mjesna komanda. Šef ureda je Rade 
Hajduković, u rangu Komandanta mjesta. Njegov rođak Niko 
Hajs je intendant. Rade je nasilan. Kancelar je Đorđe Popović, 
pravnik, Budvanin, odličan mladić. Rade se ljutio što mu ne ski-
dam kapu.

10/12.  Više činovnika su u penzioni (na hrani) kod Đure Duletića, drugi 
u menzi austrijskih oficira u bivšem samostanu, neki u Hotelu 
Balkan, a najniži u tri četiri familije. Pet Dalmatinaca (ranije 
spomenutih – op. N. D.) uzeli su stan namješten financijskog 
šefa Petra Mustije, koji je 3/8 napustio Budvu. Svaki dobija 2 
krune, kruh i vino, pa zajednički sebi spremaju jelo i tako se 
izvlače sa troškovima.
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11/12.  Ni danas nije bilo aeroplana.
12/12.  Slabi pazar radi kiše, ali za to mnogo blata.

Danas su 4 mjeseca od ulaska Crnogoraca u Budvu. Prije 
podneva pokazao se avion, svi su pobjegli, proslijedio je za Bar, 
a oko 14 s. vratio se na pučinu. U 3 sata izišavši u šetnju, kod 
lađa, vidio sam na povratku iz Paštrovića kočiju Krasića što je 
vozila kneza Petra s ađutantom. Konj je bio bijedan, kao oni što 
vuku teretna kola.

13/12.  Nedjelja dan s. Lucije. Ne zapažamo niti. Vidim tada (da) ima u 
Budvi 48 katolika.

Strašno vrijeme, tama, lagana kiša ali bez prestanka. Ostao 
sam čitav dan u kući u neopisivom očaju.

Propustio sam zabilježiti da nekako u vrijeme kada je princ 
Petar ušao u grad 2 decembra, a pred njim zastava njegove drža-
ve, doveli su vojnici austrijskog zarobljenika u Njegušima, gdje 
je bio u sastavu izvidnice, i da je tu bilo u sukobu žrtava. Taj je 
zarobljenik neoštećen, nosio je naočale, ne znam kojem je rodu 
vojske pripadao. Bio je kasnije odveden na Cetinje.

14/12.  Vrijeme malo bolje nego li jučer. Pošto Uprava raspolaže znatnom 
količinom goveda i bravi, za razliku od pšenice koja fali, odlučeno 
je da će od danas porcija mesa za vojsku biti 75 umjesto 50 deka, 
ali je smanjila porciju kruha, što je do jučer bila 20 deka.

Noćas se čula tutnjava topova od strane Tivta u pravcu Župe, 
ne Lovćena sigurno, gdje vojske nema, osim straže. Pričaju mi 
vjerodostojni ljudi da su na Lovćenu neki tereni vrijedili prije 
rata 1000 do 2000 kruna, dok se sada ne obrađuju, i radi nepre-
stanog bombardiranja od strane brodova i tvrđava austrijskih. 
Danas po podne dva štabska oficira pošli su do Paštrovića sa 
Krašićevom kočijom.

15/12.  Nemam šta zabilježiti, osim da sniježi na brdu, i da treba ostati 
doma i umirati od dosade.

16/12.  Danas su 4 mjeseca od pomorske bitke kod Budve.
Sinoć je umro Evangelis Botzaris, mešetar star 75 godina, po-

drijetlom iz Makedonije, nakon kratke bolesti.
16/12.  Pred s. Nikolu zvonaru Bartolu je zabranjeno da zvoni zvona. N. 

Slovinić i P. Mikula su se pošli informirati kod načelnika Srzentića 
da li je ovo istina i nisu dobili sasma jasan odgovor. Tada je u 
Oblasnu upravu pozvan zvonar, gdje mu je kancelar Jovanović, 
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u prisustvu Upravitelja Gjure Zenovića i načelnika, zabranio. N. 
Slovinić, i P. Mikula pokušali su još jednu demaršu, ali nije ko-
ristila. Kad je N. Slovinić kazao da će mu sin pop Gjuro doći na 
Rubin Dan, rekao je da će se dotle viđeti. Gj. Zenović je bio u tome 
času zauzet preseljenjem njegovog ureda u Sudsku palaču.

16/12.  Budva je u XVII v. bila biskupija, kasnije vikarijat, a sada deka-
nat. Crkva s. Ivana Krstitelja je stara XIII vjekova,4 a pravoslavna 
je sagrađena 1798.

Danas kiša nije stala jedne minute.
18/12.  Proljetni dan, pazar bogat. Knjaz je uživao pazeći i gledajući. Je-

dan od ranjenih vojnika u sukobu izvidnica 8/12 je umro. Ispra-
tio ga je garnizon, ali bez muzike.

Danas u predvečerje s. Nikole pravoslavnog, imendana kralja 
Nikole, u 4 sata po podne su ukrašeni prozori, muzika je obišla 
grad, ali rasvjete nije bilo jer fale svijeće.

Danas je konačno nakon pet mjeseci otvorena kafana Fabris. 
Vodi Ivo Čička sa jednim mladim Crnogorcem. Piero Slovinić je 
izvršio primopredaju nakon obavljene inventure. Tako je nestalo 
paklenske tame što je vladala u toj ulici. Danas se čula pucnjava 
od strane Župe. U podne je doveden jedan ranjenik. Ovdje neki 
ciarlano (ćakulaju) da je Luka Medin aviatičarski instruktor. A 
Ivanica Čalak uvijek misli kad vidi torpiljer da je na njemu Toni 
Jerov. Deset je sati, pišem u tinelu i idem spavati.

19/12.  S. Nikola. Nema budnice, jer nije običaj. Grad je iskićen, Mile je 
postavila na prozoru četiri saga. U 10 je garnizon sa muzikom 
promarširao. U s. Trojici je bilo blagodarenje. Sudjelovao je kn-
jaz Petar sa štabom. Poslije objeda princ se prošetao kočijom 
Krasića. Obzirom da je dan prekrasan odmah nakon ručka Niko 
Slovinić, Ivo Cvetković i ja otišli smo sa dalekozorima prema 
Prijevoru (u septembru prošlo je 4 godine da nisam prešao To-
pliš).5 Sreli smo njegovu visost s njegovim liječnikom Jankovi-
ćem i pozdravili smo naravno.

21/12.  S. Toma. Snijeg na brdu, tužan dan, koja razlika prema jučeraš-
njem. Nema novosti.

23/12.  Čitav dan ne prestaje kiša, pa nisam mogao izić iz kuće, pa sam 
čitao Verne–a „Put oko svijeta u 80 dana”.

Jučer po podne princ Petar odredio da se može zvonima zvoni-
ti podne i Zdravu Mariju u večer, i skraćeno prigodom blagdana. 
Rubin dan (naime 23/l2, dan pred Badnji dan), a mi ne znamo za nj.
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24/12.  Djelomično oblačno. Mrtvi Badnji dan. Utorak 22–og došo je don 
Gjuro Slovinić. Na pazaru nema ni jednog badnjaka. Ranije sam 
za ručak imao sardine iz Nantes–a, butarge, zadnjih godina sla-
ne srdele. Sad, u pomanjkanju svega, zadovoljio sam se s kafom 
crnom „kad ne popiješ čašu vina”. Bio sam preporučio P. Pavlo-
viću da mi pošalje 1/2 kila brašna da Mile spremi pjat fritela 
(friganice /fritelle = frittele = fritule/.

Sinoć na Rubin dan mi je Ljuba u njenoj butigi donijela du-
zinu još vrućih. A jutros šetajući prema Fontani sreo sam čovje-
ka iz Raževica (u taj čas je knez Petar išao za Cetinje) pa mi je 
predao flašu rakije, jednu ulja, ali brašna nije mogao naći. Kupio 
sam 1/2 kila smokava kod Nine i 1/2 litre rakije, kafe sam imao. 
Imao sam samo tri posjete, pa sam ih počastio kako sam mogao. 
Donijeli su mi na dar jednu pogaču, dvije kobasice, kupusa, je-
dan ambul od svinjetine. Bolilo me srce ne imati badnjak pred 
vratima. Nije zvonila Zdrava Marija u sat kada se običava zapa-
liti badnjak. U sumrak sam zatvorio kuću i uputio se prema Fon-
tani, jer me je na večeru pozvao Niko Slovinić, ljekarnik Lepeš 
i Ivo Boreta. Ribe je bilo svake vrste. Lijepo smo proveli večer, 
prepričavali smo anegdote, i o duhovima, Mačićima, Vampirima 
itd. Na večeri su još bile Mile Mršulja sa nećakinjom Olgom 
Stojaković. U 11 smo se uputili prema gradu, gusta kišica što 
ulazi u kosti. Na uglu Srzentića pozdravio sam i vratio se doma.

25/12.  Božić. Došla je Mile sa kafom i čestitala blagdan. Čudila se da 
nisam išao na ponoćku. Ona je bila sa kćerkom Zorkom i zetom. 
Bilo je nekoliko Crnogoraca.

Nisu mogli pjevati nokturne jer su falili pjevači. Misu i pa-
storelu su pjevali pet Dalmatinaca dobrovoljaca, već spomenutih.

Na ručku i večeri kod Nika Slovinića bilo nas je uz čašicu 
oko 40. Zdravice, pjesme u izobilju. Ljekarnik i P. Slovinić su 
služili misu, a tri jedina dječaka u koti bili su Ivo Pjerotić, Slavo-
mir Šuljak i sin Mate Urbana. Ja sam i N. Slovinić bili u školskoj 
klupi kao fabricieri, a u školskoj klupi Bartuo, Balić i Frano Reić, 
papučar.

26/12.  I danas na s. Stefana bio sam na ručku kod N. Slovinića. 
27/12.  Ista funkcija.
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Cijene namirnica u Budvi 1914–1915:
Jedno jaje   helera   10
1 stearinka   helera   40
1 kutija šibica  helera   7
1 paket papira za cig.    9
zeleni za jednu osobu    20
litra milijeka      40
2 kokoše   kruna   6
1 glava janca      50
Coradella agnello     60
3 Glave Škobalja6     40
1/2 kila suhih smokava    40
prazna lata petroleja kruna   1
litra rakije      3
kilo pršuta      3
kilo sira      5

Bilješke
1 Ovi se crteži nalaze uz dnevnik. Nije ih potrebno publicirati jer 

je prof. Ignatije Zloković opisao potapanje »Zente« u Istoriskim 
zapisima, Cetinje, god. VIII, knj. XI/1955, 1—2, str. 390.

2 Znači da će 40 dana trajati isto takvo vrijeme kakvo bude 2/XII, 
tj. na dan sv. Bibiane.

3 Demanij = državna dobra; francuska napoleonska uprava 
podržavila je »napuštena« crkvena dobra, i tu su spali objekti o 
kojlma pisac govori. Mjera je izazvala stanovite kontroverzije. 
Dekret je izdala vlada u Zadru 1/I. 1807.

4 Ove podatke usporeduje i s knjigom Miroslava Luketića 
(Budva, 1966). Prema legendi što je Luketić daje crkva je 
nastala u VII. stoljeću dok je zvonik, prema istom piscu, 
završen 1867, a prije je vjerojatno stajala preslica, kao na 
mnogim drugim crkvama. Biskupija je postojala u Budvi do 
treće polovice XVI. vijeka (1571), pa se onda pomalo ugasila. 
Formalno je bila ukinuta bulom »locum beati Petri« Leona XII. 
od 30/VI. 1828, ali je tada već odavna nlje bilo. Teritorij Budve 
odvojen je od Bara i dodijeljen Kotoru (Lago, Venezia, 1869).
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  Ovo je bilo vrijeme kad su ukinute biskupije Rab, Nin, 
Skradin, Trogir, Makarska, Korčula, Ston i Budva — ali ova 
zadnja, kako je već rečeno, još samo formalno.

5  Jedan prijevoj na putu za Kotor.
6  Škobalj je slatkovodna riba što naraste obično do 30 cm (rijetko 

više) i teži 250 grama u dobi od 3–4 godine. Zove se i podust, 
a stručno ime je Chondrostoma nasus (kao i ohiridianum po 
onome koji ju je opisao: Karaman, 1924). Živi u jadranskom, 
egejskom i crnomorskom slivu, u rijekama, u Skadarskom, 
Ohridskom i Prespanskom jezeru itd. Ove podatke dugujem 
literaturi što mi je ljubezno poslao dr. Tomo Gamulin, a 
potječu iz Biološkog zavoda u Titogradu.

U Budvi prvih ratnih dana 1914.

Kada je krajem XIX. v. Boka Kotorska, kao austrougarska ratna luka, 
pretvorena u jednu od najjače utvrđenih primorskih tvrđava na Jadranu, 
bilo je predviđeno da Budva brani prilaze Boki s jugoistoka. U tu svrhu 
su bile određene, i na području Budve locirane, i odgovarajuće austrijske 
snage. Kasnije je došlo do izmjena u austrijskim planovima obrane Boke, 
pa je prvih dana Prvog svjetskog rata Budva neko vrijeme bila, moglo 
bi se reći, „ničija zemlja“, između austrougarskih i crnogorskih snaga, a 
onda su u Budvu, bez borbe, ušle crnogorske jedinice.

Istoga dana kada je Austrougarska objavila rat Srbiji, 28. VII 1914. 
g., Crna Gora je provela opću mobilizaciju, 5. VIII prekinula je diplo-
matske odnose s Austrougarskom, a 6. VIII objavila joj je rat. Glavnina 
(2/3) crnogorskih snaga bila je koncentrirana na sjeveru, u Sandžaku, s 
intencijom da neposredno surađuju s lijevim krilom srpske vojske u ofan-
zivi prema Sarajevu, kako bi se smanjio pritisak austrougarskih snaga 
na Srbiju. Crnogorske snage raspoređene na granici s Austrougarskom 
na području Lovćen–Sutorman imale su zadatak da zatvaraju moguće 
pravce nastupanja austrougarske vojske iz Boke Kotorske i južnije sa ob-
ale prema Cetinju i Rijeci Crnojevića. Medutim, jedinice austrougarske 
viojske iz Boke Kotorske nisu, u početnom periodu rata, bile aktivne, 
osim tvrđavske artiljerije, pomognute topovima s ratnih brodova iz Boke 
u njenim duelima s crnogorskom opsadnom artiljerijom. Crnogorsku su 
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artiljeriju kratko vrijeme (u drugoj polovini oktobra 1914.) podržavale 
i dvije francuske baterije, iskrcane u Baru i prenijete na Lovćen radi 
planiranog napada crnogorskih snaga na Boku s kopna (od čega se, zbog 
velikih gubitaka opsadne artiljerije i nedostatka snaga, odustalo).

Austrougarska flota (na Boku Kotorsku oslanjale su se lake 
pomorske snage ojačane s nekoliko starijih bojnih brodova i krstarica) 
blokirala je crnogorsku obalu, a ugrožavala je i bliska Otrantska vrata. 
Saveznička flota uplovljavala je stoga u Jadran deset puta do kraja 
1914. obezbjeđujući transporte kojima je dopremana pomoć Crnoj 
Gori i vršeći napade na obalu u nastojanju da izmami austrougarsku 
flotu na otvoreno more i nametne joj odlučujuću bitku. Prilikom prvog 
uplovljenja potopila je, 16. VIII 1914., austrougarsku laku krstaricu 
„Zenta” na 5–6 nautičkih milja od Petrovca.1

Milan Dorotka

Dnevnik Pava Mikule je preuzet sa Portala hrvatskih znanstvenih 
i stručnih časopisa “Hrčak” (Duboković Nadalini, N. i Dorotka, M. 
(1988). Kronologija nekih zbivanja na našoj obali iz 1914. godine. 
Prilozi povijesti otoka Hvara, IX (1), 43-65. Preuzeto s https://hrcak.
srce.hr/124935)

1 Vidi: Vojna enciklopedija, I izd., natuknice: Boka kotorska, Budva I Svjetskl rat. Prvi, te 
Pomorska enciklopedija, II izd. natuknica Svjetski rat, Prvi.
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BRAJIĆI NA GRANICI 1914 - 1918.

1. Balkan na početku dvadesetog vijeka

Početkom dvadesetog vijeka, kao i ranije u prošlosti, područje Balkana 
bilo je, može se reći, u središtu svjetske istorije. Geostrateški odnosi 
velikih sila, a prije svega Austro-Ugraske i Turske, a indirektno i Rusije, 
Italije, Francuske, Njemačke i Velike Britanije bili su na ovom prosto-
ru nakon Berlinskog kongresa, u velikoj mjeri neriješeni. Istovremeno 
nove, male balkanske države, uključujući i Crnu Goru, nisu bile dovr-
šile procese definitivnog formiranja. Ključni politički događaji koji su 
na ovim prostorima prethodili Prvom svjetskom ratu bili su: političke 
promjene u Osmanskom carstvu, aneksija Bosne i Hercegovine, smjena 
dinastija u Srbiji i proglašavanje Crne Gore za kraljevinu.

1.1. Političke promjene u Osmanskom carstvu
Pripreme za Mladotursku revoluciju vrše se tokom 1907. i 1908. godine, 
kada dolazi do kulminacije finansijske krize u Carstvu i pobune dijela 
stanovništva, naročito vojnika, koji nisu dobijali plate. Glavno žarište 
ustanka bila je Makedonija koja je nakon Ilindenskog ustanka bila pod 
posebnom zaštitom velikih sila. Godine 1906. Društvo za napredak i uje-
dinenjenje (ITC) organizuje ogranke u vojsci. Svoju prvu ćeliju osniva u 
Damasku pod Mustafom Kemalom (Kemal-paša Ataturk), kasnije prvim 
predsjednikom Turske. Upravo su evropske sile omogućile revoluciju u 
Turskoj jer je zbog prisutnosti njihovih agenata stanje u Makedoniji bilo 
drugačije nego u ostatku Carstva. To je podstaklo tamošnje stanovništvo 



da stane uz mladoturke protiv legalnih vlasti. Sultan je morao priznati 
poraz i sazvati parlament, a potom ponovo proglasiti Ustav. Kemalova 
vojska zauzima prijestonicu 1909. godine, nakon čega skupština donosi 
odluku o svrgavanju sultana Abdul-Hamida. 

1.2. Aneksiona kriza
Aneksiona kriza (1908-1909) nastala je anksijom Bosne i Hercegovine 
od strane Austrougarske izvršene proglasom cara Franca Jozefa 5. ok-
tobra 1908. godine. Kao neposredan povod poslužila joj je Mladoturska 
revolucija i prevrati u Carigradu izvedeni u ljeto 1908. godine. Dana 4. 
oktobra 1908. Bugarska je, u sporazumu sa Austrougarskom, proglasi-
la nezavisnost. Aktom ankesije, izvedenim bez prethodnog sporazuma 
sa velikim silama koje su joj na Berlinskom kongresu dale mandat za 
okupaciju Bosne i Hercegovine, izvršena je očigledna povreda međuna-
rodnog prava, što je izazvalo proteste u Evropi.

1.3. Smjena dinastija u Srbiji
Majski prevrat je bio državni udar u Srbiji u kom su ubijeni kralj Alek-
sandar Obrenović i njegova žena kraljica Draga, čime je prekinuta loza 
dinastije Obrenović koja je vladala Srbijom od sredine 19. vijeka. Nakon 
Majskog prevrata na čelo Srbije je došla dinastija Karađorđević. Prevrat je 
imao veliki uticaj na odnose Srbije i velikih sila, zato što su se Obrenovići 
politički oslanjali na Austrougrasku, a Karađorđevići na Francusku.

Nakon prevrata život u Srbiji je nastavljen, sa tim da se kralj Petar 
minimalno miješao u politiku prepuštajući političkim partijama da se 
bore za vlast svim sredstvima. Zbog preokreta u spoljašnjoj politici, 
između Srbije i Austrougarske se vodio Carinski rat.

1.4. Crna Gora postaje kraljevina
Svečani čin proglašenja Crne Gore Kraljevinom obavljen je 15/28. av-
gusta 1910. godine u Vladinom domu na Cetinju ili Domu knjaževske 
vlade, kako se tada uobičajeno zvalo.

Značaj crnogorske dinastije Petrović-Njegoš rastao je uporedo sa 
širenjem i jačanjem crnogorske države. Dvovjekovna tradicija i vodeća 
uloga u crnogorskom društvu, neosporno ogromne istorijske zasluge i 
niz velikih ličnosti koje je ova kuća dala Crnoj Gori, osigurali su joj ugled 
i popularnost izvan granica zemlje. Pred spoljnim svijetom, romantično 
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viđenje jedne male zemlje, čiji narod sa izuzetnom hrabrošću i upornoš-
ću brani svoju slobodu od moćnih imperija, doprinijelo je da se i oko 
njenih vladara i dinastije uopšte stvori oreol slave.

Relativno dugi mirnodopski period poslije Berlinskog kongresa obi-
lježen je svestranim razvitkom u društveno-političkom, ekonomskom, 
kulturnom i prosvjetnom pogledu. Nikola I Petrović Njegoš, čija je ulo-
ga u tom sveukupnom progresu nemjerljiva, postaje posebno cijenjena 
ličnost ne samo među njegovim balkanskim vladarskim savremenici-
ma, već i na velikim evropskim dvorovima.

2. Brajići na granici

Krst – granična oznaka Brajića prema Crnoj Gori (lokalitet Seoca)

2.1. Prvi pomeni Brajića 
Brajići su najčešće označavani kao prezime, selo, knežina, opština ili 
pleme. Zajedno sa Mainama i Poborima, u literaturi su nazivani „tri 
opštine Katunjana“1 , „peta crnogorska nahija“2, „knežina“3. Prvi pomen 
Brajića u istorijskim izvorima nalazimo u Povelji Ivana Crnojevića4 od 
4. januara 1485. godine gdje se pominju „kmetovi Brajićki“ i toponim 
„Ždrijelo brajićko“. Takođe u Povelji od 15. juna 1489. godine5 spominju 

1 Bogumil Hrabak: Tri opštine Katunjana između Crne Gore i Mlečana (1420-1797), Istorijski 
zapisi, godina LXXI, 1998/3-4

2 Vuk Karadžić: Boka Kotorska, Internet izdanje
3 Sava Nakićenović: Boka, Internet, fototipsko izdanje
4 Cetinjski ljetopis, 41
5 Cetinjski ljetopis, strana 37
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se „od Brajića Radič Brajić, Ratko Ratković, Leka Uglješić...“. Interesan-
tno je da se gotovo istovremeno, u dokumentu iz 1488. godine, koji se 
čuva u kotorskom arhivu6 takođe spominje Radič Brajić – „Radicio Bra-
ich de montanea Joannis Cernovih“. Već u dokumentima iz petnaestog 
vijeka7 mogu se naći dokazi o tome da su preko prostora Brajića bili 
granični međaši i očigledno je da je život na granici suštinski opredije-
lio i egzistenciju i istoriju i sudbinu Brajića.

2.2. Geografski položaj
Brajići su jedno do tri plemena (uz Maine i Pobore) koji su se nalazili na 
granici Boke i Stare Crne Gore, u brdima između Budve i Lovćena. Prostiru 
se istočno od Pobora, sjevernom i istočnom stranom graniče se sa područ-
jem cetinjskih sela Ugnji i Vrela. Južno od Brajića su paštovska sela Čučuci, 
Podbabac i Kuljače. Jednim malim dijelom na istoku Brajići se graniče sa 
Ljubotinjom gdje je i tromeđa sa Crmnicom. U krajnjem jugoistočnom uglu 
nalazi se tromeđa Brajića, Paštovića i Crmničana (Podgor). 

Brajići su kroz istoriju imali uglavnom jasno određene granice pre-
ma drugim plemenima, ali je bilo i čestih sukoba sa Paštrovićima i 
Crmničanima oko planine i ispaše. 

Glavno naselje na Brajićima su Martinovići. Zapadno do Martinovića je 
grupa kuća – Prentovići/Jovičići i krajnje zapadno zaselak u kome su Stoja-
novići kao najbrojnije bratstvo. Na istoku je izdvojeni zaselak Uglješići. Sva 
naselja se nalaze na prostranom platou čiji južni dio zatvara brdo Kosmač. 

Ranije su Brajići bili prostranije naselje, tako da su jugozapadni djelo-
vi bili poseban dio – Donji Brajići, koji se spominju početkom 16. vijeka8. 

2.3. Sukobi na granici
U državno-političkom smislu, u drugoj polovini devetnaestog vijeka, 
Brajići su teritorijalno pripadali području Budve i Boke Kotorske, od-
nosno Austrougarskoj monarhiji. Naime, državno razgraničenje je for-
malno izvršeno potpisivanjem Protokola o razgraničenju sačinjenog u 
Kotoru, 15. jula 1841. godine. Protokole su potpisali Carsko kraljevski 

6 Kotorski arhiv, XVII, 292
7 Cetinjski ljetopis, 39-40
8 Branislav Đurđev, Lamija Hadžiosmanović: Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-

bega Crnojevića, Akedmija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, posebna izdanja 
knjiga 2/2, druga sveska, Sarajevo 1973.



191

ЗБОРНИK 

austrijski poglavari i vladika Crne Gore i Brda Petar II Petrović Njegoš. 
Ovim protokolom Brajići su definitivno ostali u sastavu Habsburške/
Austrougarske monarhije sve do kraja Prvog svjetskog rata.

Na život stanovništva ove tri opštine (Brajići, Pobori, Maini) do-
minanatno je uticao političko-vojni sistem i državna uprava tadašnje 
velike srednjoevropske carevine. Sa druge strane, vjerska, nacionalna, 
kulturna i istorijska matrica lokalnog stanovništva bila je izvan Austro-
ugarske. Ova dihotomija, snažno formirana tokom cijelog devetnaestog 
vijeka, obilježiće gotovo sve ključne događaje koji su u najvećoj mjeri 
slijedili i koji su suštinski odredili sudbinu stanovnika u vremenima 
koja su dolazila. U tom kontekstu, događaji koji su kulmirnirali u tzv. 
„Krivošijskom ustanku“ kao i posljedice tzv. „Turskog rata“ 1876-1878, 
tj. odnosi uspostavljeni nakon Berlinskog kongresa, bili su osnovni fak-
tori velikih društvenih promjena koje su se ogledale kako u oružanim 
sukobima, tako i u ekonomskim i demografskim kretanjima.

Poseban značaj ima austrougarski Zakon o opštoj vojnoj obavezi, kojim 
je stalni vojnički kadar udvostručen povećanjem na 800.000 vojnika i koji 
se donosi 1866. godine. Prelaznim odredbama Zakona određeno je da ob-
veznici okruga kotorskog i dubrovačkog neće, kao do tada, biti oslobođeni 
vojne obaveze, nego će vojnu obavezu služiti u okviru tzv. domobranstva. 

Osjećanje nacionalnog ponosa i superiornosti slobodnih ljudi nad 
onim koji služe tuđinu, bojazan od promjene načina života, strah od 
unošenja tuđih običaja u svoj kraj, a naročito predaja oružja stanovniš-
tva na visoravni Krivošije i ona u Grblju, Poborima, Mainama i Brajići-
ma, bili su razlog otpora austrijskom vojnom zakonu. Tokom priprema 
za ustanak narodne vođe posjetile su knjaza Nikolu. U toj delegaciji bili 
su i predstavnici Brajića (Mihailo Klać).

U sklopu ustaničkih operacija, u okviru Krivošijskog (Bokeškog) 
ustanka posebno mjesto imali su i Brajići, gdje je jedan od ustanika, 
Vukale Perov Stojanović, 3. novembra 1869. godine, ubio zapovjednika 
tvrđave Kosmač, Fridriha Merca.

U suštini, završetak ustanka, odnosno realan rezultat sklopljenog 
mira u Knežlazu i u Gornjim Mainama, ipak je bio sljedeći: rat je u 
Boki završen, vojni zakon odložen, Bokelji su se mogli i dalje slobodno 
kretati i nositi lično oružje.

Međutim, to je tako bilo samo privremeno. Nakon okupacije Bosne 
i Hercegovine Austrougarska je stvorila mogućnost da relativno lako 
savlada eventualni novi oružani sukob sa Bokeljima. Sada je carska voj-
ska mogla da napada sa dvije strane - sa morske obale ili uzduž čitave 
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hercegovačke granice, što je svaki pokušaj izolovanog ustanka činilo 
unaprijed neuspješnim. 

U novonastalim okolnostima, Austrougarska je, u jesen 1881. go-
dine, naredila da se izvrši regrutacija u čitavoj Boki. U toj situaciji nije 
bilo nikakvog izgleda da bi novi ustanak mogao da uspije, stoga je svih 
16 tadašnjih opština Boke Kotorske odlučilo da se pokore Zakonu i do-
vedu svoje mladiće na regrutaciju9. 

2.4. Utvrđivanje granice
Već nakon Bečkog kongresa, kada Habsburška monarhija definitivno 
zauzima bivše mletačke posjede na istočnoj obali Jadrana, počinje pro-
ces utvrđivanja i ojačavanja granice, uključujuići i prostore prema Crnoj 
Gori. Taj proces se posebno pojačava nakon konačnog razgraničenja 1841. 
godine od kada nastaje cijeli kompleks vojnih objekata (tvrđave, putevi, 
kasarne) prvenstveno namijenjenih zaštiti Boke, kao velike ratne luke.

Na prostoru Brajića u periodu od 1842. do 1849. godine se gradi ve-
liko pogranično utvrđenje, nazvano po brdu na kome se nalazi, Kosmač. 
Kompletni građevinski radovi završeni su tek 1909. godine. Takođe, u 
istom periodu izrađen je i pješački put koji je Brajiće spojio sa Budvom, 
a pružao se i cijelom Paštrovskom gorom. O tadašnjem značaju ovog 
utvrđenja govori i činjenica da ga je posjetio (1875. godine) i sam au-
strougarski car Franjo Josif. 

Tvrđava Kosmač na Brajićima

9  Tomislav Grgurević: Feljton iz lista Republika, objavljen krajem 2007. godine
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1.5. Demografska kretanja 
Politička i vojna previranja i sukobi, pored ekonomskih i drugih faktora, 
značajno su uticali i na demografska i migraciona kretanja. U dostupnoj 
literaturi može se pronaći podatak da su Brajići 1614. godine imali 60 
kuća sa 150 vojinika10 , a 1717. godine da selo Brajići ima 47 muškaraca, 
60 žena, 80 dječaka i i 67 djevojčica11.

Prvi popis, u današnjem smislu riječi, za područje Brajića urađen 
je 1869, a ponovljen 1880. godine. Po dokumentima12 Brajići su imali 
1869. godine 565 stanovnika, a 1880. godine 514 stanovnika.

Prema dostupnoj literaturi13 početkom XX vijeka na Brajićima su 
bile 154 kuće, sa 736 stanovnika. Škola sa šest razreda otvorena je 1905. 
godine14.

Po podacima iz 191215 na Brajićima je bilo 141 dom i 727 stanovnika.
Relativna prenaseljenost, odnosno oskudica poljoprivrednog ze-

mljišta za proizvodnju hrane i sa tim povezano konstantno siromaštvo, 
krajem devetnaestog vijeka, doveli su do snažnog talasa iseljavanja sa 
Brajića, prvobitno u pravcu Carigrada, a kasnije i u prekomorske zemlje, 
uglavnom Sjedinjene Američke Države. Po nekim podacima, austrou-
garske vlasti su čak podsticale iseljavanje iz pograničnih krajeva kako 
bi smanjili broj potencijalnih vojnih obveznika koji bi u nekom sukobu 
bili angažovani protiv Carevine.

2. Brajići u Prvom balkanskom ratu

Balkanski ratovi predstavljaju završnicu procesa potiskivanja Osman-
skog carstva iz Evrope koji traje još od 1699. godine. Istovremeno će oni 
predstavljati i pokušaj balkanskih država (Crne Gore, Srbije, Bugarske, 
Rumunije i Grčke) da zaokruže državni i nacionalni prostor. Prema dogo-
voru, Crna Gora je prva objavila rat Turskoj 8. oktobra 1912. godine. Crno-
gorska vojska veličine 35.600 vojnika bila je podijeljena u tri operativna 
odreda: Zetski, Primorski i Istočni. Zadatak prva dva je bio da zauzmu 
Skadar, dok je Istočni odred upućen prema Sandžaku i Metohiji.

10  Marijan Bolica: Izvještaj i opis Skadarskog Sandžakata
11  Crna Gora – Izveštaji mletačkih providura 1687-1735
12  Statistika pučanstva u Dalmaciji, Zadar 1885
13  Nakićenović: cit.dj.str. 416
14  Pero Jokov Popović: Brajići – da se ne zaboravi, neobjavljeni rukopis, str. 5
15  Šematizam pravoslavne eparhije Bokotorske, Dubrovačke, Spičanske, 1874-1912
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U sastavu Primorskog odreda učestvovao je i bataljon bokeških do-
brovoljaca. To su bili ljudi koji su se u to vrijeme nalazili kod svojih 
kuća, dok su drugi bili na radu u Americi ili na odsluženju vojnog roka 
u austrougarskoj vojsci. U sastavu bokeških dobrovoljaca bili su Brajići:

1. Đuro Živanović, oficir
2. Vukale Prentović, bombaš
3. Risto V. Martinović
4. Đuro V. Martinović
5. Pero J. Klać
6. Mitar Đ. Stojanović (ime oca Đuro, po kazivanju bratstva 

Stojanović)
7. Marko Đ. Martinović
8. Milo Đ. Martinović

Austrija je protestovala zbog učešća bokeških dobrovoljaca u Bal-
kanskom ratu, pa je kralj Nikola, koji je bio u dobrim odnosima sa 
austrijskim dvorom, pozvao bokeške dobrovoljce, zahvalio im se na 
patriotizmu riječima: »Uvijek na vas računamo kao na svoju braću« i 
rekao im da se vrate svojim kućama. Na položaju prema Skadru ostali 
su svega oko dva mjeseca16.

U literaturi17 kao dobrovoljac iz Brajića se pominje i Lučić Milo, 
kao i Kovačević Andrija i Kovačević Niko, mada prezimena Kovačević u 
Brajićima nema.

Potpisivanje primirja Crnu Goru je zateklo u opsadi Skadra i uvje-
ravanju da će joj ovaj biti dodijeljen na mirovnoj konferenciji. Već na 
prvoj konferenciji ambasadora velikih sila, u Londonu 17. decembra 
1912. godine, odlučeno je da se obrazuje autonomna Albanija. Ostavši 
sama, crnogorska vojska je nastavila sa blokadom Skadra. Odbrana 
grada je konačno popustila i 23. aprila 1913. je potpisan sporazum po 
kome je svim turskim jedinicama dozvoljeno da sa lakim naoružanjem 
izađu iz grada. Konačno je 24. aprila uveče Esad-paša Toptani predao 
ključeve tvrđave prijestolonasljedniku Danilu. Predstavnici velikih 
sila su 27. aprila crnogorskoj vladi uručili pisani zahtjev da se Ska-
dar u najkraćem roku evakuiše i preda velikim silama. Konvencija o 

16  Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 10
17  Jovan Trišić: Spomenica 1912-1937, Cetinje 1938
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predaji Skadra velikim silama potpisana je 9. maja 1913. a pet dana 
kasnije u Skadar je ušao odred međunarodnih snaga, na čelu sa vice-
admiralom Berneom. Izlaskom crnogorskih trupa iz Skadra, 14. maja, 
prekinuta je blokada crnogorske i albanske obale i time je završen 
Prvi balkanski rat.

 

Balkan nakon Drugog balkanskog rata

3. Početak Prvog svjetskog rata (1914-1915)

Neposredan povod za početak Prvog svjetskog rata bio je atentat na 
austrougarskog nadvojvodu i prestolonasljednika Franca Ferdinanda 
28. juna 1914. godine u Sarajevu. Nakon što je Srbija odbila ultimatum, 
Austrougarska joj objavljuje rat 28. jula 1914. Nakon ulaska Srbije u rat 
i Crna Gora objavljuje rat Austrougarskoj 5. avgusta 1914. godine.

3.1. Prvi dani rata u Budvi

Tih prvih ratnih dana, crnogorska vojska je uspjela da odbije austro-
ugarski napad na Grahovo, da izvrši prodor do Trebinja i da zauzme 
Budvu sa okolinom. Po dostupnim podacima austrougarska krstarica 
„Zenta“ je iz Budve 3. avgusta 1914. godine pokupila vojsku, službenike 
i druga lica. Na tvrđavi u Starom gradu je podignuta bijela zastava. 
Sjutradan za opštinskog načelnika je izabran Stefan Srzentić, a oružje 
vraćeno Mainima, Poborima i Brajićima. Crnogorski predstavnici do-
laze u opštinu 6. avgusta, a crnogorska vojska uspostavlja upravu 12. 
avgusta 1914. i podiže crnogorsku zastavu 18. avgusta. Tokom avgusta 
kod Budve se vodi velika pomorska bitka austrougarske i francuske 
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mornarice, a austrougarski avioni nadlijeću i bombraduju Budvu. Tako-
đe, austrougraski brodovi su otvarali vatru na ciljeve u okolini Budve18. 
Crnogorska vojska uspostavlja Lovćenski front, a komandant Lovćen-
skog odreda, princ Petar, formira komandno mjesto u selu Prijevor. Prvi 
dobrovoljci iz Amerike (60 osoba) dolaze u Budvu 7. oktobra 1914. Četa 
Brajića (70 vojnika) boravila je u Budvi tokom oktobra i novembra 1914. 
godine19. 

U okviru crnogorske vojske, od stanovništva sa prostora od Spiča 
do Grblja formiraju se dobrovoljački Prvi bokeški bataljon (sa dvije 
čete - oko 260 boraca) i Drugi bokeški bataljon (sa četiri čete – oko 
500 vojnika )20. Jedna od četa je bila Brajićko-poborska sa komandirom 
Đurom Ivovim Đakonovićem. Ove čete su bile u sastavu Srednjokrilne 
kolone, pod komandom Zetske brigade i držale su položaje na Lovćen-
skom frontu, uglavnom u Gornjem Grblju, pri čemu su Brajići zajedno 
sa Gornjogrbaljskom četom držali front od sela Nalježića do Mirca21.

3.2. Brajićka četa dobrovoljaca u crnogorskoj vojsci 
Samostalna Brajićka četa u sastavu Dobrovoljačkog bataljona Lovćen-
skog odreda, formirana je u avgustu 1915. godine.

Po podacima Pera Jokovog Popovića22, u prvom vodu su bili pripad-
nici bratstava Popović, Dapčević i Ivančević, u drugom vodu pripadnici 
bratstava Martinović i Pljošta, u trećem pripadnici bratstava Prentović, 
Jovičić, Šćepančević, Vulović, Živanović i dvojica Ivanovića (nisu sa 
Brajića) i u četvrtom vodu pripadnici bratstava Stojanović, Klać, Raič-
ković, Lučić i Aleksić. Ukupno brojno stanje je bilo 117 dobrovoljaca od 
čega njih 56 je došlo iz Amerike. Brajići su u SAD uglavnom radili kao 
rudari u rudnicima bakra u gradu Bjut, država Montana.

3.3. Brajići, regruti u austrougarskoj vojsci
Istovremeno jedan broj Brajića je početak rata zatekao u austrougraskoj 
vojsci. Od ukupno 11 vojnika:

18 Pavo Mikula: Hronologija zbivanja u Budvi u 1914, Matica br. 63, str. 515-524 2015. 
Matica crnogorska

19 Pavo Mikula: cit.dj. str. 525 i 536
20 Milan Gulić: Bokelji na strani Srbije u Prvom svetskom ratu, SPKD Prosveta, Herceg Novi 

2015. str. 73/74
21 Marko S. Duletić: Ratna biografija tokom rata 1914-1918
22 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 6
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- dva su poginula kao pripadnici te vojske (Lučić Luke Tomo 
– mobilisan 27. jula 1914. godine, zarobljen i umro u Srbiji 
1915. i Lučić Mitra Milo, dobrovoljac iz Balkanskih ratova, 
mobilisan 17. jula 1914. godine, poginuo na ratištu u Srbiji 
1914. na položaju Crni vrh)

- šest se vratilo kući (Popović Bela Simon, Martinović Andrije 
Joko, Martinović Marka Andrija, Prentović Iva Vukale, Klać 
Mitra Vaso i Pljošta Sava Đuro ) 

- jedan (Martinović Nikole Savo, mobilisan 27. jula 1914.) je 
strijeljan (po nekim podacima umro u Beču 1918.) od austro-
ugarske vojske kao prebjeg/dezerter

- dva (Ivančević Toma Joko i Martinović Iva Luka) su prebje-
gla i pridružili se svojoj četi na Mircu23.

3.4. Lovćenski front 1915/16. godine 

Položaji crnogorske vojske na Mircu

Tokom prve polovine 1915. godine na položajima Lovćenskog fronta 
koje su držali Brajići je uglavnom bilo zatišje. Krajem te godine, u 
izvidnici u mjestu Sutvara 15. decembra je poginuo Dapčević Marka 
Joko24.

Austrougraska Treća armija je krenula u opšti napad na Crnu Goru 
5. januara 1916. godine sa tri i po puta više vojnika i neuporedivo bo-
ljim naoružanjem. Glavni napad austrougarske vojske bio je usmjeren 

23 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 
24 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 29
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na Lovćen, koji su branile malobrojne snage. Tu je odnos pješadije bio 
6:1 u korist Austrougarske, a artiljerije 12:1. Prema Lovćenskom frontu, 
Austrougarska je angažovala 50.000 ljudi i snažnu flotu u Boki,  kao i 
artiljerijsku podršku od 431 oruđa raznog kalibra. Naspram toga stajalo 
je 8.000 branilaca Lovćenskog odreda, kojim je komandovao neiskusni 
princ Petar Petrović. Već 6. januara otvorena je snažna artiljerijska vatra 
na lovćenske položaje, opšti pješadijski napad je počeo u zoru 8. januara. 
Do 11. januara austrougarska vojska je ovladala svim strateškim tačka-
ma u masivu Lovćena, da bi 13. januara ušla u nebranjeno Cetinje i do 
15. potpuno ovladala gradom i okolinom.

Bokeški dobrovoljački bataljon je 7. i 8. januara 1916. godine, na 
Božić, vodio teške borbe na prostoru Grblja. U tim borbama iz brajićke 
čete poginuli su:

- Ivančević Bogdana Vaso, poginuo na Božić 1916. na Mircu
- Ivančević Bogdana Tomo, poginuo na Božić 1916. na Mircu, 

gdje je i sahranjen
- Stojanović Šuta Krsto, ranjen na drugi dan Božića 1916. na 

Mircu, zarobljen i prenesen u bolnicu na Cetinju, zatim u 
bolnicu u Mostaru, gdje je 8. februara 1916. godine umro.

- Prentović Pera Andrija25, poginuo na položaju Lukavci kao 
mitraljezac, 7.januara 1916. Sahranjen je na Cetinju26. 

Na lovćenskom ratištu, koje se pokazalo ključnim za odbranu Crne 
Gore, neprijatelj je ostavio 1.260 mrtvih. Dvor, vlada i Vrhovna ko-
manda prešli su u Podgoricu. U međuvremenu je zauzeto Berane (10. 
januara), probijen front kod Grahova i crnogorska vojska se našla u be-
znadežnoj situaciji. Južni dio od Skadarskog jezera do mora ostao je 
sasvim neobezbijeđen i prijetila je opasnost potpunog opkoljavanja. U 
takvim uslovima crnogorska vlada je 10. januara tražila primirje, dok 
je austrougarska komanda tražila bezuslovnu kapitulaciju. Naredba o 
raspuštanju, (br. 128) saopštena je crnogorskoj vojsci 21. januara 1916. 
godine, u 15 časova.

25 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 29
26 Marko Ivanović: cit.dj.str.
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3.5. Povlačenje Brajićke čete preko Albanije

Brajići, u sastavu Dobrovoljačkog bataljona se, po naređenju brigadira 
Iva Đurovića, povlače do sela Majstori, a zatim do Obzovice. Đuro Ze-
nović, oblasni upravitelj Budve je 12. januara od kralja Nikole dobio 
naređenje da Bokelji idu u Podgoricu. Nakon dolaska u Podgoricu, Niko 
(Stevan) Kaženagra, koji je tada zapovijedao bataljonom, dobio je na-
ređenje od generala Vešovića da bataljon pređe u Tuzi, a da jedna četa 
ostane da čuva državne magacine na Plavnici. Međutim, već 16. januara 
1916. general Vešović je naredio da bataljon ide u Skadar gdje su dobro-
voljci stigli 17. januara 1916. Kralj Nikola je 20. januara izvršio smotru 
bataljona i naredio da ga jedna četa otprati to Medove. Niko Kažanegra 
je odredio Brajićku četu, kojom je u tom momentu komandovao Đuro 
Ivov Đakonović, da otprati kralja27.

Kako je luka Medova (San Đovani) bila neupotrebljiva, Dobrovo-
ljački bataljon je nastavio pješačenje do Lješa i Drača. Na putu kroz 
Albaniju preživjeli su golgotu. Po velikoj zimi, bez vojničke odjeće i 
obuće, hodali su po blatu, močvarama, gazili hladnu vodu. Glad je bila 
velika, hleba nije bilo više dana, a meso su odsijecali od uginulih konja 
i pekli pri prvoj vatri. Bataljon je je 23/24. januara stigao u Lješ, nakon 
čega su produžili u Drač. Bokelji, dobrovoljci, zajedno sa srpskom voj-
skom, 31. januara 1916. godine, francuskim i italijanskim brodovima 
su prebačeni na Krf, a teško bolesni na ostrvo Vido. Prethodno ministar 
vojni, brigadir Radomir Vešović, kako govore neki podaci, u Podgorici 
je imenovao brigadira Danila Gatala, glavnog intendanta crnogorske 
vojske, za komandanta hercegovačkih dobrovoljaca i izdao mu naređe-
nje da dobrovoljci što prije napuste Crnu Goru i da ih preda srpskoj 
vojsci. Za načelnika srpske Vrhovne komande generala Petra Bojovića 
dao mu je pismo da hercegovačke dobrovoljce, kao i bokeške, koji su 
već 18. januara bili u Skadru, „primi u sastav srbijanske armije, pošto 
se crnogorska vojska predala‘‘. Brigadir Gatalo je doveo dobrovoljce do 
Lješa i 23. januara ih, po nalogu crnogorske Vlade, predao komandantu 
I srpske armije Vasiću. Prema sačuvanim podacima, 26. januara 1916. u 
Lješu je bilo 1.644 hercegovačka dobrovoljca i oko 800 dobrovoljaca iz 
Boke Kotorske28.

27 Andrija Luburić: Kapitulacija Crne Gore, Dokumenta II, Beograd 1940. str. 69-72
28 Novica Rakočević: Istorijski zapisi, broj 3-4, za 1988. godinu str. 138
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U sastavu Brajićke čete koja je organizovano prešla Albaniju29 bilo 
je 95 dobrovoljaca i to: 

1. Dapčević Vuka Ivo

2. Dapčević Marka Ivo

3. Dapčević Nika Milo

4. Dapčević Iva Petro

5. Dapčević Anta Aleksa

6. Dapčević Joka Niko

7. Ivančević Stijepa Joko

8. Ivančević Stijepa Ivo

9. Ivančević Joka Tomo

10. Ivančević Marka Savo

11. Ivančević Krsta Marko

12. Ivančević Krsta Mitar

13. Ivančević Andrije Ilija

14. Ivančević Bogdana Savo

15. Ivanović Andrije Niko

16. Ivanović Andrije Ilija

17. Jovičić Pera Filip

18. Jovičić Vuka Milo

19. Jovičić Mila Vuko

20. Klać Mihaila Pavle

21. Klać Pavla Vlado

22. Klać Mitra Petar

23. Klać Joka Pero

24. Klać Joka Filip

25. Klać Nika ilija

26. Lučić Jova Ivo

27. Lučić Jova Boro

28. Lučić Luka Marko

29. Martinović Vuka Krsto

30. Martinović Vuka Risto

31. Martinović Vuka Ivo

32. Martinović Marka Luka

33. Martinović Marka Niko

34. Martinović Iva Savo

35. Martinović Andrije Vukale

36. Martinović Stijepa Ivo

37. Martinović Stijepa Milo

38. Martinović Đura Milo

39. Martinović Đura Niko

40. Martinović Đura Vaso

41. Martinović Mitra Milo

42. Martinović Toma Ivo

43. Martinović Iva Luka

44. Martinović Simona Krsto

45. Martinović Iva Joko

46. Martinović Iva Vukale

47. Martinović Đura Marko

48. Martinović Nika Đuro

49. Martinović Iva Marko

50. Martinović Nika Savo

51. Martinović Sava Niko

52. Martinović Mitra Luka

53. Pjošta Stijepa Niko

54. Pjošta Nika Marko

55. Popović Iva Joko

56. Popović Mila Joko

57. Popović Novak-
Turčin

Joko

58. Popović Ilije Boško

59. Popović Joka Risto

60. Popović Đura Risto

61. Popović Joka Pero

62. Popović Duma Krsto

63. Popović Duma Špiro

29 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 13-27
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Po dostupnim podacima (»Pali za slobodu«) u sastavu Brajićke čete 
koja je odstupila preko Albanije bio je i Đuro Krstov Raičković.

3.6. Život za vrijeme rata 
Nakon pada Lovćenskog fronta austrougarska vojska je okupirala Crnu 
Goru i ušla u Skadar 21/22. januara 1916. godine, a crnogorska vojska 
je položila oružje 25. januara 1916. godine.

Za lokalno stanovništvo nastupio je veoma težak period. Prve nevo-
lje počele su samim povlačenjem crnogorske vojske (Crmničko-riječka 
brigada) gdje je na području Grblja čak došlo do pljačke lokalnog sta-
novništva i pojedinačnih slučajeva ubistava (Slučaj Nika Vukadinovića 
9. januara 1916. godine)30.

Odmah nakon sloma fronta austrougraska vojska sprovodi represa-
lije, pljačka (primjer manastira Duljevo - odnosi zvono, oduzima čak i 
bakarne predmete za svakodnevnu upotrebu)31, hapsi, zatvara i strijelja.

30 Marko S. Šovran: Grbalj – Dobrovoljci u ratovima 1912-1918, Stručna knjiga, Beograd 
2003, str. 127/128

31 Marko Ivanović: Primorci pod crnogorskim barjakom, Obod Cetinje 2007. str.193

64. Popović Duma Vaso

65. Popović Bela Ilija

66. Popović Nika Ivo

67. Popović Nika Mitar

68. Popović Rista Niko

69. Popović Batrića Marko

70. Popović Mila Luka

71. Prentović Pera Šuto

72. Prentović Šuta Boško

73. Prentović Andrije Pero

74. Prentović Andrije Niko

75. Prentović Joka Vaso

76. Prentović Đura Zeko

77. Prentović Zeka Đuro

78. Prentović Nika Mitar

79. Prentović Pera Krsto

80. Raičković Mitra Niko

81. Raičković Joka Mitar

82. Raičković Iva Marko

83. Stojanović Stevana Andrija

84. Stojanović Vukala Andrija

85. Stojanović Nika Pero

86. Stojanović Đura Mitar

87. Šćepančević Nika Krsto

88. Šćepančević Iva Đuro

89. Šćepančević Iva Marko

90. Šćepančević Sava Niko

91. Šćepančević Pera Ilija

92. Vulović Vuka Pero

93. Živanović Andrije Đuro

94. Živanović Iva Joko

95. Živanović Joka Ilija
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Istovremeno u Crnoj Gori i na primorju je tokom ratne 1917. i 1918. 
godine, vladala velika glad. Nestašica hrane izazvana ratom i nerodnim 
godinama učinila je da smrt od gladi nije bila nikakva rijetkost. 

Stanovništvo Crne Gore je tih godina masovno umiralo i od epide-
mije gripa, koji je nazvan “Španjolica” ili “Španjolka«. 

Brajići, koji su učestvovali na Lovćenskom frontu, a uglavnom zbog 
starosti se nisu povukli preko Albanije, bili su uhapšeni i zatvoreni u 
tvrđavi Španjola kod Herceg Novog32. To su bili:

1. Popović Đura Krsto
2. Dapčević Pavića Marko
3. Dapčević Nikole Filip
4. Dapčević Stevana Marko
5. Dapčević Pera Ivo
6. Ivančević Krsta Ivo
7. Klać Pera Niko
8. Pljošta Vuka Savo
9. Martinović Ilije Vuko
10. Martinović Goluba Ivo, umro u zatvoru
11. Vulović Vuka Đuro
12. Stojanović Nikole Blažo, umro u zatvoru 1916.

U Španjoli je bio i Klać Vuka Đuro, koji je takođe učestvovao na 
Lovćenskom frontu33.

Pored njih još pet učesnika borbi na Lovćenskom frontu su zbog 
starosti i bolesti tokom rata ostali na Brajićima i to:

1. Stojanović Nikole Mitar
2. Klać Pera Joko
3. Ivančević Đura Milo
4. Vulović Nika Milo
5. Vulović Đura Savo
Zbog izbjegavanja austrougarske vojne obaveze u Mariborskom za-

tvoru je bio Martinović Mitar, (rođen 2. novembra 1888. ), uhapšen 1. 
decembra 1916. i osuđen na deset godina zatvora34.

32 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 29-31
33 Marko Ivanović: cit.dj.str. 140/141
34 Đuro Batrićević: Dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima Crne Gore 1875-1918, Unireks, 

Podgorica 1997, str. 439
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3.7. Brajići u drugim savezničkim vojskama
Pored učešća na Lovćenskom frontu i kasnijeg ratovanja na Solunskom 
frontu, Brajići su bili borci i u drugim savezničkim armijama35. To su bili:

1. Stojanović Šuta Ivo, borio se na Ruskom frontu i poginuo 1915.
2. Aleksić Marka Niko, borio se u sastavu američke vojske
3. Vulović Đura Niko, borio se u sastavu američke vojske
4. Dapčević Anta Aleksa, borio se u sastavu američke vojske
5. Pljošta Nika Andrija, borio se u sastavu američke vojske
6. Martinović Đura Marko, borio se u sastavu australijske vojske 

na japanskom frontu

Po dostupnoj dokumentaciji36 i sljedeći Brajići su bili u američkoj vojci:

1. Dapčević Marka Mitar

2. Dapčević Filipa Đuro

3. Jovičić Vukala ilija

4. Jovičić Vukala Đuro

5. Martinović Vuka Đuro

6. Martinović Duma Niko

7. Martinović Gaša Mitar

8. Popović Batrića Risto

9. Raičković Krsta Đuro

10. Stojanović Marka Boško

11. Šćepančević Pera Niko

4. Vojnici Brajićke čete u ratu tokom 1916. i 1917. godine

4.1. Događaji na Krfu 1916.
Za vrijeme boravka na Krfu (prvo na ostrvu Lazaret, a od 17. februara 
1916. u selu/logoru Guvija/Govino na poluostvu Karađija/Karađo), po 
dostupnoj literatuti, može se utvrditi da je Brajićka četa bila zajedno sa 

35 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 34/35
36 Vlado Gojnić: Iz istorije crnogorskog iseljeništva, Portal Montenegrina
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drugim dobrovoljcima. Na dan 18. februara 1916. godine po francuskim 
izvještajima bilo je 1.650 Crnogoraca na Krfu37. Po podacima koje iznosi 
Milan Gulić38 na dan 23. mart 1916. godine bilo je ukupno 1.564 dobro-
voljca - državljana Austrougarske. 

Tretman dobrovoljaca kod savezničkih vojski, uključujući i srpsku, 
bio je veoma promjenljiv i kretao se od potpunog uvažavanja kao rav-
nopravnih vojnika savezničkih vojski do tretmana dobrovoljaca kao rat-
nih zarobljenika. Uslovi za život (nedostatak hrane i vode) bili su veoma 
teški, a bolesti, posebno tifus, nerijetko i smrtonosne.

Na Krfu39 od brajićkih dobrovoljaca umrli su:

1. Pljošta Nika Marko, umro 20. februara 1916. godine
2. Martinović Stijepa Milo, umro od tifusa februara 1916. godine
3. Prentović Zeka Đuro, umro od tifusa 10. marta 1916. godine
4. Raičković Mitra Niko, umro do tifusa 1916. godine

Po kazivanju40 Jova Raičkovića sina Marka Ivovog Raičkovića, »Marko 
je bio iznuren posle povlačenja preko Albanije. Razboleo se od malarije i 
bio je kostur. Bacili su ga na Vido da tu umre. Jedno jutro probudio se sa 
16 lešava oko sebe i jedva se izvukao«. Iz sjećanja Sava i Veljka Raičkovića 
na dobrovoljca Mitra Jokovog Raičkovića: » Mitar je teško bolestan ostav-
ljen na Vido da tu umre. Slama koju su stavljali odmah bi tu bila isprljana 
ljudskim izmetom. Grk je prskao krečom beživotna tela: na gomilu tela i 
Mitar je bačen, brat Marko i plemenik Pero Klać dva puta su ga sa gomile 
određene da se baci u more izvlačili. Tek drugi put su bolničari na njemu 
videli znake života. Celo telo mu je bilo prekriveno ranama«.

Dana 9. marta 1916. godine iz Bokeljskog dobrovoljačkog bataljo-
na pod Srpsku vrhovnu komandu su od Brajića prešli Đuro Živanović, 
potporučnik i Joko Živanović, vojnik41. Tada trinaestogodišnji sin Joka 
Živanovića, Ilija, biće preuzet od Francuza i poslat na školovanje u Fran-
cusku42. Drugi (najveći) dio dobrovoljaca je preuzela francuska vojska, a 
treći dio je ostao neutralan i smatrao se ratnim zarobljenicima.

37 Izveštaji i naređenja Vrhovne komande, Obr. 9200 od 27. februara 1916.
38 Milan Gulić: cit.dj.str. 61
39 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 12-27
40 Milan Micić: Istorijsko pamćenje potomaka srpskih dobrovoljaca iz SAD na događaje iz 

Prvog svjetskog rata, Zbornik radova: Prvi svjetki rat Srbija, Balkan i velike sile, Istorijski 
institut, Beograd 2015.

41 Nikola Popović: Jugoslovenski dobrovoljci 1914-1918, Zbornik dokumenta, Beograd, 1980
42 Milan Micić: cit.dj.str.
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Kao razlog neopredjeljivanja za srpsku vojsku jedan dio dobrovolja-
ca je isticao želju da se bori pod crnogorskim vojnim znamenjima. To 
im je kasnije bilo i privremeno odobreno od francuske vojske43.

Kao dodatni razlog zašto su se opredjeljivali za francusku, a ne srp-
sku vojsku navodile su se prijetnje, ponižavanja i fizičko kažnjavanje 
koje se praktikovalo prema vojniku u srpskoj vojci. »Mi ćemo da vas 
nahranimo, obučemo, pa ćemo da vas šibamo« navode se riječi srpskog 
oficira izrečene dobrovoljcima u crnogorskoj vojsci 1916. godine, a koje 
se nalaze u porodičnom sjećanju na dobrovoljca Vlada Klaća, kao i na 
dobrovoljce Pera i Joka Popovića sa Brajića44.

4.2. Front u Grčkoj 1916. godine i herojstvo Brajića 
U maju 1916. godine dobrovoljci su u organizaciji francuske vojne ko-
mande bili prebačeni u Solun. Upućeni su na položaje Bitoljskog sektora 
gdje su vodili višemjesečne borbe sa Bugarima na prostoru između Kor-
če, Crne Reke i Vardara.

Bataljon Srba dobrovoljaca, u sastavu Treće armije, u kojem se nala-
zio i dio Brajića, vodio je teške borbe na lijevom krilu fronta. Prvobitno 
je bio angažovan na čuvanje zarobljenika i druge potrebe u pozadini, ali 
je u ljeto 1916. bačen u borbena dejstva. Zauzeo položaje oko Korče, a 
nakon toga vodio žestoke borbe 17-27. avgusta 1916.

Nakon jake bugarske ofanzive polovinom avgusta 1916. godine, 
krvave borbe vođenje su i na Lerinskom polju, gdje su poginuli 16. av-
gusta 1916. godine, Martinović Toma Ivo i Martinović Iva Luka. Fran-
cuska vrhovna komanda (general Soraj) organizuje kontranapad koji 
preduzimaju prvenstveno pripadnici srpske vojske. Na početku ovog 
napada vođena je žestoka bitka i osvojeno Gorničevo (16. septembra 
1916). Bataljon Srba dobrovoljaca je u periodu od 24. septembra do 11. 
oktobra 1916. godine bio u sastavu Dunavske divizije. 

Glavnina operacija (Bitka na Kajmakčalanu) vođena je između 12. i 
30. septembra 1916. godine kada je Prva srpska armija, uz velike gubit-
ke uspjela da zauzme vrh Sveti Ilija na visini od 2.524 metra odbacujući 
Bugare prema Mariovu, gdje je uspostavljena nova linija odbrane. Iz-
među 26. i 30. septembra vrh je više puta bio zauziman dok ga srpska 
vojska nije konačno zauzela 30. septembra.

43 Izveštaji i naređenja Vrhovne komande Obr. 1303 od 9. juna 1916.
44 Milan Micić: cit.dj.str.
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Poseban značaj ima borba za čuku „V“ i čuku G“ koje se nalaze sje-
verno od sela Skočivira na lijevoj obali Crne Reke, u periodu od 26. do 
28. septembra 1916. u jurišu na čuku „G“ posebno se istakao Martinović 
Iva Marko koji se kao bombaš prvi popeo na vrh. Tom prilikom je ranjen, 
a za hrabrost tokom cijelog rata je dobio tri zlatne medalje Miloš Obilić. 
Takođe, izuzetnu hrabrost pokazao je i Martinović Nika Savo koji je na 
tom mejstu i poginuo, a za pokazano herojstvo posmrtno je odlikovan 
Karađorđevom zvezdom sa mačevima. O izuzetnom herojstvu Brajića 
svjedoče i činjenice da su tih dana ranjeni i Martinović Đura Milo, Mar-
tinović Marka Nikola, Martinović Marka Luka, Martinović Vuka Krsto, 
Martinović Mitra Luka, Raičković Iva Marko (nosilac Medalje „Miloš 
Obilić“), Stojanović Vukala Andrija (nosilac Medalje „Miloš Obilić“)45.

Ukaz o dodjeli ordena za Marka Martinovića                  Medalja za hrabrost

Martinović Vuka Risto za izuzetnu hrabrost prilikom spašavanja 
ranjenog Martinović Mitra Luke dobio je orden Karađorđeve zvezde sa 
mačevima.

Zbog velikih gubitaka bataljon Srba dobrovoljaca je povučen u re-
zervu, a 23. decembra 1916. godine je preformiran u dvije čete i upućen 
u sastav Moravske divizije46.

Jedan dio dobrovoljaca, među kojima su se nalazili i Brajići, držao 
je tri mjeseca položaje koji su se nalazili na prostoru između Vodene i 
Đevđelije. Nakon toga su vraćeni u Solun i upućeni u Trakiju, između 
Dojranskog jezera i Runela. 

45 Marko Ivanović:cit.dj.str.140-146
46 Milan Gulić: cit.dj.
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Po nekim podacima dio ovih dobrovoljaca, koji nije bio u sastavu 
srpske vojske, je nakon izvjesnog incidenta udaljen sa položaja i 24. 
avgusta 1916. godine47, razoružan i preko logora Zejtinlik poslat u Fran-
cusku.

4.3. Korzika, Bizerta
Dio dobrovoljaca, nakon udaljavanja sa fronta, kao ratni zarobljenici, 
internirani su preko Marseja i poslati na Korziku gdje su boravili od 
početka oktobra 1916. do sredine maja 1918. godine.

Od Brajića na Korzici 1917. godine umire Prentović Nika Mitar48. 
Na Korzici je po dostupnoj dokumentaciji49 bio i Lučić Luke Marko.

Krajem 1917. godine 387 dobrovoljaca se prijavljuje u srpsku voj-
sku, a po dogovoru srpske i francuske vojske krajem maja 1918. godine, 
sa Korzike, prva grupa od 382 vojnika, a ubrzo zatim i druga grupa od 
375 dobrovoljaca je prebačena u Bizertu50, a odatle, nakon tri mjeseca 
obuke, na Solunski front, kao dobrovoljci u srpskoj vojsci.

U Bizerti (Tunis) se nalazila i velika saveznička vojna bolnica u kojoj 
su, prema dostupnim podacima51 bili liječeni Brajići Martinović Mitra 
Luka, Raičković Iva Marko i Raičković Joka Mitar. Takođe, tu je bio i 
centar za vojnu obuku.

5. Proboj Solunskog fronta i završetak rata

5.1. Završne ratne operacije
Prilikom proboja Solunskog fronta srpska vojska bila je podijeljena u 
dvije armije – prvu kojom je komandovao Petar Bojović i drugu na či-
jem je čelu bio Stepa Stepanović, dok je komandant štaba bio vojvoda 
Živojin Mišić. To je u februaru 1918. godine ukupno činilo šest divizija 
sa 140.000 vojnika, među kojima je bilo i oko 21.000 dobrovoljaca, od 
kojih i 445 »Dalmatinaca«, među kojima su se nalazili i Bokelji52.

47 Marko S. Šovran: cit.dj.str. 151
48 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 23
49 »Pali za slobodu 1941-1945«, Opštinski odbor SUBNOR-a i Opštinski arhiv, Budva 1984. 

str. 106
50 Šerbo Rastoder: Crna Gora u egzilu, dnevni list Vijesti, 14. i 15. jun 2004.
51 Marko Ivanović: cit.dj.str.144
52 Milan Gulić: cit.dj.str.68
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Posijle žestokih borbi i napora glavni dio fronta je probijen. Osvojen 
je važan položaj Soko, a 16. septembra Jugoslovenska divizija, sastavlje-
na od dobrovoljaca, osvaja vrh Kozjak, čime je otvoren put za Tikvešku 
dolinu. Počeo je prodor koji je odlučio ishod rata. Skoplje je oslobođeno 
već 25. septembra, posle čega je srpska vojska krenula prema bugarskoj 
granici. Samo četiri dana kasnije, u štabu Franša d’Eperea Bugari su 
potpisali kapitulaciju.

Jedinice Prve armije su u Niškoj operaciji za samo nekoliko dana 
pobijedile protivnike, tako da je srpska vojska već 11. oktobra ušla u 
Niš. Time je Prvoj armiji bio otvoren put u moravsku dolinu tako da 
je Petar Bojović, na čelu Dunavske divizije 1. novembra pobjedonosno 
umarširao u Beograd. Za to vrijeme jedinice druge armije su oslobodile 
zapadnu Srbiju. Već 3. novembra kapitulirala je Austrougarska.

Po dostupnim podacima53 u sastavu srpske vojske od Brajića su bili:

• Martinović Đura Milo je bio u 2. četi, 3. bataljona, II pešadijski 
puk Moravske divizije

53 Marko Ivanović: cit.dj.str.140-146

Proboj Solunskog fronta

• Martinović Mitra 
Luka je bio u 
Dobrovoljačkom 
bataljonu, 
nakon toga u 
III pešadijskom 
puku, nakon 
toga pri komandi 
Moravske divizije

• Martinović Đura 
Luka je bio u 2. 
četi 4. bataljona 
XXIX puk

• Martinović Iva 
Luka je bio u 1. 
četi bataljona 
Srba dobrovoljaca

• Martinović Marka 
Nikola je bio u 3. 
četi 2. bataljona, 
VIII puk
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• Martinović Vuka Krsto je bio u bataljonu Srba dobrovoljaca
• Martinović Marka Luka je bio u 2. četi, 3. bataljona, II 

pešadijski puk Moravske divizije
• Martinović Iva Marko, nosilac tri medalje Miloš Obilić je bio u 

gardi kralja Petra do 10. maja 1917. godina, a nakon toga u 2. 
četi 3. bataljona, II pešadijski puk Moravske divizije

• Raičković Iva Marko, nosilac medalje Miloš Obilić, bio je u 
1. četi bataljona Srba dobrovoljaca, a nakon toga u 2. četi 3. 
bataljona, II pešadijski puk Moravske divizije

• Stojanović Đura Mitar, nosilac Medalje Miloš Obilić bio je u 
bataljonu Srba dobrovoljaca, a nakon toga u 2. četi 3. bataljona, 
II pešadijski puk Moravske divizije.

O vojnim jedinicama u kojima su bili ostali Brajići treba nastaviti 
istraživanje.

5.2. Oslobođenje Budve, Brajići ulaze u sastav  
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Nakon proboja Solunskog fronta savezničke jedinice nastavile su kreta-
nje prema unutrašnjosti.

Srpska vojska je formirala Jadranske trupe sastavljene od dobro-
voljaca iz južnoslovenskih djelova Austrougraske. Operišući iz Meto-
hije, Jadranske trupe su 8. oktobra dobile direktivu od Srpske vojske, 
uz mandat generalnih snaga Antante: prodiranje i zauzimanje Skadra 
i mobilizacija i naoružavanje crnogorskih vojnih obveznika čime bi se 
išlo na oslobađanje i zauzimanje vojne uprave nad cjelolokupnom oku-
piranom crnogorskom državom.

Naoružane snage centralnih sila su počele masovnu evakuaciju na 
početku ofanzive pa su posljednji otpor pružile u boju kod Bioča i Podgori-
ce, gdje su u bici vojnici Drugog jugoslovenskog pešadijskog puka (desna 
kolona pod komandom potpukovnika Svetislava T. Simovića) i ustanici 
pobijedili i 1. novembra 1918. godine ušli oslobodilački u samu Podgoricu. 
Ubrzo su na juriš Jadranske trupe i ustanici oslobodili Cetinje 5. novembra, 
a 6. novembra su ukoračili (potpukovnik Simović) i na tlo Austrougarske 
ušavši u Kotor. U Budvu ova vojna formacija ulazi 8. novembra 1918. Naj-
veće manifestacije dobrodošlice srpskim trupama su lokalne vlasti priredi-
le u Budvi, a na Cetinju je proslavu priredila cetinjska omladina. 
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Jadranske trupe su se potom raspršile i prorijedile po cijelom kraju, a 
dijelom i povukle i raspustile nakon primirja Saveznika i Austrougraske 
potpisanog u Beogradu 15. novembra 1918. godine, po kojem je prema 
mandatu Vrhovne savezničke komande okupacija u Kraljevini Crnoj Gori 
podijeljenja srpskim, američkim, italijanskim, francuskim i britanskim 
trupama u zajedničkoj misiji. Jadranski odred je podređen francuskom 
generalu Polu Venelu, koji je iz Kotora upravljao ovim snagama savezni-
ka u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Francuska vojska je napustila Boku 1. 
avgusta 1919. godine, a italijanska u oktobru 1919. godine54.

Paralelno sa vojnim operacijama dolazi i do formiranja civilne vlasti.
Narodno vijeće u Kotoru (formirano 3. novembra, predsjednik dr Fi-

lip Lazarević) na javnom skupu uglednih ličnosti, samostalno se opre-
djeljuje (9. novembra 1918. godine) za ujedinjenje sa Srbijom.

Zemaljska vlada za Dalmaciju (za koju je u vrijeme Austrougarske 
bilo upravno vezano područje Boke Kotorske) zvanično je predložila (16. 
novembra 1918.) da se Država Slovenaca Hrvata i Srba bez odlaganja 
ujedini sa Srbijom i Crnom Gorom.

Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba je bilo političko predstav-
ništvo onih Slovenaca, Hrvata i Srba koji su živjeli u Austrougarskoj. 
Stvoreno je oktobra 1918. godine u Zagrebu. Ovo Narodno vijeće nije 
bilo međunarodno priznato, ali je sa srpskom vladom i Jugoslovenskim 
odborom predstavljalo treći činilac stvaranja Jugoslavije. Na trećoj sjed-
nici Središnjeg odbora Narodnog vijeća (23/24. novembar 1918.) izabra-
no je 28 članova da sa srpskom vladom ugovore i izvrše ujedinjenje. 

Proklamacijom od 1. decembra 1918. godine (član delegacije Narodnog 
vijeća je bio dr Božidar Vukotić iz Boke Kotorske) regent Aleksandar Kara-
đorđević je proglasio „ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slo-
venaca, Hrvata i Srba u jedinstveno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca“.

Narodno vijeće u Kotoru, naročitom izjavom od 27. novembra 1918. 
godine („Srećni smo što te možemo pozdraviti kao našeg oslobodioca i 
na današnjoj sjednici Narodnoga Vijeća i jednoglasno priznati za svoga 
Vladaoca“)55 priznaje Petra Karađorđevića za svog vladara. 

Na taj način su i Brajići sa Budvom i Bokom formalno ušli u sastav 
Kraljevine SHS čime se završilo viševjekovno bitisanje mnogobrojnih 
generacija ovog sela na nemirnim granicama i čime je počeo novi isto-
rijski period za Brajiće.

54 Milan Gulić: cit.dj.str. 213
55 Dragoslav Janković, Bogdan Krizman: Građa o stvaranju jugoslovenske države, Insitut 

društvenoh nauka, Beograd 1964.
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6. Biografije Brajića - nosilaca Karađorđeve zvezde sa mačevima

6.1. Martinović Mitra Luka

Rođen je 31. oktobra 1886. godine na Brajićima 
(bratstvo Martinović – ogranak Milanovići). U Du-
brovniku je pohađao Pešadijsku podoficirsku školu. 
U Ameriku odlazi 1911. godine gdje je radio kao 
rudar. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata Luka 
je bio jedan od organizatora za sakupljanje dobro-
voljaca. Vraća se iz Amerike i uključuje u Brajićku 
četu sa kojom učestvuje u borbama na Lovćen-
skom frontu. Nakon propasti crnogorske vojske 

povlači se preko Skadara i Drača na ostrvo Krf. Tokom 1916. godine bio je 
u bataljonu Srba dobrovoljaca u prvoj četi na položaju vodnog oficira. Uče-
stvuje u borbama oko Korče, Eleviša, Sorovića, Borešnice, Ekšin Vijadukta, 
na Crnoj Reci i Kajmakčalanu. Tu je ranjen i iz ambulante VIII pešadijskog 
puka prenijet u francusku bolnicu odakle je upućen u Alžir na liječenje.

Nakon liječenja ponovo dolazi na front. Raspoređen je u III peša-
dijski puk srpske vojske za pomoćnika komandira čete, odakle, zbog 
bolesti, ponovo odlazi na liječenje. Kasnije je pri komandi Moravske 
divizije radio u intendanturi.

Demobilisan je, na lični zahtjev, 1920. godine, sa dužnosti koman-
danta mjesta u Petrovcu na moru, iz sastava XXIX pešadijskog puka u 
Baru, sa činom kapetana I klase.

Pored srebrne Karađorđeve zvezde, nosilac je i Albanske spomenice 
i I Spomenice ujedinjenja i oslobođenja.

Nakon rata obavljao je dužnost načelnika/predsjednika opštine Bud-
va u periodu od 1925. do 1931. godine.

Drugi svjetski rat je proveo u zarobljeništvu. Umro je 1952. godine, 
ostavivši brojno potomstvo. Sahranjen je u Pančevu, uz vojne počasti.

6.2. Martinović Nika Savo
Rođen je na Brajićima (Bratstvo Martinović – ogranak Milanovići), 1897. 
godine. Bio je dobrovoljac u Brajićkoj četi bokeškog dobrovoljačkog ba-
taljona u sastavu Crnogorske vojske. Nakon kapitulacije Crnogorske vojske 
prelazi Albaniju i sa Krfa stupa u Srpsku vojsku u okviru bataljona Srba 
dobrovoljaca. Hrabro gine 1916. godine na solunskom frontu u borbi prsa 

Luka Mitrov Martinović
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u prsa sa Bugarima, na lokalitetu Crna Čuka. Orden srebrne Karađorđeve 
zvezde sa mačevima je dobio posmrtno, ukazom FAO br. 22023 od 12. sep-
tembra 1917. godine. Orden je primila njegova majka Anđe.

6.3. Martinović Vuka Risto
Rođen je 1883. godine na Brajićima (Bratstvo Marti
nović – ogranak Nikčevići). Bio je dobrovoljac u 
Prvom balkanskom ratu i učestvovao u borbama 
oko Skadra.

U Brajićkoj četi Bokeškog dobrovoljačkog ba-
taljona je bio tokom 1914. i 1915. godine, u sastavu 
crnogorske vojske. U januaru 1916. prelazi Albani-
ju i nakon boravka na Krfu ulazi 
u sastav srpske vojske. U maju 
1916. dolazi na Solunski front. 

Izuzetnu hrabrost pokazuje u bici na Kajmakčalanu, 
gdje iz neprijateljskog rova na položaju kod Crne 
Reke, izvlači teško ranjenog saborca Martinović Mi-
tra Luku i tako mu spašava život. Dobio je dobrovo-
ljačku zemlju u Banatu i umro u selu Vojvoda Stepa 
1973. godine, ostavivši brojno potomstvo. 

6.4. Živanović Iva Joko
Rođen je na Brajićima 1876. godine. U Prvi svjetski rat se uključuje na 

Lovćenskom forntu kao dobrovoljac iz Amerike u 
okviru Bokeškog dobrovoljačkog bataljona crno-
gorske vojske. Sa Brajićkom četom januara 1916. 
odstupa preko Albanije. Na Krfu marta 1916. go-
dine stupa u sastav srpske vojske. Za osvjedočenu 
hrabrost i požrtvovanje, pored ordena Karađorđeve 
zvezde dobio je i Medalju Miloš Obilić, Albansku 
spomenicu za vjernost otadžbini i Spomenicu oslo-
bođenja i ujedinjenja. U kazivanju potomaka ostalo 
je zapisano da orden Karađorđeve zvezde nije htio 
da primi dok ne bude uručen i njegovom drugu, 
Hercegovcu Dedijeru, uz riječi »On je bio đe i ja«.

Risto Vukov Martinović

Orden Karađorđeve 
zvezde Rista Vukova

Joko Ivov Živanović
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Poslije rata dobio je dobrovoljačku zemlju u naselju Vojvoda Stepa, 
odakle se sa porodicom preselio u Beograd 1938. godine, gdje je i umro 
u maju 1949. godine. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, uz 
vojne počasti.

7. Zaključak

Ukupno je u Prvom svjetskom ratu učestvovalo 192 Brajića, od kojih je 
19 poginulo ili umrlo (u zatvorima ili na Krfu) tokom rata.

Živeći vjekovima na nemirnoj granici, carstava, država i kultura, 
Brajići su bili primorani da se žilavo bore za opstanak. Stalno vojeva-
nje i oskudna zemlja bili su vječni usud ovog malog plemena. Lokalno 
stanovištvo, živjeći prevashodno od stočarstva, bilo je izloženo velikom 
siromaštvu, često i gladi. Životni vijek bio je kratak i usljed mnogobroj-
nih bolesti. Težak život nagonio je Brajiće i na česta iseljavanja.

Međutim, i pored svega toga Brajići su na prostorima svoja četiri sela 
uspjeli da opstanu. Tako je bilo i tokom Prvog svjetskog rata. U vrtlogu 
velikih istorijskih događaja početkom dvadesetog vijeka Brajići ću, kao i 
mnogo puta ranije, pokazali ne samo ličnu hrabrost i odvažnost, već su uro-
đenim duhom pravih slobodara znali da podrže onu stranu koja je stvarala 
bolji svijet. To sigurno, u oskudici znanja, obrazovanja i opštih okolnosti 
onog perioda nije bilo nimalo lako. Rodoljublje i slobodarski duh pokazali 
su posebno Brajići, njih 56, koji su kao dobrovoljci, došli iz Amerike.

Takođe, tokom Velikog rata, bez obzira na kratkotrajne pojedinačne 
nesuglasice, Brajići su pokazali i veliko zajedništvo, ne toliko često u 
drugim plemenima, što im takođe treba služiti na čast. Svojom brojno-
šću i pokazanom hrabrošću u Velikom ratu sigurno spadaju u prostore 
koji su, u odnosu na svoju veličinu, najviše doprinijeli uspješnom zavr-
šetku Prvog svjetskog rata.

O priznatom herojstvu Brajića u Prvom svjetskom ratu, ne samo 
kao pojedinaca nego i kao zajednice, osim dobijenih ordena i medalja za 
hrabrost, svjedoči i činjenica da je više od 80 brajićkih porodica među 
prvima dobilo kolonističku zemlju, a neki, kasnije, državne obveznice 
umjesto kolonizacije.

Godinu dana nakon završetka Prvog svjetskog rata (18. decembra 
1919. godine) Ministarski savet Kraljevina SHS je donio Uredbu o 
dobrovoljcima, a nedugo zatim (30. decembra 1920. godine) i Zakon 
o dobrovoljcima. Po tim propisima veliki broj dobrovoljaca je dobio 
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dobrovoljačku zemlju (8 do 10 jutara), a neki od njih, nešto kasnije 
(1938), umjesto agrarne zemlje dobili su državne obveznice. 

Od Brajića kolonističku zemlju je dobilo56:
- U Leonovcu (Banat), kasnije Vojvoda Stepa - 49 porodica
- U Ruskom selu (kod Kikinde) – 13 porodica
- U Banatskom Karađorđevu – 26 porodica
- U ostalim mjestima – 7 porodica

Obveznice je dobilo šestoro Brajića (po podacima Udruženja dobro-
voljaca):

- Prentović Zeka Đuro - nasljednici
- Prentović Đura Zeko
- Prentović Nika Mitar – nasljednici
- Prentović Pera Šuto
- Prentović Šuta Boško
- Živanović Joka Ilija

Takođe, Brajići su među rijetkim dobrovoljcima dobili i posebno pri-
znanje - zvono sa posvetom kralja Aleksandra Karađorđevića na kome piše: 
„Milim mojim Brajićima, nek‘ im zvoni zvono svima, usled časti i hrabro-
sti, sa njima se srpstvo kiti – 1928 god. - Aleksandar I Karađorđević“

Istovremeno, oblik zajedničkog priznanja za učešće svih i pojedinačnih 
Brajića u ratu, je bio i činjenica da su viđeni Brajići bili posebno cijenjeni u 
svojoj sredini. Tako je prvi predsjednik opštine Budva, izabran na izborima 

u novembru 1920. godine, bio Simon Belov Popo-
vić sa Brajića. On je bio predsjednik do 1924. go-
dine. Dobrovoljac, rezervni kapetan I klase, Luka 
Mitrov Martinović, bio je načelnik/predsjednik 
opštine Budva od 1925. godine do 1931. godine.

Kraj Prvog svjetskog rata je Brajićima donio 
konačno oslobođenje, otvorio nove puteve i do-
nio nadu u početak jednog novog, boljeg i sreć-
nijeg života.

Konačno, Brajići su prestali živjeti na granici.

56 Pero Jokov Popović: cit.dj.str. 38-43

Zvono – poklon kralja 
Aleksandra Brajićima



215

ЗБОРНИK 

Literatura

1. Marko S. Šovran: Grbalj – Dobrovoljci u ratovima 1912-1918; Stručna knjiga, Beograd 2003.
2. Dr Nikola Popović: Jugoslovenski dobrovoljci 1914-1918, Zbornik radova, Beograd, 1980.
3. Jovan Trišić: Spomenica 1912-1937, Cetinje 1938.
4. Milan Gulić: Bokelji na strani Srbije u Prvom svjetskom ratu, SPKD Prosveta, Herceg Novi 2015. 
5. Edvard Grij: Dnevnik o razvoju pregovora suda od knežine Paštrovskog plemena, 15. jul 1841.
6. Nebojša Babić: Pleme Brajići. Internet stranica
7. Šematizam pravoslavne eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske 1874-1912.
8. Mr Ratomir Maksimović: Srpska vojska u Dalmaciji 1918. Dobrovoljački glasnik broj 32, 2008.
9. Dobrovoljački glasnik, svečani broj, jun 2003. 
10. Bogumil Hrabak: Tri opštine Katunjana između Crne Gore i Mlečana (1420-1797), Istorijski 

zapisi, godina LXXI, 1998/3-4
11. Vuk Karadžić: Boka Kotorska, Internet izdanje
12. Sava Nakićenović: Boka, Internet, fototipsko izdanje
13. Pero Jokov Popović: Brajići – da se ne zaboravi, neobjavljeni rukopis
14. Pavo Mikula: Dnevnik, Matica broj 63, 2015. Matica crnogorska
15. Niko Hajduković: Memoari, CID Podgorica, 2000.
16. Andrija Luburić: Kapitulacija Crne Gore, Dokumenta I i II, Beograd, 1940.
17. Novica Rakočević: Istorijski zapisi broj 3-4, 1988. godina.
18. Novica Rakočević: Lovćenski odred u prvom svjetskom ratu 1914-1916, Istorijski zapisi, 

godina XIX knjiga XXIII, sveska 2, Titoograd 1966.
19. Milan Micić: Istorijsko pamćenje potomaka srpskih dobrovoljaca iz SAD na događaje iz 

Prvog svetskog rata, Zbornik radova: Prvi svetski rat Srbija, Balkan i velike sile, Istorijski 
institut, Beograd 2015.

20. Đuro Batrićević: Dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima Crne Gore 1875-1918. Unireks 
Podgorica 1997.

21. Marko Ivanović: Primorci pod crnogorskim barjakom, Obod, Cetinje, 2007.
22. Miro Božović: „Pad Lovćena i slom Crne Gore 1915. godine“, Matica br. 62, Matica 

crnogorska 2015.
23. Tomislav Vlahović: Vitezovi Karađorđeve zvezde sa mačevima, autorsko izdanje, 1989.
24. Petar Jović, Nikola Popović: Dobrovoljci 1912-1918, Beograd 1988.
25. Portal: prvisvetskirat.rs; Izdanje: „Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje“, knjga XIII-

XIX (Izveštaji i naređenja Vrhovne komande)



ГРБЉАНИ



217

Božo MRŠULJA

GRBLJANI U VELIKOM RATU

Pozdravna riječ

Dobar dan svima. Hvala vam na ukazanoj časti da u ime Grbljana na 
stogodišnjici od završetka Velikog rata, i pobjedonosnog ulaska jedinica 
srpske vojske u Budvu, kažem neku riječ o učešću mojih đedova, rođaka, 
bratstvenika, seljana uz kakve se žrtve rađala sloboda u našim krajevima.

Da se prvo predstavim. Ja sam unuk Boža Novičina Mršulje koji je 
sa rođenim bratom Savom, došao kao dobrovoljac na Solunski front iz 
grada Bjuta u Montani (SAD) .

Veliki rat kako je tada nazivan u svijetu Prvi svjetski, nije mogao 
zaobići ni prostor Boke kojoj pripadaju Budva i Grbalj, koji se svojim 
jugositočnim dijelom naslanja na nju.

Kada govorimo o učešću Grbljana u Velikom ratu, moram se osvr-
nuti na nekoliko bitnih karakteristika vojnih i političkih prilika toga 
vremena i na ono što je prethodilo toj velikoj svjetskoj kasapnici a tiče 
se upravo Boke i Grblja.

Mnogo prije nego što su Kraljevine Srbija i Crna Gora ušle u rat sa 
Austrougarskom monarhijom, Grbljani su imali nekoliko manjih ustana-
ka da bi u vrijeme Bokeljskog ustanka 1869. uzeli aktivnog učešća u ratu 
sa Austrougarskom carevinom u kojem je izginuo veliki broj Grbljana. 
Broj austrougarskih vojnika u tim operacijama je dostigao brojku od oko 
40 000. Grbljani su učestvovali u opsadi dva jaka austrijska utvdrđenja 
u Grblju, Fort Grabovac i Fort Goražda. Kod Goražde je što u borbi što u 
kasnijim represalijama Carevine, stradalo oko 150 muškaraca i žena, što 
je približno broju stradalih Grbljana kasnije u Prvom svjetskom ratu.
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Povod za Bokeljski ustanak je bila prisilna regrutacija Bokelja a sa-
mim tim i Grbljana u vojsku Monarhije. Taj ustanak su takođe podržali 
Pobori uspješno zauzevši tadašnje utvrđenje Stanjevići, dok su Brajići 
napadali tvrđavu Kosmač.

To nam ukratko govori da su u vrijeme Obrenovića u Srbiji koji su 
bili austrofili, i Kjnaževine Crne Gore koja je bila u prijateljskim odno-
sima sa dvojnom monarhijom, Bokelji sa njom ratovali, dizali ustanke a 
njeno prisustvo na prostoru Boke doživljavali kao okupaciju.

To je bitno za današnje shvatanje istorijskog momenta koji se veže 
za stogodišnjicu oslobođenja Budve upravo od austrougarske vojske i 
njenog okupacionog prisustva na ovim prostorima.

Treba napomenuti još nešto što se stalno u medijima namjerno za-
obilazi. Prostor Boke, a tu spadaju i Budva, Grbalj, Paštrovići, Pobori i 
Maini…NIJE, i to naročito podvlačim, pripadao Kraljevini Crnoj Gori, ni 
prije početka Velikog rata a ni poslije, sve do 1947. voljom jednog crno-
gorskog političara, koji je u to vrijeme vedrio i oblačio Crnom Gorom 
generala Blaža Jovanovića. Dakle, potpuno protiv volje Bokelja. Ali čak 
i tada Boka je bila u sastavu velike Jugoslavije. 

Važno je reći i sljedeće, a vezano je za ujedinjene 1918: Boka je u sa-
stav kraljevine SHS ušla prisajedinjena samostalno bez Crne Gore, jer je 
na osnovu odluka narodnih vijeća koja su poslije povlačenja austrijske 
vojske i žandarmerije preuzeli legitimnu vlast u Boki, bivši poslanik i 
predstavnik Boke u Austrougarskom carskom vijeću u Beču, dr Božidar 
Vukotić, Grbljanin iz Kotora, izabran kao narodni predstavnik slobodne 
Boke po odluci narodnih skupština i predstavnika svih bokeljskih op-
ština, opunomoćen da Boku prisajedini novonastaloj državi SHS. Tako 
da je 1. decembra prilikom proklamacije novonastale Kraljevine SHS, u 
Beogradu pored crnogorskog predstavnika, potpuno nezavisno bio i dr 
Božidar Vukotić kao predstavnik Boke.

Dr Božidar Vukotić je kao poslanik Boke u Austrijskom carkom vi-
jeću, pred okupacionim parlamentom u Beču ratne 1917. jasno i glasno 
tražio ujedinjenje svih južnoslovenskih naroda u veliku jugoslovensku 
otadžbinu. Taj njegov govor prenijele su sve novine zemalja sila Antante.

Objavom rata Srbiji, crnogorskim i ruskim ulakom u rat na strani 
Srbije, Grbljani, od kojih je veliki broj, kao i mnogi drugi Bokelji, ratne 
1914. radio u dalekim prekookeanskim zemljama, pohitali su da se pri-
ključe borbi za oslobođenje od austrougarske okupacije. Objavu rata su 
mnogi dočekali sa velikom radošću.Treba ih razumjeti, za njih je rat bio 
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jedina prilika da se izbore za slobodu dostojnu čovjeka. Srbija i Rusija 
bile su tradicionalno prijateljske i bratske države u kojima su Grbljani 
vidjeli iskru slobode. 

Braća su pohitala da pomognu braći da poslije viševjekovnog rop-
stva slobodarski narod Grblja i Boke, dočeka i raspiri plamen slobode 
koji je pucnjima navijestio Gavrilo Princip u Sarajevu.

Veliki rat, na prostoru Grblja ostavio je pustoš, razorene i popljač-
kane domove, raseljene i internirane porodice, velike žrtve, ali je dao i 
velike heroje i patriote.

Ono što je karakteristično za bokeljske dobrovoljce pa samin tim i 
Grbljane u ratovima protiv crno-žute monarhije je to da su većina bili 
vojni obveznici austrougarske vojske, što je samim tim povlačilo prijeki 
ratni sud i smrt strijeljanjem usljed dezerterstva ukolko bi bili zaroblje-
ni. To je bila vrlo otežavajuća okolnost naspram regularnih vojnika tada 
dvije srpske kraljevine. Poslije kapitulacije Crne Gore, Grbljani koji su 
se borili kao dobrovoljci u redovima crnogorske vojske povlačili su se 
za srpskim jednicama preko Albanije na Krf. Oni koji to nijesu uradili a 
zarobljeni su, umrli su pred strjeljačkim vodom, na vješalima ili skapali 
strašnom smrću u tamnicama Monarhije. 

Ratne zločine na teritoriji Grblja počinili su i Austrougarska i djelo-
vi crnogorske vojske.

Otpočinjanjem ratnih dejstava sa Crnom Gorom, Austrijanci su uvi-
djeli da će teško braniti uski pojas obale prema Baru, pa su se strateški 
povukli u pravcu istok-zapad od Spiča do Solila blizu Tivta i postavili 
odbranu na liniji tvrđava Goražda - selo Bigova. U taj nebranjen prostor 
ušla je crnogorska vojska zauzevši današnji prostor budvanske opštine 
sa polovinom Grblja. Počelo se sa neviđenom pljačkom, maltretiranjem 
stanovništva ali i ubistvima. Na prevaru je od strane pripadnika Cr-
mničko-riječkog bataljona izveden iz kuće načelnik grbaljske opštine 
Niko J. Vukadinović, navodno pod izgovorom da ga knjaz zove u Budvu 
na razgovor. Ubijen je metkon u potiljak ispod sela Svinjišta na putu 
za Budvu. Opljačkan je i bez odijela nađen na mjestu zvanom Pišutovo 
Guvno. Njegov brat Marko i sin Jovo bili su dobrovoljci crnogorske voj-
ske Lovćenskog odreda. Jovo je u sastavu dobrovoljačke Gornjogrbalj-
ske čete crnogorske vojske ranjen na vrhu Krstac. Kao grijeh ubijenog 
spominjala se njegova nelojalnost crnogorskoj vojsci, jer je u protest-
nom pismu koje je sa grupom Grbljana uputio kralju Nikoli ukazivao na 
beščašće i pljačku od strane crnogorskih vojnika po Grblju. 
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U pismu upućenom kralju Nikoli, na koje crnogorski gospodar nije 
ni odgovorio, piše sljedeće: ‘’Veličanstvo!- grehota je da jedan oduvijek 
srpski kraj izgine, jer ovako i u ovakvim prilikama stavljeni, kad se rat 
srećno svrši i sprovede veliko djelo oslobođenja, Primorje će postojati 
kao geografski pojam a onaj tužni dio stanovništva što ne izumre od 
gladi i pod prtitiskon ostalih tereta, razići će se po bijelom svijetu da 
traži hleba slobode i utočište“. 

Pismo je objavljeno u knjizi crnogorskog publiciste onoga vremena 
Steva Bogdanovića “Kako je Crna Gora zavedena za Goleš planinu”.

Nikova sudbina stigla je i invalida Vuka Ivovog Lazarevića iz Bigove 
koji je optužen od prijekog ratnog suda da je anticrnogorski raspoložen 
jer je u kući imao slike dinastije Karađorđevića i navodno veličao Srbiju. 
Strijeljan je uz povik - da živi Srbija.

Takođe se zna i za mučko ubistvo Grbljanina, crnogorskog oficira 
Nika Ilije Marinovića od strane vojnika Lovćenskog odreda, izvjesnog 
Kusovca.

Da ovo što govorim o ratnim zločinima crnogorskih vojnika po Gr-
blju i Boki nije plod puke fantazije, govori predlog poslanika Marka Ma-
tanovića Podgoričkoj skupštini koji je upućen odmah po oslobođenju 
Narodnom Bokeškom vijeću 16.11. 1918.

„Velika srpska narodna skupština u Crnoj Gori izjavljuje preko Na-
rodnog Bokeškog vijeća narodu svoje sažaljenje, za nedjela koja su 
počinjele neke crnogorske vojne skupine predvođene od nedostojnih 
komandanata Lovćenskog odreda bivšeg knjaza Petra Petrovića.

Uvjereni smo da je narod bokeški kao i crnogorski razumio da spo-
ticaj na takva nedjela nije polazio od crnogorskih vojnika nego od onih 
koji su to radili po naredbi Austrougarske monarhije da među braćom 
Bokeljima i Crnogorcima posije sjeme mržnje.

Između mnogih djela koja terete našu bivšu dinastiju i ovaj je jedan 
od najizrazitijih jer inače nemoguće je razumjeti da bi Crnogorac mo-
gao bratu Bokelju uvredu nanijeti, onome bratu koji je vazda krvlju i 
materijalnom pomoći učestvovao u svim ratovima crnogorskim. S toga 
molimo bokeško vijeće da bude tumač bokeškom narodu nepokolebljive 
ljubavi i poštovanja prema njemu, kao i to da se presretni osjećamo što 
ćemo se s njima zajedno naći u ostavarenu veliku Jugoslaviju. 

Te u to ime kličemo da živi brat Bokelj, da živi Jogoslavija.“
Do sada je istrazivačko-naučnim radom, veoma studiozno na temu 

Grblja i grbaljskih dobrovoljaca u srpskoj i crnogorskoj vojsci ali i u 
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drugim savezničkim armijama, napisano nekoliko knjiga u kojima su 
pomenuti poimenice skoro svi dobrovoljci, učesnici ratnih zbivanja. 
Najstudioznije istraživanje na tu temu sa velikim brojem saradnika 
uradio je Marko S. Šovran koji je u objavljenoj knjizi „Grbalj-dobrovoljci 
u ratovima 1912-1918“ naveo po imenu 378 dobrovoljca sa područja 
Grblja. Knjigu je izdalo Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, nji-
hovih potomaka i poštovalaca, podružnica Grbalj. 

Broj Grbaljskih dobrovoljaca sa prebjezima iz austrougarske vojske 
je sigurno veći od 400, vojnički mjereno, jačine jednog ratnog bataljona 
toga vremena. Problem u evidenciji svih dobrovoljaca i učesnika rata iz 
Grblja leži u tome što se dosta bratstava ugasilo, ili kuća koje su ostale 
bez muških potomaka ili su raseljeni, a evidencija o njihovim precima 
u zadnjih sto godina nestala je ili uništena. Marko je došao do nekih 
podataka i o tim dobrovoljcima pa su u zadnjem dopunjenom spisku 
unijeti i neki od njih, ali spisak svih vjerovatno zna samo Bog, jer ratne 
strahote i njegove posljedice koje su dovele do nestanka i gašenja nekih 
porodica i bratstava, odnijele su i sjećanje na te ljude kao i evidenciju 
o njihovim imenima. Zato u skoro svakom nacionu postoje spomenici 
neznanim junacima.

Primjera radi, jedan od dva rođena brata mojega đeda, najstariji 
Vaso, bio je prisilno mobilisan u austrougarsku vojsku, dok su druga 
dvojica, Božo i Savo kao dobrovoljci došli na Solunski front iz SAD-a i 
prošli ratni put sa srpskom vojskom. Vasova sudbina je ostala nepozna-
ta. Nađen je mrtav daleko iza fronta. Ostavio je za sobom sina i ženu. 
Sličnih sudbina u Grblju ima još dosta. Prisilno mobilisanih bilo je oko 
200, zna se za 38 po imenu koji su dezertirali i prešli u crnogorsku ili 
srpsku vojsku. Suvišno je reći da ni jedan Grbljanin nije dobrovoljno 
otišao u austrijsku vojsku. Odvođeni su uglavnom prisilno, ucjenjivani 
životima članova porodice, internacijom i slično. Poslije kapitulacije 
crnogorske vojske u kojoj je bilo dosta dobrovoljaca i prebjega iz Grblja, 
arhiva je dijelom uništena a imena nestalih i poginulih dobrovoljaca 
ostala su samo u sjećanju preživjelih. 

Prisilno mobilisane su obično slali na druge frontove, većinom na 
italijnski ili ruski front.

Jedna zanimljiva anegdota iz rata vezana je za Steva Mršulju, mojeg 
rođaka. Prisilno je mobilisan u ausrougraski konjički eskadron iz Trebi-
nja. Na ruskom frontu negdje na Karpatima je zarobljen od strane Carske 
ruske vojske. Pošto je Stevova jedinica imala veliki broj Jugoslovena, 
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ispitivao ih je ruski oficir koji je tečno govorio srpski jezik. Kada je 
došao do Steva, pitao ga je odakle je, a Stevo je odgovorio da je iz Boke. 
Oficir ga je pitao iz kojeg mjesta u Boki. Stevo je odgovorio da je iz 
Grblja, za koji oficir vjerovatno nikada nije čuo. Zaprepastio se kada mu 
je ruski oficir postavio dodatno pitanje: »Iz gornjeg ili donjeg Grblja?« 

Ispostavilo se da je ruski oficir bio Grbljanin, Marović po prezime-
nu, što je Stevu spasilo život. To svjedočanstvo sam čuo od njegovog 
sina Ilije koji je i danas živ.

Broj interniranih civila i umrlih u logorima za sada nije poznat. Broj 
stradalih u ratu, strijeljanih ili na razne načine umorenih za koje su po-
imenice prikupljeni podaci je oko 150. Dvadest grbaljskih dobrovoljaca 
su nosioci ratnih odlikovanja, od kojih petorica Karađorđeve zvijezde sa 
mačevima najvišeg vojnog ratnog odlikovanja srpske vojske. Sedmorica 
su nosioci Obilića medalje, a četvorica Albanske spomenice i drugih.

Dobrovoljci koji su ostavili svoje poslove, imovinu stečenu teškim 
radom po američkim rudnicima, plantažama i fabrikama dali su od 
sebe najviše što su mogli, uključujući i svoj život. Došli su da olobađaju 
svoje kućne pragove, svoje porodice. Nisu u rat otišli da osvajaju, pale 
i pljačkaju već da svojima pod austrijskim ropstvom donesu slobodu. 
Imovina mojega đeda u Americi, kuća i dokumenti firmi u kojima je 
radio spaljeni su od protivnika ujedinjenja. Tako je, kada se poslije rata 
vratio u Ameriku, naišao na zgarište teškom mukom stečenog doma. 
Kuću u Grblju su opljačkali okupatori i crnogorske jedinice ali na neki 
način ratni plamen je spalio i njegovu kuću u Americi. Morao je sve 
ispočetka pa se iz Amerike već prilično bolestan sa minerskom astmom 
vratio tek 1924. godine.

Zakletva koju su dobrovoljci iz Amerike polagali pred polazak na 
front u otadžbinu:

»Zaklinjem se sinovskom ljubavlju svoga roda; – Zaklinjem 
se slavenskom krvlju svoga oca i plemenitim mlijekom svoje 
majke; – Zaklinjem se ratničkom krvlju naših predaka, svetim 
prahom rođene grude naše; – Zaklinjem se dubinom našeg ši-
rokog Jadranskog mora, visinom neba, velikim suncem slobode 
– da ću stajati junački, neustrašivo rame uz rame, bok uz bok 
srpske vojske, u svetoj borbi za oslobođenje i ujedinjenje JUGO-
SLOVENA, do poslednjeg daha, do poslednje kapi krvi. Tako mi 
pomogao veliki Bog prava, pravde i istine«.
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U Boki nije bilo ni zelenaša ni bjelaša, jer Boka i Grbalj nisu ni 
pripadali Crnoj Gori. Nije bilo nikakvih ustanaka i neprijateljstava pre-
ma srpskoj oslobodilačkoj vojsci. Dolazak srpskih jedinica je dočekan 
sa radošću i najvećim oduševljenjen, a kako i ne bi kada su većinu tih 
jedinica činili upravo naši preci. Bila je to i ostala naša vojska.

Ono što je vrlo interesantno za Budvu jeste podatak da je najveći broj 
dobrovoljaca iz Boke, više od plovine svih dobrovoljaca, bio sa prostora 
budvanske opštine - 1052, to je polovina brojnog stanja cjelokupne da-
našnje crnogorske vojske. Dobrovoljci se kao po pravilu uvijek šalju na 
front gdje je najteže, pa tako su naši preci imali prilike da gaze Drinu, 
prelaze preko Albanije da se u odredu vojvode Vuka prvi probijaju ka 
vrhovima Kajmakčalana, osvajaju dobro branjena uporišta neprijatelja o 
čemu svjedoče i visoka vojna odlikovanja koja su ponijeli. 

Navešću primjer dvojice Grbljana nosioca Karađorđeve zvijezde 
sa mačevima (najvećeg odlikovanja srpske vojske). Ta dva primjera su 
karakteristika ratnog duha i svih ostalih grbaljskih dobrovoljaca u Ve-
likom ratu.

Ratni podvig narednika Rada Bajkovića iz sela Glavati u Donjem Gr-
blju, opisan je u arhivi srpskih jedinica kao predlog za dodjelu najvećeg 
ratnog odlikovanja. Bio je predložen i za ruska odlikovanja.

Duž čitavog fronta vodile su se teške i krvave borbe, za svaku čuku, 
za svaki pedalj zemlje, gdje su položaje, bezmalo uz velike ljudske žrtve, 
prelazili iz ruke u ruku po nekoliko puta za dan. Rade je 6. septembra 
1916. prilikom borbi na Solunskom frontu u sastavu prve čete Bataljo-
na Srba dobrovoljaca sam uspio iznijeti mitraljez tipa Maxim težine 
blizu 30 kg plus municiju, na povoljno uzvišenje sa kojeg je otvorio 
vatru na jurišni poredak tri bugarska konjička eskadrona i pješadiju u 
nastupanju. Preciznom vatrom uspio je uništiti čitav konjički eskadron 
a ostala dva i pješadiju natjerati u bjekstvo. Njegovo dejstvo je nastupi-
lo u trenutku kada se lomila linija fronta, i srpski vojnici već počeli da 
odstupaju. Konjički eskadron toga vremena brojao je 150 ljudi. U borbi 
za čuku V, prvi se sam popeo i zarobio deset bugarskih vojnika i jednog 
narednika. Čuku G koja je bila sljedeća na putu ponovo je osvojio prvi, i 
u borbi prsa u prsa je bio ranjen prvo nožem a onda bombom. 

Ta čuka G na Kajmakčalanu je nekoliko puta uz velike žrtve pre-
lazila iz ruke u ruku. Poručnik Toma Anđelković, komandir prve čete 
bataljona Srba dobrovoljaca, u svojem izvještaju od 29. septembra je po-
menuo herojski podvig još jednog Grbljanina Mila Radanovića koji je u 
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paklenoj vatri kada je čuka ponovo morala pasti, na svojim leđima iznio 
mrtvog brata. U ratnom izvještaju Tome Anđelkovića nije sve opisano, 
a to je ono što pamte Milovi saborci. Milo je uporno branio čuku kada 
se većina već morala povući usljed nadmoćnosti neprijatelja. Njegov 
brat Rade vidjevši da će Bugari prići Milu sa boka, ponovo je pretrčao 
brisani prostor do čuke bacivši bombe na nastupajuće bugarske vojnike. 
Tom prilkom je smrtno ranjen spasao bratu život.

Još mnogo sličnih primjera bi se moglo navesti ali predugo bi po-
trajalo. Njihova djela su besmrtna i neće biti zaboravljena.

Njih 58 iz Grblja nikada nisu stigli kući.
Solunski front, čije je težište noslila srpska armija, u svijetu je dosta 

potcjenjivan, ali je činjenica da je to jedini saveznički front koji je pro-
bijen. Tri srpske armije jačine oko 150 000 ljudi probile su front koji je 
branilo više od 680 000 bugarskih i njemačkih vojnika, zadavši snažan 
udarac u trbuh Austrougraske carevine. Odluka o kapitulaciji Monarhi-
je donesena je pred naletom vojske koja bi u svojem pobjedonosnom po-
hodu stigla ravno pred ćesarove odaje. Da nije došlo do proboja Solun-
skog fronta rat bi sigurno trajao duže, odnio još mnogo ljudskih života 
i pitanje je kako bi završio današnji balkanski prostor koji znamo kao 
bivšu Jugoslaviju. Moguće da bi političkim mahinacijama, svojstvenim 
zapadnom svijetu, sve ostalo status kvo sa nesagledivim posljedicama 
po južnoslovenske narode, posebno po Srbe koji su proganjani i uništa-
vani kao divlje zvijeri.

Na sahrani kralju Aleksandru, vrhovnom komandantu srpske voj-
ske na Solunskom frontu, ubijenom u atentatu u francuskom Marseju, 
na vijencu koji je donio lično kasniji komandant nacističkog Luftwafe, 
nekadašnji pilot Kajzerove Njemačke, general Herman Gering pisalo je: 
»Jedinom dostojnom neprijatelju – njemački Rajh« .

Na velikom skupu u Pobrđu u Grblju 10. novembra 1918. (rodnom 
mjestu cara Lazara), za koji kažu da Grbalj nije većeg upamtio, tražilo 
se direktno prisajedinjenje Srbiji. Crnu Goru niko nije pominjao, niti 
je poslije nasilnog ulaska crnogorske vojske u Grbalj 1916, ubistava i 
pljački bilo koji Grbljanin i Bokelj i pomišljao na to.

U današanjoj Crnoj Gori mnogi ostrašćeni politički jastrebovi žele 
da zatru svako sjećanje na dane slave i pobjede srpske vojske koja je 
ispunila viševjekovni srpski san o slobodi i ujedinjenju, izvojevan u kr-
vavom odbrambenom ratu kakav su naši preci samo mogli i umjeli da 
vode. Natpis na budvanskim zidinama posebno smeta onima koji rade 
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na tome da potpuno potru na svaki način tragove naših pobjeda. Kažu 
da taj natpis ne odslikava istinu.

Natpis na spomen ploči jasno govori o tome zbog koga se i pred 
kim povukla austrougarska okupatorska armija. Udarac koji su zadobili 
na Solunskom frontu, zaustavio se na austrijskoj granici zahvaljujući 
našim precima. Valjda zlonamjerni antisrpski raspoloženi politički ju-
rišnici misle ili žele da vjeruju da se moćni hegemon iz Beča povukao 
sam od sebe. To samo govori o njihovom neznanju, nekulturi, zaslije-
pljenosti i mržnji. Taj natpis nisu srušili ni okupatori tokom Drugog 
svjestkog rata, ni kasnija jugoslovenska komunistička vlast. Pokušali 
su Italijani, ima i danas rana na ploči od talijanskog metka. Zaustavili 
su se u rušenju poslije riječi predsjednika budvanske opštine Luketića: 
‘’Vidite gospodo, na zidinama ovog starog grada pored spomen ploče 
našim oslobodiocima iz Prvog svjetskog rata, nalazi se već vjekovima 
i vaš Venecijanski lav... imali smo ga kada srušiti, ali to ne rade civi-
lizovani kulturni narodi, ne ruše tuđe spomenike, pa se nadam da to 
nećete uraditi ni vi, sinovi velikog Rima ‘’. Te riječi su kosnule itali-
janskg kolonela pa je povukao naređenje za rušenje. Njemci, poštujući 
hrabrog srpskog vojnika nisu ni pomišljali na tako nešto. Danas na taj 
spomenik jurišaju Montenegrini i Dukljani. Urlaju u svojem bijesu, na 
sve srpsko pa im smeta i spomen ploča. Samo bolje bi im bilo da se 
sjete natpisa u Vlaškoj crkvi na Cetinju gdje piše uklesano u kamenu: 
„Krv pravedna grmi kroz vjekove”. Neka se zapitaju, plaše li se te gr-
mljavine ili je još ne čuju u svojoj ljudskoj otupljenosti od sopstvenog 
imena i razuma?!

Srpska vojska u Boki, nikada ništa nije oduzela, opljačkala i ukrala. 
Srbija je Grblju i Grbljanima samo davala, kroz ratne dobrovoljačke ob-
veznice i zemlju, kroz školovanje i nauku. Iskreno rečeno, tako je bilo za 
vrijeme sve tri Jugoslavije i zajedničkog života sa Srbijom. 

Sada već široj javnosti poznati čuvar srpskog vojničkog groblja Zej-
tinlik u Solunu je starina Đorđe Mihailović iz sela Prijerada u Grblju. 
Njegov otac Savo je došao na Solunski front kao dobrovoljac iz Ame-
rike. Savo je skupljajući kosti svojih saboraca, brižljivo ih čuvajući u 
Solunu, tu zauvijek ostao, oženio se i dobio sina, kasnije i unuka, koji do 
danas sa pobožnom posvećenošću čuvaju groblje srpskih ratnika, naših 
predaka. To je jedan čitav vijek posvećen palim srpskim vojnicina među 
kojima je veliki broj njih iz naših krajeva.
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Mitropolit crnogorski Mitrofan Ban Grbljanin, i sam raniji učesnik 
ratova sa Turcima, iz sela Glavati iz donjeg Grblja, blagosloveći novona-
stalu državu i ujedinjenje pod krunom Karađorđevića rekao je : 

„Blagočestivi Hrišćani!

Strašni sadašnji svjetski rat, kod većeg dijela evropskih naroda iza-
zvao je kako unutrašnji, tako i spoljašnji državni prevrat.

Izvjesni veliki svjetski vladari, kao odgovorni za užasno svjestko 
krvoproliće, biše lišeni svojih sjajnih prestola. Takva ista sudbina nije 
mimoišla a da se ne kosne i vladalačkog Doma naše Domovine. Velika 
Crnogorska Narodna Skupština proglasivši ujedinjenje Crne Gore sa 
Srbijom pod dinasitijom Karađorđevića, detronirala je Njegovo Veličan-
stvo Kralja Crne Gore Nikolu I, a sa njim zajedno i dinastiju Petrović 
Njegoš. Dani koje preživljujemo čine veliku epohu u istoriji Crne Gore.

Punih pet vjekova Crnogorci su junački borbu vodili, a sve u cilju 
oslobođenja i UJEDINJENJA srpskog naroda, a ta plemenita i uzvišena 
zamisao, u ime Božije, danas se i djelom ispunja. Viteška naša prošlost 
stekla nam je pravo, da se dostojanstveno i ponosno možemo udružiti 
sa bratskom Srbijom i velkom Jugoslavijom. 

Za ostvarenje nove jugoslovenske države, neumornom slavom 
ovjenčana NAŠA SRPSKA VOJSKA, pokazala je takvi primjer junaštva 
kakav se u istoriji čovječanstva rijetko može naći.

Užasna i krvava borba već je dovršena, i ratna sreća ostala je na našoj 
pravednoj stvari. Neprijatelj kleti, ma koliko bijaše silan i moćan, on je 
pod udarcem viteškog Srpskog oružja, i oružja naših moćnih saveznika, 
s visine svoje velike gordosti pao u duboki ponor svoje vječne propa-
sti. Na njegovim ruševinama uskrsnula je nova, jugoslovenska država, 
sastavljena od našeg troimenog naroda: Srba, Hrvata i Slovenaca. Nova 
država srećna je što ima veliki broj svojih visokoučenih sinova, koji će 
dostojno i s korišću pokriti sva nadleštva u zemlji, kako onih na kopnu 
tako i onih na moru. Pored toga Jugoslavija bogata je mnogim tvrdim 
gradovima, velikim varošima, prostranim morem, plodnim poljima, 
svake grane prosvjetnim zavodima i raznim industrijalnim ustanova-
ma, jednom riječju, u novoj državi najbolji su uslovi, koji će biti izvor 
svake sreće, po svima granama narodnog života.

Srpski narod vrlo je srećan, što je poslije petovjekovnih muka i ne-
volja doživio ove istorijske dane, dane slave i bratske zajednice.
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S ovim velikim uspjesima neopisivo radostan, molim Boga, da pod 
moćnim skiptrom Njegovog Veličanstva Hristoljubivog Kralja Petra I 
Karađorđevića blagoslovi novu državu Srba Hrvata i Slovenaca. Neka 
sveta desnica Božija istu štiti, krijepi i snaži, kako bi ona u koncertu 
ostalih evropskih država, na vječna vremena vršila ulogu sreće i mira 
ne samo svojih državljana, nego i cijelog čovješanstva.

Živio Njegovo Veličanstvo Kralj Petar I Krađorđević!
Živio Srpski narod!
Živjela Velika Jugoslavija!
Živjeli naši moćni Saveznici!“

Novo Doba, br. 13 od 15.09.1918.
Besjeda je održana na Cetinju 14.09.1918.

Prilikom posjete kralja Aleksandra Grblju, poslije obnavljanja i 
osveštavanja porušene Njegoševe kapele na Lovćenu, u Radanovićima 
mu je upriličen svečani doček a pred njim i kraljicom Marijom postro-
jena je naoružana četa ratnih veterana iz Velikog rata. Raportirao mu je 
komandir sa Obilića- medaljom na prsima. Kralju je bilo milo pa ga je 
upitao: „Đe je zadobi junače? - na šta mu je komandir odsječno odgovo-
rio - pod Vašom komandom na padinama Kajmakčalana. - A ostali, jesu 
li i oni takvi junaci? - upita kralj. -Svi su bolji od mene, Vaše visočan-
stvo. - bio je komandirov kao iz topa odgovor.”

Neka je vječna slava besmrtnim junacima  
i oslobodiocima Boke i Grblja. 
Pokoljenja djela pamte.

U Budvi 7.11.2018.
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ЂОРЂЕ МИХАИЛОВИЋ – ГРБЉАНИН ИЗ 
СОЛУНА ЗА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА БУДВЕ

Будва је град традиције дуге преко два миленијума. Имамо при-
вилегију да живимо у граду који баштини једну од најстаријих 
култура Европе, континента који је добио име по Кадмовој сестри, 
сестри оснивача града Будве.

Града нема без грађана и грађанских врлина. Грађанин је онај 
који интересе и вриједности града претпостави себи. Онај који, 
упркос искушењима времена и историје, остаје досљедан очувању 
бедема и имена града. Наша античка и средњoвјековна традиција 
је била понос житеља Будве кроз генерације и биће понос онима 
којима оставимо овај медитерански полис. Истина је да се, под те-
ретом такве традиције и насљеђа, човјек тешко усуди да предложи 
првог и почасног грађанина Будве.

Ко може имати привилегију да понесе овако важну титулу – 
почасни грађанин Будве?

Особа посебно заслужна за промоцију вриједности демократ-
ског друштва, наше славне историје и традиције Боке и народа 
овог краја, положаја и угледа Будве у свијету и односа Будве са 
другим градовима у земљи и иностранству. За мене је тај почасни 
грађанин онај који је чашћу коју има он и његова породица посеб-
но заслужио да Будва буде познатија и боље призната у региону и 
свијету, као и онај који живи по опћеприхваћеним начелима сав-
ременог свијета, а уско је у том смислу повезан са Будвом и Боком 
чији је Будва током историје била нераскидиви дио. Јер, у времену 
моралног релативизма, ипак остају јасно видљиви обриси људске 
изузетности и пркосе својом универзалношћу и безвременошћу.



Један од најрадоснијих дана у мом животу био је сусрет са 
Ђорђем Михаиловићем прије пар дана на Српском војничком 
гробљу Зејтинлик у Солуну. У жељи да избјегнем јако сунце отишао 
сам послије пет сати на гробље, већи дио пута сам прешао пјешке. 
Био сам једини посјетилац на гробљу, и самоћа је дала машти сло-
боду. Срце ми је куцало све јаче док није застало испред маузолеја 
који доминира простором читавог српског дијела гробља, на коме 
се налази око 8000 великана наше историје. Маузолеј је изграђен 
од камена донијетог из свих српских крајева, а околни чемпреси, 
који попут славне српске војске стоје мирно и дају почаст преми-
нулим херојима и сабраћи, донесени су са Хиландара.

Можда највећи јунаци у српској историји, а свакако они који 
су се суочили са највећом непријатељском силом познатом дота-
дашњем модерном свијету, леже ту – на Зејтинлику. Док сам читао 
величанствене стихове Војислава Илића Млађег, највољенијег 
српског пјесника послије Првог свјетског рата, мислио сам да срце 
стварно не може да лупа брже и јаче него у том тренутку. Стихови 
су учинили да се осјећам као да не ходам земљом, већ да лебдим 
подигнут поносом и славом мојих предака.

У даљој шетњи, у даљини сам угледао Ђорђа како сједи сам и 
дозива ме да му се придружим. Сјео сам на ракију коју су Будвани 
донијели и пекли управо у Грбљу са најславнијим живим потом-
ком нашег краја, који ми је послије ракије испричао причу о својој 
породици, дједу Саву и оцу Ђуру, о томе да нема мушке потомке и 
да зато ради – да достигне стогодишњи јубилеј боравка породице 
Михаиловић на Зејтинлику!

Ђорђев дјед Саво умро је управо у вријеме кад се Ђорђе родио, 
далеке 1928. године. Међутим, до данас Ђорђе често препричава 
Савове ријечи које су пренесене са кољена на кољено: „…не забо-
рави, сине, никад бол са којим су наши, српски војници, хранили 
чежњу за повратком кући, робовали крваво парче своје земље да 
би се на њу вратили. Да загрле породице које их нису дочекале.  
Дјецу која их нису упамтила“...

Дјеца и потомци који дођу на гробље, често плачу. Притисне 
их тежина гробова осам хиљада јунака и хероја. Мисле да ће се су-
зама макар мало одужити прецима. Ђорђе је научен да то не воли. 
Ђорђе нас подучава да се дуг највећим херојима српским враћа 
тиме да не отргнемо од заборава претке, а  не да их оплакујемо! 
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Ђорђе зна и указује на опасност од заборава јер нити један народ, 
нарочито онај мали по бројности какви су Срби, није имао среће у 
забораву таквих ратника, вјечних хероја!

Ђорђе је носилац ордена Светог Саве првог степена и ордена 
Српске заставе другог степена. Најчувенији од свих живих Гр-
бљана, провео ме је кроз десет хиљада квадрата чувеног Српског 
војничког гробља, обишли смо сами гробове многих Бокеља, а за-
стали смо на гробу рођеног ујака мог оца – Стева Анђуса! Ђорђу 
сам причао причу о Стеву, Паштровићу који је предводио десети-
не Паштровића и Бокеља који су из Америке дошли да се боре у 
српској војсци на Солунском фронту. Стево је ту и погинуо а Ђорђе 
му већ преко пола вијека чува и одржава гроб, као што то чини са 
гробовима многих наших предака из Будве и Боке.

Прича о Cтеву ме је подсјетила на историјат моје породице ве-
зан за бројне ратове, за који се може слободно рећи да је сличан 
историјатима многих бокељских породица - ратови, јунаштва, стра-
дања и побједе. И све то увијек добровољно, храбро и пуна срца.

Прича о Стеву некако ми је вратила најранија сјећања и мисли 
су ми пролазиле кроз главу великим брзинама.

Пало ми је на ум да је наш језик обогаћен хиљадама ријечи 
из других језика. Некад су долазиле из руског и турског, а данас 
су најчешће енглеског поријекла. Ипак, ријеч добровољац је наша 
ријеч. Прошло је пуно вјекова од кад смо је први пут употријебили. 
Иако је, можда, било боље да смо је ријетко користили, наша исто-
рија и несретна позиција на којој се налазимо су нам наметнуле 
да се овом ријечју служимо свакодневно, да су наше најважније 
приче из историје повезане са њом, а да нам је сваки нови рат дао 
додатно значење ове најмрачније и најљепше српске ријечи.

Дословце, добровољац је онај који својом вољом уђе у војску, 
са намјером да се повинује дисциплини и устројству војске, а код 
Срба са циљем да сачува своју дједовину од туђих напада и да врло 
често несебично да свој живот за слободу породице, пријатеља и 
сународника. 

Не може се наћи часнији позив и светија ријеч, а то ми и наши 
потомци морамо највише истицати, када су у питању добровољци 
I свјетског рата. Слава и понос који су и данас присутни када се 
помене Велики рат управо су везани за наше дједове и прадједове, 
добровољце у том крвавом сукобу највећих империја које је свијет 
до тада видио.  
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Ријеч добровољац одзвањала је цијелим беспућима мoje дје-
чачке имагинације. У њој је било и пркоса, и храбрости и достојан-
ства – све што замишљени дјечји свијет држи за херојске врлине. 
Као дјечак знао сам да је за мене најважнији добровољац, јунак 
и пионир, у ствари, мој отац. Тетка нам је често причала о ње-
говом рањавању у Рађеновићима, о муњевитој акцији у којој му 
је спашен живот у малој болници у Милочеру, након рањавања 
од стране четничких банди. Тетка је то причала са таквом дозом 
увјерљивости и огромне енергије да смо ми, дјеца, упијали сваку 
ријеч и вјеровали у све, без остатка. Мајка ми је ту причу, за утјеху 
и смирење,  понављала у вријеме када су мени и Милу Божовићу 
као пионирима одузели капу и мараму у другом разреду основне 
школе, јер смо одбили да одамо друга из разреда који се недолично 
понашао. Како сам одрастао схватио сам да мој отац, са својих шест 
или седам година, ипак није био пионир - бомбаш већ да је рањен 
грешком, вјероватно од залуталог метка, још и данас непознате 
војске. Међутим не могу да заборавим и прелијепе анегдоте које 
сам причао друговима о метку који је прошао непосредно испод 
срца и пуком срећом оставио мог оца у животу, а од њега, за мене 
и сестре, направио хероја и мог првог добровољца.

Моја породица ипак, као готово свака у Паштровићима, на жа-
лост и на понос, обилује добровољцима од којих су се неки истин-
ски прославили. 

Мој прадјед је био пустолов, путовао је свуда по Европи на гра-
ници 19. и 20. вијека, живио у Турској, Италији и Русији. Стигао је 
да оде у руске добровољце и тако буде први од нас за које знам да 
је ратовао на страни савезника. 

Мој други прадјед је убијен на тврђави Шпањола у Херцег Но-
вом и  много је познатији од првог. Сава, Бокеља и Србина, није 
требало позивати да се прикључи борби за ослобођење од вјековне 
окупације. Он се сам прикључио војном покрету.

Данас је чувен међу Паштровићима, јер је убијен са још тринаест 
родољуба,  а једног од њих је овјековјечио Војислав Илић Млађи у 
чувеној пјесми: “Како умире Далматинац”. Мом прадједу, спрском 
војнику из Боке и добровољцу, није се знао гроб јер је све до 1925. 
године лежао у заједничкој гробници. Данас су на плочи у Савини, 
заслугом Јадранске страже из Ђеновића и уз помоћ прилога Бокеља, 
уклесана имена свих јунака са Шпањоле. 
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Два рођена стрица мога оца, Крсто и Марко, по коме сам до-
био име,  пријавили су се као добровољци у Америчку војску и са 
савезницима су се искрцали у Француску. Одликовани су и потом 
прешли читаву Европу да би у свом крају прославили ослобођење 
послије вишевјековне окупације.

Ујак мог оца Стево дошао је са већом групом добровољаца из 
Америке, које је иначе лично пријавио као добровољце. Прикљу-
чио се српској војсци са својим паштровским и далматинским са-
борцима на Солуну. Погинуо је на Солунском фронту и гроб му 
се налази међу више од осам хиљада гробова наших војника на 
Зејтинлику.

Мој рођени дјед Ристо учествовао је у рату, као исељеник у 
Аустралији, у британској војсци у борбама на Пацифику. За своје 
добровољачко ангажовање током Другог свјетског рата добио је 
доживотну пензију Велике Британије.

Други ујак мог оца – Нико, најпознатији је добровољац моје 
ближе породице. Борио се пуне четири године у другом рату, 
обављао најодговорније политичке и војне функције док није 
убијен од стране четника средином 1944. године. О његовим под-
визима и храбрости доста говори и то да је проглашен народним 
херојем послије рата.

Због свега што сам написао добровољци заузимају посебно мје-
сто у историји моје породице. Сама ријеч добровољац има посебно 
значење за све нас, које ми је тешко да опишем ријечима. Знајући 
да је преко хиљаду Будвана учествовало у I свјетском рату на стра-
ни савезника, да су били у многим славним војскама, чињеница 
да сам у том тренутку био на светом мјесту - гробљу Зејтинлик са 
потомком славне породице Михајловић још више ме радовала и 
чинила поносним.

Прошао сам дакле тог дана у некој врсти осаме готово читаво 
гробље и крипту, и имао привилегију да то доживим сам са Ђорђем. 
То је био само мој дан, дан поред најславнијег Бокеља, боље позна-
тог у свијету него код нас, великана који данас живи и врши функ-
цију „амбасадора“ Боке и Грбља у Солуну. Он је и кустос и чувар и 
водич. И тако већ пуних 58 година.

Ђорђева породица, дјед Саво, солунски борац, отац Ђуро и он,  
чували су и чувају  Зејтинлик проносећи славу будванског краја и 
славне Боке већ готово 100 година! Како се одужити таквом човјеку 
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који данас нема држављанство наше земље и који никад није кро-
чио у наш град, премда чува гробове оних који су за њихове грађане 
и слободу дали животе? Није ли он наш суграђанин једнако колико 
ма ко међу нама Будванима, ако не и више? Није ли, зато, на нама 
дужност и обавеза да овог човјека учинимо почасним грађанином 
нашега града?
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МОЈ ОТАЦ ВУКО ЈОВОВ ЉУБАНОВИЋ И 
ЊЕГОВО ВРИЈЕМЕ, ПО МОЈЕМУ СJЕЋАЊУ

Ја сам Петар Вуков Љубановић; рођен сам од оца Вука и мајке Гор-
дане, дана 9. 7. 1932. године, у селу Свињиште, у Горњем Грбљу. 
Покушаћу да, по мом сjећању и причању других, испричам причу 
о моме оцу Вуку и давном времену у ком је он проживио доста дуг 
и тежак живот.

Родио се у Свињишту, пред крај деветнаестог вијека, тачније 
1896. године, од оца Јова и мајке Анђе. Љубановићи су потомци 
старе горњогрбаљске, кнежевске породице, која је насљедно звање 
добила од Млетачке републике. Мој ђед Јово имао је брата Рада који 
није оставио потомство, а Јово је имао синове Ника и Вука. Они су 
рано остали без родитеља. Мог ђеда притиснуо је бријег када је кроз 
Топлиш пробијан стари пут Kотор – Будва. За ђеда Јова причало се 
да је био добар човјек, док се то не би могло рећи за бабу Анђу. 
Напротив, причао ми је тата да је била зла жена, да је мучила не 
само њих ђетиће, но и цијело село. Једном јој је неко дојавио, да 
су јој неки људи у Поборима избили сестру. Она је са дрвљаника 
дограбила цјепаницу, одјурила у Поборе и испребијала те људе на 
мртво име. Од левора се није одвајала ни кад спава, држала га је под 
кушин. Вуков стриц Раде провео је двадесет пет година у Америци. 
Тамо је отишао и његов брат Нико, са туђим пасошем, са непуних 
осамнаест година, тамо се одао коцки, разболио се и умро од ТБЦ-а.

Тако је тату подњивила његова стрина, Радова жена Стане. Мо-
жете ли замислити, у данашње вријеме, да млада жена подиже 
сама туђу ђецу и чека мужа пуних двадесет пет година? Вуко је 
стасао за војску негдје у вријеме кад је Аустрија на превару окупила 
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Грбљане у Kотор, обећавајући им да ће служити војску у посебној 
Грбљанској регименти, да ће задржати своје оружје и ношњу и да 
ће имати своје старјешине. Међутим када су стигли у Kотор, по-
стројили су их на Трг од оружја и наредили им да одложе своје 
оружје, које су војници одмах покупили и уклонили. То је било раз-
но старо оружје, чак и неколико ловачких пушака. Официри, који 
су вјероватно били Хрвати, обраћали су се на чистом нашем језику, 
па наредише да поскидају, онако пред окупљеним народом, своју 
одјећу, а дадоше сваком плаву аустријску војну униформу, ципеле 
и капу. Један официр ишао је дуж строја, одмјерио сваког понаособ 
и саопштавао двојици војника који број униформе и ципела сљедује 
дотичном. Војници би одмах извршавали наређење и са сложених 
бала униформи и редова ципела доносили тражено. Подијелили 
су, затим, вреће и наредили да свако спакује своје одијело, капу, 
пáс и опанке, и да на приложеном папиру напише своје презиме 
и име, и име села из којега долази, како би роба била достављена 
његовима. Сређена држава, на све су мислили. На крају им дадоше 
капе, опасаче, фишеклије, бајонете и пушке, наравно без муниције.

Тако опремљене укрцаше их на брод и превезоше до Зеленике, а 
одатле жељезницом до Требиња, гдје их распоредише по одјељењи-
ма, водовима, четама и батаљонима. Смјестили су их у касарне, до-
били су пристојан смјештај и храну, која је била доста једнолична, 
али укусна. Но, ту почињу њихове неподношљиве муке. Устајање 
у пет сати, па до седам фискултура, умивање, намјештање кревета 
и доручак, па излазак на полигон и почетак егзерцира до дванаест 
сати. Ту су извођене све најтеже војне вјежбе и марширања, а за нај-
мању грешку кажњавало се драконским казнама. Причао ми је тата: 
„Не знаш што је страшније и теже, кад те за ноге објесе о грану дрве-
та, да главом према земљи висиш сат времена, или да са цијелом 
ратном спремом, под малим шатором, на ужареном херцеговачком 
сунцу, одлежиш два сата.“ Ноћне узбуне и дуги маршеви били су 
редовна појава. Свако послијеподне, на брду изнад касарне копали 
су ровове. Није то било копање, јер ту земље скоро и да нема, то је 
било, буквално, ломљење тврдога камена.

Млади и нејаки Вуко није могао издржати те тешке напоре, 
злостављања и понижења, но се убрзо разболио. Доктор Лазаре-
вић, од доњогрбаљске, исто кнежевске куће, љекар регименте, са 
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конзилијумом љекара констатовали су да је Вуко оболио од ту-
беркулозе, тад неизљечиве болести. Извјестили су о томе његову 
стрину Стану и тражили да донесе написмено, са потписом два 
свједока, да ће Вуко имати засебну собу и да неће долазити у додир 
са ђецом. Kад је прибавила све што су тражили, Стане је испекла 
погачу, узела по комад сира, пршута, сланине, неколико главица 
цијуле и тикву водњаку, па у торбицу ресњачу, и са неком својом 
пријатељицом, пјешке, на опанке, пут Билеће. Баба Стане ми је 
причала да су пјешачиле, од мјеста до мјеста, неколико дана, а како 
су се са болесним Вуком вратиле, не знам.

Стане је Вука његовала и лијечила, давала му је мед, маслино-
во уље, магареће и кобиље млијеко, сир и чај од неких љековитих 
биљака, а кад је било лијепо вријеме, износила му је сламарицу да 
спава на тераси, испред куће. Тако он дочека прољеће, престаде да 
кашље и да се жали на бол у прсима, поче лијепо да ије и пије, не-
стаде му оно блиједило са образа и некако му се поврну живот. Чим 
грану прољеће, Вуко пође у Поборе, код својега рођака Kрста Kне-
жевића који је имао тор за овце на Јариштима, што је зараван изнад 
овог села на падинама Ловћена. Тамо Вуко проведе љето спавајући 
у тор, међу овцама, а на јесен се врати дома потпуно здрав и читав, 
ка’ да није никада ни био болестан. Дочекао је дубоку старост, много 
тога, као што ћемо виђет’, претурио преко главе, и умро у Фекетићу 
у Бачкој, у својој осамдесетчетвртој години, од срчаног удара, скоро 
хиљаду километара далеко од родних Свињишта.

Вјероватно тиме што су га пустили кући да умре, аустријске вла-
сти избрисале су га из списка војних обвезника, па више није пози-
ван на дослужење војног рока. Убрзо се и зарати, па српска војска, 
под снажним налетом бројчано много јаче и боље наоружане ау-
стријске војске, би присиљена да се, преко Црне Горе и Албаније, по-
вуче пут Грчке. Послије битке на Мојковцу, црногорска војска остала 
је сама. Пошто су краљ и влада већ били напустили земљу, сердару 
Јанку Вукотићу није остало друге, но да потпише капитулацију и 
да распусти војску. Добар дио војске разишао се кућама, а дио Ник-
шићана и Херцеговаца, и дио Бокеља, организовали су два одреда 
од по неколико стотина људи и са њима, за српском војском , пут 
Грчке. Kада су стигли тамо, пријавили су се српској Врховној коман-
ди. Наравно, као црногорски добровољци. Међутим, српска команда 
саопштила им је да могу остати само као српски добровољци, да 
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буду распоређени по српским јединицама и да им командују српски 
официри. Ови, а посебно Никшићани и Херцеговци, нису на то при-
стали, па их је српска Врховна команда окупила у Солун, разоружа-
ла их, а како су долазили са територија под Аустријом, прогласили 
су их као аустријске поданике и ратне заробљенике. Послали су их у 
логор, неђе на сјевер Африке, мислим у Бизерт, а послије неђе на југ 
Француске, ђе су, као заробљеници, дочекали крај рата.

Изгледа, а ја нисам сигуран у то, да је добар дио Грбљана 
пришао српској војсци. Ја то закључујем по томе што је Вуко, а 
вјероватно и остали, добио неко спомен одликовање – медаљу за 
учешће у рату 1914-1918. године, и сви они, наравно, ко је хтио, 
добили су колонизацију и земљу у Славонији.1

Због великог трошка, Грбљани су ријешили да на пут пођу само 
њих неколицина, да извиде ситуацију и да извјесте што су видјели. 
Kад су стигли у Славонију, у близини Нашица, гдје је требало да 
буде та земља што им је додјељена, дочекала их је бескрајна равни-
ца под водом. Те године зима је била кишовита, па су се на прољеће 
ријеке излиле из својих корита и поплавиле све наоколо. Тако су 
јадни Грбљани, мјесто њива и ливада, видјели право море које се 
пружало у недоглед, а на њему видјела се само понека кућа, удаље-
на једна од друге. То су, вјероватно, били славонски салаши. Kада су 
се врнули у Грбаљ и кад су испричали све што су виђели, Грбљани 
су се осјетили понижени и преварени, и да ту нема живота, па су 
одлучили да напусте ту колонизацију и да тамо не иде нико.

Вуко, наравно, тамо није никад пошао. Десетак година пред 
смрт оболио је од простате, па због старости и слабости није мо-
гао да буде оперисан класично, под тоталном наркозом. Стога сам 
га одвео колима у Цеље, код доктора Шунтара који је тада једи-
ни у Југославији радио операције простате без реза, са локалном 

1 Припремајући очев текст за зборник, наишла сам на књигу Марка Шоврана, Грбаљ 
– Добровољци у ратовима 1912-1918, и у њој до тада непознати дио слике о ратовању 
мога ђеда Вука. На страни 104, Шовран наводи имена учесника у Првом свјетском 
рату из села Свињиште. Од Љубановића, то су: Васо Ников, Вуко Јовов, Крсто Ников 
и Срето Војинов.

  По распуштању црногорске војске, прва двојица су се прикључили српској војсци 
и постали солунски добровољци. Друга двојица су одступили као црногорски добро-
вољци и пратили краља Николу у Гаету, у Италију. Тамо им је краљ саопштио да га 
не могу пратити даље у Француску и понудио: да иду на Солунски фронт, да се врате 
кући, или да иду у Америку а да им он плати пут. Двојица Љубановића су одабрали 
трећу могућност. (Г. Љубановић)
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наркозом. Kад смо прошли кроз Нашице, замолио ме је да станем. 
Изашао је из кола, стао поред пута, запалио цигару, и загледао се 
у даљину, а на крају окрену се мени и рече: „Видиш, синко мој, 
ко зна зашто је добро што ја нисам дошао овамо, кад је требало, 
сигурно би нас за вријеме рата све поклали.“

Што се тиче ђеда Рада, Вуковог стрица, он је посебна прича. У 
Америци је провео више од двадесет пет година; за то вријеме, у 
више наврата слао је повеће своте долара којима су Вуко и баба Ста-
не, Вукова стрина, куповали земљу у Мрчево поље. Kолико је новца 
донио са собом, то нико никада није сазнао. Једино што се зна да је 
годинама, вјероватно док је било пара, сваки дан одлазио у Будву, 
код Илије Сојкера у хотел „Могрен“, да руча и прочита новине. Био 
је писмен, завршио је био основну школу.

Вуко се тих година оженио Горданом, изузетно витком и згодном 
ђевојком, од Божовића из Подострога. Са њом је изродио три шћери 
и два сина, редом: Милицу, Душана, Петра, Стану, па Ивану. Поред 
пољопривреде, учествовао је у државним радовима. Радио је на из-
градњи противбујичних брана у Богића потоку и у Режевићкој рије-
ци. Тијема радовима управљао је неки Рус, инжињер Тиханов. Вуко је 
њему и његовим сарадницима био кувар. Тада је надница физичког 
радника била тринаест динара, а Вуко је имао петнаест. „Батине па-
тике“, коштале су 19 дин. Радио је он и на изградњи хотела „Авала“ 
у чијим су темељима пронађени римски гробови. У некима од тих 
гробова пронађени су златни накит и друге драгоцјености које су 
поједини радници крали и продавали; памтим једнога што је са тако 
зарађеним парама сазидао кућу. Kад је био завршен, непосредно пред 
рат, хотел „Авала“ био је луксузни хотел. Памтим велику заставу која 
се спуштала са врха хотела до изнад улаза. Причало се да је ту заставу 
и сребрно посуђе, Шпиро Рајковић, један од акционара из Будве, зази-
дао у подрум, и тако сачувао за вријеме рата.

Ја Будву памтим по много чему, између осталог и по „Великој 
рупи“, мјесту између тврђаве и мале Цркве, гдје је читава Будва 
бацала сво своје смеће у море. Покушавам да замислим себе како 
сваки дан, са свега седам година, идем сам са Свињишта у Будву, 
и враћам се послије часова, ноћу, уз Топлиш. Kад је мјесечина, 
често пута видим шакале како прелазе преко пута, а њихово не-
подношљиво завијање било је сасвим природно. Од макадама до 
Топлиша, па до куће, ишао сам узаном, коњском стазом. Вуко ме 
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је, на Гњилишта, узбрдици испред села, дочекивао са упаљеним 
фералом. Kада дођем испод Kупе, на поглед и удаљеност око кило-
метар, почињемо да се дозивамо. Једно вече, чујем неко кретање за 
собом. Окренем се и видим да иде за мном тенац, округао, бијел; 
тако смо ми звали вампира. Пођем брже, пође и он, успорим, успо-
ри и он. Тата ме зове, а ја отварам уста и покушавам да се одазовем, 
али само нешто шапућем, не испуштам гласа. Стижем некако до 
оца, ни жив ни мртав, бацам се тати у наручје и показујем руком на 
страшно чудо иза мене, и шапућем: „Тенац“. „Мучи мали, бога ти 
твојега, па то је неко од оних Сретових јагњади што се одвојило од 
оваца па пошло за тобом.“ Стрико Срето једини је у селу имао овце.

Окупацију сам дочекао као ученик другог разреда основне шко-
ле у Будви. Нисам ја тада схватао, што је то окупација. Ми, ђеца из 
школе, прскали смо се водом са пумпе, испред школе, војници су 
били смјештени у Тврђави, и ја се сјећам да су нам дијелили бомбо-
не. Завршио сам други разред, и то је био крај мојега школовања све 
до краја рата, а у Будву нисам крочио све до пада Италије. Све врије-
ме талијанске окупације – а Бока, у ствари, и није била окупирана, 
била је анектирана, припојена Италији –  Грбљани, као талијански 
поданици, примали су апровизацију, мјесечно сљедовање прехрам-
бених намирница, нисмо гладовали. Мушкарци способни за војску 
били су наоружани, пушке су држали дома, а поједини су их носили 
и на јавном мјесту. Нису били четници, били су националисти, за 
краља и отаџбину. Талијани их нису дирали јер су њих сматрали 
као одбрану од партизана. И стварно, у Грбљу до пада Италије није 
било никакве борбе. Нисмо ми дирали њих, ни они нас, није било ни 
четника ни партизана.

Е, падом Италије, почиње зло. У Грбаљ долази капетан Иветић 
и националист проглáса четнике, а неки Стево са Бјелоша, орга-
низује одлазак Грбљана у партизане. Вука нису примили због од-
маклих година, бројне породице и малољетне ђеце; оставили су га 
да дјелује у позадини. Свињиште је мало село и тачно се знало ко 
је на чијој страни. Тако су Вука одмах открили и обиљежили. Прво 
су га, једне ноћи, по мраку извели из кревета, одвели и кундацима 
пребили, а убрзо послије тога, ухапсили су га и затворили у логор 
који је био у Тврђави, у Будви. Ту је, на бетону, одлежао пуна три 
мјесеца. Заједно са њим спавао је и мој брат од тетке од непуних 
петнаест година, којега су једно јутро, у рану зору, са још десетак 
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њих, међу којима и једна жена у другом стању, Њемци одвели и 
стријељали негдје испод Подострога. Све су то били чланови пар-
тизанских породица. Тетка Јоке је исти дан сазнала, да јој је старији 
син погинуо у партизанима а да је млађи стријељан, скочила је 
у бистијерну и утопила се. Kомандант логора, био је један жан-
дармеријски наредник из Будве, нећемо му име због потомства 
помињати. Нису Њемци знали да је Вуко Љубановић партизански 
позадинац, нити да су они несретници са Трешњице припадници 
партизанских породица. То су им морали казати једино четници.

Kада је Вуко на крају пуштен, било му је ограничено кретање 
на петсто метара од куће, па су наше њиве које су биле даље остале 
необрађене.

Одмах по завршетку рата Вуко је добио колонизацију, земљу и 
кућу у Бачкој. Прво је морао да се одрекне оне земље у Славонији, 
коју је добио послије Првог рата. До половине 1970-их, прво баба 
Стане, па ђеде Раде и мама Гордана, помрли су, једно за другим. 
Сестре Милица, Стана и Ивана су се поудале, брат Душан и ја смо се 
поженили, сви смо отишли свако на своју страну, а Вуко је остао да 
живи сам. Имао је пристојну борачку пензију. Президијум ФНРЈ-а 
одликовао га је Орденом заслуга за народ са златним вијенцем.

Вуко је био поштен, вриједан, скроман и добар човјек. Умро је у 
својој 84. години. Сељани села Фекетића приредили су му достојан 
испраћај. Сахрањен је на православном гробљу у Фекетићу, гдје и 
данас почива.

      
Петар Љубановић
сценограф и рекламни стручњак у пензији
Београд

Постскриптум
Припремајући очев текст за објављивање, покушала сам да про-
нађем тачан назив одликовања у облику крста које се у породици 
чува као наслеђе мог деде, Вука Љубановића.

С обзиром на немирна времена и многобројне сеобе чланова 
породице, никаквих писаних трагова и докумената у вези са ње-
говим животом у мојој породици није остало, па сам се обратила 
Војном музеју у Београду. Од потпуковника Градимира Матића 
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сазнала сам да је реч о немачком одликовању, крсту који је до-
дељиван за војне заслуге у Првом светском рату. Ова информација 
ме је у првом тренутку запрепастила, но онда сам размислила, 
како је немачки крст стигао код колонизованог грбаљског деде.

Претпостављам да се дедин оригинални крст изгубио негде 
током селидбе и путовања од Боке до Бачке, а да је немачки крст 
затурио пречански Шваба и фолксдојчер, којем је запало да селидбу 
почне из једне куће у Фекетићу, исте оне у којој је мој деда своју зав-
ршио – једнако на брзину, и пакујући цео живот у неколико ковчега.

Ђеде Вуко је имао већ педесет година кад је дошао у Војводину 
и вероватно да крст, из рата који је скоро избледео пред невољама 
оног који је дошао после њега, није често гледао. Могуће је да, кад 
би га и погледао старачким очима, није приметио разлику.

Разлике и нема: оба су добили сељаци, војници-пешадинци, за то 
што су у Великом рату стајали на јединој правој страни, на страни ис-
крене оданости својој земљи, мимо било које политике и династије.



Ђеде Вуко, Фекетић.

Дедин орден.



МАИНИ
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Marko IVANOVIĆ

RATNI DOBROVOLJCI MAINA SA OSVRTOM NA 
NOSIOCE CRNOGORSKIH BARJAKA

Poštovani skupe!

Čast mi je što mogu na ovom uvaženom Naučnom skupu nešto reći 
o dobrovoljcima i ratovanju Maina sa posebnim osvrtom na nosioce 
crnogorskih barjaka.

Ratno dobrovoljstvo
Prvo ću podsjetiti na jednu našu lijepu ali važnu tradiciju da je patri-
otizam naših ljudi uvijek bio u njihovim srcima, a to dolazi otuda što 
su, može se slobodno reći, živjeli i umirali sa oružjem. Zato su oni u 
ratovima, bili zakonom ratni obveznici ili ne, uvijek stajali na braniku 
svoje otadžbine gdje god se nalazili, bilo kod svojih kuća ili u dijaspori u 
potrazi za korom hljeba. U svim ratnim sukobima formirane su od njih 
dobrovoljačke jedinice koje su davale veliki doprinos ratnim uspjesima.

Najmasovniji dobrovoljački pokret javlja se u Prvom svjetskom ratu 
među zarobljenim južnoslovenskim vojnicima u Rusiji. Tada je stvorena 
u Odesi Prva srpska dobrovoljačka divizija, a krajem 1916. godine i Srpski 
dobrovoljački korpus koji je u januaru 1917. godine brojio oko 43.000 voj-
nika. No, politička kriza (sukob velikosrpskih i jugoslovenskih tendencija, 
pokušaj prisilne mobilizacije zarobljenika i revolucionarni pokret u Ru-
siji) uzrokovala je osipanje korpusa, koji u jesen 1917. godine ne prelazi 
cifru od 13.000 vojnika. Ostaci korpusa prebačeni su na Solunski front 
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1918. godine. Svakako značajan je veliki priliv dobrovoljaca od naših pe-
čalbara iz dijaspore koji se bore na Crnogorskom i Solunskom frontu.1

Udruženje boraca 1912-1918. godine bilo je u Beogradu, ulica Mile-
rova 24 na Vračaru. Njegova sudbina je riješena u DFJ-FNRJ još u Zagre-
bu na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ 1940, kada je donijeta Odluka da 
se zabrani povratak ratnim dobrovoljcima Prvog svjetskog rata na pro-
storu Hrvatske, Kosova i Metohije i Makedonije. Poštujući ovu Odluku, 
Ministarstvo unutrašnjih poslova FNRJ u Beogradu, 18. februara 1947. 
godine donosi: “Rešenje - Zabranjuje se rad Saveza dobrovoljaca iz oslo-
bodilačkih ratova 1912-1918. godine. Imovina udruženja se konfiskuje u 
korist države”. U obrazloženju se navodi da je Savez ratnih dobrovoljaca 
1912-1918. Kraljevine Jugoslavije djelovao kao dinastička nacionalistič-
ka, velikosrpska i profašistička organizacija. Tada je konfiskovana sva 
njegova imovina: nestala je arhiva, dragocjeni istorijski dokumenti kao 
i kartoteka sa podacima za 43.146 imena dobrovoljaca od prije Drugog 
svjetskog rata. Nije poznato ko je preuzeo i gdje je sve to uništeno. Tada 
je dom Saveza dobrovoljaca srušen i na njegovom prostoru je izgrađena 
stambena zgrada. Udruženje dobrovoljaca je ponovo obnovljeno 28. juna 
1969.2 Zato su sve do danas o nekim dobrovoljcima ostali velom tajni 
natkriveni mnogi njihovi ratni podvizi i drugi važni podaci, te se o njima 
još uvijek ne mogu davati konačni sudovi.

Ratovanje od najezde Francuza do oslobodilačkih ratova
Maine čine 10 starih sela u samom zaleđu stare Kadmove Budve, a u nji-
ma je do II svjetskog rata živjelo do 1000 žitelja. Još u njemu ima starih 
odbrambenih objekata, a do 1948. godine je u Boretima postojala jedna 
stara Austrougarska fortica, čijim kamenom je građen Zadružni dom na 
Čojkovoj glavici, koji objekat ni do dan-danas nije priveden nekoj namjeni. 
Danas postoje u selu Ivanovići još dobro očuvane dvije stare kule sa puš-
karnicama i to Arapova kula na uzvišenju Krstac i nešto veća Belova kula u 
dijelu Podbrijeg. U selu postoji još 18 metara duga Kraška špilja-Jazbina u 
kojoj se narod sklanjao u nemirnim vremenima, a posljednji put u ustanku 
1941. godine. U selu je i stanište Velje masline iz vremena Ilira od prije 
dva milenijuma i zakonom zaštićene 1994. godine. Na vrhu brda Košljuna 
postoji poznato vulkansko grotlo zvano Jama, koje je gradskim otpadom 
zatrpano poslije Drugog svjetskog rata i još uvijek je nedostupno speleolo-
zima i posjetiocima. Danas se Maini u miru dobro uklapaju u savremene 
turističke tokove razvoja, ali bi trebalo očuvati jezgru starovjekovnih sela.
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Maini su zajedno sa ostalim primorcima: Paštrovićima, Brajićima, 
Poborima, Grbljanima i šire, uvijek pod budnim okom i kapom crnogor-
skih vladara, učestvovali u ustancima i ratovima. Nosioci su dva Crno-
gorska barjaka, više Albanskih spomenica i drugih ratnih odlikovanja.

Njihovo ratovanje dugo traje, koliko postoje i njihova sela, ali ovdje 
ćemo se podsjetiti na ratne događaje u prethodna dva stoljeća. Mirom u 
Požunu (danas Bratislava) Napoleon dobiva Boku Kotorsku 1805, to će 
Crna Gora pod vladikom Petrom I pokušati da ga u tome spriječi. On će u 
sadejstvu sa ruskom flotom stacioniranom na Krfu pod admiralom Senja-
vinom primorati austrijske vlasti da im preda Boku 1806. godine. Zatim 
će Crnogorci uz pomoć Rusa ali i uz veliko učešće Primoraca, borbama 
prema Dubrovniku sprečavati ulazak Francuza u Boku Kotorsku 1806. 
godine. U tim borbama Vukac Krstićev Ivanović, je nosilac barjaka Petra 
I, i on je čuvan u selu Ivanovići sve do 1914. godine.

Sedam godina kasnije u krvavim događajima u Budvi 23. septembra 
1813. godine, isti Vukac Ivanović je kod vrata od Pizane sabljom posje-
kao francuskog podoficira žandarmerijske konjice Brilara. Vukac je tada 
spasio kanonika Budve Kojovića, kako sam piše, “da sasvim ne nastrada”3. 
On je opjevan u narodnoj pjesmi – Uzetak Budve i Trojice ili Gorsko kare, 
a evo tih stihova u vezi sa dogovorom kako da se pobiju sa Francuzima:

Nego veli Ivanović Vuče:
“O panduri, moja braćo draga,
vladika je doša pod Maine,
sa vladikom dvije banovine,
Crna Gora i Primorje ravno;
no da, braćo, složno ustanemo,
i da tvrdu vjeru uhvatimo,
uhvatimo da se ne izdamo,
na Francuza složno udarimo:
udri, braćo, svaki na svojega,
ja ću prvi počet na jednoga?”.
i dalje:
Pušku pali Ivanović Vuče
pali pušku na Kristijanovića,
divno Vuče njega pogodio,
živo mu je srce opalio.
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U ratnim sukobima 1806-1814. godine Crnogorci i Primorci podni-
jeli su mnoge ljudske i materijalne žrtve. No, gotovo po pravilu na sudu 
velikih, mali prolaze ponizne glave. To se obistinilo i u ovim ratnim 
sukobima. Crna Gora je za vrijeme Napoleonove vladavine dva puta za-
uzimala Boku Kotorsku. Prvi put uz pomoć Rusa i u njoj ostala od marta 
1806. godine, do avgusta 1807. godine, a drugi put uz pomoć Engleza i 
u njoj ostala od septembra 1813. godine do juna 1814. godine. Tako su 
Rusi za svoj interes dva puta predali Boku stranim državama – 1807. 
Francuzima i 1814. Austrijancima. Na taj način je ruski car Aleksandar 
I za više od 100 narednih godina riješio pitanje Boke – poklonio ju je 
Austriji. Ona će je nanovo okupirati i tako obesnažiti sve njene donese-
ne skupštinske Odluke u Dobroti 1814. godine.

U ustanku 1869. godine Mani su se poslije zajedničkog dogovora sa 
Grbljanima, Poborima i Brajićima u Manastiru Podlastva, digli na usta-
nak protiv vojnog služenja svojih sinova u Austrougarskoj monarhiji. 
Vođe ustanka bili su seoski glavari i viđeniji ljudi, a u Mainama to su 
bili Vukale B. Marković, Niko Đ. Ivanović i Jovo P. Knežević.4 U ovom 
ustanku osvojeno je vojno utvrđenje Stanjevići, a opsjedana je Budva i 
tvrđava Kosmač.

Oslobodilački ratovi 1912-1918

Gotovo da nije bilo Maine zajedno sa onima iz dijaspore sposobnog 
da nosi oružje, a da nije bio učesnik u nekom od oslobodilačkih rato-
va 1912-1918. Oni će davati svoj puni doprinos uspjehu ratovanja bez 
obzira na podnijete patnje, ostati bez svojih zarada, ali mnogi će dati 
i svoje živote. U Prvom balkanskom ratu 1912-1913. godine Maini će 
se naći na strani Crne Gore iako nijesu njeni podanici, u borbama oko 
Skadra i južnije prema moru i Medovi.

Poslije ubistva prestolonasljednika Austrougarske Franja Ferdi-
nanda u Sarajevu, započet je rat sa Srbijom mjesec dana kasnije 28. 
jula. 1914. godine, a na njenoj strani odmah je stala Crna Gora bez 
konsultacija velikih sila. Čak joj je Austrougarska nudila još u julu 
1914. godine neutralnost u ratu uz dobijanje finansijske olakšice i 
teritorijalne nadoknade. Kao odgovor na to Crna Gora prekida diplo-
matske odnose i objavljuje rat Austrougarskoj 5. avgusta 1914. godi-
ne, a ona će joj se nakon dvije i po godine kasnije osvetiti porazom 
Crne Gore.
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Kralj Nikola predaje komandu nad crnogorskom vojskom, Vrhov-
noj srpskoj komandi odmah 22. avgusta 1914. godine.5 Crnogorska  
vojska jačine oko 50.000 vojnika će joj pomoći održavati front protiv 
Austrougarske dvije i po godine (od avgusta 1914. do januara 1916.) i 
time obezbjediti odstupnicu srpskoj vojsci prema moru, posebno njen 
pravac ostupanja preko Crne Gore za Skadar započet još 3. decembra 
1915. godine.

Na Božić 7. januara 1916. godine (u istoriji nazvan “krvavi Božić”) 
otpočet ja koncentrični napad austrougarske vojske na tri fronta: od 
Boke ka Lovćenu i Cetinju, od Hercegovine ka Nikšiću i od sjevera ka 
Kolašinu, a završio se Mojkovačkom bitkom. Nakon ovih austrougar-
skih ratnih prodora Crna Gora će konačno potpasti pod vlast Austrouga-
ra, a jedan dio njene vojske, više od 10.000 će dospjeti i u velikom broju 
stradati u nekim od 60 austrougarskih logora.

Stari kralj u momentu predaje svoje vojske avgusta 1914. godine 
nije bio svjestan da ostajanje bez komande nad vojskom, zapravo je bio 
početak brzog kraja države Crne Gore i vladavine dinastije Petrović. 
Ovu njegovu kobnu grešku će sa osmijehom prihvatiti političari Srbije, 
i čak sa ironijom će ga kasnije optuživati da je sklopio tajni ugovor sa 
neprijateljem – Austrougarskom. Sve njegove kasnije žalopojke u tra-
ženju pomoći velikim silama za formiranje svoje nove vojske, ostaće 
bez uspjeha kod ratnih pobjednica Antante. Na kraju će ime Crne Gore 
i Crnogoraca nestati u novoj Kraljevini Jugoslavije, koja u suštini pred-
stavlja Veliku Srbiju.

Na početku rata iz strateških razloga Austrougarska napušta Pri-
morje od Bara do Boke Kotorske avgusta 1914. godine. Tada Maini sa 
ostalim Primorcima, nakon zajedničkog dogovora na Obzovici (bilo ih 
je oko 1.000 po kazivanju Špira Anđusa) odlaze i dobijaju na Cetinju 
oružje, većinom puške „Mauzerke“ i po 100 metaka. Ivanovići na Ceti-
nju predaju barjak Vukca Ivanovića nošen u borbama protiv Francuza 
1806. godine, te dobivaju novi barjak kralja Nikole.6 Zatim se formira 
Dobrovoljački bataljon od dobrovoljaca Paštrovića, Maina i Donjogr-
bljana, koji ulazi u sastav Crnogorsko-Primorske brigade u Lovćenskom 
odredu u Grblju, a njegov barjaktar je Krsto Jovov Ivanović iz Maina.

U Dobrovoljačkom bataljonu najbrojnija je bila Mainska četa. Mno-
gi su došli iz dijaspore, neki će se silom naći u austrougarskoj vojsci kao 
njeni podanici, ali i vrebati priliku i prelaziti u srpsku vojsku. Poslije pro-
boja fronta u Grblju veliki broj njih će biti interniran u austorougarske 
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logore i u njima će mnogi ostaviti svoje kosti. U oslobodilačkim rato-
vima stradaće oko 50 Maina i to po bratstvima: Boreta 2, Božovića 4, 
Franeta 5, Ivanovića 2, Kneževića 4, Krapovića 1, Liješevića 2, Markovi-
ća 10, Nikolića 2, Pribilovića 5, Pinjatića 2, Radonjića 1, Radulovića 4, 
Stanišića 7, Vukićevića 1 i Vukotića 2.

U Mainskoj četi bilo je 18 Ivanovića, od kojih su 9 bili pečalbari.  
Njih 10 sa barjaktarom Krstom, Boretima, Duletićima i nekim drugim 
Mainama odstupiće januara 1916. godine za Albaniju. 

Dobrovoljci odstupnici u Skadru su dočekali dolazak kralja Nikole i 
zajedno se grijali oko otvorene vatre. Neki su ga, kao i moj otac Đuro, 
prvi put uživo i vidjeli. Svi su uživali gledajući kralja u lijepoj crnogor-
skoj nošnji sa kapom i krunom na glavi, a on je u razgovoru više puta 
ponavljao: “Pomozite Srbiji”. Njegov odlazak u luku Medovu pratila je 
jedna počasna četa u kojoj je bio i barjaktar Krsto. 

Prelaz preko Albanije, dobrovoljcima je bio teži od samoga rato-
vanja.

Dolaskom na Krfu ukupno 1528 primorskih, crnogorskih i hercego-
vačkih dobrovoljaca uz prisustvo visokih francuskih oficira, krajem fe-
bruara 1916, ovako se opredjeljuju za dalje ratovanje: 179 prilaze Srpskoj 
komandi, 1099 prilaze Francuzima, dok njih 250 neće ni pod srpsku niti 
pod francusku komandu.7 Maini i Brajići su se izjasnili svi za Francuze, 
kao i većina ostalih Primoraca.

U Solunu je maja 1916. formiran Prvi crnogorski bataljon od dobro-
voljaca koji su prišli pod komandom Francuza na Krfu. Nad ovim ba-
taljonom se zavijorio crnogorski krstaš koji je nosio dobrovoljac Krsto 
Ivanović od Budve. Bataljon će nekoliko mjeseci voditi teške i krvave 
borbe protiv bugarske vojske na Solunskom frontu. Vijući se barjak 
na jednom šancu na Lerinskom polju, bugarski vojnici jašući na brzoj 
konjici sa isukanim sabljama i pucnjavom, pokušavaju da ga zarobe. 
Vidjevši to, dobrovoljci se koncentrišu oko barjaka i svojim oružjem 
odbijaju napadače uz teško ranjavanje barjaktara od koje će rane postati 
vojni invalid.

No, kako borci ovog bataljona nijesu htjeli da se bore pod drugim 
imenom osim crnogorskim, to će ovaj nukleus pokušaja obnove crno-
gorske vojske biti uklonjen sa Soluna, a njegovi borci dospjeće u zaro-
bljeničke logore. Mnogi od njih će nakon potpisivanja izjave u prvoj 
polovini 1918. o služenju u srpskoj vojsci, biti raspoređeni u njihove 
jedinice i učestvovati sa njima u proboju Solunskog fronta.
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Barjaktar Krsto Ivanović, prema kazivanju njegovog sina Boža 
(Trst, 23/25. septembra 1990) proći će kroz tri zatvora. Prvo je zatvo-
ren u Solunu zajedno sa 46 svojih boraca, zatim će biti prebačen u zi-
dine jednog starog zamka u Marselju i na kraju će dospjeti na Korzici. 
No, kako Božo reče da mu je otac nešto bio bolestan te odlazi i liječi 
se na Siciliji, a zatim odlazi u Afriku i prilazi ponovo Francuzima. Od 
njih dobija vojničko odijelo, pušku i drugu opremu i sa njima dolazi 
u Solun. Sa francuskim jedinicama vrši proboj Solunskog fronta te 
prvo ratuje po drugi put protiv Bugara, a zatim gone Austro-Ugare i 
Njemce sve do Srema.

Nakon rasformiranja crnogorskog bataljona u Solunu 1916. godine, 
Krsto je sakrivao krstaš u njedrima, a sa sobom je nosio jednu srpsku 
zastavu koju bi pokazivao zlobnicima umjesto skrivenog krstaša. Po-
slije rata barjak je čuvan u škrinji Krstove porodične kuće, sa njime će 
biti pokriven njegov pokojnički odar 1954. godine i ponovo je vraćen u 
škrinju. Nakon obnove državnosti 2006. godine predat je Muzeju Budve 
u kome se čuva ova crnogorska svetinja – jedini Crnogorski barjak na 
Solunskom frontu.

Evo nekih ličnih podataka o barjaktaru Krstu Ivanoviću i njegovim 
sinovima.

Krsto je radio u Americi i od federalne države Montana dobiva do-
zvolu za rad br.1442 avgusta 1906. godine. Radi u rudnicima Bjuta, ali 
zbog nastale ratne psihoze oko aneksije Bosne i Hercegovine od Austro-
ugara 1908, Krsto se vraća iste godine kući.

Krsto je nosilac jednog francuskog odlikovanja sa Soluna, nalazilo 
se u kućnoj vitrini do poslije Drugog svjetskog rata, ali kasnije nije 
sačuvano. Nosilac je i Albanske spomenice, br.1565 od 23. aprila 1940. 
godine. 

Dobio je dobrovoljačku zemlju u Banatu u Velikom gaju u opštini 
Plandište 1926. godine, kao neborac, ali kasnije dobija svojstvo borca i 
novu zemlju u Samošu, srez Alibunar 1936. godine. No ova zemlja će 
mu biti oduzeta po Odluci suda u Pančevu br. 979 od 8. februara 1946. 
godine.

Poslije rata kao ugledni Maina u opštini Budva, Krsto obavlja ove 
predsjedničke funkcije: Udruženja ratnih invalida Budve, Zadruge “Srp-
ska zora” u Mainama i Crkvene Opštine Sveta Petka, a glavar je sela 
Ivanovića od 1925. godine do smrti 1954. godine.

Krsto je imao tri sina koji nijesu imali porodice nego svoje teške 
sudbine.
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Najstariji sin Stevo je učitelj. Prvo je postavljen za učitelja u Zenici 
1929. godine, zatim bio je učitelj u mjestu Donji Kosići u Šestanima 
– srez Bar 1930. godine i na kraju bio je učitelj na Čojkovoj glavici u 
Mainama 1932. godine. Iste godine umire u 23 godini života. 

Srednjeg sina Boža hapse Italijani 1943. godine i čami u njihovim 
zatvorima, kratko u Baru a kasnije u Bariju u Italiji. Poslije rata sa tu-
gom živi u tuđini i umire van svoje domovine u Trstu 1991. godine.

Najmlađi sin Marko, u školama je uvijek odličan i samo jednom vr-
lodobar đak. Završio je Specijalnu poljoprivrednu školu za južne kulture 
u Baru 1936. godine, te Podoficirsku školu, XIV klasa „Kralj Aleksandar 
I“ 1938-1940. godine u Beogradu i dobio čin podnarednika. U toku Dru-
gog svjetskog rata sakupljao je više puta ulja i mrs od porodica Ivanovi-
ća i predavao ovu hranu partizanima na Obzovici. No, bez ikakve krivice 
od politkomesara Bokeljske brigade strijeljan je među njih 80 u Baru, 
25. novembra 1944. godine u svojoj 24 godini života. 

Svjetski rat 1941-1945. godine i Dubrovačko ratište 1991. godine 
U Drugom svjetskom ratu 1941-1945. godine dolazi do polarizacije ju-
goslovenskog društva te izostaje jači otpor okupatoru. Tako, jedni se 
bore protiv okupatora i istovremeno su za kretanje društva u pravcu 
socijalizma i komunizma (partizani), a drugi ne žele revolucionarne 
promjene. Od njih jedni postaju eksponenti kraljevske vlade u emigra-
ciji (četnici), drugi pod okupacijom proglašavaju svoju državu (NDH), 
a treći nacionalisti čekaju priliku da se priključe zapadnom frontu sa 
kojim bi učestvovali u oslobođenju i povratili svoj izgubljeni identitet 
u prethodnom ratu.

Borba protiv okupatora ali i ona nastala na bazi ideoloških podjela 
uzrokovale su posvuda, pored uništenja materijalnih i kulturnih dobara, 
velike patnje i stradanja našeg naroda. Tako u Drugom svjetskom ratu 
stradalo je više od 60 Maina. Na strani partizana stradali su po bratstvi-
ma ovi Maini8: Božović 1, Duletić 3, Ivanović 2, Knežević 2, Krapović 
1, Marković 5, Radonjić 1, Radulović 1 i Stanišić 11. Od politkomesara 
Bokeljske brigade strijeljani su 25. novembra 1944. godine u starom 
Baru ovi nacionalisti Maina9: Boreta 4, Božović 4, Duletić 1, Rucović 
1, Stanišić 2, Tanović 2 i Vukićević 1 (prozvan za strijeljanje u Baru, a 
ubijen u Budvi). Jedan dio Mainskih nacionalista novembra 1944. go-
dine pridružio se četnicima pod komandom vojvode Pavla Đurišića i sa 
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njima ostupili prema Sloveniji. Od njih su stradali10: Ivanović 1, Stanišić 
5 i Vukićević 2. Ovaj broj stradalih prema Sloveniji nije potpun, jer ima 
još dosta stradalih, kao npr. Stanišića, Božovića, Pribilovića i drugih.

Na Dubrovačkom ratištu 1991. godine učestvovali su vojni rezer-
visti na osnovu ratnog poziva. U ovom se ratu hrvatska teritorija Ko-
navala i Cavtata pali, objekti pljačkaju i ruše, ubija, a sam Dubrovnik je 
od topovskih granata Jugoslovenske armije u plamenu i teško strada, 
posebno njegovo kulturno blago. U ovom ratu nema stradalih Maina.

Budva, decembra 2018. godine
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Марко Б. KНЕЖЕВИЋ

УТИЦАЈ УЈЕДИЊЕЊА НА ИСТОРИЈУ ЈЕДНОГ 
БРАТСТВА И ХАРМОНИЈУ У ЈЕДНОЈ ПОРОДИЦИ

Година 1918. је најзначајнији датум и уједињење је најзнајчајнији до-
гађај у нашем народу на приморју. И поред наше урођене ароганције, 
немамо баш много тако значајних датума, нити значајних људи. А и 
оно што их има, сјећамо се само приликом оваквих догађаја, то јест 
једном у педесетак или сто година. 

То не живи у нама. 
А требало би.
Да је то најзначајнији дан у историји нашег народа говорило се и 

у мом раном дјетињству “покрај огња”, јер сам и то огњиште доживио 
и те разговоре запамтио. Те приче покрај огња су доста и утицале да 
се формирам оваквим какав сам, са свим великим манама.

И понеком мало мањом.
Сјећања на Први свјетски рат, у нашој фамилији, и нијесу баш 

подстицала неке позитивне осјећаје. Ова реченица је противна прет-
ходном пасусу, мом досадашњем животу, увјерењима и цјелокупном 
сопству, али само у почетку.  И чудно за породицу у којој се “и миш 
под тигле” веселио том догађају. 

Кад је Црна Гора објавила рат Аустроугарској и кренула “у свети 
рат за слободу Српства и Југословенства” како нам јавља “Глас Црно-
горца” у броју 39, 1914. године, и Побори су похитали да се придруже 
Црногорцима. У посљедњих педесетак година то им је био трећи пут 
да буду издајници државе у којој су живјели. Аустроугарске.

Или хероји, зависи како се и којег датума то одређује. Таква вр-
ста “издајства” је настављена и у Другом рату, сви су били активни 
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учесници устанка и борбе против окупатора,  с резултатом да већ 
дуже вријеме у Кнежевићима као ни у цијелим Горњим Поборима 
нема сталних становника.

Као што рекох, Кнежевиће је то издајство пуно коштало. Како на-
води Шематизам православне Епархије Бококоторско-Дубровачке за 
годину 1874, у Кнежевићима је било 44, Бевењима 40 а у Ђаконовићи-
ма чак 74 душе, да би исти Шематизам, у међувремену  проширен и 
за Епархију Спичанску а за годину 1883, навео да у Ђаконовићима, 
Бевењима и Кнежевићима нема нити једне душе. (Ове године наво-
дим јер су им предходила два устанка против Аустроугарске 1869. и 
1882. године и овдје је ријеч само о Горњим Поборима. Напомињем 
да су у том периоду малобројнија горњопоборска братства Чармак, 
Савичић и Шумар, географски припадали Ђаконовићима, мада су се 
Савичићи већ 1879. године преселили у Будву).   

Сви су, или испогибали у устанку 1882, или пребјегли и скло-
нили се у сусједну Црну Гору. Већи дио њих је послије настањен 
у Улцињу а мањи дио се вратио, међу којима и мој прадјед Илија 
Томов, рођен или 1849. или 1851. Ни то се не зна тачно јер су чак и 
те књиге спалили тадашњи kulturträger-и. И за ове двије наведене 
године могу захвалити будванском новинару Васу М. Станишићу, 
који је до њих дошао одузимајући године живота од дана женидбе. 
А као што се види и те године нијесу скроз идентичне и јасне.

Једино што је те остатке некада јаког и угледног братства “др-
жало у свијести” је нада и жеља за уједињењем нашега народа “од 
Дунава до мора сињега”. 

Као што рекох, 1914. су сви похитали у помоћ Црногорцима 
и били одређени на положај Кук на Ловћену. Ту су скоро годину 
и по дана “дангубили и беспосличили” на положајима, гледајући 
театар књаза Петра, односно бригадира Петра Петровића, коман-
данта Ловћенског одреда. Мало сам се двоумио да напишем цир-
кус умјесто театар јер су те “шале” и звјерско понашање према 
“другомислећима”, допринијели спремности и мотивацији бораца 
Ловћенског одреда. 

Чак и највећи присталица династије Петривић-Његош, као др Иво 
Јовићевић, уједно и војник на Ловћену, у својим мемоарима наводи: 

“Командант Ловћенског одреда је био књаз Петар. Он се пона-
шао неозбиљно, баш како какво дијете. Читаво вријеме проводио 
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је у лакрдије, правећи комедије са неким старцима, међу којима 
бјеше и Ђуро Петричевић. Понеки пут сам био, случајно, прису-
тан овим комедијама, које никако нијесам могао подносити, па 
сам чинио примједбе књазу, али он се само смијао говорећи ми 
да је то само шала. Ка да нијесам знао да је шала, али неукусна 
шала. У његовом штабу било је неколико официра , међу којима 
и Петар Ломпар, начелник штаба. Они су му све повлађивали, 
пошто су се, сигурно, убиједили као што сам се и ја био убиједио 
да се са књазом не може озбиљно разговарати.” 

Треба напоменути да је др Јовићевић и родбински врло блиским 
везама био повезан са владајућом породицом. (Једна занимљивост 
је и то да је био и ујак Пека, Влада и Милутина Дапчевића).

Артиљерски официр Вукашин Божовић описује у својим спи-
сима и односе официра према војницима из “клубашких” племена:

“…то се је са њима врло грубо и дрско поступало да су се 
сваког дана појављивали нереди и непослушности, које су ти 
нови њихови официри на груб и недозвољен начин кажњавали 
(у једну стају повези их по десет-двадесет конопима, па под 
њима обичну сламу те се по њој ваљају уз грозан смијех и 
добацивања…

… Каква је то била слика ни онај те је гледао не може да опи-
ше – неком провучен коноп другога испод пазуха, а оном друго-
ме испод кољена  па преко рамена трећему, а закачио ручицу 
сламе, па је пристегнуо другоме, или на плећи или на сједало, 
тек само нешто невиђено и нечувено…”

Каква је била ситуација у Будви: 

“Марко Греговић, акад. сликар из Паштровића из Боке Ко-
торске, који је својим очима видио што раде цетињски влада-
ри, предаде крвавој историји црногорскога народа и ове редове: 
“Сумњичења, оптуживања, злостављања и хапшења била су 
на дневном реду. Сваки исправни и честити Србин, са ширим 
погледима на српску и југословенску ствар, био је кињен, гоњен 
и злостављан. Сваки честити српски дом, који цетињским 
жбирима и шпијунима није био отворен као кавана, био је 
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оптужен и глобљен. Оптуживали су и глобили људе, Србе, који 
су у својом домовима држали слике српскога краља, краља Пе-
тра и престолонаследника Александра…

За једну лијепу ријеч о Србији ишло се смјеста у затвор. Сви 
омладинци напреднијега духа и мало слободнијега језика били 
су хапшени и крвнички, као скотови, тучени…

Но најгоре су пролазили они за које су дознали да желе ује-
дињење читавога српскога и југословенскога народа са Србијом. 
Њих су са њихових рођених огњишта прогонили и слали их у 
Метохију или црногорски дио Санџака, гдје су их, као какво не-
пријатељско робље, држали под полицијским надзором…

Назват се Србином такођер није било лојално. Једном је 
приликом књаз Петар, рођено дијете краља пјесника, насред бу-
дванске пијаце, јавно рекао својим перјаницима: ‘Грдне ћу муке 
имати ја и мој дом док ову приморску бригаду поцрногорчим’.

Будва је била главна филијала цетињскога двора. Цетиње је 
преко Будве општило са Аустријом. Будва је стајала у непрекид-
ној вези са Котором, а преко овога са Бечом. У Будви су се стално 
читали аустријски листови као усред Мађарске и Аустрије”. 

(М. Павићевић - од Похаре Куча 1856. до уједињења 1918)

Тако је започињао и текао Вељи рат. Тако се и водио. Чак сам и ја 
као дијете, послије педесетак година од тих догађаја, запамтио опаске 
о нечијем врло ниском сексуалном моралу: “Поштен је ка књаз Перо“. 

Четири године ропства, глади, жбира и шпијуна да би непо-
средно пред ослобођење и уједињење било најгоре. Глад каква није 
запамћена у овом крају, пуном гладних година. Забиљежени су и 
смрти од глади (чак је и једна смрт од глади забиљежена у нашем 
братству), невјероватно хладне зиме и недаће сваке врсте. Самим 
тим је и сан о ослобођењу био јачи. 

Мој дјед Марко, чије име с поносом носим, је био један од тих 
горепоменутих добровољаца, који је са својим млађим братом Кр-
стом и свим “за пушку приспјелим” братственицима отишао да да 
свој допринос у борби против Аустрије. 

Да не дужим превише, по паду и капитулацији Црне Горе, мој 
дјед се придружио Брајићкој чети и отишао за Српском војском, 
а свога млађег брата Крста вратио кући у Поборе. Три мјесеца по-
слије његовог одласка родио се мој отац Блажо, никад не видјевши 
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оца а његов отац, мој дјед Марко, је завршио свој живот не знајући 
да му се родио син.  

Одатле и реченица на почетку о не баш радосним сјећањима на 
Први или Вељи рат, јер су ти догађаји имали пресудну улогу на жи-
вотни пут мог оца, који је, као четворогодишњак, послије пар година 
остављен и од своје мајке. Тим мислим на његове депресије и њихов 
утицај на нас. Његову одсутност, замишљеност, повлачење у себе  
разумијем тек задњих тридесетак година, наравно кад је касно. Од-
расти у Поборима, бити одгајан у стричевој породици, бити  власник 
половине највећег горњопоборског имања а немати нити мајку нити 
оца, мислим да не треба велика емпатија да би се то могло разумјети. 
Кад бих томе још додао да је три пута рањен у Другом рату, да је педе-
сетих година сахранио два сина,  само је чудо да је и остао у свијести.

Жеља за уједињењем коју поменух на почетку текста и ис-
пуњење исте, била је толико јака, да није било никакве шансе да ће 
држава која је из тога проистекла, задовољити све жеље и испуни-
ти све снове. Посебно што сви народи који су је формирали нијесу 
истим ентузијазмом ступили у њу. 

То је можда најбоље објаснио најпознатији српски фашист Дими-
трије Љотић, који је негдје, за Југославију и уређење исте, устврдио:

”Срби су је жељели али нијесу знали како, Хрвати је нијесу 
жељели нити су знали како а Словенци су знали како али је 
нијесу жељели”. 

Наравно да као и у свим onliner-има има и овдје претјеривања 
али смо видјели што се све издогађало судионицима у седамдесе-
тогодишњој историји те земље. 

Могао бих завршити још једном наглашавајући значај оства-
рења вјековних тежњи и жеља нашег народа, и неспособност да се 
тако дуго жељени и остварени сан реализује. Треба да се сјећамо тог 
датума, да се на таквим подвизима васпитавамо, али никад да не 
изгубимо из вида околности и вријеме у коме живимо. Наша дјеца 
и сљедеће генерације треба да знају истину о својим прецима и да 
те њихове жеље и способности користе више као једну врсту горива, 
односно енергије за будућност, него као неки ров у коме ће се зако-
пати. Да им то не буде сметња да живе трезвено, вриједно, пратећи 
развоје на свим нивоима и да иду у корак с временом. Треба да знају 
да традиција није нешто што је прошло него нешто што је вјечно.



ПОБОРИ
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PLEME POBORI U VELIKOM RATU

Pleme Pobori nalazi se geografski u Boki Kotorskoj gdje živi 90 % srp-
skog stanovništva, đe svi slave Božić i krsnu slavu. Na Boku su vjekovi-
ma pretendovale strane sile i dolazili su u Boku kao osvajači.

Hrabri rodoljubivi narod Boke ustao je protiv Austrougara oktobra 
1869. godine. Pleme Krivošije napali su tvrđavu Ledenice, Grbljani tvr-
đavu Goražda, Maini tvrđavu Stanišići, Brajići Kosmač, pleme Pobori 
manastir Stanjevići.1 U toj akciji Bokelja jedino su uspjeli Pobori.

1 Prema predanju, manastir je osnovao, još u prvoj polovini XIV vijeka, ugledni plemić 
Nikola Stanjević. Kao veliki dobrotvor i obnovitelj manastira spominje se i vojvoda Đurđe 
Đurašković Crnojević (djed zetskog kneza Ivana Crnojevića, osnivača Cetinjskog manastira).

  Vojvoda Đurđe podigao je na na brdu pred manastirom utvrđenje i crkvu posvećenu 
Svetom velikomučeniku Georgiju, čiji su ostaci sačuvani do naših dana, a na prostoru 
manastira svoj dvorac.

  Krajem XV i početkom XVI vijeka, prodiranjem turske vojske, manastir je napušten.Novi 
život manastir započinje u vrijeme mitropolita Danila I Petrovića Njegoša (1697-1735). 
Početkom XVIII vijeka, poslije razaranja Cetinjskog manastira od strane venecijanske i 
odmah zatim i turske vojske, vladika Danilo se 1714. godine seli u Stanjevićki manastir, 
kada uz obnovu otpočinje i njegov novi život. Prilikom svog desetogodišnjeg boravka u 
manastiru, vladika Danilo je, od novčane pomoći dobijene od Rusije, obnovio manastirski 
konak i crkvu posvećenu Sv. Trojici.

  Obnovu dovršava vladika Sava koji je osveštao manastirsku crkvu 1736, o čemu 
svjedoči zapis u Ljetopisu Cetinjskog manastira. Sa svojim sinovcem vladikom Vasilijem, 
vladika Sava je uticao da manastir od ovog vremena doživi veliki duhovni preporod i 
procvat.U vrijeme mitropolita Petra I Petrovića Njegoša (1784 – 1830) – Svetog Petra 
Cetinjskog, manastir je bio jedan od glavnih duhovnih i narodnih centara.

  Sveti Petar je u njemu boravio od 1790-1809. U Stanjevićima je kao duhovni i narodni 
vođa, napisao veliki broj poslanica sveštenstvu i narodu Crne Gore, Brda i Primorja, od 
kojih je 29 sačuvano do naših dana.I Mitropolit Petar II Petrović Njegoš (1830 – 1851) je 
u početku svoje službe često boravio u Stanjevićima. Tu je napisao i svoj znameniti spjev 
„Luča Mikrokozma“ i imao susrete sa uglednim ljudima iz Primorja i drugih strana, među 
kojima je bio i Vuk Karadžić (1835).

  Pritisnut istorijskim nedaćama i silom diplomatije Habsburške (Austro-Ugarske) 
monarhije, 1839. ustupio je manastire Stanjeviće i Podostrog pod njenu vlast. Od novca koji 
je mu je Austrija isplatila za ova dva manastira i njihov zemljišni posjed, podigao je 1839. 



Manastir Stanjevići držala je jedna veća Austrougarska vojska. Po 
dogovoru Bokelja na dogovorenu noć Pobori su napali Stanjeviće, za-
uzeli tvrđavu, ubili komandanta tvrđave i četiri vojnika. Razoružana je 
Austrougarska vojska i upućena prema Budvi.

Austrougarska vlast je nametala stanovništvu Boke velike obaveze: 
poreze, obavezu da momci služe njihovu vojsku, a neposlušni su kažnja-
vani fizički i zatvarani u logore. Zbog ovakvog stanja Pobori su napali 
Budvu 1882. godine, zauzeli budvanske bedeme, ali zbog pojačanja voj-
ske od Kotora, Pobori su se povukli-odstupili prema Cetinju.

Pleme Pobori su Austrougari i 1869. godine i 1882. godine opljačkali i 
u Poborima popalili kuće. Narod je 1882. godine zimu proveo u Crnoj Gori. 
Kralj Nikola je 1882. godine stanovnike Pobora naselio iznad male plaže u 
Ulcinju.

U Balkanskom ratu Pobori su masovno učestvovali. U Prvom svjet-
skom ratu Pobori masovno učestvuju, takođe. Čak šest Pobora dolazi 
o svom trošku iz Sjeverne Amerike da kao dobrovoljci učestvuju na 
Solunskom frontu. Za zasluge na Solunskom frontu dobili su medalje i 
zemlju u Karađorđevu, Slavoniji i drugim mjestima u Srbiji.

Pobori su odvažno pleme u Boki, učestvovali su u svakom boju u 
Crnoj Gori. Na Vučjem dolu jedan Knežević je donio barjak iz bitke. Po-
bori su učestvovali u Rusko-Japanskom ratu. Istaknuću dva brata Zeca, 
Rada i Joka. Rade je donio dva ruska odlikovanja i sablju koju je oteo od 
živog samuraja.

Kada se Rade Zec vratio sa Ruskog fronta, pozvao ga je kralj Nikola 
na Cetinje i rekao je Radu gulam aferim ti kada si dobio ta odličja u Ru-
siji, dajem ti i ja Karađorđevu medalju. Rade tada odgovori kralju: ta mi 
medalja nije draga. Kralj ga upita zašto mu ta medalja nije draga, a on 
odgovori: medalje – odličja ruska sam zaslužio na bojnom polju, a ovu 
crnogorsku nijesam zaslužio i ona će me koštati glave. Tako se i desilo, 
poginuo je na Tarabošu 1912. godine protiv Turaka.

novi dom za mitropolite – Biljardu na Cetinju.Austrijska vlast je od 1839. pretvorila manastir 
Stanjeviće u pograničnu karaulu sa 20 vojnika a manastirski objekti, crkva i konak, dozidani 
su i stavljeni u funkciju fortifikacijskog objekta.

  Prilikom Bokeljskog ustanka protiv austrijske vlasti 1869. domaće stanovništvo 
(Pobori, Maini i Grbljani) minirali su i razrušili Stanjevićko utvrđenje, pazeći da ne strada 
crkva Sv. Trojice,tako da je ona ostala najbolje očuvani dio manastirskog utvrđenja. U 
takvom stanju bio je bivši manastirski kompleks sledećih 120 godina. Zemljotres 1979. 
godine teško je oštetio ionako ruiniranu građevinu.

  Dolaskom i stupanjem u mitropolitsku službu vladike Amfilohija, decembra 1990. 
godine, otpočinje sveobuhvatna obnova duhovnog i crkvenog života u Mitropoliji 
crnogorsko-primorskoj sa više stotina bogoslužbenih objekata, među kojima i Stanjevići.
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Крсто ВУКОТИЋ

ПАШТРОВСКА ХРОНИКА 1

(...)
А убрзо, већ, следеће године (1914.) дошло је до почетка Великог 
рата – I. Свјетског (1914.-1918.), а тиме и велика жеља и хтење 
Паштровића да се већ једном сруши и омражена Аустријска окупа-
ција у овим крајевима. Уз то, имали су и визију будућег уједињења 
свих јужнословенских народа, дајући за то свој пуни историјски 
допринос...

Но, за то су већ одмах слиједиле и жртве.
Предосјећајући опасност - то још увијек моћно Царство, Аустрија, 

попут рањене звијери, знајући одакле јој пријети највећа опасност, 
поче вршити општи погром Срба свуда, па и у Паштровићима...

Тако многи угледни Паштровићи бијаху интернирани, мобили-
сани, затварани на Мамули („Шпањола”), прогањани, стријељани... 
првенствено из разлога што су им се синови били прикључили 
Српској војсци...

У порти Манастира САВИНА, поред имена осталих Бокеља, 
уклесана су и имена ових стријељаних Паштровића, на почетку I. 
Свјетског рата:

- САВО АНЂУС
- ЛАЗАР СРЗЕНТИЋ
- ЂУРО ЗЕНОВИЋ
- КРСТО ВУКОВИЋ
- МАРКО КАЛОШТРО
- НИКО ПАВЛОВИЋ
- МИЛО МИТРОВИЋ
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За поморског капетана МИЛАНА СРЗЕНТИЋА, стријељаног 17. 
септембра 1914. године у тврђави „Шпањола”, зна се да је, прије 
него га је покосио Аустријски плотун, пркосно скинуо мараму са 
завезаних очију, узвикнувши: „Живјела Србија!”

(Баш његову јуначку смрт, опјевао је Војислав Илић-млађи у 
својој пјесми: „Како умире Далматинац“ ).

Оставши доследни свом патриотизму, Паштровићи су, без об-
зира на тешкоће и жртве, у ратовима за ослобођење и уједињење 
(1912.-1918.) дали свој пуни допринос. Слободно се може рећи да у 
Паштровићима не постоји породица чији чланови се нијесу бори-
ли, из неких и више њих, као добровољци у Српској или Црногор-
ској војсци, прешли Албанску „Голготу”, Крф, Солунски фронт... од 
којих се многи никада нијесу вратили својим породицама...

А какви су то заправо били добровољци-борци, сазнајмо из рије-
чи једног страног-савезничког војсковође на Солунском фронту:

„...То су сељаци, скоро сви: то су Срби,тврди на муци,трезвени,с-
кромни, несаломљиви; то су људи слободни, горди на своју расу и 
господари својих њива. Али дошао је рат.

И, ето, како су се намах за слободу, ти сељаци, без напора пре-
творили у војнике најхрабрије, најискусније, најбоље од свих.

То су те сјајне трупе, створене од издржљивости и полета, због 
којих сам горд што сам их ја водио, раме уз раме, са војницима 
Француске, у победоносну слободу њихове отаџбине...”

ФРАНШЕ Д’ЕПЕРЕ, Француски маршал”
ЛОВЋЕНСКИ ФРОНТ 1914.-1916. год. ПАШТРОВСКИ ДОБРОВОЉЦИ 
у саставу Црногорске војске

АНДРИЋ Л. БЛАЖО
АНДРИЋ А. ВАСО
АНДРИЋ И. ДАРО
АНДРИЋ И. КРСТО
АНДРИЋ Л. МИТАР
АНДРИЋ А. ПЕТАР
АНДРИЋ А. САВО
АНДРОВИЋ М. ВАСО
АНДРОВИЋ Ш. ЈОВО

АНДРОВИЋ Т. КРСТО
АНЂУС В. ИВО
АНЂУС В. ЈОКО
АНЂУС Л. КОСТО
АНЂУС Л. КРСТО
АНЂУС С. МАРКО
АНЂУС М. ПЕРО
АНђУС С. РАДО
АНЂУС С. САВО

АНЂУС М. ШПИРО
АНЂУС С. ВИДО
АРМЕНКО И. АНДРИЈА
АРМЕНКО К. ПЕТАР
БАЛИЋ Л.ЂУРО
БАЛИЋ Н. МИТАР
БАЛИЋ К. НИКО
БЕЧИЋ С. ВАСО
БЕЧИЋ Ј. ЂУРО
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БЕЧИЋ Ђ. ЛУКА
БЕЧИЋ Ђ. МИТАР
БЕЧИЋ П. МИТАР
БЕЧИЋ Ђ. ПАНТО
БЕЧИЋ М. СТИЈЕПО
БЕТАН Н.ИВО
ВУКОВИЂ Ђ. ИВО
ВУКОВИЂ Ђ. ЈОВО
ВУКОВИЋ В. КРСТО
ВУКОВИЋ Ј. КРСТО
ВУКОВИЋ В. ЛУКА
ВУКОВИЋ А. МИТАР
ВУКОВИЋ И. НИКО
ВУКОВИЋ К. РАДО
ВУКОВИЋ К. САВО
ВУКОТИЋ Т. ИЛИЈА
ВУКОТИЋ И. ЈОВО
ВУКОТИЋ Т. ЛАЗО
ВУКОТИЋ С. ЛУКА
ВУКОТИЋ Н. САВО
ГРАЦУН С. КРСТО
ГРАЦУН В. ЛУКА
ГРАЦУН Ј. НИКО
ГРАЦУН С. ПЕРО
ГРЕГОВИЋ И. АНДРИЈА
ГРЕГОВИЋ В. ВИДО
ГРЕГОВИЋ Л. ДАРО
ГРЕГОВИЋ С. КРСТО
ГРЕГОВИЋ Н. РАДО
ГРЕГОВИЋ В. САВО
ГРЕГОВИЋ И. САВО
ГРЕГОВИЋ В. СИМО
ГРЕГОВИЋ Н. СТЕВО
ГРЕГОВИЋ Л. ТОМО
ГРЕГОВИЋ И. ФИЛИП
ДАВИДОВИЋ П. ИВО
ДАВИДОВИЋ Л . САВО
ДИВАНОВИЋ С. ЂУРО

ДИВАНОВИЋ Ф. ИЛИЈА
ДИВАНОВИЋ Т. КРСТО
ЋЕДОВИЋ П. МАРКО
ЋУРАШЕВИЋ М. ВАСО
ЋУРАШЕВИЋ Н. ВИДО
ЋУРАШЕВИЋ С. ЈОВО
ЋУРАШЕВИЋ А. КРСТО
ЂУРАШЕВИЋ Ђ. ЛУКА
ЋУРАШЕВИЋ Н. ЛУКА
ЂУРАШЕВИЋ Т. МАРКО
ЂУРАШЕВИЋ Л. МИТАР
ЂУРАШЕВИЋ С. НИКО
ЂУРАШЕВИЋ С. СИМО
ЂУРАШЕВИЋ Л. СТЕВО
ЖИВКОВИЋ А. МАРКО
ЗЕНОВИЋ К. АНДРИЈА
ЗЕНОВИЋ Ђ. ВИДО
ЗЕНОВИЋ М. ЂУРО
ЗЕНОВИЋ С. ЂУРО
ЗЕНОВИЋ Ђ. ЈОВО
ЗЕНОВИЋ Ђ. МИЛО
ЗЕНОВИЋ Ђ. ТОМО
ЈОВАНОВИЋ Л. АНДРИЈА
ЈОВАНОВИЋ Л. ВАСО
ЈОВАНОВИЋ Т. ГЛИГОР
ЈОВАНОВИЋ В. ИВО
ЈОВАНОВИЋ В. ЛУКА
ЈОВАНОВИЋ В. МАТО
ЈОВАНОВИЋ Л. ПЕРО
ЈОВАНОВИЋ Л. ТОМО
КАЖАНЕГРА Н. ЂУРО
КАЖАНЕГРА Ј. ИЛИЈА
КАЖАНЕГРА С. МИЛО
КАЖАНЕГРА Ј. МИРКО
КАЖАНЕГРА В. НИКО
КАЖАНЕГРА Л. НИКО
КАЖАНЕГРА Ј. ПАНТО
КАЖАНЕГРА Н. СТИЈЕПО

КАЖАНЕГРА В. ТОМО
КАЖАНЕГРА Л. ТОМО
КАЖАНЕГРА В. ШПИРО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ Ј. ЈАНКО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ А. ЈОВО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ Р. ЛУКА
КАЛАЂУРЂЕВИЋ Л. МАРКО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ С. МИЛО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ Л. РАДО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ А. РИСТО
КАЛОШТРО С. ЈОВО
КАЛОШТРО С. МАРКО
КЕНТЕРА М. ВАСО
КЕНТЕРА В. ВИДО
КЕНТЕРА Л. ИВО
КЕНТЕРА С. КРСТО
КЕНТЕРА С. ЛАЗО
КЕНТЕРА М. НИКО
КЕНТЕРА Ђ. ПЕРО
КЕНТЕРА Ш. ФИЛИП
КЛАПАВИЦА Л. ТОМО
КУЉАЧА С. АНДРИЈА
КУЉАЧА И. БОГДАН
КУЉАЧА К. ИВО
КУЉАЧА И. ЈОВО
КУЉАЧА С. ЛАЗАР
КУЉАЧА К. ЛУКА
КУЉАЧА С. ЛУКА
КУЉАЧА Н. МАРКО
КУЉАЧА С МИТАР
КУЉАЧА А. НИКО
КУЉАЧА Т. НИКО
КУЉАЧА И. НИКОЛА
КУЉАЧА Л. РИСТО
КУЉАЧА П. САВО
КУЉАЧА П. ТОДОР
ЛУКЕТИЋ С. ЛУКА
ЉУБИША М. ДАВИД
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ЉУБИША И. ЛУКА
ЉУБИША С. НИКО
МАИНИЋ Ђ. ИВО
МАИНИЋ Ђ. ЛУКА
МАИНИЋ И. ТОМО
МАРКИЋЕВИЋ М. МИЛО
МАРКИЋЕВИЋ Ј. НИКОЛА
МАРКИЋЕВИЋ Л. СТЕВО
МЕДИГОВИЋ П. ИВО
МЕДИГОВИЋ А. КРСТО
МЕДИГОВИЋ Н. КРСТО
МЕДИГОВИЋ Ј. ЛАЗО
МЕДИГОВИЋ К. ЛУКА
МЕДИГОВИЋ И. МИЛО
МЕДИН В. ВЛАДИМИР
МЕДИН С. ВИДО
МЕДИН С. ИВО
МЕДИН С. МИТАР
МЕДИН И. РАДО
МЕДИН А. САВО
МЕДИН Л. САВО
МЕДИН В. СТЕВО
МЕДИН И. СТИЈЕПО
МИКОВИЋ Т. АНДРИЈА
МИКОВИЋ Ј. ЂУРО
МИКОВИЋ М. ИВО
МИКОВИЋ. В. ЈОВО
МИКОВИЋ С. ЈОВО
МИКОВИЋ К. ЛАЗО
МИКОВИЋ К. МИТАР
МИКОВИЋ Т.МИТАР
МИКОВИЋ Р. РАДО
МИТРОВИЋ Н. БОШКО
МИТРОВИЋ Р. БОШКО
МИТРОВИЋ И. ВИДО
МИТРОВИЋ Л. ЂУРО
МИТРОВИЋ Н. ИВО
МИТРОВИЋ Ђ. КРСТО

МИТРОВИЋ И. КРСТО
МИТРОВИЋ М. ЛАЗО
МИТРОВИЋ Л. ЛЕОНТИЈЕ
МИТРОВИЋ Т. ЛУКА
МИТРОВИЋ М. МАРКО
МИТРОВИЋ Р. МИЛО
МИТРОВИЋ Л. МИТАР
МИТРОВИЋ Р. МИТАР
МИТРОВИЋ А. САВО
МИТРОВИЋ И. САВО
МИТРОВИЋ Г. СИМО
МИТРОВИЋ Н. СТЕВО
МИТРОВИЋ В. ТОМО
МИТРОВИЋ Г. УРОШ
МИЏОР Д.МИТАР
ПАВЛОВИЋ В. ЂУРО
ПАВЛОВИЋ К. ЈОВО
ПАВЛОВИЋ С. НИКО
ПАВЛОВИЋ Ј. САВО
ПАПАН Л. РАДО
ПЕРАЗИЋ Л. НИКО
ПЕРАЗИЋ Ш. ИЛИЈА
РАДОВИЋ М. ВЛАДИМИР
РАДОВИЋ М. ЂУРО
РАДОВИЋ Р. ЛУКА
РАЂЕНОВИЋ А. БОШКО
РАЂЕНОВИЋ Н. ДАРО
РАЂЕНОВИЋ П. МИТАР
РАЂЕНОВИЋ П. ИВО
РАЂЕНОВИЋ П. ЈОВО
РАЂЕНОВИЋ И. КРСТО
РАЂЕНОВИЋ Н. ЉУБО
РАЂЕНОВИЋ М. МИЛОШ
РАЂЕНОВИЋ П. МИТАР
РАЂЕНОВИЋ В. ТОМО
РАФАИЛОВИЋ К. ВАСО
РАФАИЛОВИЋ Ј. ВИДО
РАФАИЛОВИЋ Л. ВИДО

РАФАИЛОВИЋ И. ЂУРО
РАФАИЛОВИЋ П. ЈОВО
РАФАИЛОВИЋ Л. КРСТО
РАФАИЛОВИЋ Н. МИТАР
РАФАИЛОВИЋ М. САВО
РАФАИЛОВИЋ Л. СИМО
РАФАИЛОВИЋ С. СТИЈЕПО
САНКОВИЋ К. ЂУРО
САНКОВИЋ М. МАРКО
СРЗЕНТИЋ А. АНДРИЈА
СРЗЕНТИЋ П. ВИДО
СРЗЕНТИЋ Т. ШПИРО
СРЗЕНТИЋ Р. КРСТО
СРЗЕНТИЋ П. ЛАБУД
СРЗЕНТИЋ В. ЛАЗО
СРЗЕНТИЋ А. МИЛАН
СРЗЕНТИЋ А. НИКО
СРЗЕНТИЋ П. НИКО
СРЗЕНТИЋ С. НИКО
СРЗЕНТИЋ Л. ПАВЛЕ
СРЗЕНТИЋ Т. ШПИРО
СУЂИЋ К. БОШКО
СУЂИЋ К. ИВО
СУЂИЋ Д. МИТАР
СУЂИЋ К. СИМО
СУЂИЋ М. СТЕВО
СКЛЕНДЕР С. ВАСО
ФРАНИЧЕВИЋ М. ЂУРО
ФРАНИЧЕВИЋ М. ИВО
ФРАНОВИЋ Ђ. ЛАЗО
ЧУЧУК Ђ. ЛУКА
ЧУЧУК Ш. МИТАР
ЧУЧУК Л. НИКО
ШОЉАГА С. ЂУРО
ШОЉАГА Л. ЈОВО
ШОЉАГА М. ЈОВО
ШОЉАГА С. МИЛО
ШОЉАГА И. КРСТО
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ШОЉАГА Л. СТЕВО
I. СВЈЕТСКИ РАТ 1914.-1918.
ПАШТРОВСКИ 
ДОБРОВОЉЦИ
У САСТАВУ СРПСКЕ ВОЈСКЕ
СРБИЈА И СОЛУНСКИ 
ФРОНТ
АНДРИЋ М. БЛАЖО
АНДРИЋ А. ВИДО
АНДРИЋ А. ДАРО
АНДРИЋ Л. МИТАР
АНДРОВИЋ М. ВАСО
АНДРОВИЋ Т. КРСТО
АНЂУС И. СТЕВО
АНЂУС С. СТЕВО
БАЛИЋ Л. БОШКО
БЕЧИЋ В. САВО
ВУКОВИЋ И. ВАСО
ВУКОВИЋ Ђ. ИВО
ВУКОВИЋ Ђ. ЈОВО
ВУКОВИЋ С. КРСТО
ВУКОВИЋ Ј. КРСТО
ВУКОВИЋ В. ЛУКА
ВУКОВИЋ А. МИТАР
ВУКОВИЋ К. МИТАР
ВУКОВИЋ И. НИКО
ВУКОВИЋ К. РАДО
ВУКОТИЋ Т. ИЛИЈА
ВУКОТИЋ С. ЛУКА
ГРАЦУН Т. МИЛО
ГРЕГОВИЋ И. АНДРИЈА
ГРЕГОВИЋ Н. АНДРИЈА
ГРЕГОВИЋ С. БОРИСЛАВ
ГРЕГОВИЋ С. ВОЈО
ГРЕГОВИЋ Ђ. ЛАЗО
 ГРЕГОВИЋ В. ЛУКА
ГРЕГОВИЋ Ђ. МИЛО
ГРЕГОВИЋ В. НИКО

ГРЕГОВИЋ Ђ. НИКО
ГРЕГОВИЋ П. НИКО
ГРЕГОВИЋ В. САВО
ГРЕГОВИЋ И. САВО
ГРЕГОВИЋ С. САВО
ГРЕГОВИЋ В. СИМО
ДАВИДОВИЋ П. ИВО
ДАВИДОВИЋ Л. САВО
ДАВИДОВИЋ С ТОМО
ДИВАНОВИЋ Р. ПЕРО
ДИВАНОВИЋ И.СТЕВО
ЂАКОНОВИЋ М. АНДРИЈА
ЂАКОНОВИЋ Н. ГЛИГОР
ЂАКОНОВИЋ М. ЈОВО
ЂЕДОВИЋ П. МАРКО
ЂЕДОВИЋ Л. ШПИРО
ЂУРАШЕВИЋ М. ВАСО
ЂУРАШЕВИЋ Н. ВИДО
ЂУРАШЕВИЋ К. ЈОВО
ЂУРАШЕВИЋ Н. КРСТО
ЂУРАШЕВИЋ Ђ. ЛУКА
ЂУРАШЕВИЋ М. МИТАР
ЂУРАШЕВИЋ М. ТОМО
ЂУРАШЕВИЋ Л. СТЕВО
ЗЕНОВИЋ А. АНДРИЈА
ЗЕНОВИЋ М. ЂУРО
ЗЕНОВИЋ Ђ. ИВО
ЗЕНОВИЋ Ђ. ЈОВО
ЗЕНОВИЋ К. МАРКО
ЗЕНОВИЋ Ђ. МИЛО
ЈОВАНОВИЋ Л. ВАСО
ЈОВАНОВИЋ Л. ЛУКА
ЈОВАНОВИЋ Л. ТОМО
КАЖАНЕГРА М. ИВО
КАЖАНЕГРА И. ЛАЗО
КАЖАНЕГРА Н. ЛУКА
КАЖАНЕГРА Л. НИКО
КАЖАНЕГРА В. ТОМО

КАЖАНЕГРА Ј. ТОМО
КАЛАЂУРЂЕВИЋ Ј. МИЛО
КАЛОШТРО И. ИЛИЈА
КЛАПАВИЦА Л. ТОМО
КЕНТЕРА В. НИКО
КЕНТЕРА И. СТЕВО
КЕНТЕРА Л. СТЕВО
КУЉАЧА С. ЈОКО
КУЉАЧА М. МИЛО
ЛУКЕТИЋ С. ПЕТАР
ЉУБИША С. ТОМО
МАИНИЋ Ђ. ИВО
МАИНИЋ Ђ. ЛУКА
МАРКИЋЕВИЋ Л. СТЕВО
МЕДИГОВИЋ С. АНДРИЈА
МЕДИГОВИЋ Н. КРСТО
МЕДИН С. ВАСО
МЕДИН С. ИВО
МЕДИН Н. МАРКО
МЕДИН И. РАДО
МЕДИН Л. САВО
МЕДИН В. ВАСО
МИКОВИЋ Л. ВУКО
МИКОВИЋ А. МИТАР
МИКОВИЋ Л. НИКО
МИТРОВИЋ И. ВИДО
МИТРОВИЋ П. ЈОВО
МИТРОВИЋ И. КРСТО
МИТРОВИЋ И. ЛАЗО
МИТРОВИЋ Л. ЛЕОНТИЈЕ
МИТРОВИЋ Т. ЛУКА
МИТРОВИЂ Л. МИТАР
МИТРОВИЋ Р. МИТАР
 МИТРОВИЋ М. НИКО
МИТРОВИЋ С.НИКО
МИТРОВИЋ Т. ПЕРО
МИТРОВИЋ М. РАДО
МИТРОВИЋ И. РИСТО
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МИТРОВИЋ С. ШПИРО
МИЏОР Н. БОЖИДАР
МИЏОР Д. МИТАР
МИЏОР Т. МИТАР
НИКЛАНОВИЋ БОШКО
НОВАКОВИЋ Н. ВАСО
ПАВЛОВИЋ В. ЂУРО
ПАВЛОВИЋ К. ЈОВО
ПАВЛОВИЋ С. МАРКО
ПАВЛОВИЋ Л. ПЕРО
ПАВЛОВИЋ Ј. САВО
ПЕРАЗИЋ В. САВО
РАДОВИЋ Н. ЈОВО
РАДОВИЋ М. МАРКО

РАДОВИЋ М. САВО
РАЂЕНОВИЋ В. АНДРИЈА
РАЂЕНОВИЋ И. КРСТО
РАЂЕНОВИЋ В. ТОМО
РАФАИЛОВИЋ И. ДАВИД
РАФАИЛОВИЋ Ф. МИЛО
РАФАИЛОВИЋ М. ПЕТАР
САНКОВИЋ Ј. МАРКО
САНКОВИЋ А. ШПИРО
СКЛЕНДЕР Ј. ИВО
СРЗЕНТИЋ П. ЈОВО
СРЗЕНТИЋ Л. МАРКО
СРЗЕНТИЋ К. РАДО
СРЗЕНТИЋ М. СИМО

СУЂИЋ К. БОШКО
СУЂИЋ К. ИВО
СУЂИЋ Д. МИТАР
СУЂИЋ К. СИМО
ТОДОРИЦА М. МИТАР
ФРАНОВИЋ С. МАРКО
ФРАНОВИЋ С. СТЕВО
ФРАНОВИЋ С. ТОМО
ЏАМАЊА Н. ПЕРО
ШОЉАГА С. МИТАР
ШОЉАГА Л. РАДО
ШОЉАГА Ђ. СТИЈЕПО

I. СВЈЕТСКИ РАТ 1917.-1918.ПАШТРОВСКИ ДОБРОВОЉЦИ У САСТАВУ ВОЈСКЕ САД.
ЗАПАДНИ ФРОНТ ФРАНЦУСКА

АНЂУС Н. АЛЕКСАНДАР
АНЂУС И. ДАНИЛО
АНЂУС И. ЈОВО
АНЂУС М. КРСТО
АРМЕНКО Л. МИЋО
ВУКОВИЋ Н. СТЕВО
ВУКОТИЋ Н. ЈОВО
ГРЕГОВИЋ П. РАДО
ГРЕГОВИЋ В. СТЕВО
ДИВАНОВИЋ Р. ДАВИД
ДИВАНОВИЋ К. ЈОВО

ЗЕНОВИЋ Ђ. ЈОВО
ЈОВАНОВИЋ И. МИТАР
ЈОВАНОВИЋ М. ТОМО
КАЖАНЕГРА Ј. ВАСО
КЕНТЕРА Л. КРСТО
КЕНТЕРА Л. МАРКО
КЕНТЕРА И. МАРКО
КУЉАЧА С. ВИДО
КУЉАЧА С. ПЕРО
ЛУКЕТИЋ С. ПЕТАР
ЉУБИША И. МИЛО

МАРКИЋЕВИЋ Л . ШПИРО
МЕДИГОВИЋ С. ДАРО
МЕДИГОВИЋ П. СИМО
ПАВЛОВИЋ Н. МАРКО
ПАВЛОВИЋ. Н. СТЕВО
ПЕРАЗИЋ Л. ЛАЗО
РАДОВИЋ М. ВЛАДИМИР
РАЂЕНОВИЋ И. САВО
СРЗЕНТИЋ М. ИЛИЈА
ФРАНИЋЕВИЋ М. ШПИРО
СУЋИЋ С. МИЛО
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Напокон, и поред ратних и поратних „игара”, како оних војних, 
тако и политичких и економских, првенствено увијек присутних 
и незаобилазних када је ово подручје и питању, тзв. Великих сила 
дошао је и тај ДАН - Дан уједињења свих „јужних Словена“ у једну 
јединствену, заједничку Државу - КРАЉЕВИНУ СРБА, ХРВАТА И 
СЛОВЕНАЦА - 1. децембар 1918. године.

Та новоформирана Југословенска држава објединила је под-
ручја, која до тада никада нијесу била окупљена у једној самостал-
ној и јединственој држави.

Такво обједињавање је било присутно само у визијама, поједи-
наца, покрета - носилаца Југословенске идеје у прошлости, међу 
којима су значајно мјесто имали Паштровићи.

Од тада, протекло је много и много воде: Савом, Дунавом, Дра-
вом, Крком, Босном, Дрином, Неретвом, Моравом, Ибром, Лимом, 
Ситницом, Пивом, Таром, Зетом, Морачом, Вардаром..., док су опет 
ти „Велики” једноставно и без икакве савјести, ријешили да та Др-
жава - Југославија, „престаје да постоји” (послије 73 године, 7 мје-
сеци и 3 дана), те да има „...више наследника“?

Наиме, на Мировној конференцији у Паризу (4. јула 1992.) 
прихваћен је став „Арбитражне комисије” Европске заједнице, а под 
директним притисцима Њемачке и Ватикана:

„...Да је процес раздруживања СФРЈ, поменут у Упозорењу Бр. 1. 
од 29. новембра 1991. године, дошао до краја и да треба констато-
вати да СФРЈ више не постоји...”

(„Политика”, 10. јула 1992. - Извештај Арбитражне комисије Ев-
ропске Заједнице о Југославији)

Ово, као и много штошта још реченог у том Извештају, свакако 
није тачно, нити одговара историјским чињеницама, јер је опште 
познато да„раздруживања...” једноставно није било, већ да су две 
наше „братске“ западне републике извршиле класичан једострани 
чин сецесије... и са, још увијек, несагледивим последицама.

У том „Граду свјетлости”- Паризу, су и прије, а и касније, доно-
шене судбоносне одлуке за наш народ и наше територије. Поменућу 
овдје само Конференцију амбасадора у Паризу, која је јула мјесеца 
1922. године признала Одлуке ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
СРПСКОГ НАРОДА У ЦРНОЈ ГОРИ, донешене још 26. новембра 1918. 
године у Подгорици, гласовима свих 160 присутних народних пред-
ставника, међу којима и Паштровића!
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Према томе произилази:

- да су Одлуке Велике народне Скупштине српског наро-
да у Црној Гори добиле међународно-правну заштиту;

Потребно је на овом мјесту истаћи жељу многих окупатора 
Паштровске области у протеклим вјековима, да их подијеле на два 
дијела. Тај непријатељски циљ успјела је да оствари (1915.) само Ау-
стрија, и то у јеку I. Свјетског рата, када су им ратне прилике ишле у 
прилог. Тада су Паштровићи подијељени на двије Општине:

- Сјеверни дио од Бечића - Бабин вир до Дробног пије-
ска, са сједишт. Општинске управе у Светом Стефану, и

- Јужни дио од Дробног пијеска до Паштровског Куфина, 
са сједиштем Општинске управе у Кастеластви.

Ово наводимо, јер је таква подјела остала и даље након осло-
бођења и у новој уједињеној Југославији - Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца, што је допринијело многим спорењима и незадовољ-
ствима Паштровића. (О томе опширније нешто касније)

У првим мјесецима живота у новој Домовини, ослобођеној 
вјековне туђинске власти и у патриотском заносу мјештани и 
Општинска управа у Кастелластви, одлуче да промијене вишевје-
ковно и омражено туђинско име свога мјеста...

О току самог поступка промјене имена „Кастио”-”Кастеластва” 
у варошицу „Петровац”, нека говоре искључиво документа и чиње-
нице, које се сада први пут интегрално објављују и гласе:

На иницијативу мјештана о промјени имена насеља „Кастио” 
-”Кастелластва”, дана 2. (другог) фебруара 1919,године одржан је 
ЗБОР (како у Записнику дословно стоји: „сеоцког збора...”, који ћемо 
интегрално цитирати и са свим својеручним потписима учесника), 
и то:

„ЗАПИСНИК
Сеоцког збора, састављен у Кастио дне 2 фебруара 1919. 

у дворани Српске читаонице.
Сазивач Збора кмет Нико И. Медиговић који уједно 

предсједава Збору, те именује за перовођу Душана Суђића.
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Присутни подписници.
Пресједник констатује да је број присутних сељана до-

вољан, за правоваљано решавање дневног реда, те отвара 
Скупштину у 3 сата 

п.п.

Прелази се на предмет решавања, бива на потребу промјене 
имена Кастио или Кастеластва, у једно Српско име.

Предсједник узима ријеч и разлаже, да је након славодобитног 
рата, наступила потреба, која се и досад осјећала а није се у дјело 
провести могла, да се уништи и уклони те убрише све оно, што 
нам је туђин у току столећа наметнуо, У првом реду да се уклоне 
називи и имена, што су туђини – Млечићи и Аустријанци - нашим 
мјестима, од искона српским, нађели, те да се мјесто њих ставе чи-
сто српска имена, како би наше потомство и цијели свијет знали да 
је овај наш крај у свему и по свему – по имену и осјећају - Српски 
био, да Српски остаје и да ће увијек Српски остати.

Грабљиви сусјед са оне стране Јадрана у својој грамзљивости за 
туђим, употребљује све могуће, па се позива чак и на млетачке на-
зиве мјеста, да свијет и чланове Конференције свјетскога мира, која 
засиједа и Паризу, увјери о својим тобоже оправданим захтјевима.

Према томе ова наша потреба је очевидна. Са њом се иде и на 
то да се евентуалним новим аспирацијама Италије или кога било 
у будућности овај аргумент избије из руке.

Поред овога главнога разлога за преинаку имена долазе и дру-
ги разлози, а међу овима главни је тај, да се име: „Кастио”-”Касте-
ластва“ у поштанском и трговачком промету врло често замјењује 
са сличним именима других мјеста у Далмацији.

Које ће ново име досадашње замијенити то предсједник пре-
пушта утврђивати поштованог Збора.

Са своје стране предсједник предлаже да се мјесто назове: - 
АЛЕКСАНДРОВАЦ - или – ПЕТРОВАЦ -, да се прогласи за: вароши-
цу, и ово обоје ставља на гласовање.

Прелази се на гласовање.
Сви скупштинари су за то да се промијени име.
Код појединачног гласовања пало је на име: ПЕТРОВАЦ =12 

гласова, а на име: АЛЕКСАНДРОВАЦ = 11.



274

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Према овоме резултату гласовања усвојено је за КАСТИО име 
ПЕТРОВАЦ.

Ово име стављено је у почаст сиједог српског владара Њ. В. 
КраљаПетра I. Карађорђевића.

Једногласно је усвојен предлог да се Петровац прогласи за: ва-
рошицу.

Скупштина наређује њеном сазивачу да о овоме закључку из-
вијести Опћинску управу, којој се ставља дужност да ову преинаку 
у дјело приведе.

п.п.п Петровац, 2. фебруара 1919.

• Нико Медиговић, с.р.
• поп Јово Липовац, с.р.
• Б. Џамања, с.р.
• Томо Греговић, с.р.
• Митар Суђић, с.р.
• Душан Суђић, с.р.
• Марко Франичевић, с.р.
• Јоко Греговић, с.р.
• Стево Франичевић, с.р.
• Митар Франичевић, с.р.
• Крсто Вуковић, с.р.
• Нико М. Греговић, с.р.

• Ђуро Л . Суђић, с.р.
• Вуко Медин, с.р.
• Ђуро Зеновић, с.р.
• Милош Папан, с.р.
• Нико Арменко, с.р.
• Андровић Стево, с.р.
• Андровић Крсто, с.р.
• Митар Давидовић, с.р.
• Митар Ш. Медиговић, с.р.
• Веселин Греговић, с.р.
• Митар Медин, с.р.

Сви именовани записник овјерили својеручном потписом.
(...)

Напомена: Дио о Првом свјетском рату преузет из књиге Паштров-
ска хроника : Паштровићи и бурна збивања минулих епоха - до 
1945. са аутентичним прилозима и посебним додацима. Књ. 1 / 
Крсто Вукотић ; [предговор Саво Ш. Греговић]. - Ужице : Графичар, 
2007 (Ужице : Графичар). - 671 стр. : илустр. ; 27 cm
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ЛЕОНТИЈЕ МИТРОВИЋ – СВЕШТЕНИК ЈУНАК 
ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА 
Расположење у Паштровићима пред избијање 
Првог свјетског рата

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

Жеља за ослобођењем у уједињењем била је изражена у свим 
паштровским породицама, што се најбоље може видјети у броју 
Паштровића који су у Балканским и у Првом свјетском рату уче-
ствовали као добровољци. 

Били су спремни да се укључе у борбу за ослобођење када се за 
то укаже прилика. Тако су 1910. године, изражавајући своје пошто-
вање према Николи I Петровићу, а поводом његовог крунисања за 
краља, Паштровићи из САД под именом „Срби Паштровићи“ по-
слали на дар скупоцјену сабљу1 са угравираним стиховима: 

„Честита ти круна била,
дјелима ти окићена!
Паштровићи то ти желе
преко бурног океана!

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

Недуго затим остварила се њихова жеља у овој пјесми опјева-
на. Стигао је тај, дуго жељени „згодан часак“, када ће почети борба 
за слободу и уједињење. Избијањем I балканског рата одмах су се 
одазвали позиву старог краља, како овдашњи Паштровићи, тако и 
они из свијета. Сматрали су да је срамота не прискочити у помоћ 
својој браћи у ослобађању од туђинске власти, иако су трпјели оз-
биљне репресалије аустријских власти по повратку кућама. 

Учешће Паштровића у Првом свјетском рату

Могло би се рећи да је одзив на позив краља Николе Паштровићима 
да се ступи у борбу у Првом свјетском рату био готово стопостотан. 
Аустроугарски попис из 1910. показује нам да је у Паштровићима 
те године живјело 2.857 становника2. Када се израчуна однос из-
међу броја становника и броја учесника рата може се видјети да је 
у просјеку сваки 5,71 становник Паштровића био учесник рата, што 
ће рећи готово сви за борбу способни мушки становници. 

Број добровољаца из Паштровића у ратовима за ослобођење 
1912-1918. године не може се тачно утврдити, али захваљујући 
списку у манастиру Прасквица и другим пописима знамо да их 
је било преко 500. Већина добровољаца су се укључили у борбу у 
редовима црногорске војске. То је прије свега било омогућено и 
чињеницом да су се аустроугарске снаге након избијања рата по-
вукле са територије Паштровића и Будве све до близу Котора па су 
тај простор запосјеле црногорске снаге. 

2 Милан Гулић, Бокељи на страни Србије у Првом свјетском рату, стр. 144, 145; СПКД 
„Просвјета“ Херцег Нови; Херцег Нови, 2015
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Након слома Црногорске војске 1916. године, велики број 
Паштровића прикључио се Српској војсци у одступању преко Ал-
баније да би касније учествовали у борбама пробоја Солунског 
фронта и ослобођења свих окупираних подручја. 

Неки Паштровићи су се укључивали у борбу тако што су се 
прикључивали Српској војсци јер се у тренутку избијања рата нису 
налазили у свом старом крају, а одређен број добровољаца се укљу-
чио у редове војске САД након њеног уласка у рат 1917. године. 

Редове црногорске војске попунили су тако и Паштровићи из 
САД, Канаде, Јужне Америке, Цариграда, Ростова на Дону, Кијева, 
Одесе, Аустралије... „У ратовима за ослобођење 1912 – 1918 уче-
ствовао је 521 добровољац из Паштровића од којих су 32 по-
гинула, 19 је рањено, а 80 је одликовано3“. Списак свих учесника 
ових ратова налази се на плочама у музеју манастира Прасквица. 

Посебно је био тежак положај овдашњег становништва послије 
капитулације Црне Горе. Сви који су се борили у саставу црногор-
ских јединица били су на удару аустроугарских власти. У јако теш-
ком положају су биле породице чији су чланови, иначе аустроу-
гарски држављани, отишли са српском војском на Солунски фронт. 
Посебно јаке репресалије су спроведене и над Паштровићима који 
су се у великом броју пријављивали као добровољци. Њих седам, 
који нису успјели да одступе са српском војском, осуђени су на 
смрт и стријељани у Шпањоли: Саво Анђус, Лазар Срзентић, Ђуро 
Зеновић, Крсто Вуковић, Марко Калоштро, Нико Павловић и Мило 
Митровић. Колико су аустроугарске власти биле неумољиве мо-
жда најбоље говори примјер осамдесетогодишњег Ђура Зеновића, 
гувернера Будве 1915. године, који се једно вријеме, не могавши да 
одступи, скривао у Црмници али је ухваћен, осуђен и стријељан. 

Први Бокељи – добровољци који се нијесу налазили на терито-
рији Србије у моменту избијања рата, а који су ступили у редове 
српске војске 8. августа 1914. године, јавили су се српском конзулу 
у Солуну да би се ставили на располагање српској војсци. Он 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. Саво Греговић, Иво Зеновић, Саво Перазић, 

3 Крсто Вукотић, Паштровићи у ослободилачким ратовима двадесетог вијека, стр. 459; 
Паштровски алманах I; Мирослав Лукетић и Марко Кентера, Свети Стефан – Петро-
вац, 2014



278

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Томо Кажанегра, Иво Кентера, Васо Вуковић, Лука Љубиша и Пан-
то Кажанегра4.

Свештеник јунак

Један од паштровских ванвременских јунака је и архимандрит 
Леонтије Митровић. Рођен је као Лазар Митровић у паштровском 
селу Подличак, 1878. године у сиромашној породици Луке Крсто-
вог и Марије Митровић, рођене Чучук, који су, поред њега имали 
још петоро дјеце. Основну школу је похађао и завршио у манастиру 
Прасквица 1890. године, а два разреда Богословије у Задру 1897. 
године. По завршетку школе вратио се у свој крај. Замонашен је 
1898. када је навршио двадесет година. У Котору је, у цркви Светог 
апостола и јеванђелисте Луке произведен у чин јерођакона, а по-
том јеромонаха 29. односно 30. априла 1898, да би од 27. новембра 
1900. године био премјештен у манастир Савину гдје остаје до 11. 
јуна 1901. По одлуци исте конзисторије премјештен је за капелана 
у Котору и на тој дужности остаје до 7. фебруара 1908. године5. 

Након службе у Котору послат је у Режевиће и једно вријеме про-
вео као привремени настојатељ овог древног паштровског манастира. 

У Паштровићима није било необично да се свештена лица лате 
оружја како би учестовали у борби за слободу. У књижевности и 
историји је забиљежен јуначки примјер попа Рада Андровића, кога 
Стефан Митров Љубиша назива „новим Обилићем“, јер је покушао 
да убије турског Сулејман-пашу, који је био директни потомак 
Станише Црнојевића. Ни ношење оружја није поповима у Паштро-
вићима било страно, често су носили сељачко одијело са оружјем 
о пасу. Св. Петар Цетињски је једном приликом упутио писмо 
Паштровићима да попови морају почети да носе свештеничке одо-
ре и престати да носе оружје. 

На тој и таквој традицији одрастао је и монах Леонтије Митро-
вић и није му било тешко да се лати оружја онда када је то отаџини 
било потребно. 

4 Милан Гулић, Бокељи на страни Србије у Првом свјетском рату, стр. 147, 148; СПКД 
„Просвјета“ Херцег Нови; Херцег Нови, 2015

5 Архимадрит Димитрије Лакић, необјављени спис „Архимадрит Леонтије Митровић“ 
који је архимандрит Димитрије предао аутору овог текста у новембру 2018. године
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Почетак Првог балканског рата 1912. 
године затекао је Леонтија Митровића 
на мјесту настојатеља манастира Реже-
вићи. Леонтије се, заједно са још више 
од 100 Паштровића6 пријавио као добро-
вољац у црногорску војску. 

Добровољачки батаљон, коме је при-
падао Леонтије Митровић, учестовао је 
у борбама око Скадра, све до Медове. 
Формиран је 2. октобра 1912. године у 
селу Катриколе које се налази испод 
брда Тарабош. Био је састављен од око 
500 бораца од којих су половина били 
Паштровићи, а било је и Херцеговаца, Босанаца, Личана, Далмати-
наца, Војвођана и Словенаца из Загреба, Љубљане и Трста. Батаљон 
је био подијељен у 3 чете, а налазио се у саставу Приморског одре-
да којим је командовао Митар Мартиновић. 

Митрополит Митрофан Бан је именовао Леонтија Митровића 
за свештеника добровољачког батаљона недуго послије форми-
рања Приморског одреда црногорске војске. 3. новамбра 1912. го-
дине Добровољачки батаљон је први ушао, послије тешких борби, 
у Медову. Била је то сјајна побједa, па је краљ Никола донио указ 
да се овом батаљону додијели застава. Бригадир црногорске војске 
Митар Мартиновић је предао овом батаљону барјак 4. новембра 
1912. године и уручио га је Леонтију Митровићу, под којим се ис-
такао храброшћу у борбама око Скадра, за шта је одликован сребр-
ном медаљом за храброст. 

Добровољачки батаљон је под притиском Аустоугарске рас-
пуштен 1. јануара 1913. године. То је борцима објавио командант 
батаљона, али највећи дио није хтио да се повинује овој одлуци, па 
су се укључили у друге јединице црногорске војске и остали у њој 
до краја рата.

6 Крсто Вукотић наводи у тексту Паштровићи у ослободилачким ратовима двадесетог 
вијека, стр. 459; Паштровски алманах I; Мирослав Лукетић и Марко Кентера, Свети 
Стефан – Петровац, 2014 списак добровољаца са плоча у манастиру Прасквица према 
коме је у Првом балканском рату учествовало 78 добровољаца из Паштровића, док 
се као добровољци у Другим балканском рату наводе само два Греговић Н. Марко и 
Џамања Н. Перо.

Архимандрит Леонтије Митровић
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У Паштровиће се Леонтије вратио након завршетка балканских 
ратова. Аустроугарска није благонаклоно гледала на акције Црне 
Горе, нити је одобравала одлазак њених држављана у редове Цр-
ногорске војске. Леонтије је по повратку имао доста проблема од 
стране тадашњих власти, проглашен је издајником и није могао да 
се врати у манастир Режевиће, већ је морао илегално да борави у 
манастиру Прасквица. Међутим, није било потребно пуно времена 
да се сазна о његовом боравку у Прасквици. Аустроугарске власти 
притискале су епископа бококоторског Владимира Боберића, под 
чијом јурисдикцијом су били паштровски манастири, да забрани 
боравак Леонтију Митровићу у Прасквици. Након што је више пута 
избјегавао да то уради, у моменту када његови одговори власти-
ма више нису били задовољајући он је управи манастира напи-
сао писмо у коме им налаже како да поступају према Леонтију. У 
писму се између осталог наводи: 

„Дознао сам да се у манастиру Прасквици већ дуже време-
на, од свога повратка из бјекства у Црну Гору налази и бив-
ши привремени настојатељ манастира Режевић, Леонтије 
Митровић, што ме је веома непријатно изненадило. Ја сам 
поменутом, одбјеглом калуђеру (рекао, прим. аут.) да се има у 
свом племену задржавати и чекати моје наређење и решење, 
и нипошто прибити се којем манастиру, јер то забрањујем 
са више разлога. Позивам вас стога, да поменутог јеромонаха 
смјеста позовете да манастир Прасквицу смјеста напусти и 
послушно чека наређење епископово. О извршеном имате ме 
одмах извијестити...“7

Леонтије је због притисака власти морао поново да емигрира 
у Црну Гору. Тамо је од 19. марта до 2. маја 1913. године био до-
дијељен братству манастира Косијерево у Бањанима. Указом краља 
Николе од 2. маја 1913. године постављен је за рачуновођу конзи-
сторије на Цетињу. 12. маја исте године је постављен за настојатеља 
Цетињског манастира.

Леонтије је био један од око 450 Паштровића који су се у Пр-
вом свјетског рату нашли у редовима црногорске и српске војске и 

7 Будо Симоновић, Тајне острошког блага, страна 21, Светигора, Цетиње, 2008.
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са њом преживјели све страхоте, албанску голготу и радост осло-
бођења. Прије него што је поново прешао у Црну Гору, овај пут да би 
се борио против Аустроугарске, чији је држављанин био, примљен 
је, на основу указа краља Николе I „у црногорско поданство, са свим 
правима и дужностима које имају црногорски држављани“.8

После капитулације Црне Горе, није желио да остане на Цетињу, 
напустио је своје дужности и преко Албаније, отишао за Италију. У 
Риму је добио потребна документа и 24. маја 1915. године, заједно 
са још 65 Паштровића стигао је на Крф, гдје су смјештени у кампу 
небораца Наговино, одакле су пребачени у Солун. Добио је, заједно 
са још шест најближих рођака, распоред у чету капетана Шумаревића. 

Какав је био однос добровољаца према борби за ослобођење од 
вишевјековне туђинске власти и на какву су жртву били спремни 
одлично илуструје писмо које је, са ратишта, Леонтије послао свом 
рођаку Илији Митровићу, који се у том тренутку налазио у Под-
личку, у Паштровићима. 

„6. септембра 1918, Бојиште

Драги мој рођаче Илија,
Синоћ примих Твоје давно жељено писмо, у коме видим да 

сте сви здраво. Могу Ти јавити да смо и ми, захвалити Свемо-
гућем, до данас сви живи. Ево данас шести дан до како смо, у име 
Бога, почели нападати на наше вјековне непријатеље, који ни 
се не могу ниђе одржати, на највиша њихова утврђења, већ их 
тучемо на сваком кораку, ђе остављају много мртвих и масу за-
робљених војника, и другог ратног материјала. У борби се налази 
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 
добро. 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 колика 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 

8 Будо Симоновић, Тајне острошког блага, страна 19, Светигора, Цетиње, 2008.
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од њих није у животу, већ да су сви скапали 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 Бизерт на обуку, те ће и он доћи кроз кратко вријеме 
на положај. Ево не (нас) сада осмина из 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 мо-
жемо благодарити Богу који претече, да може без прекора, мир-
но да проводи дане у слободној и великој будућој српској држави. 
Ако Бог да, другом приликом, кад Ти пишем, мислим да ћу Ти се 
јавити из близине нашег мјеста, те ћу Ти опширније писати. За 
сада од свијех нас примите брацки поздрав са загрљајем.

Воли Те и љуби Твој брат
Леонтије Митровић с.р.
п.п. (п.с.)
Изручи поздрав Вуку Лазаревићу и свима нашим који су у 

Твојој околини.“9

У једном краћем запису Леонтије говори о тешком стању на 
солунском бојишту. У крвавим борбама за Битољ, на ријеци Бо-
ришници, када се Српска војска први пут вратила на територију 
Србије, Леонтије је био рањен заједно са четири своја најближа 
рођака, од укупно седам колико их је тамо било. Рањен је од стране 
бугарске коњице пружајући помоћ свом рањеном братанцу Раду. 
Осми рођак из породице Митровић из Подличка прикључио им се 
пред крај рата. У дијелу тог записа Леонтије описује догађаје од 6. 
септембра 1916. године на следећи начин:

„Дан 6. септембар10 био је судбоносан за све нас јер смо је-
дино Божјом милошћу, иако петорица ране задобили, спашени 
у великој борби вођеној на ријеци Боришници пред Битољом 
са нашим заклетим непријатељима Бугарима, из које смо иза-
шли као побједници...“11

9 Писмо је преузето из приватне архиве Милорада Миће Митровића, унука 
Леонтијевог брата Митра

10 Датум је по старом календару
11 Наведени запис се чува у манастиру Прасквица
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Од задобијених рана опорављао се у француској војној болници 
у Солуну. Након тога је прикључен муниционој колони батаљона 
Срба добровољаца одакле је, одлуком министра војног постављен 
за војног свештеника Првог пука Моравске дивизије. На тој дуж-
ности је остао све до 12. децембра 1918. године када је ослобођен 
војне службе решењем начелника штаба врховне команде од 24. 
новембра 1918. године. 

Као учесник балканских и Првог 
свјетског рата за показану храброст од-
ликован је са укупно седам медаља: Сре-
брном медаљом за храброст, Албанском 
и Кумановском споменицом, носилац 
је три ордена Светог Саве (трећег, дру-
гог и првог реда) и златне Обилића ме-
даље. Преживио је Велики рат, вратио 
се на Цетиње. Произведен је од стране 
митрополита Митрофана Бана за игу-
мана 1920. године и одликован правом 
ношења напрсног крста. 8. априла 1921. 
године постављен је за настојатеља 
манастира Острог. 1925. године је про-
изведен у чин архимандрита од стране 
епископа Кирила Митровића. 

Поводом 25 година од почетка Првог 
балканског рата и формирања добро-
вољачког одреда, чији је архимандрит 
Леонтије био истакнути члан и барјак-
тар, на Цетињу је организован сусрет 
бораца тог одреда и велика прослава. 
У званичном дијелу прославе окупљенима се, приликом свечане 
предаје барјака управнику Музеја господину Марку Меденици, 
обратио и Леонтије Митровић, говором који је забиљежио Јован 
Тришић, жандармеријски потпуковник: 

„Господо, назад 25 година из ове куће, у којој се сада налази-
мо, укресала је искра и запалила барут на Балкану. Пет пуних 
вјекова потиштени Срби под туђином, са осјећајем пуним љу-
бављу, скоро из свих крајева, без разлике вјере, похиташе да се 

Архимандрит Леонтије Митровић 
приликом предаје барјака управнику 
Музеја господину Марку Меденици
(Фотографија преузета из књиге 
Јован П. Тришић, Споменица прославе 
25 годишњице ступања Црне Горе 
у Балкански рат и оснивања првог 
самосталног добровољачког батаљона 
у Црној Гори, страна 24, Цетиње, 1938)
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нађу у невољи, раме уз раме, браћи својој у тешким приликама 
да се ослободи туђина ђе му мјеста не бијаше. 

Под овим барјаком скупило се око 500 момака из разних 
крајева, не жалећи живота, напуштајући своју кућу и своју 
имовину, хитали су да допринесу и својом проливеном крвљу 
слободи и себи и браћи својој. 

Имао сам особиту част, да и ја, као млад калуђер уче-
ствујем као добровољац у борбама око Скадра. Моји другови 
добровољци одликовали су ме овим знамењем да им будем ба-
талионски барјактар. Њиховој жељи одазвао се и Министар 
војни, командант Приморског одреда, Бригадир Господин Ми-
тар Мариновић, те ми даде Блаженопочивши Краљ Никола 
I, овај историски барјак, који сам до данас сачувао са мојим 
друговима и са Вама. Господо у веселој поворци ове ријетке 
свечаности и данас сам га као посљедњи пут преко Цетиња 
пронио и донио га у ову историску кућу, да га предам на вјечи-
та времена као успомену из Балканског рата Добровољачког 
батаљона, који су под њим водили борбе и своју драгоцјену крв 
проливали око Скадра на Бојани. Тај покрет и даље је све више 
пламтио и ширио се све док се ослободише троимена браћа: 
Срби, Хрвати и Словенци и ујединише се у данас нераздвојиву 
Југославију под Скиптром Карађорђевића. Особито се радујем, 
ђе данас имам прилике, да се са мојим бившим старешинама 
и ратним друговима, послије 25 година, састанем и за јуначко 
здравље се питамо.

Господине Директоре, предајем Ви овај барјак, да га чувате 
међу осталим историским знаменитостима, који ће млађим 
покољењима бити видни доказ љубави и пожртвовања нашег 
за слободу и уједињење. 

Живио Краљ Петар II! Живјела Југославија! Слава погину-
лим ратницима!“12

Данас се овај барјак чува у Државном музеју Црне Горе, гдје га 
је 1937. године Леонтије и оставио на чување. 

12 Јован П. Тришић, Споменица прославе 25 годишњице ступања Црне Горе у Балкан-
ски рат и оснивања првог самосталног добровољачког батаљона у Црној Гори, стра-
не 23 и 24, Цетиње, 1938.
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Након што је говор завршен, Марко Меденица је предао барјак 
Крсту Петровићу Његошу и у том тренутку се дешава посебно 
свечани моменат када добровољци љубе свој барјак који је војна 
музика поздравила са маршем: „Еј трубачу с бојне Дрине“, и по-
слије чега сви стају у став мирно док Крсто Петровић Његош уноси 
барјак у Музеј“. Када је ова свечаност завршена, поворка је отишла 
у манастир Св. Петра Цетињског гдје је одржан помен свим поги-
нулим ратницима из 1912. године. Свечаност је трајала и касније 
уз присуство великог броја угледних званица.13

Архимандрит Леонтије Митровић умро је 1955. године у мана-
стиру Праксвица, неколико стотина метара удаљеном од села у коме 
је рођен, гдје је и сахрањен, упркос његовој жељи да буде сахрањен 
у Острогу. Његови земни остаци су пренијети у гробницу у Доњем 
манастиру, 2004. године, коју је себи, још за живота припремио. 

Данас се у манастирској ризници Прасквице чувају неки ње-
гови лични предмети и списи и, у борбама оштећен, шљем који је 
носио на ратишту.

Паштровићи су, као саставни дио аустроугарске покрајине 
Краљевине Далмације, односно Которског котара, дали велики до-
принос у борби црногорске и српске војске против аустроугарских 
снага. У односу на укупан број добровољаца из Боке којих је било 
више од 1900 може се видјети да су добровољци из Паштровића чи-
нили готово четвртину укупног броја свих бораца из Боке Которске. 
Својим масовним учешћем у рату уписали су себе у књиге нацио-
налне историје као један од најсвјетлијих примјера родољубља и 
спремности да се поднесе жртва за слободу отаџбине.

У Будви, 5. новембра 2018. године

13 Исто
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НИКО ЛАЗОВ КАЖАНЕГРА У БАЛКАНСКИМ 
РАТОВИМА И ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ

О животу и дјелу Ника Лазовог Кажанегре већ је писано у књизи 
др Лукетића Поменик Паштровића и другим сличним радовима ве-
заним за биографије појединих личности из Паштровића1. У овом 
раду ћемо се фокусирати на неке додатне детаље из живота Ника 
Кажанегре, прије свега на основу појединих писаних извора, али 
дјелимично и казивања потомака Никових блиских сродника. Током 
писања овог рада случајно се дошло и до податка о постојању днев-
ника у којем је Нико записао своја сјећања везано за сурове борбе на 
планини Тарабош. Овај дневник се, наводно, чувао у Државном ар-
хиву Црне Горе на Цетињу све до краја деведесетих година прошлог 
вијека, али се, по свему судећи, више не налази тамо.

...
Нико Лазов Кажанегра рођен је 10. јула 1867. године у Пржном, 

од оца Лазара и мајке Андријане рођене Медиговић. Био је најм-
лађи од све дјеце у породици; имао је брата Илију и сестру Иваницу. 

 Изгледа да Нико није било његово прво крштено име које је 
добио по рођењу. У његовој крштеници, као и у анаграфу у мана-
стиру Прасквица, стоји да му је име било Стефан. Поједини по-
томци Никових блиских сматрају да је име Нико заправо његово 
друго име које је он, будући официр црногорске војске, користио у 
Паштровићима да сакрије свој прави идентитет од аустроугарских 

1 Видјети Дапчевић и др. 1984, стр. 81.
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власти. Највјероватније да му је Нико био надимак из младости 
који му је послије остао за живота и којег је он потом прихватио 
као главно име. 

Немамо пуно информација о Никовој раној младости али мо-
жемо претпоставити да је примарну (основну) школу похађао у ма-
настиру Прасквица2. Након одређеног времена, као што се наводи 
у појединим изворима3, завршио је црногорску војну школу – или 
врло могуће курс војне обуке4, с обзиром на то да су тада на Цетињу 
постојале такве обуке – што га је очигледно даље квалификовало да 
постане официр Црногорске војске5. Остварење свог животног, вој-
ничког позива, дакле, Нико није видио у служењу Аустроугарској 
монархији, него прије свега у оквиру братске црногорске војске. 
Управо због тога је током цијелог периода аустријске владавине 
био у незгодној позицији: као грађанин Аустроугарске монархије, 
са једне стране, којој очигледно није био претјерано вјеран, али 
срцем на страни Црне Горе и свога народа, осјећајући потребу да 
служи међу својима.

Нико Кажанегра се није женио, те сходно томе није имао по-
томака. Међутим, остала је усмена прича о њему да је био веома 
активан у налажењу брачних партнера својим братанићима и се-
стричинама. Постоји казивање везано за Ников боравак у Царигра-
ду, у неком периоду прије Балканских ратова и Првог свјетског 
рата, када је отишао по своју сестричину Даринку са намјером 
да је доведе у Паштровиће јер је требало да се уда за попа Ми-
тра Митровића6. Том приликом, док се једном шетао са Даринком 
по Цариграду – могуће је и да су и сједjели у некој кафани или 
слично – запао је прво у вербални а потом и оружани конфликт са 

2 Ова школа је засигурно била активна и дуго времена прије Никовог рођења, а по-
стоји податак да су од 1874. године световњачки наставници почели да држе наставу 
а до тада су то чинили калуђери.

3 Лукетић 2000 стр. 144, Дапчевић и др. 1984 стр. 81.
4 Званични подаци говоре да је прва војна школа у Црној Гори основана 1896. го-

дине. Међутим, такође се наводи у појединим изворима да су на Цетињу, почев 
од 1866, године постојали курсеви обука војника и официра. Сходно томе можемо 
претпоставити да је врло могуће да је Нико прошао неку од ових обука, након чега је 
вјероватно постао официр Црногорске војске.

5 Лукетић 2000, стр. 144, Дапчевић и др. 1984, стр. 81.
6 Као што ћемо видјети касније, поп Митар Митровић се помиње у списима историча-

ра Лубурића (1938, стр. 70), како је био заједно са Ником на пријем код краља Николе 
везано за даље поступање Бокељског батаљона у данима повлачења Црногорске 
војске ка Албанији.
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једним Грком који је вербално „добацивао“ његовој блиској рођаки. 
Нико, схвативши ово као вријеђање части и угледа – као што би то 
и схватили многи Никови савременици тога доба из ових крајева 
– потегао је оружје и запуцао на Грка. Међутим, Грк се измакао и 
метак је залутао и погодио једног Турчина који се случајно задесио 
на том мјесту, усмртивши га. Након овога, Нико је био притворен 
у Цариграду неко вријеме. По овом усменом извору, даље се каже 
да je Ников стриц, Иво Илијин Кажанегра, дошао из Мексика и до-
нио сав новац (или већи дио новца) који је тамо зарадио да плати 
откуп (кауцију) за Никову слободу. Наводно, у томе им је помогао и 
књаз (краљ) Никола, који је дипломатским каналима новац послао 
у Цариград. Колико је тачно ово казивање не знамо, али можемо 
претпоставити да је у значајној мјери засновано на стварним до-
гађајима. 

Балкански ратови

Током Првог балканског рата, Нико се придружио црногорској 
војсци и активно је учествовао у борбама за освајање Скадра. Овдје 
је важно напоменути да је Нико Кажанегра у вријеме почетка Бал-
канских ратова, или непосредно прије тога, био члан општинског 
вијећа града Будве7. Упркос тој својој (каквој-таквој) јавној функ-
цији, он се пријавио као добровољац у Балканским ратовима и 
очигледно није пуно марио за тај политичко-друштвени статус 
који је имао као члан општинског вијећа града Будве под аустроу-
гарском управом.

У почетку Првог балканског рата Нико је био припадник тзв. Пр-
вог самосталног добровољачког батаљона у оквиру Приморског одре-
да црногорске војске под командом генерала Митра Мартиновића. 
Приморски одред је имао три бригаде: Црмничко-приморску, Ка-
тунску и Ријечно-љешанску, те је мало касније у његов састав ушао 
и поменути Први самостални добровољачки батаљон8. Познато је 
да је Приморски одред имао задатак да заузме брдо Тарабош, које је 

7 Видјети документ из Архива града Будве који носи назив „Прегледница Устројних 
података опћинског заступништва Будванског“ за 1911. и 1912. годину, бр. 1719“, 
фонд бр.1 – UOB, арх. фасц. 77.

8 Видјети Тришић 1937, стр. 60.
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била важна стратешка тачка за даље напредовање војске ка Скадру, 
као и за контролисање прилазних путева, ријечних и друмских. 

Први самостални добровољачки батаљон је формиран 2. ок-
тобра 1912. године у селу Катриколу под планином Тарабош9, а 
већ 24. октобра је ступио у прву борбу са Турцима10. Бројао је око 
500 бораца11 и био је подијељен у три чете. Овај батаљон је имао 
важну улогу у борбама око ријеке Бојане те и потом у продирању 
дуж Јадранске обале у правцу луке Сан Ђовани ди Медуа. На дан 
3. новембра 1912. године овај батаљон је послије борби заузео луку 
Сан Ђовани ди Медуа. Након овог подвига, самостални батаљон 
је добио бројне почасти од генерала Мартиновића као и од самог 
краља Николе. Међутим, само два непуна мјесеца након тога, на 
дан 1. јануара 1913. године, или мало раније, донијета је одлука да 
се овај батаљон распусти усљед снажног притиска аустроугарских 
власти12, с обзиром на то да је батаљон углавном био састављен од 
Бокеља који су формално били поданици Монархије. 

Након овог догађаја, Нико и мања група Бокеља одбијају да се 
врате својим кућама те остају и даље на ратишту, распоређени по 
разним четама углавном Цетињског батаљона. У својим биљешка-
ма са ратишта, под насловом „Дневник са Тарабоша“, за које смо 
сасвим случајно сазнали да постоје током писања овог рада13, Нико 
Кажанегра пише:

„Добровољачки батаљон је формиран другог октобра 
1912. године, у селу Катриколо под Тарабош. Батаљон је 
састављен већином од бораца из крајева који су били под 
окупацијом Аустро-Угарске. Било их је и из других краје-
ва широм Балкана који су били још увјек неослобођени од 
Турског ропства. Овом батаљону сам припадао и ја моја ма-
ленкост Нико Кажанегра. Батаљон је успјешно извршава све 
постављене задатке. Јуначки смо се и пожртвовано борили 
са Турцима око заузимања Скадра. Добровољачки батаљон је 

9 Ibid. стр. 60.
10 Ibid. стр. 60.
11 Овај батаљон је у свом саставу бројио и поједине странце као нпр. неколико Италија-

на и по једног Чеха и Француза. Ibid. стр. 85-87.
12 Ibid. стр. 75.
13 Аутор овог рада је захвалан Милошу Симовићу званом Мита са Цетиња, који нам је 

поклонио књигу Скадарска драма у којој се помиње овај Ников дневник.
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расформиран у децембру 1912. године, по хитном тражењу 
Аустрије која је ултиматумом пријетила Црној Гори, уколико 
одмах не распусти добровољачки батаљон, а добровољце не 
врати на територију одакле долазе. Ја и мања група добро-
вољаца из Боке се нијесмо хтјели вратити својим кућама док 
не видимо што ће се дешавати са Скадром. Распоређени смо 
по четама, већином Цетињског батаљона. Моја четири друга 
и ја смо по нашој вољи распоређени у чети којом командује 
официр Перо Д. Липовина. Ова чета је састављена од добро-
вољаца, јуришних и бомбашних одељења. Ова чета храбрих 
и неустрашивих бораца је скоро сва изгинула у јуришима око 
заузимања утврђеног Тарабоша, и тродневних борби крајем 
јануара 1913. године. Официр Перо Драгов Липовина је и сам 
тих дана на Тарабошу био рањен. Ово стравично поклање Цр-
ногораца и Турака око Тарабоша сам преживио, захваљујући 
Богу, а много мојих другова је ту заувјек оставило кости“14.

 Сходно томе, јасно видимо да је Нико наставио да ратује у 
борбама за Скадар и након распуштања Првог самосталног добро-
вољачког батаљона. Као што пише у свом дневнику, био је распо-
ређен у чети састављеној од добровољаца, јуришника и бомбаша 
чији је задатак био да јуришају на турске ровове на Тарабошу, ми-
нирају жичане ограде, и продиру према врху брда. Атмосфера која 
је владала на Тарабошу током жестоких борби је описана у књизи 
Сакадарска драма аутора Божа Липовине, те пасуси који слиједе за-
сновани су на записима (биљешкама) командира ове добровољач-
ке јединице Пера Драгова Липовине:

„Добровољци су опремљени бомбама, ручно рађеним 
експлозивним направама, бајонетима и леворима. Њихова 

14 Кажанегра, Нико „Дневник са Тарабоша“. Наведено у Липовина 2018, стр. 77-78 фн. 
Овај дневник се, како тврди господин Божо Липовина, аутор књиге Скадарска драма, 
налазио у Државном архиву Црне Горе на Цетињу, у секцији „Несређена архивска 
грађа 1873-1955“, све до краја деведесетих година прошлог вијека. Он га је пронашао 
почетком деведесетих у Архиву и ручно преписао овај одломак који је овдје наведен, 
те је дневник имао више листова. Међутим, дневник се више не налази у Државном 
архиву на Цетињу, како тврди господин Липовина. Такође, службеници Државног 
архива са Цетиња су усмено потврдили да списа са таквим насловом у њиховој еви-
денцији нема.
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дужност је да експлозивна средства поставе испод жичаних 
ограда, да их активирају и отворе пролазе снагама иза, које 
ће јуришајући да ускачу у Турске ровове и ограђене шанче-
ве“15. ...

 ... „У зору, 25. јануара 1913. године, ја и моја чета добро-
вољаца, јуришали смо на прву линију утврђеног Тарабоша. 
И друге три чете, састављене од јуришних и бомбашких 
одељења, напале су исти циљ. Борба је трајала читави дан. 
Успјеха је било, али врло мало. Изгубили смо доста храбрих 
и неустрашивих црногорских бораца.“16...

... „Освану нови дан. Читаву ноћ је падала хладна и ле-
дена киша. Војници мокри и промрзли. Погинуле и раско-
мадане војнике у претходном дану не можемо скинути са 
жица и побијеног коља да их сахранимо од пушчане паљбе 
и бомби којима нас Турци стално засипају. Спремамо се на 
поновни јуриш. Бројно стање чете се стално попуњава из 
резерве пријављених добровољаца. У претходном дану про-
били смо први обруч на више мјеста и направили отворе 
куда војска треба да продре у подигнуте турске шанчеве и 
ровове.“17...

... „Послије претходне ноћи која је била пуна магле и ле-
дене кише, ноћ на освит 27. јануара је обрнула ведра, сува и 
хладна. Сјеверни вјетар шиба и леди мокру и крваву одјећу 
на војницима. Врх Тарабоша је голет. Нема ниђе дрвета или 
ма чега чиме би могли да наложимо ватру да се огријемо 
и осушимо смрзнуте хаљине на нама. Купимо просушену 
траву коју бјеше сјевер проћуха и могаше да гори. Има и 
празних дрвених кашета од потрошене муниције и оне нам 
добро дођоше. Наложисмо их, те се мало огријасмо. Уморни, 
гладни и мокри, а поједини и лакше рањени, пресјеђесмо 
више од пола ноћи у причи поред ватре.“18...

15 Липовина 2018, стр. 82-83.
16 Ibid. стр. 83-84.
17 Ibid. стр. 85-86.
18 Ibid. стр. 89-90.
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Претходни пасуси, можемо претпоставити, описују стварно 
стање на брду Тарабош током тих сурових борби, те је Нико био 
један од малобројних оних који су преживјели. Нико је наставио да 
ратује и током Другог балканског рата, те се у појединим изворима 
може наћи податак19 да је био тешко рањен на планини Брегални-
ци у борбама против Бугара.

Велики рат 1914 – 1918.

Брзо након Балканских ратова почео је Први свјетски рат, у љето 
1914. године. Нико и његови саплеменици су се нашли донекле у 
незгодној ситуацији, прије свега због чињенице да су били грађа-
ни-поданици Аустроугарске монархије. Међутим, многи од њих су 
очигледно на све ове околности гледали из угла идеје ослобођења 
и уједињења са Црном Гором и Србијом, као и свих јужнословен-
ских народа и стварања нове слободне државе. Ипак, по свему су-
дећи, у појединим тренуцима ситуација је могла бити врло незгод-
на и непријатна, управо због те формалне припадности Монархији 
наспрам културној и националној припадности народу са којим је 
Монархија тада ступала у рат. У Никовом случају, ситуација је била 
додатно закомпликована и због околности да је био официр црно-
горске војске, тако да је вјероватно био под посебном присмотром 
аустријских власти у Паштровићима.

На другој страни, било је и непријатности које су долазиле 
и са црногорске стране у том периоду, управо због те формалне 
конекције са Монархијом. По једном казивању које смо слушали 
од наших старих, непосредно пред почетак рата, Ников братанић 
Томо Кажанегра је био ухапшен од стране црногорских граничара 
у близини аустријско-црногорске границе, код Св. Тројице близу 
Котора, док се враћао кући. Пала је сумња на њега да је аустриј-
ски шпијун или слично, с обзиром на то да је прије тога био на 
школовању у Бечу а потом је обављао приправничку праксу у Ко-
тору. Био је притворен на неко вријеме у затвору у Пљевљима, те 
је пуштен, наводно, на Никову интервенцију преко двора краља 
Николе. Нико је тада био врло љут на блиске му Црногорце због 

19 Дапчевић и др. 1984, стр. 81, Лукетић 2000, стр. 144.
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свега што се десило, те је и, наводно, упућивао разне пријетње у 
правцу краљевског двора, захтијевајући да се Томо ослободи. На-
равно, то је за Ника била велика увреда, као активног учесника 
Балканских ратова непосредно прије тога, да његов братанић буде 
држан у притвору од стране црногорских власти под сумњом да је 
аустријски шпијун. Такође, и у овом случају претпостављамо да је 
ово казивање у великој мјери засновано на стварним догађајима.

...
У почетку Првог свјетског рата Нико је заједно са осталим број-

ним добровољцима из Паштровића приступио новоформираном 
Бокељском батаљону који је дјеловао у оквиру црногорске војске. 
Овај батаљон је дејствовао у подручју залеђа Боке Которске дуж 
аустријско-црногорске границе и водио је борбе са Аустроугарима. 
Након капитулације Црне Горе овај батаљон је заједно са црно-
горском војском одступио прво у Албанију а потом даље на Крф, 
гдје је расформиран, при чему се одређени дио његових бораца 
прикључио српској војсци. 

Догађаји у дане капитулације Црне Горе крајем 1915. и почет-
ком 1916. године описани су и у радовима историчара Андрије 
Лубурића Капитулација Црне Горе: Документи I и II. Лубурић је 
грађу за свој рад, између осталог, сачинио и на основу казивања 
бројних учесника и непосредних свједока ових догађаја, укљу-
чујући и Ника Кажанегру. Нико је дао исказ везано за одступање 
Бокељског батаљона у периоду повлачења црногорске војске пред 
Аустријанцима. Он је Лубурићу детаљно описао нека дешавања у 
тим данима, при чему се може закључити да је он, заједно са поје-
диним Паштровићима, Брајићима, Маинама, Грбљанима и другим 
Бокељима, имао битну улогу у предвођењу Бокељског батаљона 
током његовог одступања ка Албанији – од Обзовице до Подгорице 
и Тузи, па даље према Скадру, па потом Љешу, и коначно ка Крфу. 

Када је црногорска војска добила наредбу о повлачењу са 
Ловћенског фронта, очигледно да Бокељски батаљон није био оба-
вијештен о томе на самом почетку20. Видјећи да се налазе у нез-
годној ситуацији, припадници Бокељског батаљона одлучише да 
се повуку на Обзовицу док се не разјасни читава ситуација. Тада 
су Бокељи, пише Лубурић, послали Ника Кажанегру и Ђура Зено-

20 Лубурић, А., 1940, стр. 69.
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вића21, бившег обласног управитеља Будве, на Цетиње да покушају 
дознати од људи из врховне команде, укључујући и самог краља, 
шта се дешава. 

Највећи проблем у свој тој ситуацији био је сљедећи: Бокељски 
батаљон је бројио око „800 заклетих аустријских војника“, односно 
Бокеља који су претходно, прије формирања самог батаљона, дали 
војничку заклетву на вјерност Аустроугарској монархији. Стога, у 
случају њиховог заробљавања од стране Аустријанаца, сви би били 
осуђени на смрт као издајници22. На другој страни, црногорски 
војници нису имали овај проблем, те у случају падања у заробље-
ништво не би били стријељани или објешени, него би постали рат-
ни заробљеници, без ваљаног основа да им даље буде суђено. 

Управо због овакве ситуације – које су, претпоставимо, сви у 
Бокељском батаљону били свјесни – Нико се више пута трудио 
да краљу Николи и његовим блиским сарадницима предочи овај 
проблем, којег они, изгледа, од почетка нису били свјесни. Када 
је краљ Никола, на Никово убјеђивање, схватио о чему се запра-
во ради, наредио је да се Бокељски батаљон повуче у Подгорицу, 
иако је прије тога издао наређење да се остане на Обзовицу23. Нико, 
примивши наређење, се тада вратио на Обзовицу и сљедећи дан 
заједно са Бокељима се упутио ка Подгорици. 

Брзо након доласка у Подгорицу стигла је нова наредба од ге-
нерала Вешовића да се Бокељски батаљон повуче из Подгорице 
у Тузи – јер у Подгорицу „долазе Аустријски парламентари“ који 

21 Овдје је интересантно напоменути да су Нико Кажанегра и Ђуро Зеновић били 
чланови Општинског (Općinskog) вијећа града Будве, како је наведено у документу 
из будванског Архива под насловом „Прегледница Устројних података опћинског 
заступништва Будванског“ за 1911. и 1912. годину, бр 1719“. Такође, члан овог вијећа 
био је и Крсто Јовов Ивановић којег ћемо још једном поменути у овом раду када 
будемо говорили о повлачењу војске преко Албаније. Ђуро Зеновић је касније за 
вријеме црногорске управе постављен за обласног управитеља Будве. Међутим, на-
кон повратка Аустроугара у Будву крајем 1915. године, Ђуро Зеновић бива ухапшен, 
одведен у логор Шпањола у Херцег Новом, гдје је и стријељан.

22 Многи Паштровићи и Бокељи који су сарађивали са црногорским властима, или се 
борили на страни Црногорске војске, су након повратка аустроугарске управе били 
ухапшени и одведени у логор Шпањола у Херцег Новом гдје им је суђено. Неки од 
њих су били стријељани, укључујући и Ђура Зеновића, као што је већ поменуто. О 
стријељаним Паштровићима и Бокељима у Шпањоли, видјети Гулић 2015. У логору 
Шпањола је такође био притворен и Илија Јаковов Кажанегра који се у свом Живото-
пису присјећа тих тешких дана. Видјети Животопис Илије пок. Јакова Кажанегре из 
1929, репринт из 2006. године, стр. 66-67.

23 Лубурић 1940, стр. 69-70.
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су наводно могли знати „достину“ Бокеља. Након неколико дана 
стигла је још једна наредба – да се крене ка Албанији заједно са 
црногорском војском.

Након доласка у Албанију црногорски генерал Машан Божовић 
је тражио од Ника да се Бокељски батаљон распореди на брду Та-
рабош, како би чувао одступницу црногорској војсци – на исто оно 
мјесто гдје је Нико, неколико година уназад, ратовао у борбама за 
Скадар. Нико је одбио да изврши ово наређење сердара Божовића, 
сматрајући да је неприхватљиво да се борци-војници, који су били 
под војном заклетвом на вјерност Аустрији, излажу непотреб-
ном ризику да буду евентуално заробљени а потом објешени или 
стријељани. Могуће да је на овакву Никову одлуку имало утицаја 
и искуство из Балканских ратова на истом том мјесту, гдје су мно-
ги Црногорци и Бокељи дали своје животе у жестоким борбама, а 
да се на крају није дошло до жељених циљева, при чему се заузети 
Скадар морао напустити. 

Изгледа да је након одбијања Бокељског батаљона да посту-
пи по наређењу сердара Божовића дошло до одређене напетости 
између Црногораца и Бокеља, мада се то експлицитно не наводи 
у овом извору. Лубурић, на основу Никовог причања, пише да је 
гувернер Скадра, војвода Божо Петровић „наредио да се Бокељи 
оставе на миру“, што јасно указује на неки облик незадовољства 
на страни Црногораца јер Бокељи неће више да ратују без смисла, 
те и на могуће тензије међу њима у том моменту. Све ово се, по 
Лубурићевом запису, дешавало 6. јануара 1916. године у Скадру.

Сјутрадан, 7. јануара Нико је опет имао дијалог са краљем Ни-
колом у Скадру, при чему га је Нико замолио да Бокеље некако 
пребаци преко мора у Италију одакле би они даље отишли за Аме-
рику. Краљ Никола му је одговорио: „Какву Америку? Не треба нам 
Америка! Ја ћу вас пребацити преко мора, па ћемо се у прољеће 
вратити у Косово, да оремо оне равнице.“24 Овдје опет долази до 
изражаја Никова улога у свим овим тешким данима, а то је чување 
Бокељског батаљона од даљег излагања ратним дејствима – прије 
него бесмислено ратовање у том моменту – као и његово залагање 
да се Бокељским борцима помогне да што даље оду из подручја 
оружаних сукоба током периода повлачења, да се не би излагали 

24 Ibid. стр. 71.
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непотребном ризику да буду заробљени као „заклети Аустријски 
војници“. У тим тешким тренуцима као да су Бокељи врло добро 
осјећали да се њихов батаљон налази у неправедној позицији у 
односу на црногорску војску, те се Нико, прво као представник (за-
ступник) а потом и неко вријеме као командир, очигледно старао 
да Бокеље по сваку цијену сачува од беспотребног ратовања, макар 
у тим тешким данима одступања војске према Албанији и Крфу. 

Управо након овог дијалога краљ Никола поставља Ника за ко-
мандира25 Бокељског батаљона, претходно упитавши Бокеље кога 
би они хтјели за командира, на шта су они одговорили да хоће 
Ника. Тада, како пише Лубурић на основу Никовог називања, краљ 
Никола је затражио од Ника да му да једну чету која ће га отпра-
тити до Медуа, односно до луке Сан Ђовани ди Медуа у Албанији 
близу Љеша, одакле је краљ требало да отплови даље у Италију. 
Нико је, пише Лубурић, тада „одредио Брајићку чету26, којом је ко-
мандовао Ђуро Ивов Ђаконовић, стари усташ из устанка против 
Аустрије 1882, те је отпратила краља Николу до Медуа“27. 

Као што је већ горе поменуто везано за Балканске ратове, Први 
самостални добровољачки батаљон, чији је Нико био припадник и 
који је већином био састављен од Бокеља, активно је водио борбе 
око заузимања луке Сан Ђовани ди Медуа и први је заузео ову 
луку дана 3. новембра 1912. године. Можда је то била пука коинци-
денција, а можда је краљ Никола видио неку посебну симболику 

25 Видјети Лубурић 1940, стр. 71, као и Лубурић 1938, стр. XVI.
26 Овај податак се можда у одређеној мјери поклапа са извором према којем је барјактар 

ове чете био Крсто Јовов Ивановић из Маина. О томе видјети Ивановић 2006.:„Краљ 
Никола и добровољци су се тако нашли заједно у Скадру. Од добровољаца форми-
ран је почасни батаљон са барјактаром Крстом Ивановићем, који је пратио краља од 
Скадра до Луке Сан Ђовани ди Медуа, одакле је краљ отпловио бродом за Бриндизи 
(Италија) и даље за Француску, 21. јануара 1916. године“. Међутим, на конференцији 
о Првом свјетком рату одржаној у Академји знања у Будви дана 7. новембра 2018. 
године, поједини присутни (између осталих и господин Владо Дапчевић) су усмено 
оспорили тврдњу господина Марка Ивановића о томе да је Крсто Јовов Ивановић био 
барјактар чете која је пратила Краља Николу до Медуа, јер по њиховом мишљењу 
није могуће да је неко из Маина био барјактар у Браићкој чети. Без улажења у 
проблематику питања везано за то да ли је Крсто Ивановић био барјактар Брајићке 
чете или није, једино што могу истаћи да постоји чињеница да су Нико Кажанегра, 
Ђуро Зеновић и Крсто Јовов Ивановић у истом временском периоду били чланови 
Општинског вијећа града Будве, 1911-1912. године, можда и касније. О томе видјети 
документ „Прегледница – Устројних података опћинског заступништва Будванског“ 
за 1911 и 1912 годину, бр 1719“, фонд бр.1 – UOB, арх. фасц. 77, Архив града Будве.

27 Лубурић 1940, стр. 71.
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у томе да га Бокељи отпрате до луке Сан Ђовани ди Медуа – исти 
(мање-више) они који су га, такорећи, тамо и довели28 само неколи-
ко година уназад током Балканских ратова.

Краљ Никола је из Сан Ђовани ди Медуа отпутовао даље ка 
Италији, док је Бокељски батаљон из Скадра кренуо ка Љешу, гдје 
су се 10. јануара срели са двије хиљаде Херцеговаца, и сви заједно 
одатле одступили прво ка Драчу, а потом ка грчком острву Крф, 
гдје су се прикључили српској војсци.

У појединим изворима29 стоји податак да су се на Крфу дваде-
сет шест бораца бившег Бокељског батаљона прикључили Српској 
војсци, међу којима је био и Нико Кажанегра заједно са још де-
вет Паштровића, четворо бораца из Будве, шесторо из Грбља, и 
по један из Котора, Брајића и Мојдежа. На овом списку Бокеља у 
оквиру српске војске стоји указано да је Нико Кажанегра имао чин 
потпоручника.

Нико је са осталим добровољцима из ових крајева са Крфа даље 
упућен на Солунски фронт гдје се заједно са добровољцима из 
ових крајева борио у српској војсци до побједе.

...
Везано за Ников живот након Првог свјетског рата можемо 

претпоставити да је уживао углед и славу у свом крају међу на-
родом, као и сви остали борци са Солунског фронта тог времена. 
За своје ратне заслуге био је почаствован бројним одликовањима, 
међу којима и Карађорђевом звијездом. Око 1924. године Нико се 
са Пржног преселио у Свети Стефан гдје је живио све до одласка у 
логор почетком Другог свјетског рата. Из периода између два свјет-
ска рата познато је да је Нико у једном периоду био предсједник 
Општине Паштровске – Управе Свети Стефан, и на тој функцији, 
највјероватније, и дочекао почетак Другог свјетског рата30.

28 Видјети Тришић 1937, стр. 73 . Увом запису се наводи да је краљ Никола својом 
јахтом допловио у Сан Ђовани ди Медуа одмах након његовог заузимања од стране 
Првог самосталног добровољачког батаљона, те да је и прије тога краљ са јахте пра-
тио борбена дејства која су се одвијала дуж обале.

29 Гулић 2015, стр. 147.
30 У једном управном акту од 18. јануара 1941. године, издатом од стране Општине 

Паштровске – Управе Свети Стефан, којом се надлежност за решавање управне ства-
ри упућује Управи у Петровцу, стоји да је Нико Кажанегра у својству предсједника 
Општине потписао тај документ. Видјети Вуковић 2003-2007, стр. 194.
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Године 1937. на Цетињу је организован свечани скуп поводом 
25-те годишњице од ступања Црне Горе у Први балкански рат и 
оснивања Првог самосталног добровољачког батаљона. У књи-
зи-споменици која је издата поводом тог догађаја31, наведено је да 
је Нико био члан организационог одбора овог свечаног скупа32, при 
чему је поред његовог имена наведено да је у том моменту био 
резервни мајор из Светог Стефана. 

Други свјетски рат, као што је поменуто, је затекао Ника на 
функцији предсједника Општине Паштровске – Управе Свети Сте-
фан. Будући у поодмаклим годинама, Нико није могао тако актив-
но да се ангажује у оквиру покрета отпора против окупатора, као 
што је то могао раније, али је дао пуну подршку том покрету. По-
четком рата бива ухапшен од стране италијанских власти, највјеро-
ватније из разлога што није хтио да сарађује са њима, те је послат 
на Цетиње, у Богданов крај, у логор. Нико Кажанегра се упокојио 
24. новембра 1942. године у италијанском окупационом логору на 
Цетињу.

Нико је велики дио свог живота посветио војној служби те је у 
том погледу био професионалац којем је примарни циљ био бор-
ба против окупатора. Није пуно марио за идеолошко-политичке 
подјеле у друштву које су биле веома заступљене у периоду пред 
почетак Другог свјетског рата. Када је почео Други свјетски рат на 
нашим просторима, Нико је дао подршку партизанском покрету 
отпора, не из идеолошких разлога, јер очигледно није био комуни-
ста, већ чисто из патриотских. Остао је патриота до краја живота – 
професионални војник који се храбро и неуморно бори за слободу 
свог народа.

31 Пун назив ове књиге-споменице/монографије је: Тришић, Јован, 1937, Споменица 
прославе 25 годишњице ступања Црне Горе у Први Балкански рат и оснивања Првог 
самосталног добровољачког батаљона у Црној Гори 1912 – 1937, Обод, Цетиње.

32 Тришић 1937, стр. 2.
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Прилог: Лубурић Андрија, Капитулација Црне Горе, Документи II, 
1940, одломак, стр. 69-72.

Одступање Бокешког добровољачког батаљона  
у доба капитулације Црне Горе
-по причању Ника Кажанегре-

У почетку европског рата одметнути Бокељи из Јужне Боке прихва-
те црногорско оружје и формирају свој бокешки баталион. Бројио 
је око 800 бораца. Имао је шест чета. Већином се налазио у Грбљу. 
Командант батаљона био је Ристо Хајдуковић-Црногорац. 

Божић 1915. године нашао је бокељски батаљон у Доњем Гр-
бљу. Батаљон је водио борбу са Аустријанцима 25. и 26. децембра 
до 10 увече, а тада је одступио по наређењу бригадира Ива Ђуро-
вића до на стару границу и задржао се на Мајсторима. Ту је осва-
нуо 27. децембра. Тај дан било је наређено и Црногорцима на томе 
дијелу Ловћенског фронта да одступају. Тада се Бокељи повуку на 
Обзовицу и ту заноће.

28. децембра увече Бокељи спреме Ника Кажанегра и Ђура Зе-
новића, бив. обласног управитеља Будве, на Цетиње, да упитају 
министра војног генерала Вешовића о ситуацији, пошто им је 
овакво одступање и напуштање Ловћена било врло сумњиво, те су 
се с разлогом бојали, да каквом издајом не падну Аустријанцима у 
руке. Они дођу у Цетиње око 11 увече. Генерал Вешовић се тог часа 
налазио код краља Николе у двору.

Идуће јутро (29. децембра) краљ Никола је са књегињом Ксенијом 
ишао на Ловћен. Тај дан иза подне Ђуро Зеновић буде примљен од 
краља и он му нареди да иде у Подгорицу, а да Нико Кажанегра иде 
на Обзовицу у свој баталион. Чим ми то рече Ђуро, прича Нико, ја 
одох код Краља Господара и рекох му: Господару, ено 800 Бокеља на 
Обзовицу, све заклетих аустријских војника. На то краљ рече: Зло би 
било да се ти људи заробе. Ја изађох из двора и одох у хотел.

Идућу вече 29. децембра дошао је перјаник код Ника и каза му, 
да га зове краљ. Тада је Нико с попом Митром Митровићем пошао 
код краља. Код њега је било много особа, прича Нико. Тада му је 
краљ рекао: „Биће добро ако Бог да! Послао сам преговараче у Ко-
тор, но ајде, Нико, на Обзовицу и кажи Приморцима да се по моме 
наређењу одмах упуте у Подгорицу. Немој који да се превари, да се 
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врати кући, да се види са својом фамилијом, да не би био заробљен.“. 
Ову наредбу примио је у 11 сати ноћу. Кажанегра је одмах кренуо 
своме баталиону и 30. освануо на Обзовици, те Бокељима саопштио 
краљеву наредбу. Тада Бокељи крену пут Подгорице, омркну на 
Кокоте, а освану 31. децембра у Подгорици. Ту се задрже два дана. 
2. јануара 1916. позвао ме, прича Нико, генерал Вешовић и рекао: 
„Нико, ође долазе аустријски парламентари, који достину од вас по-
знају, па добро би било да пређете у Тузи, а једна чета да пође да 
чува државне магацине на Плавници, пошто су те магацине напали 
Црмничани да их пљачкају.“

Чим су Бокељи примили ову наредбу отишли су у Тузи, а Горњо-
грбаљска чета на Плавницу да чува државне магацине. 4. јануара 
1916. увече око 9 сати Бокељима стиже наређење од министра вој-
ног генерала Вешовића да одмах иду у Скадар преко Хоцке Горе, а да 
ће Горњогрбаљска чета лађом бити превезена с Плавнице у Скадар. 
Бокељи пођу исту вече, идући дан освану на Кастратске Висове, а 
пред ноћ стигну у Скадар. Ту их дочека сердар Машан Божовић и 
нареди Нику, да одмах иде с Бокељима на Тарабош, да одатле штити 
оступницу Црногорске војске. Ја му на то рекох, прича Нико: Неће 
тамо ђаволи Бокељ, јер су ово заклети аустријски војници, па кога 
заробе објесиће. А камо ти она два баталиона регрута, што си их јуче 
распуштио да иду кући?

Кад је Нико одбио да изврши ово наређење, тада је војвода Божо 
Петровић, гувернер Скадра 6. увече наредио да се Бокељи оставе 
на миру и да им се да тајин и по шињел свакоме.

7. јануара 1916. поподне наредио је краљ Никола да се искупе Бо-
кељи и пофронте. Тада позове Ника к себи и упита, како су Бокељи. 
Нико му захвали на питању и замоли га, да Бокеље пребаце преко 
мора у Италију, одакле ће они ићи за Америку. На ово му рече краљ: 
„Какву Америку? Не треба нам Америка! Ја ћу вас пребацити преко 
мора, па ћемо се у прољеће вратити у Косово, да оремо оне равни-
це“. Затим се краљ окренуо војводи Божу, и наредио му да сваком 
Бокељу да по 10 перпера за дуван. Тада је упитао Бокеље, кога желе 
да им постави за командира. Они одговоре: „Ника, Господару“. На 
то краљ рече: „И ја сам то мислио, али сам желио чути вашу ријеч“.

 Послије тога, прича Нико, рече ми краљ: „Ноћас у 8 сати даћеш 
ми једну чету, да ме прати до Медова. А ти са осталим Приморцима 
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да подраниш прије зоре и кренеш за Медуо. Немој да те дан застане 
у Скадру. Ујутру ће доћи и 3.000 Херцеговаца па ћете заједно.“

 Тада је Кажанегра одредио Брајићку чету, којој је командовао 
Ђуро Ивов Ђаконовић, стари усташ из устанка против Аустрије 
1882, те је отпратила краља Николу до Медуа.

 Остатак баталиона је сјутри дан стигао у Љеш. Краљ је оставио 
Бокеље својој судбини и пошао у Италију са тридестак својих људи.

 10. јануара стигли су у Љеш и око 2.000 Херцеговачких добро-
вољаца, па су Бокељи и Херцеговци заједно одступили у Драч.

 Кад сам стигао на острво Лазарет на Крфу, прича Нико, примио 
сам од краља Николе овакву депешу:

„Нику Кажанегри
Команданту свих Бокешких добровољаца на Крфу
Крф.

Шаљем ви срдачан поздрав. Препоручујем ви слогу, љубав и 
стрпљење.
Кроз кратко вријеме ће те добити све што ви принадлежи.

Никола.“

Нико Кажанегра није се освртао на ову депешу, нити на разне 
поруке краља Николе, него је са добрим дијелом својих Бокеља 
ступио у Српску војску и херојски се борио на Солунском фронту 
за остварење вјековних жеља српског народа: слободу и уједињење 
свега Српства. 

 Андрија Лубурић
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Блажо KАЖАНЕГРА

ЛАЗАР И ИВАН КАЖАНЕГРА ЗА ВРИЈЕМЕ 
ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА И РЕВОЛУЦИЈЕ У 
ЦАРСКОЈ РУСИЈИ

Сматрам да је важно, овом приликом, у посебном, одвојеном члан-
ку поменути Лаза (Лазара) и Ива (Ивана-Јована) Кажанегру, које 
је Први свјетски рат затекао током њиховог школовања у Царској 
Русији, а потом и војне службе у Царској војсци. 

Из информација које смо добили од Лазовог и Ивовог брата-
нића – Ивана Кажанегре из града Сантијаго у Чилеу (Ivan Casanegra 
Prnjat), који се упокојио почетком јула 2018. године, може се сазнати 
не мало важних података o животима његових стричева у Царској 
Русији. Међутим, током самог процеса писања овог рада изненада 
су се појавиле неке важне чињенице о животу Лаза и Ива, наро-
чито у вези са Лазом, те се овај рад морао ревидирати у знатној 
мјери прије коначне публикације. Оно што је важно напоменути за 
Лазара Кажанегру јесте чињеница1 да је он за своје ратне заслуге у 

1 Војна документа у којима се помиње име Лазара Кажнегре су од недавно постала 
доступна у електронској форми на интернету, у оквиру пројекта под окриљем Ми-
нистарства одбране Руске Федерације (веб портала gwar.mil.ru) везаног за Велики рат 
1914 – 1918, при чему је направљена велика база података о учесницима овог рата 
у служби Царске Русије. У бази се може наћи Лазова војна књижица, односно војна 
службена биљежница за официре – „послужни списак“, у електронској форми, која се 
иначе у оригиналу налази у Војно-историјском архиву у Москви, како је указано на 
њеном омоту. У књижици је вођена евиденција о многим аспектима војне службе, те 
се помињу и одређени биографски подаци, хронологија напредовања у официрској 
служби, подаци о рањавањима, ордени које је добио, и слично. Видјети на интернет 
адреси: www.gwar.mil.ru .
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војној служби Царске Русије добио висока одликовања. Ови пода-
ци о Лазовим војним заслугама у Великом рату у Царској Русији, 
чини се, нису били познати никоме од његових блиских сродника 
и њихових потомака – па чак ни Кажанеграма у Чилеу са којима је 
провео много година заједно све до свог упокојења крајем седам-
десетих година прошлог вијека. 

....

Иван из Чилеа, који је вјероватно добио име по свом стрицу Иву – 
како наводи у електронском писму које је послао прошле године 
– сјећа се разговора са својим стрицом Лазом, Ивовим братом, у 
Чилеу током 50-их и 60-их година прошлог вијека. Лазо је неко-
лико пута заједно са њим дијелио успомене на догађаје из своје 
ране младости, током његовог и Ивовог школовања у Русији, а 
потом и службовања у Царској војсци. Ова казивања, која је Иван 
из Чилеа чуо од свог стрица Лаза, се у великој мјери поклапају са 
подацима из званичнх војних докумената – прије свега везано за 
Лазов живот.

Лазо Кажанегра је под срећним околностима успио да напу-
сти Русију за вријеме револуције и вратио се у Паштровиће, гдје је 
живио у периоду између два свјетска рата. У једном периоду је чак 
и обављао функцију начелника Управитељства Општине Паштров-
ске – Свети Стефан2. Тридесетих година прошлог вијека је отишао 
у Чиле, код свог брата Тома, који је тамо живио и радио3, гдје је и 
остао до краја свог живота. Управо су ови разговори са својим бли-
ским рођацима у Чилеу, у којима је Лазо дијелио своје успомене 
из Царске Русије, важан извор података за овај чланак о Иву и Лазу 
Кажанегри и њиховом доприносу у Првом свјетском рату.

Лазо (Лазар) Кажанегра се родио 6. маја 1893. године4, а Иво (Јо-
ван) родио се 2. јуна 1899. године. Обојица су се родили у Пржну, у 
Паштровићима, за вријеме аустроугарске владавине. Имали су још 

2 Видјети Лукетић 1997, чланак објављен у Приморским новинама, бр. 411. стр. 5.
3 Томо Кажанегра се, наводно, у Чилеу тада бавио трговином (увоз-извоз) разне робе, 

укључујући шећер, кафу, гориво, руде, итд. Могуће да је Лазов одлазак у Чиле тада дије-
лом био подстакнут и великом економском кризом тридесетих година прошлог вијека.

4 Ово је податак из анаграфа у манастиру Прасквица, за којег претпостављамо да је 
тачан. Међутим, у Лазовој војној књижици и повезаним документима пише на поје-
диним мјестима да се родио 1895., а на другим 1896. године. Иван из Чилеа је твр-
дио да је Лазо био рођен 1894. године. Важно је напоменути да су поменути датуми 
у главном тексту засновани на старом (Јулијанским) календару.
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два брата, Тома и Блажа, и три сестре – Еву, Андријану и Милицу. 
Иво и Лазо су, као веома млади, односно као дјеца, из Паштровића 
отишли у Русију на школовање, као стипендисти владе Краљевине 
Црне Горе – стипендије које су се давале уз подршку Царске Русије. 
Лазо је отишао у Русију око 1906. године, како тврди Иван из Чи-
леа. Међутим, за сада нисмо сигурни да ли је Иво отишао заједно 
са Лазом или коју годину касније5, с обзиром да је био млађи не-
колико година.

У почетку нисмо тачно знали које војне школе су похађали Лазо 
и Иво. Иван из Чилеа је тврдио да је Лазо војну школу похађао у 
Кијеву – што се показало као тачно – мада није био сигуран о којој 
се школи ради. Једино се сјећао да је та школа носила име по јед-
ном светитељу али се није могао сјетити по којем6. У почетку смо 
мислили да се ради о Николајевској артиљеријској школи, али су 
званична војна документа, која смо накнадно открили, потврди-
ла другачије. У Лазовој војној књижици („послужной списокъ“), 
односно војној службеној биљежници за официре, стоји наведено 
да је прво похађао Кијевски Владимирски кадетски корпус, па да 
је након тога прошао убрзани курс обуке на Михајловској артиље-
ријској школи у Санкт Петербургу (Михайловское артиллерий-
ское училище). На другој страни, имамо такође важан документ 
– школски дневник наставника Мансветова – који сведочи да је 

5 Поједини Кажанегри из Пржна тврде да су Лазо и Иво отишли у Русију око 1911-
1912. године - што може бити евентуално тачно само у погледу Ива. Дневник на-
ставника Мансветова, такође, потврђује да је Иво највјероватније 1911. године при-
ступио Сумском кадетском корпусу, с обзиром на то да је школске 1915/1916. године 
био ученик петог разреда. Интересантно је поменути и причу која је остала у Пржну, 
да је Иво непосредно пред одлазак у Русију, усадио једно дрво шипка. Овај шипак и 
дан-данас постоји, али је остало само стабло и нове младе стабљике.

6 Иван Кажанегра из Чилеа се сјећа да му је стриц Лазо причао да је студирао у Кијеву 
на академији која носи име једног светитеља, мада није био сигуран којег тачно. 
Тада сам му ја у одговору написао да сам нашао на интернету податак о двије вој-
не школе које могу носити назив по свецу: Николаевско артиљеријско училиште и 
Кијевски Владимирски кадетски корпус. При помену Николаевског артиљеријског 
училишта, Иван из Чилеа је написао да је могуће да је то била та школа, иако није 
био сигуран, с обзиром да се накнадно сјетио њиховог заједничког помињања Све-
тог Николе као свеца-заштитника породице Кажанегра, повезујући то са именом 
школе на којој су његови стричеви студирали. Ипак, Лазова војна књижица, односно 
„послужни списак“, као званични документ војске Царске Русије, сведочи да се Лазо 
прво школовао на Владимирском кадетском корпусу у Кијеву, а послије тога на Ми-
хајловској артиљеријској школи у Санкт Петербургу.
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Иван похађао Сумски кадетски корпус7, у граду Суми (Сумы) у 
данашњој Украјни, недалеко од Харкова. 

У почетку смо, такође, претпостављали да су Лазо и Иво похађали 
исте школе. Међутим, поменути документи нам откривају да су по-
хађали различите школе у различитим градовима некадашње Царске 
Русије: Лазар у Кијеву и Санкт Петербургу, а Иван у граду Суми. 

Врло је могуће да су прије Кијевских и Сумских војних шко-
ла, које су похађали одвојено, били заједно уписани у још једну 
војно-образовну установу – војну гимназију или слично – такође 
на територији Царске Русије, која није наведена у Лазовој војној 
књижици. Ово је нарочито могуће у случају да су заједно отишли 
у Русију око 1906. године. На полеђини једне њихове заједничке 
фотографије из Русије, на којој су носили исте униформе, стоји ука-
зано да је фотографија израђена у граду Орјолу (Орел), у Курској 
губернији, удаљеном од Кијева преко 500 километара. На фотогра-
фији није указана година израде, али ово може значити да су у том 
граду заједно били уписани на истој војној школи, с обзиром да су 
били и у истим кадетским, односно ђачким униформама8. 

По једној верзији која се могла чути од Кажанегри у Пржну, 
Лазо и Иво су похађали војну школу у Севастопољу. Ово може бити 
само дјелимично тачно, у случају да је на примјер, неко од њих, или 
обоје, био послат у Севастопољ ради неке допунске обуке на одређе-
но вријеме или томе слично9. 

7 Сумски кадетски корпус је основан 1899/1900. године у граду Суми у данашњој Украјни, 
у близини Харкова. До 1917 године, једанаест генерација кадета је дипломирало на овој 
школи, почев од 1907. године. Током грађанског рата у Русији овај корпус је пребачен 
прво у Кијев, потом у Одесу, а након тога на Крим. Корпус је даље са Крима пресељен 
(евакуисан) у Краљевину Југославију, у Бијелу Цркву, гдје и дан-данас постоји музеј 
или слична установа која сведочи о постојању овог корпуса. Изворни кадетски корпус у 
граду Суми је касније у Совјетско вријеме претворен у вишу војну образовну установу 
која и данас постоји и зове се „Сумска виша артиљеријска командна школа“. Детаљније 
о Сумском кадетском корпусу видјети Кремер 1955, Курилов 2014.

8 Постоји могућност да су Иво и Лазо заједно почели студије на неком кадетском 
корпусу у Орјолу или околини, па су касније из неког разлога пребачени у Кијев и 
Суми одвојено. У граду Орјолу постоји средња војно-образовна установа која се зове 
Орловски Бахтина кадетски корпус (Орловский Бахтина кадетский корпус), основана 
1843. године. Међутим, још увијек не можемо са сигурношћу тврдити да су Лазо и 
Иво били уписани у некој војној школи у граду Орјолу, иако постоји њихова зајед-
ничка фотографија израђена у том граду.

9 Иван из Чилеа се присјећа Лазове приче о његовом одласку на море 1911. године, го-
тово сигурно на Црно море, те и два поморска путовања: једно старом подморницом, 
заједно са колегама кадетима, а друго бродом чак до Тулона у Француској заједно са 
другим стипендистима војне школе.
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Лазо Кажанегра 

Лазо Кажанегра је, дакле, на основу података наведених у његовој 
војној књижици (послужном списку/службеној биљежници), прво 
похађао Владимирски Кијевски корпус на којем је дипломирао 
1914. године. Након тога је одмах наставио школовање као „јункер“ 
(„юнкер рядового званя“) на Михајловској артиљеријској школи у 
Санкт Петербургу коју је, како се наводи, завршио по убрзаном кур-
су обуке у условима ратног стања10 („положенiя объ ускоренной 
подготовке офицеров въ военное время“). Ово је очигледно било 
због тога што је Велики рат већ био у јеку па су студенте обучавали 
у оквиру убрзаних курсева са циљем да што прије буду спремни за 
службу на бојном пољу.

Дана 31. јануара 1915. године (по старом, Јулијанском кален-
дару), непуна два мјесеца након приступања Михајловској школи, 
Лазо је добио чин подофицира (унтер-офицер), а у септембру исте 
године је унапријеђен у чин заставника (прапорщик) по пољској 
лакој артиљерији. На фронт је послат у октобру 1915. године, те се 
наводи да је приступио бригади дана 3. октобра. Непосредно након 
тога по службеној дужности („командировка“) послат у град Ромни 
(данашња Украјна) ради довоза коња, што је временски потрајало 
два и по мјесеца. Постоји податак11 да је током 1915. године добио 
чин капетана, односно штабс-капетана („штабсъ-капитаны“).

У фебруару 1916-те је приступио 15-тој артиљеријској бригади, 
која је била у склопу 15-те пјешачке дивизије под командом ге-
нерала-лајтнанта Ломновског, након чега је одмах унапријеђен у 
чин потпоручника12. У том својству, као потпоручник, крајем маја 
мјесеца 1916. године, Лазо је учествовао у чувеној бици код града 
Луцка на фронту у Галицији, познатој као „Луцки пробој“13 (Луц-

10 Видјети документ „Полний послужной список прапорщика 15-и артиллерийской 
бригады Кажанегра“ од 14.11.2015. године. Копија документа у електронској форми 
је доступна на порталу gwar.mil.ru .

11 Видјети документ „Краткая записка служб младшаго офицера 3-й батареи 15-й Ар-
тиллерiйской бригады Лазаря Кажанегра ...“ од 20 септембра 1917. године.

12 У војној књижици је наведено да је 9. фебруара пребачен у 15-ту артиљеријску бри-
гаду, а да је 10. фебруара унапријеђен у чин потпоручника.

13 Видјети о томе Месснер 1968, Луцкий прорыв („Луцки пробој“). Аутор ове књиге, 
Јевгениј Едуардович Меснер (Месснер), је био начелник штаба 15. пјешадијске диви-
зије, у чији састав је улазила Лазова 15-та артиљеријска бригада. Након револуције 
Меснер је емигрирао у Краљевину Југославију и тамо је остао све до 1944. године. 
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кий прорыв), односно пробој генерала Брусилова14 („Брусиловский 
прорыв“), када је руска војска извојевала веома важну побједу у 
Великом рату. Лазо је учествовао на пробоју линије одбране ау-
стријске војске у селу Пелжа, Ровненска област (данашња Украјна), 
при чему је имао учешћа у војном подвигу који га је послије квали-
фиковао да добије високо војно одликовање – Оружје Светог Ђорђа.

У септембру (06.09.) исте године бива рањен на бојном пољу када 
га је гелер од гранате окрзнуо по глави – у боју са аустријском (или 
њемачком) војском код села Коритница, у данашњој Украјни, неда-
леко од града Ливова. Након тога је послат на лијечење у болницу 
(„лазаретъ“) при Кијевском удружењу („общины“) сестара милосрђа. 
На лијечењу је био 15 дана, од 10. до 25. септембра 1916. године.

Овај догађај везан за његово рањавање се у великој мјери поклапа 
са сјећањима Ивана из Чилеа који каже да је Лазо током Првог свјет-
ског рата служио као „командант“ (официр-потпоручник/поручник) 
артиљерије на бојишту негдје у Румунији – што је и највјероват-
није био случај током љета 1917. године, након отварања Румунског 
фронта. Иван из Чилеа пише да Лазо „умало није страдао када га је 
по глави окрзнуо гелер од њемачке гранате, док је посматрао не-
пријатеље кроз двоглед“. Послије тога се „два-три дана опорављао 
лежећи на сијену у (некој) штали“15. У Лазовој војној књижици (по-
служном списку) стоји наведено да је рањен у предјелу главе од 
гелера гранате („осколкомь гранаты въ область темяной кости“)16.

Био је професор војних наука, експерт, истакнути предавач, истраживач и аутор раз-
них књига и чланака из области војних наука. У периоду док је живио у Југослвији 
веома се посветио научно-истраживачком и предавачком раду. Касније се преселио 
у Аргентину, Буенос Ајрес, гдје се и упокојио 1974. године.

14 О генералу Брусилову и његовој војној тактици, видјети линк: https://hr.wikipedia.
org/wiki/Aleksej_Brusilov . Генерал Брусилов је био главнокомандујући 8-ме армије у 
чији састав је улазила Лазова 15-та пјешадијска дивизија, односно 15. артиљеријска 
бригада.

15 Видјети Кажанегра, Иван (Casanegra Ivan) 2017. Међутим, ово рањавање се није де-
сило на Румунском фронту, већ десетак мјесеци раније, у селу Коритница, у источној 
Украјни.

16 Видјети документ „Послужной список прапорщика Кажанегра“ од 24. септембра 
1915. године, допуњаван све до новембра 1917. године. У овом случају, казивање 
Ивана из Чилеа се у потпуности слаже са подацима из војне књижице (послужног 
списка). У књижици пише да је Лазо рањен 6. септембра 1916. године, те да је на 
лијечење у „лазарет“ отишао 10. септембра. Иван из Чилеа каже да се Лазо, након 
рањавања, два до три дана опорављао лежећи на сијену у некој штали, што се иде-
ално уклапа у временски период од момента рањавања 6. септембра и одласка у 
„лазарет“ 10. септембра, по основу података из књижице, односно послужног списка.
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Лазо је, према подацима из његове војне књижице, у октобру 
1916. године унапријеђен у чин поручника.

У јулу 1917. године, тачније између 10. и 16. јула, Лазо се још 
једном истакао као борац у биткама негдје на Румунском фрон-
ту17, за шта је у септембру исте године одликован орденом Светог 
Станислава 2. степена са мачевима, као и наградом „солдатский 
Георгиевский крест“, односно Крст Светог Ђорђа 4. степена18. 

У октобру 1917. године Лазо је добио 35 слободних дана, при 
чему је наведено да се у службу вратио пет дана прије истека рока. 
Отпуштен је 6. октобра, а вратио се 7. новембра 1917. године. Шта 
је радио ових тридесетак дана можемо само да нагађамо, при чему 
се може узети у обзир и могућност да је те слободне дане искори-
стио да се врати у домовину. У сваком случају, ово је хронолошки 
посљедња биљешка у његовој војној књижици.

Када је започела револуција, како наводи Иван из Чилеа, његова 
јединица се распустила, те је Лазо био принуђен да се повуче у Оде-
су гдје се у почетку скривао у некој гостионици. Међутим, усљед 
опште кризе и тешких услова живота био је принуђен да повремено 
шета улицама у потрази за храном, усљед чега једном приликом 
бива ухапшен од стране нових власти – што се, по свему судећи, до-
годило након формирања тзв. „Одеске совјетске републике“19. Било 
му је суђено заједно са осталим саборцима из Бијеле армије и прије-
тила му је смртна казна. Међутим, на његову срећу, један његов 
бивши саборац га је препознао и посвједочио за њега да је странац. 
Ово је било кључно да Лазо буде ослобођен сваке кривице и пуштен 
је на слободу, након чега се „безбједно“ вратио у домовину. 

Према казивању Кажанегри из Пржна, Лазо је из Одесе отишао 
на исток, па преко Сибира, гдје красноармејци још увјек нису били 

17 Румунија се 1916. године укључила у Први свјетски рат.
18 Видјети документ „Послужной список прапорщика Кажанегра“ од 24. септембра 

1915. године, допуњаван све до новембра 1917. године.
19 У јануару 1918. године у Одеси је била формирана тзв. „Одеска совјетска република“. 

Стварању ове републике претходиле су тродневне жестоке борбе између Kрасноар-
мејаца и припадника Бијеле армије у самом граду, гдје су на крају Kрасноармејци 
извојевали побједу уз помоћ ратних бродова. Може се наћи податак да је у Одеси у 
том периоду осуђено на смрт и погубљено око 400 официра Бијеле армије и сродних 
формација. Одеска совјетска република је престала да постоји у марту 1918. године, 
свега непуних два мјесеца од свог настанка, након окупације Одесе од стране ау-
строугарске и њемачке војске. Видјети више информација о томе на линку: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Одесская_советская_республика .
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заузели власт, жељезницом допутовао до Владивостока, па даље 
у Јапан – одакле је бродом дошао назад на Солунски фронт. Лазо 
се, по свему судећи, вратио из Русије током прољећа или љета 
(евентуално ране јесени) 1918. године, у периоду завршних борби 
пробоја Солунског фронта. Још увијек немамо прецизних података 
о томе да ли је учествовао у борбама на Солунском фронту, али 
постоји битан податак да је он, заједно са појединим другим офи-
цирима руске војске поријеклом са ових простора, у октобру 1918. 
године био примљен у редове српске војске и имао је чин резерв-
ног поручника20. 

Лазар Кажанегра је за своје ратне заслуге добио висока војна 
одликовања Царске Русије. У његовој војној књижици (послуж-
ном списку) стоји наведено да је добио сљедећа одликовања: 
Георгијевско оружје (Оружје Светог Ђорђа), Георгијевски крст 
4. степена (Крст Светог Ђорђа), потом орден Светог Владимира 
4. степена са мачевима и машном, орден Светог Станислава 2. 
степена са мачевима, те након тога и исти орден 3. степена са ма-
чевима и машном, као и орден Свете Ане 3. степена са мачевима 
и машном; такође у војној књижици је наведено да је од стране 
српског краља одликован Српским Орденом Бијелог Орла са ма-
чевима 4. степена21.

У указу Министарства војног о додјели војних одликовања, при 
чему је Лазо одликован наградом Оружје Светог Ђорђа (Георгиев-
ское оружие), заједно са појединим другим борцима разних бри-
гада, стоји и укратко описан Лазов војни подвиг који га је квали-
фиковао за ово одликовање. У указу који носи датум 28. јуна 1917. 
године, у дијелу који се односи на Лаза, пише сљедеће:

20 Видјети Денда 2018, стр. 121: „Након пробоја Солунског фронта примљен је и један 
број активних руских официра српске националности који су у Русији завршили војне 
школе као питомци из Србије и Црне Горе а затим се активирали у руској Царској 
армији. ...Из тог статуса су средином октобра 1918. године примљени у чину коњичког 
потпоручника свршени питомац Суворовске кадетске школе и бивши потпоручник 
руске војске Божидар Ракић, артиљеријски потпоручник Константин Саватијевић, 
иначе свршени питомац Михајловске артиљеријске школе и пређашњи артиљеријски 
потпоручник руске војске, као и пређашњи поручник руске војске Лазар Илијин Кажа-
негра, овај последњи у чину резервног поручника“

21 Овим признањем од стране српског краља је одликован још док је био у Русији, од-
носно дана 23. јула 1917. године. Видјети документ „Послужной список прапорщика 
Кажанегра“ од 24. септембра 1915. године, допуњаван све до новембра 1917 године.
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„15, Лазару Кажанегри, за то што је у борбама 23. и 
24. маја 1916. г., у селу Пелжа, имавши чин потпоручни-
ка, млађи официр треће чете назначене бригаде, налазећи 
се на предњем осматрачком пункту, у сфери дејствујуће 
артиљеријске, топовске и оружане паљбе и усклађујући 
паљбу чете, прецизном паљбом разрушио жичане ограде 
и уништио топове и минобацаче противника, чиме је дао 
могућност 3. батаљону Замосцев да постигне велики успјех 
над непријатељем.“22

У војној књижици је наведено да је награду Крст Светог Ђорђа 
(Георгиевский крест) 4. степена добио за војне заслуге из ратних 
дејстава која су се одиграла 15. јула 1917. године. У књижици (по-
служном списку) није наведен податак о томе гдје се одиграла 
ова битка, али на основу података из повезаних извора можемо са 
великом сигурношћу тврдити да се то догодило негдје на Румун-
ском фронту23.

...

Након повратка у домовину, Лазар је мирно проживио период 
између два свјетска рата, очигледно не причајући пуно о својим 
одликовањима из времена службовања у војсци Царске Русије. Из 
једног документа24 можемо сазнати да је Лазо Кажанегра у једном 
периоду (око 1926. године) вршио јавну функцију као начелник 
Управитељства Општине Паштровске Свети Стефан. Негдје триде-
сетих година прошлог вијека је напустио свој родни крај и отпуто-
вао у Чиле код свог брата Тома. Како се касније испоставило, то је 
била „карта“ у једном смјеру. 

22 Видјети документ „Приказъ временнaго правительства Армiи и Флоту о чинахъ 
военныхъ“ од 28. јуна 1917. године. Документ је доступан на порталу gwar.mil.ru. 
Превод горе наведеног текста са руског језика урадио аутор овог чланка Б. К. (уз 
помоћ А. К.). Поменути датуми (23. и 24. мај) су рачунати по старом (Јулијанском) 
календару.

23 Као прво, Иван из Чилеа је тврдио да му је Лазо причао да је ратовао на фронту у 
Румунији. Као друго, могу се наћи подаци о томе да су поједини виши официри из 
Лазове 15. пјешачке дивизије и 15. артиљеријске бригаде, као нпр. поменути Меснер, 
учествовали на Румунском фронту током љета 1917. године.

24 Видјети Лукетић 1997.
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За сада немамо пуно података о његовом животу у Чилеу, али 
знамо да је већи дио свог живота у тој земљи провео у граду Вал-
параисо, гдје се и наводно бавио приватним пословима. Иван из 
Чилеа се сјећа да је Лазо увјек носио џепни сат којег је сачувао још 
од доба школовања у Царској Русији25. Познато је такође да се није 
женио. Интересантно је поменути и податак26 да је током Другог 
свјетског рата (1944. године) био члан управе и секретар организа-
ције под називом „Југословенска народна одбрана на Пацифику“, 
која је углавном окупљала људе поријеклом са простора цијеле 
Југославије у емиграцији у Јужној Америци. 

Лазар Кажанегра се упокојио 1. децембра 1977. године у граду 
Валпараисо у Чилеу. Његове војне заслуге из Великог рата су нам 
постале познате више од четрдесет година након његовог упо-
којења, односно сто и неку годину након самих тих догађаја.

Да ли је Лазо био скроман човјек па није хтио пуно да го-
вори о својим војним одликовањима? Можда након свих ратних 
страхота које је прошао у Русији, уједно и потресен страдањем 
свог брата Ивана, сматрао је да о таквим стварима не треба пуно 
говорити, водећи се прије свега мислима о бесмислу рата и сма-
трајући да је мир међу људима и народима истински циљ којем 
треба тежити. 

Иван (Јован) Кажанегра 

Лазов брат Иван (крштено име Јован) – Иво – је страдао током ре-
волуције, крајем 1917. или током 1918. године, а могуће и касније. 
Као што је речено, дуго нисмо били сигурни коју школу је Иван 
похађао. Међутим, током писања овог рада случајно смо на интер-
нету пронашли фотографију школског дневника са Сумског кадет-
ског корпуса за 1915/1916 годину – дневник наставника Мансвето-
ва27 – у којем је наведено име Ивана Кажанегре као ученика 5-ог 

25 Овај сат је купио у Тулону 1911. године, на поморском путовању заједно са колегама 
стипендистима. Кажанегра (Ivan Casanegra Prnjat) 2017.

26 Видјети Антић 1986, стр. 58.
27 Петар Северјанович Мансветов (1880-1916) је био предавач на Сумском кадетском 

корпусу. Имао је титулу кандидата физико-математичких наука. Упокојио се у Јалти 
1916. године.
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разреда (пето-два)28. Овај документ на први утисак дјелује не пуно 
битан, али у суштини је то за сада једини (да кажемо) званични 
документ којим располажемо, а који на одређени начин свједочи 
о животу Ивана Кажанегре у Русији. Управо због тога је овај до-
кумент од неизмјерне важности за нас који настојимо да сазнамо 
што више тачних података о Ивану Кажанегри и његовом животу 
у Царској Русији. Све остало што знамо се заснива на казивањима, 
која такође имају одређену историјску вриједност и снагу.

На основу увида у дневник, може се утврдити да је школске 
1915/1916. године Иван био ученик петог разреда (одјељење V-2 – 
пето-два)29. Сходно томе, он је требао да дипломира 1918. године30. 
Међутим, с обзиром да постоји податак31 да су два његова друга 
из разреда, Владимир Асејев и Владимир Рачински, дипломирали 
1917. године32, постоји могућност да је и Иван дипломирао 1917. 
године. Након тога, на љето или касније, Иван се, изгледа, вратио 
у Паштровиће, што би се поклопило са причом Ивана из Чилеа, на 
основу Лазових казивања, да су се Иван и његов брат Томо (отац 
Ивана из Чилеа) срели негдје током или након 1917. године. По 
свему судећи, то се највјероватније десило у Паштровићима или 
негдје у близини. Иво је тада изразио жељу да се бори на страни 
Бијеле армије која је у том моменту била надмоћнија у борбама 
против бољшевика. Томо је покушао да га разувјери, говорћи му 
„да не треба пуно да се мијеша у турбулентну ситуацију у Русији 
јер је Русија сама довољно јака да преброди кризу у којој се налази 
– гледајући на Русију више као на континент него на засебну држа-

28 Аутор овог рада је веома захвалан господину Николају Курилову, из града Суми, 
који је поставио фотографију овог школског дневника на интернет форум Сумске 
војне школе (svaku.ru/forum) и тако нам омогућио – потпуно непланирано – да сазна-
мо тачну информацију о томе гдје се Иво школовао. Господин Курилов је и сам 
дипломирао на Сумској вишој артиљеријској командној школи 1974. године (која је 
de facto насљедница некадашњег Сумског кадетског корпуса), а сада је мајор у пен-
зији. Аутор је, такође, г-дину Курилову неизмјерно захвалан за сву подршку и помоћ 
током писања овог рада.

29 Ова школа је имала седам разреда. По свему судећи, Иво је највјероватније започео 
школовање на овом кадетском корпусу 1911. године.

30 Курилов 2019.
31 Курилов 2014, стр. 122-123, 153; Курилов 2019. Аутор овог рада је за ове тврдње и 

претпоставке имао помоћ господина Николаја Курилова. Међутим, господин Кури-
лов тврди да постоји могућност да овај податак није тачан.

32 То је била и посљедња генерација дипломаца на овом корпусу у граду Суми прије 
његове даље евакуације у Кијев, потом у Одесу, те након тога на Крим.
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ву“33. Иво га није послушао те је одлучио ипак да се врати у Русију. 
Након тога знамо да је погинуо – или крајем 1917. или током 1918. 
године, можда и касније – али не можемо још са сигурношћу твр-
дити тачно када, гдје и на који начин се то догодило.

У једној књизи (зборнику) о питомцима Сумске кадетске школе, 
аутора Сергеја Кремера34, такође дипломца ове школе, на списку 
страдалих кадета стоји указано име Николаја Кажанегре35. По све-
му судећи ово се највјероватније односи на Ивана, с обзиром да су 
ови спискови састављани на основу сјећања кадета36 расијаних по 
свијету, дуго година након свих ових догађаја. Ова књига уједно 
представља важну литературу за истраживање података везаних 
за кадете дипломце Сумског кадетског корпуса који су тамо сту-
дирали за вријеме Великог рата и раније. У књизи има појединих 
података о оружаним борбама између припадника Бијеле армије 
и бољшевика у периоду Грађанског рата, али ништа још јасно не 
упућује на евентуално Ивово учешће у тим борбама. 

На основу свих података којима располажемо за сада у погледу 
тога како је Иван страдао, можемо истаћи да оквирно постоје двије 
верзије. Иван из Чилеа, на основу Лазових сјећања, каже да је Иван 
страдао усљед борби коју је његова јединица водила са бољше-
вицима (црвеноармејцима) у близини неке велике ријеке – Дње-
пра, Дњестра или Волге. У једном моменту, током борби, читава 
јединица је била опкољена противничком војском, те је Иво био 
принуђен да скочи у хладну ријеку и преплива на другу страну. 
Послије тога, добио је тешку прехладу са којом се није могао избо-
рити те је убрзо и преминуо.

На другој страни имамо казивања Кажанегра у Пржну који су 
од раније чули причу да је Иван страдао током револуције, када 
га је неки „мужик“, припадник револуционарног покрета, ударио 
неким оштрим предметом по глави и на мјесту га усмртио. 

33 Кажанегра, Иван (Ivan Casanegra Prnjat), 2017. (превод са енглеског урадио Б.К.).
34 Видјети Кремер 1955. Аутору овог рада је на овај извор указано од стране господина 

Николаја Курилова.
35 Видјети Кремер 1955, на крају ове књиге има „Списак кадета: палих смрћу храбрих, 

умрлих и убијених“. Такође видјети Курилов 2014, стр. 173. На овом списку се налазе 
и имена младића који су очигледно такође били са ових простора: Раде Радовић (Раде 
Радович), двојица Мијушковића (Мiушкович) без указаних имена, као и Жибкович и 
Кристич (могуће Живковић и Кристић или Крстић) такође без указаних имена.

36 Курилов 2019, приватна кореспонденција путем електронске поште.
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Као што је већ поменуто, у књизи Сергеја Кремера постоји 
списак страдалих кадета али се скоро нигдје не помиње гдје и 
како су страдали ови кадети. Међутим, на другим мјестима у 
релевантној литератури37 која се бави догађајима везаним за пе-
риод револуције, може се наћи податак о томе да је један кадет 
Сумске школе, са презименом Сајманов, дана 11. марта 1919. го-
дине страдао у граду Суми тако што му је један црвеноармејац 
задао смртоносан ударац у главу неким оштрим предметом. 
Претходно је био ухапшен због ношења униформе Царске војске, 
јер је одбијао да је скине. Истог дана је мучен и потом погубљен 
капетан (штабс-капитан) Мозговој јер је такође одбијао да скине 
своју униформу и није хтио да се повинује новим властима. Ови 
догађаји и начин на који су страдали кадет Сајманов и капетан 
Мозговој се у некој мјери поклапају са причом о томе да је Иван 
страдао од посљедица ударца оштрим предметом, која се прича 
међу Кажанеграма у Пржну. 

Да ли је могуће да је Иво Кажанегра страдао на сличан начин 
као кадет Сајманов или капетан Мозговој? Не можемо још са си-
гурношћу тврдити, али верзија која потиче из Пржна сугерише да 
је то донекле могуће. На другој страни, верзија коју је испричао 
Иван из Чилеа такође звучи убједљиво те је врло могућа. Иво је, 
теоретски гледано, могао учествовати у ратним дејствима крајем 
1917. године и касније, с обзиром на то да је грађански рат у Ру-
сији трајао све до 1922. године. Врло је могуће да се Иван у не-
ком моменту прикључио неком од добровољачких одреда Бијеле 
армије који је потом учествовао у биткама са црвеноармејцима, 
јер је таквих сукоба, по свему судећи, било пуно. Један од Ивових 
другова-кадета из истог разреда, Владимир Асејев (Ассеев), којег 
смо већ поменули, се 1918. године прикључио тзв. Добровољачкој 
армији, а сличан податак се може наћи и за Владимира Рачинског 
(Рачинский), такође Ивовог друга из разреда38. Исто тако, један од 
дипломаца Сумског корпуса, Николај Фјодоровски, у својим писа-
ним мемоарима наводи да је био тешко рањен код Кијева 1919. 

37 Видјети књигу Красный террор в годы гражданнской войни 2004, засновану на доку-
ментима посебне комисије која је истраживала злочине за вријеме грађанског рата 
у Русији након револуције. Аутору је на овај извор указано од стране господина Ни-
колаја Курилова.

38 Видјети Курилов 2014, стр. 122-123, 153; 2019.
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године приликом повлачења Добровољачке армије39. Дипломац И. 
Иванов наводи да је у јануару 1918. године његов Трећи коњички 
корпус негдје у околини Кијева био приморан да пређе залеђену 
ријеку Дњепар40. Такође, бивши кадет Алексеј Сериков, у својим 
сјећањима помиње напредовање Добровољачке армије ка Москви 
јула 1919. године, након заузимања Харкова41. Врло је могуће, да-
кле, да је и Иво кренуо њиховим стопама, положивши на крају жи-
вот служећи Царској армији.

Било како било, оно што можемо претпоставити јесте то да се 
Иван негдје 1917. или 1918. године вратио кући у Паштровиће из 
Русије, гдје се срео са братом Томом. Томо је покушао да га раз-
увјери у намјери да се поново врати у Русију, али Иван га није 
послушао. Очигледно да је осјећао војничку и моралну дужност да 
се поново врати и дијели судбину заједно са својим друговима са 
Сумског кадетског корпуса, иако је могао да остане код куће – што 
је на крају и платио животом. Овај његов повратак у Русију, упркос 
могућности да остане кући, вјероватно може представљати добар 
примјер војничког морала.

Не знамо тачно гдје се налази његов гроб, мада Иван из Чилеа 
сматра да његову „коначну судбину“ треба истраживати у долинама 
ријека Дњепра, Дњестра или можда Волге, тако и да је врло могуће 
да се тамо негдје налази његова гробница. На другој страни, уколико 
би се испоставило да је страдао од ударца оштрим предметом зада-
тог од стране једног револуционара, тада је врло могуће да се његов 
гроб налази негдје у околини града Суми у Харковској области.
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Dr Miroslav LUKETIĆ

MOJI PRECI U VELIKOM RATU

Jubilej Stogodišnjica završetka Prvog svjetskog rata, koji je trajao od 
1914. pa sve do 1918. godine i po svojim razmjerama i posljedicama 
prevazišao sve dotadašnje ratove, slavi danas, Evropa, Amerika i mno-
ge druge zemlje širom svijeta, koje su bile pobjednice u ratu. Za Boku 
Kotorsku, uključujući Opštinu Budvu i Opštinu Sveti Stefan, rat u naro-
du poznat pod imenom Veliki rat, označio je kraj viševjekovne domina-
cije stranih sila na ovim prostorima.

Kada se početkom rata 1914. godine аustrijska vojska povukla iz 
Budve, zajedno sa vojskom otišao je jedan dio žitelja Budve, katolika, 
koji su se izjašnjavali kao Hrvati. Crnogorska vojska, sa knjazom Petrom, 
komandantom Lovćenskog odreda, zaposjela je naš kraj i linija fronta je 
ustanovljena u Grblju. Sa velikim oduševljenjem naš narod je dočekao 
crnogorsku vojsku uvjeren da će saveznici pobijediti, da će biti ostvaren 
san o oslobođenju i ujedinjenju našeg kraja sa Srbijom i Crnom Gorom.

Oko dvije hiljade dobrovoljaca iz našeg kraja, koji su bili građani 
Austrougarske monahije, borilo se u sastavu crnogorske vojske. Kada 
je početkom 1916. godine Crna Gora kapitulirala, dobrovoljci u crno-
gorskoj vojsci nijesu smjeli čekati povratak austrijske vlasti, već su se 
pridružili srpskoj vojsci koja je odstupala preko Albanije i u njenom 
sastavu borili se na Solunskom frontu sve do konačne pobjede.

Organizatori naučnog skupa Narodna biblioteka i Paštrovski alma-
nah žele i očekuju da učesnici skupa na dokumentovan način prikažu 
borbu naših predaka, da im na dostojanstven  način izrazi zahvalnost za 
junaštvo, žrtve, pregnuća i izvojevanu slobodu.

Moja je namjera da sa ovim prilogom prikažem učešće mojih pre-
daka - dobrovoljaca u Velikom ratu; da kažem da se ponosim njima; da 
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im izrazim zahvalnost; da ne dozvolim da se njihove žrtve i ispoljeno 
rodoljublje zaboravi.

Neveliko bratstvo Luketića, čiji se potomci prvi put spominju u 
paštrovskim ispravama krajem šesnaestog vijeka, među prvima su se 
iz Vrbe doselili u Sveti Stefan; odatle se moj đed Stijepo, osamdese-
tih godina devetnaestog vijeka, preselio u Budvu. Tu su se rodili moj 
otac Luka i stric Petar. U vrijeme austrougarske vladavine Luketići u 
Budvi su se isticali rodoljubljem i pripadali su srpskom nacionalnom 
krugu. Srpska čitaonica radila je u kući moga đeda Toma Luketića, tu 
su se okupljali Paštrovići i drugi koji su djelili ista nacioalna osjećanja 
i izražavali otvorenu težnju za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda 
Boke Kotorske, Crne Gore i Srbije.

U radu Srpske čitaonice i njenom usmjerenju ka ostvarenju nacio-
nalnog programa srpskog naroda, veoma aktivnu ulogu je imao Špiro 
Luketić, brat od strica moga oca Luke. Špiro je rođen 1893. godine na 
Svetom Stefanu i austrijske vlasti su ga regrutavale u austrijsku voj-
sku. Kada je izbio rat njegova jedinica je upućena na front prema Srbiji. 
Prvom prilikom Špiro je uspio da prebjegne i da stupi u redove Srpske 
vojske koja se hrabro borila i odolijevala agresiji Austrije. U ogorče-
nim borbama koje su vođene 1915. godine Špiro je poginuo kao vojnik 
srpske vojske. Ne zna mu se grob, sahranjen je negdje u zajedničkoj 
grobnici. Paštrovići su podigli Spomen česme u Podličku, na Svetom 
Stefanu i isklesali na njoj i Špirovo ime.

Moj otac Luka Luketić, rođen je u Budvi 1885. godine, tu je zavr-
šio osnovnu školu. Kao omladinac isticao se rodoljubljem javno isticao 
antiaustrijsko opredjeljenje. Pripadao je krugu nacionalista koji su se 
okupljali oko Srpske čitaonice u Budvi. Neko vrijeme radio je u Americi 
i Meksiku i poslije povratka kući pomagao svome ocu u obavljanju tr-
govačkih poslova. Austrijske vlasti su ga evidentirale kao izrazitog srp-
skog nacionalistu. Kada je Crna Gora 1914. ušla u rat i ovladala Budvom 
on se javio kao dobrovoljac u crnogorsku vojsku. Poslije pada Lovćena 
i raspuštanja crnogorske vojske odstupio je sa drugim dobrovoljcima. 
Poznato je da su se austrijske vlasti žestoko obračunavale sa rodoljubi-
ma koji nijesu odstupili; više njih je internirano, a sedmoricu Paštrovića 
vlasti su strijeljale u Herceg Novom. Tako je i Luka, u odsustvu, bio 
optužen za veleizdajstvo i osuđen na smrt. Luka se u Medovi u Albaniji, 
sa grupom Paštrovića uspio ukrcati na italijansku lađu i prebaciti se 
u Italiju. Iz Italije je otišao u Švajcarsku, tamo boravio kraće vrijeme 



323

ЗБОРНИK 

i došao na Solunski front. Kao dobrovoljac pridružio se srpskoj vojsci 
i u Solunu je radio na poslovima snabdijevanja srpske vojske. Poslije 
završetka rata vratio se u Budvu i radio kao trgovac.

Petar Luketić, moj stric, rođen je u Budvi 1882. godine. Tu je završio 
osnovnu školu i pohađao Gimnaziju u Kotoru. Veoma mlad otišao je u 
Ameriku, tamo nastavio školovanje, završio koledž i studirao na Univer-
zitetu u Arizoni. Prije Svjetskog rata vratio se kući i aktivno učestvovao u 
političkom i društvenom životu Budve. Bio je dobrovoljac u crnogorskoj 
vojsci i poslije kapitulacije Crne Gore odstupio preko Albanije i došao na 
Solunski front. U Solunu je kao američki građanin i oficir radio u ame-
ričkom Crvenom krstu. Poslije završetka rata, kao američki predstavnik 
Crvenog krsta radio je u Dubrovniku, a zatim prešao u Crnu Goru i kao 
rukovodilac američkog Crvenog krsta za pomoć djeci organizovao da se u 
vrijeme velike posljeratne nemaštine preko Crvenog krsta isporuči velika 
količina pomoći crnogorskoj djeci. Petar je inicirao i pomogao da se preko 
Crvenog krsta dodijele veća sredstva za izgradnju Gimnazije u Podgorici 
i položio kamen temeljac zgrade Gimnazije. Bio je veoma ugledan i obra-
zovan čovjek koji je između dva rata radio kao jedan od direktora hotela 
Boka u Herceg Novom i bio predsjednik Opštine Budva. Njegovo rodolju-
blje pokazao je i u toku Trinajestojulskog ustanka: poslije poraza fašista u 
borbi na Brajićima 18. jula 1941. godine, italijanski pukovnik, komandant 
mjesta naredio je da se skine Spomen ploča iznad gradskih vrata koja je 
postavljena u znak zahvalnosti Srpskoj vojsci koja je oslobodila Budvu 
8. novembra 1918. godine. Kao predsjednik Opštine Budva on se obratio 
pukovniku riječima: „Vidite li mletačke simbole u bedemima Budve, njih 
naš narod nije dirao, mada su oni nama tuđi. Vi, kao predstavnik jedne 
kulturne zemlje naređujete da se u našoj zemlji digne naš simbol oslobo-
đenja.“ Njegove riječi uticale su na komandanta da odustane od skidanja 
ploče i ona je tada bila spašena. U toku rata Petar je bio član ilegalnog 
NO odbora Budve i poslije oslobođenja 22. novembra 1944. godine prvi 
predsjednik Opštine.

Moj đed Ivo Vuković, majčin otac, i njegov nastariji sin Niko, moj 
ujak, nosioci su Balkanske spomenice. Oni su bili dobrovoljci u crno-
gorskoj vojsci, a poslije sloma Crne Gore, zajedno sa svojim rođakom 
Radom Vukovićem i grupom dobrovoljaca iz Paštrovića pridružili se 
srpskoj vojsci i sa njom preživjeli albansku golgotu. U Valoni, luki na 
jugu Albanije, savezničkim brodovima prebačeni su na Krf. Oboljeli 
su od tifusa i prebačeni na ostrvo Vid, poznato kao mjesto stradanja 
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nekoliko hiljada srpskih vojnika čija su tijela morala biti bačena u more 
u Plavu grobnicu. Đed Ivo je bio toliko bolestan da su ga izdvojili u 
grupu neizlječivih i spremali se da ga bace u more. Spasio ga je njegov 
brat Jovo Vuković. Vidjevši da je Ivo još živ izdvojio ga je i spasio da ga 
ne bace u more.

Biografija dr Jova Vukovića je veoma uzbudljiva. Završio je Gimna-
ziju u Kotoru i nastavio studije medicine u Beču. Iz Beča je došao u 
Crnu Goru da se bori za slobodu. U Budvi je u sastavu crnogorske vojske 
obavljao medicinsku službu, drugovao sa knjazom Petrom, ali je zbog 
svađe sa njegovim ađutantom, kojega je izazvao na dvoboj, napustio 
crnogorsku vojsku i kao dobrovoljac stupio u redove Srpske vojske. Za-
jedno sa Srpskom vojskom odstupao je preko Albanije i tu se i sreo 
sa bratom Ivom i sinovcem Nikom. Na Solunskom frontu u procesu 
protiv Apisa i njegovih saradnika, svjedočio je u njihovu korist i zato 
mu je Srpska vlada zabranila da se vrati u domovinu. Otišao je u Italiju; 
u Bolonji diplomirao i postao hirurg. Živio je u Netunu, oženio se sa 
Italijankom i dobio dvije kćerke. Kao ratni hirurg boravio je u Abisiniji 
i Španiji u činu pukovnika. Poslije Drugog svjetskog rata jugoslovenske 
vlasti su mu dozvolile da dođe u Jugoslaviju ali se razbolio i u Netunu 
umro. Tamo je i sahranjen.

Đed Ivo i ujak Niko su poslije oporavka prebačeni u Solun i postali 
borci Moravske divizije. Učestvovali su u bitkama na Kajmakčalanu i 
prošli slavni put ove divizije oslobađajući zemlju.

Milo Franićević, rođeni brat–jedinac moje babe Andje Vuković, ro-
đene Franićević iz Kastel-Lastve, današnjeg Petrovca, bio je dobrovoljac 
u Američkoj vojsci. Poginuo je posljednjeg dana rata u velikoj bici koja 
je vođena na Verdenu u Francuskoj. Sahranjen je na groblju poginulih 
američkih vojnika u Francuskoj. Baba Anđe i njena sestra Stane Suđić 
išle su 1938. godine da posjete njegov grob.
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Đorđe V. GREGOVIĆ

SJEĆANJA PAŠTROVIĆA NA VELIKI RAT  
/iz knjige SJEĆANJA I, koju je 1998. godine objavio  
ODBOR ZA SAKUPLJANJE ISTORIJSKE GRAĐE O PAŠTROVIĆIMA, 
Petrovac-Sv.Stefan/

Prva knjiga Sjećanja je primjer kako se jedna, u praksi donekle zapo-
stavljena naučna metoda može iskoristiti da se reanimira određeni 
period u istoriji. Akademici Miroslav Pantić i Radomir Ivanović, kao 
i predsjednik Odbora za sakupljanje istorijske građe o Paštrovićima 
Uroš Zenović, u redakciji ovog izdanja su prikupili oko stotinu pisa-
nih i usmenih ispovijesti Paštrovića. Koristivši metodu intervjua u radu, 
uspjelo se sačuvati neposredno životno iskustvo, vjerodostojno i teško, 
tragično i optimistično u isti mah. Gotovo sve te ispovijesti mogu biti 
romani i velike životne priče. Sudbine i hronike. Veliki filmski spektakli 
koji nikada nijesu snimljeni.

Kada danas imamo saznanje da gotovo niko od intervjuisanih nije 
više među živima – to ovoj pomalo zaboravljenoj knjizi daje drugačiji 
kontekst u naučnom, ali i vrijednost u ljudskom pogledu.

Ovo izdanje revitalizuje i jedan tradicionalni način prikupljanja građe i 
očuvanja istorijske svijesti. Prisjetimo se tako putovanja Vuka Karadži-
ća i bilježenja ljudskih naravi, običaja i umotvorina, prisjetimo se i Lju-
bišinih pripovijesti sakupljenih iz naroda, kao i pisanja drugih kojima 
danas možemo zahvaliti za doživljaj slike nekog vremena i događaja 
koji su ga odlikovali (Antun Kojović, Simo Matavulj i drugi). Upravo u 
tom segmentu je sadržinska i empirijska vrijednost memoarske građe 
objavljene u prvoj knjizi Sjećanja.

Nažalost, nije se poslije ovog obimnog posla krenulo u realizaciju 
II knjige Sjećanja, kako je prvobitno bilo zamišljeno. Da jeste, imali 
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bismo pred nama još sačuvanih riječi o prošlosti, gorkih, patetičnih ali 
i uzbudljivih – o ratovima, pojedincima, događajima, vremenu koje više 
nije isto i nikada neće biti isto. 

Oprostićete mi što sam po sopstvenom izboru, ponesen intrigan-
tnim detaljima nečijeg sjećanja, izabrao tek nekoliko upečatljivih kazi-
vanja u kojima sam vidio širu predstavu toga doba, uvjerljive događaje 
koji mogu ponuditi drugačiji rakurs u razmišljanju.

ĐURO MITROV VUKOVIĆ, SPASO BLAŽOV ANDRIĆ, MARKO MI-
LOV GREGOVIĆ, NIKOLA IVOV ZENOVIĆ, IVO MARKOV MIDŽOR, 
BOŽO SIMOV MITROVIĆ, MILORAD UROŠA PERAZIĆ, LJUBO MATOV 
RADOVIĆ, PETAR VASOV RAĐENOVIĆ, BOŠKO NIKOV SRZENTIĆ, 
LUKA NIKOV ČUČUK, NIKO LUKIN ČUČUK u svojim su kazivanjima 
prenijeli porodične priče utkane u ambijent Velikog rata. To je pouzda-
na ali i često neprovjerljiva istorijska čitanka. To je zbornik sa gotovo 
beskrajnim nizom imena ljudi čija životna priča, bilo uspješna ili tra-
gična, pustolovna ili svedena na mjeru života u jednom mjestu - nama 
u današnjem vremenu predstavlja ipak fundamentalan presjek lokalne 
istorijske vertikale. Ipak, sve rečeno u ovoj knjiizi, često jednostavnim, 
naškim govorom – jeste istorijska građa koja će u budućim vremenima 
biti tretirana kao i originalni dokumenti iz istog vremena. Uostalom, da 
nije u dosadašnjoj istoriografiji bilo zapisanih sjećanja kako velikih tako 
i običnih ljudi, ne bi ni istorija mogla da se rekonstruiše na vjerodostojan 
način. Izuzetni holandski istoričar Johan Hojzinga je sublimirao tu dile-
mu na najljepši mogući način – Za upoznavanje civilizacije jedne epohe, čak 
i iluzija u kojoj su živjeli savremenici ima vrijednost istine.

Najzad, što se nalazi između korica ove knjige a tiče se događaja 
kojem je i ovaj naučni skup posvećen?

Brojni su navodi o hrabrim i odvažnim precima koji su Veliki rat 
doživljavali kao rat za oslobođenje i ujedinjenje. Brojni su navodi i o 
pečalbarima koji su pohitali u rat, o sinovima koji su odmjenjivali očeve 
u ratu, o majkama koje su čekale na povratnike iz rata. Istražujući ovu 
knjigu, zanimljivo mi je, između ostalog, bilo da registrujem kazivanja 
o komitima, konfuziji vojski u tom vremenu, dobrovoljcima iz Amerike, 
stradanju Paštrovića u tvrđavi Španjola u H.Novom. 

Upravo kada se pomene tvrđava Španjola – baš kao po nekom ne-
vidljivom kodu zajedničke svijesti i pamćenja, sjećanja ljudi iz ove 
knjige su opipljiva, nekako utkana u porodična stabla i sudbine. Pr-
venstveno je to riječ o rodoljubima koji su dezertirali iz austrougraske 
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vojske odmah nakon mobilizacije, zatim bili zarobljeni i sprovedeni 
u kazamat u kojem su strijeljani. No bilo je i stradalih civila koji su 
pokazali različite forme otpora tokom rata. Okrutnost prema tim rodo-
ljubima bila je odraz silnog razočaranja austrougarskih vlasti u narod 
na Primorju. Možemo samo naslutiti kako je germanski duh vojne i 
civilne vlasti smatrao da ne zaslužuje pobunu naroda i dezerterstvo. 
Jer, stogodišnje prisustvo bečke monarhije na ovim prostorima bilo 
je bazirano na lojalnosti koju su vlasti pokušale pridobiti kroz razne 
građanske forme života, i u istoj mjeri kroz razvoj infrastrukture na 
Primorju i inovacijama (uređen katastar, redovni popisi stanovništva, 
uvođenje koncepta lokalne uprave i drugo). Otuda je razočaranje na 
početku Velikog rata bilo izraženo u vojnoj komandi Austrougarske i 
rezultiralo je surovom odmazdom prema rodoljubima mobilisanim na 
početku rata ali i prema civilnom stanovništvu. No, ako znamo koliko 
je nemilosrdan bio teror austrougarske vojske na području zapadne 
Srbije početkom 1915. godine, takođe i u Bosni, onda nije iznenađenje 
da se po linijama komandovanja na području cijele Monarhije, poslje-
dično i na našem Primorju, sprovede nepravedna osveta i vrše brojna 
pogubljenja. Drugim riječima, Austrougarska je vojnim terorom že-
ljela preduprijediti širu pobunu i organizovanje konstantnog otpora 
u narodu. 

Evo citata iz kazivanja ĐURA MITROVA VUKOVIĆA (rođ.1904 u 
selu Čami do):

Na Španjoli u HN su strijeljani ljudi koji su srušili spomenik 
Franje Josifa u Rijeci Reževića – Krsto Vasov Vuković, Niko Stijepov 
Pavlović, Marko Kaloštro i Savo Popov Anđus. Milo Ristov Mitrović 
strijeljan je zato što je iz njegove kuće nestala roba koju su tu ostavili 
austrijski žandarmi...

Citat iz kazivanja SPASA BLAŽOVA ANDRIĆA (rođ.1929, u selu Đu-
rovići):

Zbog stupanja mojeg strica Sava Lukina u odred komita Sava 
Raspopovića, austrougarske vlasti su uhapsile strica Rada i moju 
babu Ivanicu (njegovu majku) i sproveli ih u Španjolu. Nakon iz-
vjesnog vremena baba Ivanica se vratila kući a stricu Radu se gubi 
svaki trag do danas...
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Za trenutak, zamislite ovakve okolnosti – vođeni primarno idejom 
oslobođenja i nezavisnosti, slijedeći tradiciju i predanja svojih predaka, 
mnogi osviješteni ali i slabo pismeni ljudi iz Paštrovića se javljaju za 
učestvovanje u ratu. Rizikuju svoj dom, svoju porodicu, svoju budućnost. 
Osjećaju da je trenutak južnoslovenske ideje možda nastupio a o njoj su 
tek ponešto čuli i saznali od drugih koji su im prenosili saznanja iz ve-
likih gradova i sredina u koje su odlazili (Beograd, Zagreb, Dalmacija), 
možda samo sporadično i slučajno, možda sa vatrom nečeg novog koje 
opija. Niko u tom trenutku nema cjelovitu sliku, ideja je veličanstvena, 
mutna i lijepa ali neizvjesna, godine su za život ne za umiranje na frontu.

Prenijeću citat iz sjećanja NKOLE IVOVA ZENOVIĆA (rođ.1909, Rusija):

Crnogorska vlast u ovim krajevima za vrijeme Velikog rata odr-
žala se godinu dana (1914-1915). U to vrijeme moj đed Đuro Savov 
Zenović, koji je bio oženjen Stanom, rođakom kralja Nikole, postav-
ljen je za guvernera crnogorskog primorja. Na toj funkciji bio je do 
ponovnog dolaska austrijske vosjke u ove krajeve. Kada je Austrou-
garska ponovo preuzela vlast, moj đed Đuro je uhapšen i sproveden u 
Španjolu. Tamo je kao crnogorski guverner strijeljan. Njegovi sinovi 
Milo i Jovo Zenović nijesu se pridružili kralju Nikoli na putu za Ita-
liju, već su otišli sa srpskom vojskom, preko Albanije na Krf...

O momentumu Velikog rata, sa svim očekivanim i nepredvidim 
okolnostima, iskrena je rečenica DUŠANA KRSTOVA GREGOVIĆA 
(rođ.1906, u selu Kaluderac) – Kad je buknuo rat, Paštrovići su se masovno 
odazvali pozivu na borbu. Veliki je bio odziv, više je bilo ljudi nego što je bilo 
pušaka. Po oružje se išlo čak do Virpazara i Cetinja...

PETAR VASOV RAĐENOVIĆ (rođ.1914, u selu Vrba) kroz sljedeći 
citat ukazuje na jednu posebnost prisutnu među Paštrovićima u balkan-
skim i u Velikom ratu:

Nijednu borbu nijesu vodile ni Srbija ni Crna Gora u kojoj Pa-
štrovići nijesu učestvovali kao dobrovoljci. Paštrovići su, međutim, 
molili da se podaci o učesnicima u ratu ne bilježe i ne objavljuju 
zato što su oni tada bili austrougarski podanici, pa su imali spe-
cifičan status. Naime, u slučaju zarobljavanja nijesu bili tretirani 
kao ratni zarobljenici (kao Crnogorci npr) već kao pobunjenici od 
Austrugarske...
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Citiraću još jedan odlomak iz sjećanja Petra Vasova Rađenovića, citat 
koji nam slikovito prenosi tempo toga vremena, ushićenje i rodoljublje, 
tako drugačije od današnjeg poimanja vrijednosti i načela :

Poslije pada Crne Gore, Paštrovići koji su ostali kod svojih kuća, 
a bili pripadnici crnogorske vojske, odvedeni su u logor na Španjolu. 
Oni koji su prethodno bili popisani kao austrougarski vojnici osuđe-
ni su na smrt. Oni koji nijesu bili pod zakletvom ostali su u logoru.
Za svakog strijeljanog čovjeka pozvali su popa da ga ispovijedi i 
pripremi za smrt. Izuzetno hrabar bio je Savo Stijepov Anđus koji 
je iz nedara izvadio malu srpsku zastavu, podigao je uvis i glasno 
rekao: „Živjela velika Srbija i daj Bože da se moje tijelo ne raspadne 
prije nego srpska noga pregazi Austriju i oslobodi ove krajeve koji su 
vazda srpski bili!“

LUKA NIKOV ČUČUK ostavio je kazivanje o komitima:

Moj đed se dobrovoljno prijavio u crnogorsku vojsku na početku 
rata, u odbranu Lovćena i Crne Gore, a na štetu Austrije. Kada je 
kapitulirala crnogorska vojska, od sile ili od izdaje, teško su ljudi 
prihvatali da je to poraz i nijesu se htjeli predati. Đed je onda prešao 
u komite, grupaciju koja nije priznavala poraz, te su ih nazivali i 
odmetnicima. Pošto nijesu mogli da se spoje sa srpskom vojskom, jer 
je bio pokidan koridor prema Skadru i Bojani, oni su ostali na ovom 
terenu kao samostalna vojska i mnogi su je smatrali izdajničkom 
pošto nijesu htjeli priznati Austriju a nijesu bili sa srpskom vojskom.
Pošto je to bila austrijska teritorija, oni su u jednu ruku bili tretirani 
kao teroristi...

MARKO VASOV ANDROVIĆ (rođ.1922 u selu Kaluderac) ostavio je 
drugačiji trag u knjizi kroz događaj koji je danas teško i zamisliti:

Moj otac Vaso se razbolio od tifusa na Krfu pošto se bio pri-
ključio srpskoj vojsci prilikom prelaska preko Albanije. Dok je ležao 
bolestan, desilo se da u njegovo ćebe uviju jednog mrtvog vojnika. Na 
osnovu toga su ljudi u bolnici pomislili da je taj nesrećnik moj otac. 
Proglasili su ga mrtvim i kasnije je morao dokazivati svoj identitet 
pred starješinama...
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VLADO STEVOV VOJNIĆ (rođ.1923 u selu Dabkovići) kazujući sud-
binu svog oca i strica, otkriva zanimljive okolnosti iz tog vremena:

Kada su napunli 17-18 godina, stric koji je brinuo o njima po-
slije očeve smrti poslao ih je u pečalbu u Carigrad gdje su radili do 
početka I svjetskog rata. Pošto su bili podanici Austrugarske, Turska 
ih je prisilno vratila u domovinu na zahtjev austrougarske vlade. Po 
dolasku, vlasti su ih uputile u Bosnu na vojnu vježbu i nije im bilo 
dopušteno da se jave svojoj rodbini. Kao mobilisani austrijski vojnici 
upućeni su potom u sjevernu Italiju na front gdje se njihova jedinica 
vrlo brzo predala Talijanima. Od predaje pa do završetka rata ostali 
su u zarobljeništvu u jednom logoru u kojem su bili lijepo prihvaćeni 
od ljudi i vlasti. Ipak, nije im bilo dopušteno da se priključe saveznič-
koj vojsci kako bi se borili protiv Austrugara...

Dakle, bilo je slučajeva da vlasti naše ljude protjeruju iz Turske u 
kojoj su živjeli i radili, očito na osnovu vojnog saveza koji je postojao 
između Austrougrske i Turske. S druge strane, indikativna je činjenica 
da kao zarobljenici u Italiji koja tada ratuje protiv Austrougarske, nijesu 
mogli pristupiti savezničkoj vojsci iako su se dobrovoljno prijavljivali 
za front. Kada pogledamo samo ova dva istorijska detalja – zar nam nije 
ponuđena jedna šira perspektiva Velikog rata, rekao bih diplomatska, 
daleka i hladna istorija država koje se sudaraju u realizaciji svojih pre-
tenzija i snova? Vjerujem da se kroz ovakve detalje nečijih memoara 
može u istoriografiji produbiti mišljenje o nekom događaju ili vremenu.

Još jedan aspekt u kazivanjima iz I knjige Sjećanja mi je bio zanimljiv. 
Riječ je o tome da se u mnogim sjećanjima navodi kako su za junaštvo i 
vrline iskazane u ratu brojni Paštrovići dobijali tzv. dobrovoljačku zemlju 
u Vojvodini i Metohiji. O tome su u knjizi govorili ILIJA KRSTOV AN-
DROVIĆ, VUKICA ĐUROVA BEČIĆ, ĐURO VUKOVIĆ, KRSTO TODOROV 
DIVANOVIĆ, ZORKA DRAGOVIĆ, DRAGINJA VASOVA KAŽANEGRA i 
drugi. Opet, i to je fenomen ostao nakon Velikog rata – dodjela zemlje u 
krajevima nove države koji su ekonomski potentniji bio je, posmatrano iz 
današnje perspektive, svakako sociološki eksperiment. Bio je to pokušaj 
da se objedini narod na prostoru stvorene kraljevine SHS, da se druš-
tveno-ekonomske razlike u što većoj mjeri suspenduju i da se uzdigne 
ideja jugoslovenstva, nesumnjivo. Brojni su Paštrovići i iskusili život u 
tim drugim sredinama, pa čak i zauvijek ostali tamo, ali je veći broj njih 
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odustao od dobrovoljačke zemlje dobijene za herojstvo i pobjedu u ratu. 
Ipak, što je veoma zanimljivo, o ovom fenomenu, skoro svi koji su kaziva-
li svoja sjećanja iznose samo jednostavne podatke, godine i imena. 

Na kraju ovog izlaganja želio bih pomenuti jednu gotovo zaborav-
ljenu ideju. Naime, austrougarska vojska je u periodu od 1915-1917. 
godine u Buljarici formirala ratni logor za civile koji su dovedeni iz 
drugih krajeva Crne Gore, pretežno iz Bjelopavlića, Nikšića i Podgorice. 
U logoru ili nije bilo vojnih zarobljenika ili su to bili tek pojedinačni 
slučajevi. Bio je to vid ratne odmazde Austrougarske zbog otpora na 
koji je naišla u Crnoj Gori. Prema šturim podacima o tom stradalničkom 
mjestu, preko hiljadu ljudi je tokom dvije godine izgubilo život u logo-
ru, ponajviše od bolesti, gladi i studeni. Nažalost, ne postoji ni najmanje 
obilježje koje bi bar evociralo sjećanje na ljudsko stradanje nevinih i 
nejakih u Velikom ratu. Uprkos par pokušaja tokom 90-ih godina proš-
log vijeka da se neko spomen-obilježje izgradi na mjestu na kojem je 
bio logor – to nije realizovano sve do danas. I Paštrovići i potomci tih 
žrtava Velikog rata dijele odgovornost zbog te činjenice.
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Др Мила МЕДИГОВИЋ СТЕФАНОВИЋ

ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ ШКОЛСТВА У 
БОКОКОТОРСКОМ СРЕЗУ ПОСЛИЈЕ ПРВОГ 
СВЈЕТСКОГ РАТА

Ратна разарања током Првог свјетског рата, велика људска страдања, 
привредне тешкоће и глад, представљали су веома неповољне услове 
за развој нове државе, посебно, школства и пратећих институција. Об-
разовна структура становништва била је на ниском нивоу, са великим 
бројем неписмених, нарочито међу женама. Питања просвјећивања и 
подизања школа постављена су као приоритетна у новој држави, али 
недостатак школских објеката и учитељског кадра успоравали су по-
стизање запажених резултата. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
била је подијељена на 33 области, а у оквиру области постојали су 
срезови. Послије завршетка Првог свјетског рата Министарство про-
свете Краљевине Срба Хрвата и Словенаца је преко својих Просвјет-
них одјељења у оквиру својих области и срезова било надлежно за 
разрјешавање многих питања и у области школства.

Бококоторски срез припадао је Зетској области чије је средиште 
било на Цетињу. Поред многих важних установа ту се налазило и 
Просвјетно одјељење надлежно за све срезове и за директну инсти-
туционалну повезаност са Министарством просвете у Београду.

У архивској грађи налазимо податке и преписку о разним пи-
тањима везаним за школство, о отварању мјесних школа, избору 
учитеља и одређивању мјеста њиховог службовања итд. Аустроу-
гарска војска је током рата смишљено уништавала све просвјетне 
и културне установе, желећи да најсуровије казни окупирано ста-
новништво. Међу документима о страдању просвјетних установа 
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пронашли смо документ1 упућен Министарству просвете у Бео-
граду о потреби обнављања уништене школе на Брајићима: 

Министарству Просвете, Београд
путем Општинског управитељста Будва

Почетком рата 1914. затворена је основна школа у селу Бра-
ићи /општина Будванска/. Зграда у којој је била школа сва до 
зидова је искварена од Аустијске и Црногорске војске. Народ овог 
села, које броји около 150 домова, дао је својих 100 добровољаца, 
који су ступили у редове српске војске и борили се за данашњу 
слободу и уједињење .

Услед ратних прилика и страдања овог села нисмо у стању 
да дамо добровољне прилоге, као што смо раније давали за по-
правак и нову успоставу школе. 

а узмогнемо поправити школу и добавити учитеље, принуђе-
ни смо обратити се Том Високом Министарсву, да изволи узети 
у обзир нашу молбу, и дати нам при овој ствари помоћ, као што 
то имају и мања села наше Отаџбине, и која су за опћу ствар 
нашу мање допринијели. Од Бога је жалосно, да наших 60-70 сино-
ва дозрелих за похађање школе расту без икакве науке, послије то-
лико патња и људских жртава њихових родитеља-добровољаца.

Кад би се споменута школска зграда дала поправити, нама 
би то дигло са срца велики бол, а обавезало народ на вјечиту 
благодарност Том Министарству, јер како рекосмо одвећ је жа-
лосно, да наши синови, у једва дочеканој слободи расту без шко-
ле и културе у чему ми иза много мање заслужних изостајемо 
и правимо једну неправедну изнимку. 

Надаћемо се, да ће донијети повољно и хитно решење овог 
за нас врло важног питања, нашто унапријед захваљујемо и 
биљежимо се са особитим

1 АЈ, фонд 66, ф. 1633, ј. 1733, 1923-1926. Допис сеоских кметова из Брајића о потреби 
изградње школе у Браићима Министарству просвете у Београду од 22. децембра 1922.

поштовањем:
Сеоски кметови: 
Будва /Бока –которска/
23/12-1922.

Марко Ј. Мартиновић
Богдан М. Стојановић
Вукале Ђ. Прентовић 
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Ова иницијатива није мобилисала надлежне да помогну селу, 
тако да је сеоски кмет Вукале Ђ. Прентовић накнадно апеловао да 
се за сиромашно село Брајићи одвоје средства и изгради школа2: 

Када је букнуо свјетски рат сви су Браићи, 112 на броју ступи-
ли у Црног. Војску и борили се против вјековног непријатеља у 
засебној чети. У тим борбама погинуло је 5 Браића. После ка-
питулације Црне Горе сви Браићи који су могли, избјегли су на 
Крф, гдје смо се нашли са нашијема који су стигли из Америке. 
На Крфу смо оставили 5 гробова. У борбама на Кајмакчалану из-
гинуло је 10 наших Браића. Браићи су остали у српској војсци до 
ослобођења. Аустрија је петорицу наших уморила у тамници.

У рату је одликовано 14 Браића, 4 са Карађорђевом Звијез-
дом, 6 златном и 4 сребрном медаљом.

Кад смо се повратили кући нашли смо разорена огњишта. 
Највише нас је пак забољело што смо нашли порушену школу 
коју смо одвајајући од уста, прије рата изградили. И тако од 
1914, и што нас највише тишти, од ослобођења до данас нема-
мо учитеља ни свештеника.

Била је Комисија 1920 године али ипак онако да нам се баци 
пепео у очи.

Сами нијесмо кадри... Није право послије толико мука и крви 
да останемо без школе и наша дјеца слијепи при очију и то послије 
нашег сретног ослобођења и уједињења са нашом милом Србијом.

За поправку школе потребно је 160.000 динара.
 
Браићи 1. маја 1924.
Општина Будва
Кмет Вукале Ђ. Прентовић

Своју препоруку потписао је народни посланик Мирко Комне-
новић, потврђујући да су наводи у писму истинити. „Најтоплије 
молим за повољно решење молбе јер је велика потреба село Бра-
ићи то у потпуној мери заслужују јер су учинили своју српску дуж-
ност према Краљу и Отаџбини.“

2 АЈ, фонд 66, ф. 1633, ј. 1733, 1923-1926. Накнадни допис Вуколе Ђ. Преновића сеоског 
кмета из Брајића о потреби изградње школе у Браићима Министарству просвете у 
Београду од 1. маја 1924.
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Многи учитељи Бококоторског среза били су учесници Првог 
свјетског рата, међу њима је и Андрија Арменко. Андрија Арменко3 
септембра 1915. постављен је за учитеља основне школе у Гораж-
девцу код Пећи. Учествовао је у Великом рату, прешао Албанију и 
опорављао се послије тога у Бизерти и Барселони. Просвјетну мисију 
послије рата започео је школске 1919/20. у селу Сеоце, општина Бар, 
када је отворена ова сеоска основна школа. Како је пракса надлежних 
просвјетних власти била да по потреби службе премјешта учитеље, 
тако је школске 1920/21. Андрија Томић Арменко постављен за учи-
теља-управитеља основне школе у Вирпазару, која је тада и започе-
ла рад. Наредно премјештање одвело је учитеља Андрију у Улцињ, 
гдје је био у служби три школске године, односно до августа 1925. 
Школске 1925/26. просвјетна власт га је премјестила у Спич поред 
Сутомора. Његово учитељско искуство било је прожето неслагањи-
ма са неким мјештанима због употребе ћириличних уџбеника и они 
су послали „тужбу“ Министарству просвете у Београду. Документ о 
томе пронашли смо у Архиву Југославије:

Tužba 
roditelja i domaćina 
okruga Sutomora
protiv učitelja Andrije Armenka

Kraljevskom Ministarstvu prosvjete
Beograd

Potpisani roditelji i domaćini prisiljeni su, da podignu tužbu 
proti ovdašnjeg upravnika škole učitelja g. Andrije Armenka, jer 
svojevoljno nastoji, da se moraju upotrebljavati samo ćirilicom 
knjige, koje nijesu kod nas u običaj bile. A to su:

1. Mala srpska gramatika od Mil. M. Stanojevića.
2. Istorija S. H. S. od Vladimira J. Radojevića.
3. Atlas Kr. S. H. S. od Vlad. Simića i M. Rabrenovića.

3 Андрија Арменко (Буљарица 1895 – 1966. Београд) син Илије Арменка и Милице Ар-
менко (дjевојачко Васиљевић), рођен је 1895. године у Буљарици, гдjе је од 1901–1907. 
похађао основну школу у манастиру Градиште, завршио је и шест разреда гиманзије 
од 1907. до 1911. у Солуну и Скопљу, а потом и четири разреда Богословско-учитељске 
школе у Призрену, школске 1914/1915. окончао је са одличним успјехом.
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4. Poznavanje prirode od M. Rabrenovića.
Naša škola pripada Katoličkom školskom Vijeću u Kotoru, 

dosljedno Prosvjetnom Odjeljenju u Dubrovniku. Uvijek su se u ovoj školi 
upotrebljavale knjige iz Zagreba, koje su tiskane latinicom i ćirilicom.

Imenovane knjige sve su ekavske i tiskane samo ćirilicom, dočim 
je samo još 4. čitanka i računica ostala, koja ima štivo ćirilicom i 
latinicom. Tako da djeca nemaju prilike, da mogu učiti ravnopravno 
oba alfabeta. 

Pored nametanja imenovanih knjiga, je što je g. učiteljica Ksenija 
Lukić-Mitrović na svoju ruku bez predomišljaja, kako će roditelji 
i djeca ove knjige primiti – kupila u Baru i podijelila djeci. Na 
opravdan protest roditelja, ista je knjige potegla i predala župniku g. 
Don Juraju Sloviniću članu školskog odbora i obećala da će dobaviti 
mješovite knjige, ali dobavila nije.

Sa ovim spor bi bio riješen, da nije postavljen za starješinu ove 
škole učitelj g. Andrija Armenko, koji je spor zaoštrio, te najenergičnije 
tražio pismeno i usmeno, da se sve navedene knjige moraju povratiti 
djeci i u školi isključivo upotrebljavati. G: Don Djuro Slovinić je knjige 
povratio. Toga radi, u znak protesta, roditelji su 5/I t. g. zaustavili 
svoju djecu kod kuće.

Pošto u školi od 56 djece ima 47 Hrvata – katolika, molimo, da 
se odobre knjige kao i do sada; a pošto g. učitelj Armenko je došao u 
otvoreni sukob sa roditeljima, djacima i svim poštenim domaćinima 
s takvim ispadima u ovaj mirni kraj, molimo, da se premjesti a na 
njegovo mjesto postavi odgovarajući učitelj.

Za uvaženje ove molbe u što kraćem roku unaprijed zahvaljuju i 
bilježe se roditelji 

S štovanjem 
Sutomore – Spič 15. I 1926.   
Filip Hrvatin, 
Marko Hrvatin, 
Filip Brkan 
Krstina J. Zanković
Frano Luateli4

4 Слиједи велики списак који су осим родитеља потписали и чланови мјесног Школ-
ског одбора Дон Јурај Словинић, Митар Занковић и Франо Лукатели. 
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Министарство просвете је обавезало школског надзорника над-
лежног Среза да изврши преглед и извјести о ситуацији на терену. 
У уводном дијелу документа наводи се да није била дозвољена упо-
треба уџбеника прије 1919. године. Школски надзорник је контро-
лисао употребу уџбеника и оспорио изјаву свештеника и мјештана:

Није дакле тачно, да се у Спичу-Сутомору употребљава Исто-
рија Срба од Станојевића, већ је онамо уведена историја Срба, 
Хрвата и Словенаца од Рабреновића, а граматику Станојевића 
имају неколицина старијих ђака, који намјеравају прослиједити 
школовање у барској гимназији. Тако исто није исинито, да је она-
мошње становништво због тога огорчено, већ је то фанатизам 
и мржња ономашњег свештеника дон Јураја Словинића који је за 
вријеме катихетске поуке самовољно одузео од ђака споменуте 
уџбенике, због тога што су штампани ћирилицом.

На пријаву управитеља школе о овом неовлаштеном мије-
шању реченог свјештеника у школске послове, пошао је онамо 
школски надзорник 29. XII 1925. и освједочио се, да се и у оној, 
као и осталим школама овог среза употревљавају једнако уџ-
беници одобрени од Министарства Просвјете. Према томе 
не постоји никаква самовоља ни од стране наставника, ни 
њихових непосредних старешина, већ је то једна потреба, док 
не дођемо до школских уџбеника државног издања, а и та је у 
смислу издатих наредаба.5

Ситуација се убрзо смирила, што је потврђено прису-
ством надзорника школском одбору у Спичу, али је убрзо 
питање латиничних уџбеника преузео народни посланик 
Анђелиновић, „који је стио испунити бар једну жељу свог 
присташе у Спичу и неколицине заведених општинара. Зау-
зимање нар. посланика за интересе својих бирача потребно је, 
али не у оваквом послу, гдје се очитује сепаратизам, клерика-
лизам и мржња на оно што је цјелокупном народу заједничко. 
(...) Овоме до данас није нико приговорио, јер наставници, без 
разлике вјероисповиједи, васпитавају дјецу у духу једнакости, 
братске слоге и вјерске слободе.

5 АЈ, фонд 66, ф. 1633, ј. 1733, 1923-1926. Извјештај школског надзорника Митровића и Поглавара 
среза Рашковића бр. 58 од 16. I 1926. упућен Министру просвјете у Београду.
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И само Министарство поставља наставника без обзира на 
вјероисповијед, а ни у доба Аустрије није се на то пазило, јер су 
и ондашњи школски закони чинили у томе изузетак за Далма-
цију. Па и без тога Бокељи нијесу задојени вјер. фанатизмом, 
нити су икад правили разлику између ћирилице и латинице, 
већ их подједнако сматрали за своје, те у школама и јавном 
животу употребљавали.6

Занимљиво је да смо у архивској грађи Министарства просве-
те Бококоторског среза пронашли спискове школа и распоређених 
наставника.

Просвјетни инспекторат на Цетињу одобравао је број одјељења 
по школама и према броју дјеце распоређивао ученике. Ратне го-
дине су утицале на смањење подмлатка, а очекивања су била да 
ће се у наредним годинама број школске популације повећавати. 
Велики проблем у том периоду био је и недостатак учионичког 
простора. Срески школски надзорник је почетком септембра 1924. 
године предложио дијељење школа на основу броја уписане дјеце: 

Богдашић (80 дјеце), Ластва доња (63), Тиват (74) и Пријеради 
(72). Прве три немају учионица, због чега се није при подношењу 
овог предмета учинио предлог за њихову подјелу, нити може, 
док општине не би приредиле потребита помјешћа (учионице). 
За школу у Пријерадима већ се гради учионица и чим буде пре-
дана , поднјеће се предлог за постављање и другог наставника. 

Према чл. 12 истог Закона немају довољан број дјеце: Столив 
(28), Крушевица паштровска (27), Ораховац (26), Св. Еустахија 
(25), Радованић (25), Клинци (20), Петровац (20), Забрђе (18), Ла-
ства грбаљска (17). Овај мањак проузрокован је ратним годи-
нама, те ће се стално идућих година повећавати у свим, осим 
у Забрђу и Ластви грбаљској. Ове двије морале би се привремено 
затворити, а дјеца упутити у оближње школе.

Кад би се затворила школа у Ластви грбаљској, предлажем 
да се тамошња учитељица Ксенија Митровић премјести по 
потреби службе у Сутоморе.

Срески школски надзорник7

6 Исто.
7 АЈ, фонд 66, ф. 1633, ј. 1733, 1923-1926. Предлог Которског школског вијећа упућен Просвјетном 

инспекторату на Цетињу бр. 1714 од 5. 11. 1924.
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Школске 1924/1925. године укупно је било 84 наставника распо-
ређених по школама у Бококоторском срезу, списак је био сљедећи: 

Миљевић Косто (Херцег Нови, мушка), Становић Милена (Херцег 
Нови, мушка), Ђурђевић Марија (Херцег Нови, женска), Травирка 
Антун (Котор, мушка), Ковачевић Петар (Котор, мушка), Дабино-
вић Антица (Котор, мушка), Распор Агата (Котор, женска), Лернер 
Олга (Котор, женска), Радимири Еугенија (Котор, женска), Томан 
Катица (Котор, женска), Ђиновић Ксенија (Баошић), Раповац Дра-
гомир (Бијела), Раповац Дарослава (Бијела), Петковић Иво (Богда-
шић), Ивановић Иво (Будва), Рађеновић Јованка (Будва), Марковић 
Крсто (Чесминово), Самарџић Госпава (Драгаљ), Зуанић Марија 
(Ђеновић), Тотић Анка (Ђурићи), Крута Ђуро (Главати), Радуловић 
Даница (Главати), Микијељ Никола (Главатичић), Микијељ Мари-
ца (Главатићи), Странић Ружа (Градиште), Бронзић Лазар (Камено), 
Аполонија Марија (Камено), Спавенти Јелка (Клинци), Јанчић Саво 
(Крушевица), Зуанић Луција (Кумбор), Сетенчић Стево (Кути), Стип-
ковић Марија (Кути), Талијић Јосип (Ластва доња), Косовић Станис-
лава (Ластва горња), Митровић Ксенија (Ластва грбаљска), Тросић 
Анка (Лепетане), Станишић Мирко (Леденице), Марић Блажо (Ма-
ини горњи), Поповић Петар (Мишићи-Ђурман), Милинковић Зор-
ка (Морињ, горњи), Чуквас Ђуро (Морињ, доњи), Маровић Марија 
(Морињ, доњи), Ђурђевић Тодор (Мокрине), Мискин Илка (Мо-
крине), Нетанескал Александар (Муо), Радимири Еугенија (Муо), 
Вукотић Шпиро (Ораховац), Куминати Јозица (Пераст), папан Ми-
лош (Петровац), Тушуп Косто (Поди), Самарџић Јелка (Прасквица), 
Кадија Марко (Пријеради), Сбутега Драгојила (Прчањ), Лакичевић 
Марко (Радовић), Ђенђиновић Марија (Радовић), Паландачић Јоко 
(Радованић), Станишић Мирко (Режевић), Томановић Зорка (Рисан), 
Јефтановић Олга (Рисан), Ваис Ида (Рисан), Маржан Марија (Мој-
деж), Нонваилер Марија (Мојдеж), Цилић Франица (Столив), Иву-
шић Клара (Столив), Никић Франо (Шушањ), Пазиновић Дора (Св. 
Еустахија), Давидовић Урош (Св. Матија), Бендиш Иво (Шкаљари), 
Дабиновић Олга (Шкаљари), Рајчевић Шимун (Тиват), Рајчевић Вје-
кослава (Тиват), Авлић Марица (Тиват), Цвитановић Олга (Тиват), 
Ђурић Гојко (Топла), Радоичић Лазар (Унирине), Микијељ Милош 
(Врановић), Вуковић Љубица (Забрђе), Дон Иво Чотић (Крашић), 
Чулић Бернардица (Херцег Нови), Тишов Габриела (Херцег Нови), 
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Ковачевић Костка (Херцег Нови), Лаштувка Електра (Херцег Нови), 
Гец Мирослава (Херцег Нови), Кукељ Корнелија (Херцег Нови) и 
Митровић Иво (Котор). 

Почетком школске 1925/26. године формирана је Комисија за 
избор мјеста за школу у вароши Будва среза Бококоторског коју је 
одредио срески школски одбор. Одлуком бр. 1017 од 16. јуна 1926. 
чланови Комисије били су: Душан Рашковић – Срески поглавар 
Владин савјетник I класе, др Владимир Пилетић – срески љекар; 
Франо Делић - срески инжењер, Иво Митровић – школски над-
зорник, Иво Ивановић – учитељ, Лука Мартиновић - предсједник 
општине, Мило Рађеновић – одборник и Иво Медин – одборник. 

Међу архивским прилозима пронашли смо и списак основних 
школа у Боки: 

СПИСАК ОСНОВНИХ ШКОЛА У БОКИ
Списак основних школа које су чиниле Први школски срез према 
предлогу бр. 1236 од 23. јула 1926. год.

 
Бр.  Мјесто школе  Колико има одјељења  Примједбе

1. Котор, мушка   3
2. Котор, женска   3
3. Шкаљари   3
4. Св. Матија   1
5.  Св. Еустахије  1
6. Ораховац   1
7.  Муо    2
8. Прчањ   1
9.  Столив   1
10.  Лепетани   1
11.  Ластва Доња  2
12. Ластва Горња  1
13. Тиват    4
14. Богдашић   2
15. Радовић   2
16. Сутвара   1
17. Врановић   1
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Бр.  Мјесто школе  Колико има одјељења  Примједбе

18 Пријеради   2
19.  Главатичић   2
20.  Главати   2
21. Ластва   1
22.  Маини Горњи  1
23. Будва    2
24. Брајићи   1
25. Бечићи    1
26. Дуљево   1
27. Прасквица   1
28. Чесминови   1
29. Режевић   2
30.  Крушевица Паштр. 1
31. Петровац   1
32. Градиште   1
33. Мишић Ђутмани  1
34. Сутоморе   2
35. Шушањ   1
 
 Тиват, грађанска  2
 Котор, забавиште  1

Свега 35 основне школе са 54 одјељења, грађанска једна и једно 
забавиште, наставника-ца 60 (3 без разреда).

          
За школског надзорника
П. Ковачевић

Претходна документа доприносе расвјетљавању неких поједино-
сти из историје школства у Бококоторском срезу послије Првог 
свјетског рата.



345

Свештеник Гојко ПЕРОВИЋ

УЈЕДИЊЕЊЕ ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ 1918.

Српско војничко гробље у Солуну - Зејтинлик, посљедњих сто го-
дина чувају потомци српске породице Михајловић из Грбља. Ђед 
Саво, отац Ђуро и син Ђорђе. Саво је солунски ратник, који је сабрао 
кости својих сабораца на једно мјесто и чувао их до своје смрти. 
Његову свештену дужност наставили су син и унук. О унуку Ђорђу 
је снимљен филм ”Посљедњи чувар”, а држава Србија му је додије-
лила орден за његове нарочите заслуге. А откуда то да Грбљанин 
чува српско гробље?

Из Црне Горе се, до Солуна, може стићи у току једног јединог 
дана. А ко тамо стигне, видјеће српско војничко гробље са седам 
и по хиљада сахрањених ратника. Њихова имена нам дају одговор 
на питање - зашто Грбљанин чува српско гробље? Кад прочита-
мо та имена и поријекло српских војника тамо сахрањених, биће 
нам јасно да су Михајловићи само једна од бројних породица из 
данашње Црне Горе, чији су чланови, добровољно и храбро, своје 
животе оставили на Солунском фронту. Да није Грбљанин чувар 
тога мјеста, био би Паштровић, а да није он - био би Васојевић, или 
Пивљанин, или неко из Старе Црне Горе. Јер - сви су били тамо.

Вујановићи, Ракочевићи, Ђукановићи, Кривокапићи, Пејовићи, 
Вранеши, Мустури, Булатовићи, Мартиновићи… и да не набрајам. 
Има их још. Дивних Црногораца, храбрих Бокеља, Паштровића… То 
су, углавном, припадници Добровољачког батаљона Црногораца 
из Америке, оних Црногораца који нијесу били под утицајем идео-
логија династичких и политичких сукоба Карађорђевића и Петро-
вића, оних чије се родољубље формирало прије њиховог одласка 
у Америку, оних са аутентичним идентитетом Црногораца из 19. 
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вијека. Ето то родољубље их је одвело равно у Грчку, у борбу Ср-
бије против окупатора.

Неки од њих су погинули на том чувеном ратишту, а неки 
који су живи стигли у Црну Гору, као побједници и ослободио-
ци, они гину данас, послије своје смрти, од неопрезних ријечи и 
мучних подјела савремених Црногораца. Ипак, њихови гробови 
говоре више и снажније од наших дилема, а снага тих гробова 
трајаће дуже од актуелних црногорских лутања. Зато, када данас 
неко расправља о томе која је то војска ушла у Црну Гору 1918 - тај 
мора да скине са очију мрену међудинастичког сукоба Србије и 
Црне Горе, који је био прљав и беспоштедан са обје стране, и да 
погледа дубље и даље од тога. Ако то учини, без политичких и 
идеолошких предрасуда, видјеће да је војска са Солунског фронта 
- наша војска! Исто као и она која је носила црногорски барјак. Обје 
су војске наших предака који су на балканско поприште Великога 
рата стизали са свих страна. Другим ријечима - нијесу се преци 
данашњих грађана Црне Горе у Првом свјетском рату борили само 
под круном Петровића, него једнако занесено и родољубиво и под 
круном Карађорђевића. 

Доживљавали су да су оба властодршца, како онај на Цетињу 
тако и онај у Београду, тек ”два стара српска краља” ( како је усхиће-
но писао сами краљ Никола, за себе и свога зета - уочи самог рата ). 
То што су поменути старци један другоме политички радили о гла-
ви и сплеткарили, у метежу борбе за власт у будућој великој држави 
- е па то не смије да помути племените емоције наших предака, који 
су, поред осталих својих подвига, побиједили на Солунском фрон-
ту, а потом побједоносно ушли не само у Србију и Црну Гору, већ 
су стигли и до Далмације и Словеније, у складу са, тада важећим, 
евро-атлантским интеграцијама. Побједници са Солунског фронта, 
ратничке трупе које су 1918.г. ушле у Црну Гору, они су претече 
савремених евроатланских интеграција, чији су извршитељи били, 
тачно прије 100 година (повезивање балканских простора, под ди-
ригентском палицом Запада, парламентарна демократија…итд).

Становници ове државе можда не показују у сваком моменту 
демократски капацитет и грађанску просвећеност - али не би се 
смјело сумњати у то да знају ко су им били ђедови и прађедови, 
ком идентитету су припадали и на ком су ратишту, из којих идеа-
ла, положили сопствене животе. Ови подаци о прецима, код нас у 
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Црној Гори, памте се, не као административне чињенице, него као 
емоције. Зато, треба добро размислити прије него што се потомци-
ма црногорских Солунаца каже да су очеви њихових отаца - били 
окупатори, на сопственој земљи!

Како могу Срби бити окупатори у Боки, када сами краљ Никола, 
приликом сјајне црногорске побједе над аустроугарском војском, у 
првим данима рата подизање барјака своје краљевине на зидине 
Будве, 04. августа 1914 (!!!) чашћава ријечима: ”Захвалности Твор-
цу, који ми досуди да дочекам остварење сна Моје младости: ове 
велике дане српског ослобођења”! Старцу, црногорском краљу, ис-
пунио се младалачки сан: српска слобода!

Па сад, Николина војска, која се бори за српску слободу и која је 
постројавана на Обилића пољани, и која се китила Обилића медаљом 
(војска краља на чијем смо ковчегу 1989. нашли тробојку; краља који 
се потписивао ћирилицом, и у чијим се основним и средњим шко-
лама учио српски језик као матерњи) - та и таква српска војска није 
окупаторска, а она са Солуна, препуна родољуба из Катунске нахије, 
Боке и Паштровића, та је војска ”окупирала” Будву!

Што се тиче теме црквеног уједињења 1918-20, треба рећи да 
овдје, код нас, нико никад није дијелио Цркву, нити је, не дај Боже, 
”правио” неку другу, поред Једне и једине - без обзира на различи-
та политичка па и идентитетска увјерења.

Када је прије сто година извршено уједињење јужнословенских 
народа а истовремено и државна интеграција српских народних 
територија, Црногорци су остварили сопствени идеал и циљ свих 
њихових нововјековних владара. Начин на који је то уједињење 
извршено донио нам је унутрашње размимиоилажење по поли-
тичкој основи, и несрећно проливање братске крви у немирима 
који су услиједили послије 1918. Нијесмо се могли сложити је ли 
нам важнија сама држва - коју су преци стварали, или остварење 
предачке идеје којој је та иста држава тежила? Огољена историјска 
факта говоре, да је том приликом, једног истински родољубивог 
визионара и властодршца (диктатора), замијенио други - исти та-
кав. А како и не би био исти, кад му је био рођени унук?!

У таквим историјским околностима дошло је и до успо-
стављања јединства Пећке патријаршије под именом Српске пра-
вославне цркве. По том питању није било несугласица. Православ-
на црква са простора бивше Краљевине Црне Горе са свим својим 
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свештенством, ушла је у састав СПЦ. Чак је и црногорска влада у 
егзилу, која није била сагласна са формом политичког уједињења, 
црквеном уједињењу приговорила само то - што се ново црквено 
сједиште сели из Пећи у Београд. Ни слова против приступања Це-
тињске митрополије и сусједних епархија, обновљеној Патријар-
шији!

А да ли су баш сви црногорски свештеници подржали црквено 
уједињење? Ових дана, у нашим медијима се манипулише лич-
ним судбинама неколицине свештеника који су били присталице 
краља Николе - али сад ћу све да објасним. Ријеч је о десетак че-
ститих људи (што свештеника, што богослова), који су се момен-
тално ставили на страну политичког устанка који је подржавао 
повратак краља Николе у земљу, а да при том нити један од њих 
није иступио из свештеничке службе у обновљеној СПЦ, нити 
доводио у питање црквено уједињење. Поређења ради, у њихово 
вријеме имамо четири црногорска архијереја и једног ђакона који 
су потписали акт о црквеном присаједињењу, а имамо око 20-ак 
домицилних свештеника који су активно учествовали у раду Под-
горичке скупштине. Већинско преостало свештенство, које није 
било политички активно, подржало је интегративне процесе. Али, 
вратимо се нашим федералистима/зеленашима у мантији. Они 
су подједнако и истовремено посвједочили своју оданост Божијој 
цркви, а и краљу са којим су провели свој животни вијек.

За архимандрита Никодима Јањушевића стварно би се могло 
рећи да је у периоду од 1919. до 1926. био не само у политичком из-
гнанству, већ и у некој врсти црквене изолације. Нико не може, са 
сигурношћу, да објасни шта је радио у Америци неколико година, 
у цркви Светог Василија Острошког код Детроита, али знамо да је 
за своје активности и оданост старом краљу, од црногорске владе, 
одликован ”Обилића медаљом”. Међутим, то и није од пресудног 
значаја, пошто се ускоро вратио у Црну Гору и наставио службу као 
клирик СПЦ, помилован од краља Александра. Баш овом краљу је, 
као настојатељ манастира Жупа код Никшића, Никодим подигао 
спомен-чесму, па је, све скупа узевши, у овој личности тешко наћи 
неког досљедног опонента уједињењу. Убијен је 1941, кад је убије-
на и Краљевина Југославија.

Дворски свештеник Антоније Јакшић, напустио је Црну Гору 
још у јануару 1916, заједно са краљем Николом, али је већ 1921. 
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враћен у земљу и помилован. Служио је као парох СПЦ, све док га 
домаћи комунисти нијесу осудили на робију 1945.

Свештеник Милош Турчиновић је као цивил био у политичком 
егзилу у Гаети. По повратку у земљу је рукоположен за пароха чев-
ског СПЦ и на тој служби пострадао од комуниста 1945. Слична је 
судбина и попа Павића Кековића, који је по повратку из Гаете ру-
коположен, и постављен на службу пароха у Бањанима, гдје су га 
комунисти ликвидирали 1942. Ето каква нам је историја. Наводни 
борци за ”националну самобитност Црногораца”, убијали су ”без 
суда и пресуде” најоданије сараднике краља Николе - само зато 
што су ови били свештеници цркве Божије.

Протојереј Симо Мартиновић познат је као федералиста по по-
литичком опредјељењу, наклоњен учесницима Божићног устанка. 
Међутим, никада није довео у питање своју службу у СПЦ, у којој је 
стицао висока црквена звања, међу којима и титулу ”архијерејског 
замјеника”. Такође, поп Илија Јовићевић, својевремено интерни-
ран у Сарајево, као противник политичког уједињења, убрзо је 
враћен у Црну Гору, гдје је до краја живота обављао службу пароха 
цеклинског, Митрополије црногорско-приморске СПЦ.

Из конаџијског краја, у Гаети су боравили свештеник Илија Капа 
и теолог Мило Капа. Обојица су се 1921. вратили у домовину. Први 
се упокојио као парох конаџијски СПЦ, а други је био дугогодишњи 
професор међуратне Цетињске богословије и наставник вјеронауке 
у свјетовним школама Зетске бановине.

Врло привржен краљу Николи и актерима Божићног устан-
ка био је и протојереј Јован Јоветић, који се упокојио пред Други 
свјетски рат као пензионисани парох ћеклићки СПЦ, врло радан 
и активан свештеник Митрополије на обнови ћеклићких храмова 
управо у периоду послије 1920.

Овај списак часних црногорских свештеника завршавам име-
ном угледног протојереја-ставрофора Михаила Борозана, који је, 
још као момак био учесник Божићног устанка, несумњиви при-
сталица краља Николе, насупрот власти династије Карађорђевића. 
По окончању устанка, он завршава Цетињску богословију и живот 
проводи као угледни свештеник, најприје парох косијеревско-бо-
ковски, а потом и цетињски. Упокојио се као архијерејски намјес-
ник Цетињског митрополита Данила Дајковића.
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Не бих да се опредјељујем између политичких опција које су 
прије сто година дијелиле Црногорце. Сад нам треба јединство, а не 
међусобне подјеле. У том смислу и подсјећам јавност како никада у 
историји није било црногорских свештеника који су радили против 
канона и јединства Пећке патријаршије, ма какви да су били њихо-
ви лични политички ставови. Јер, Пећка патријаршија је, како пише 
Свети Петар Цетињски, слава му и милост - «мати свијех српскијех 
цркавах, у коју су патријари наши стојали и коју су цари наши огра-
дили». (Посланица Црногорцима и Брђанима, 1822.)
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РАТНИ ДАНИ ЕПИСКОПА KИРИЛА 
МИТРОВИЋА 1914 - 1918.

(Транскрипт аудио записа од 7. новембра 2018. године)

Када се говори о Првом светском рату то су четири ратне године, 
период великог страдања на општем, пре свега европском плану па 
онда и на светском и по трајању рата а поготову по жртвама и по 
последицама, да не отварам ту oштепознату ствар. То помињем и у 
смислу да се то неминовно одразило и на црквену структуру. 

У периоду од 1914. до 1918. године је овде, на простору Будве и 
будванске околине и читавог простора од Сутомора па до простора 
између Дубрвника и Макарске, била Бококоторско-дубровачка и 
спичанска епархија са својим епископом у Котору који је нажалост 
јануара 1918. године отишао Богу на истину. А Кирил Митровић 
је 1906. године прешао на територију тада Књажевине Црне Горе, 
ступио у службу црквене јурисдикције на том простору, постављен 
за игумана манастира Острога и потом од 1910. године захум-
ско-рашког епископа. У најкраћем ћу представити његове ратне 
дане од 1914 - 1918.

Када се говори о епископу, зна се што је његова примарна 
служба то је: епископ као надзорник, учитељ и чувар канонског 
устројства на одређеној територији. Дакле, то је оно што је примар-
но епископу и да брине о црквеној структури на својој територији. 
Са територијалним проширењем Краљевине Црне Горе после бал-
канских ратова измењена је структура јурисдикције Српске пра-
вославне цркве на том простору. Уз постојеће епархије митропо-
лијске, односно Цетињску, са седиштем у Цетињском манастиру и 
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Захумско-рашку са седиштем у Никшићу, за припојени простор се-
верних делова Рашке области и Метохије, крајем 1913. формирана 
је Пећка епархија са седиштем у Пећкој патријаршији. Њен први 
архијереј је био дотадашњи изабрани и хиротонисани, рукополо-
жени од стране Светог синода Цариградске патријаршије али не 
и устоличени рашко-призренски митрополит Гаврило Дожић. Он 
је на Митровдан 1913. године устоличен у Пећкој патријаршији и 
тиме је преузео пуноправну своју службу као пећки митрополит 
и тиме ушао у састав црквене јурисдикције у Краљевини Црној 
Гори. Да подсетимо само да је на челу митрополијске епархије 
био од 1885. године митрополит Митрофан Бан, а на челу Захум-
ско-рашке од 1910. године био је епископ Кирило Митровић. Њего-
ва, Захумско-рашка епархија била је подељена на три архијерејска 
намесништва, никшићко, спушко и колашинско, а чији је укупан 
број свештенства сачињавао 52 свештеника и 14 монаха. На овоме 
простору Краљевине Црне Горе, у овоме периоду, 1914. године, са 
почетком рата укупно је било у све ове три епархије - Цетињска, 
Захумско-рашка и Пећка - 159 свештеника, био је 21 манастир у 
коме је било свега 25 монаха и братство манастира Дечани - где је 
1903. године прешла једна група монаха из манастира Св. Јована 
Златоустог који је био саставни део руског манастира Св. Панте-
лејмона са Свете Горе, то су били руски монаси који су чували 
Дечане од 1903. па до почетка 1916. када су од стране аустријске 
војске похапшени и интернирани ван манастира. Манастир Деча-
ни је био затворен у том периоду. Када говоримо о архијерејској 
делатности, већ сам поменуо да је дужност епископа бринути о 
свештенству и о народу, духовној структури народа, не покрити 
социјалне потребе, каритативне потребе... Иако је црква наша пра-
вославна од самога почетка испуњавала оне речи божије: „Господе, 
кад Те видесмо гладна, и нахранисмо? Или жедна, и напојисмо? 
Кад ли Те видесмо странца, и примисмо? Или нагог, и оденусмо? 
Кад ли Те видесмо болесна или у тамници, и дођосмо Теби!“, онда 
је Христос рекао и оставио ту заповест: „Штогод најмањима увек 
учинисте, мени учинисте“ - е по тој заповеди је Црква значи дуж-
на да чини нешто од добротворне делатности... Православна црква 
у Књажевини и Краљевини Црној Гори јесте радила што је могла 
и ја ћу сад нешто од тога што је радила на својој територији у овим 
ратним данима Кирила Митровића и споменути. Али пре свега, 
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духовна и морална, етичка димензија народа и служитеља те ду-
ховне димензије, значи свештенства, то је оно што је примарна 
служба свакога епископа. Кирило Митровић је тада био млад чо-
век у најбољим годинама живота, али човек изузетно префињене, 
нежне, племићке, менталне, духовне, интелектуалне структуре, 
профила своје личности, отмен, благородан човек... Он је у овим 
узаврелим данима рата и огромних страдања урадио што је могао. 
Е сад то што је урадио, он је урадио по овој духовној димензији 
и зповести и по својој савести, а онда је урадио нешто по инсти-
туционалној својој обавези. Године 1908. је била велика криза на 
Балкану везано за анексиону политику и просто отимање и ин-
корпорацију Босне и Херцеговине у оквир Аустроугарске монар-
хије и тада је то већ врило на овим просторима, и тада је дакле на 
Цетињу, а онда и у Никшићу, формиран Одбор у оквиру друштва 
Црвеног крста Црне Горе, старе институције из 1876. године, и 
да подсетим, по положају и про фактум је митрополит цетињски 
био председник тога Одбора. Наиме, од оснивања па све до 1944. 
године је цетињски митрополит био председник Црвеног крста у 
Црној Гори без обзира на то да ли је била књажевина, краљевина, 
Зетска бановина..., као и у току самог Другог светског рата. Тако је 
био основан посебан Одбор за предстојећа слућена страдања наро-
да и онда формиран и локални одбор на чијем челу је у Никшићу 
био Кирило Митровић. Он је тад 1908. био најугледнија личност 
јер је био наименовани али непосвећени Захумско-рашки епископ 
а иначе по положају и игуман манастира Острога и дакле, већ 
1912. и 1913. године када је био Балкански рат, када се нажалост 
разиграло то крваво ратно коло, када имате рањенике, избеглице, 
када имате гладне и страдања, он је по тој функцији из 1908. го-
дине, функцији председника тог обласног Одбора Црвеног крста, 
учинио све што је могао. То му је постао онда један континуитет 
који је наставио и 1914. године, будући да је тек у априлу 1913. 
године потписано примирје и завршен рат, Балкански рат везан 
за Црну Гору и за Албанију, односно за скадарско питање. Када 
о томе говоримо, донео сам фотокопију Уверења које каже: „На 
молбу господина Кирила Митровића, епископа Бококоторско-ду-
бровачког“, уверења издатог од Министарства војног Морнарице 
Краљевине Југославије, односно Срба, Хрвата и Словенаца како 
се тада звала, од 2. априла 1923.године: „Уверење да је господин 
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Кирило Митровић, пришавши црногорској војсци учествовао 
у рату од 1. октобра 1912. године до 1. јула 1913. године и од 1. 
августа 1914. до 20. јануара 1916. године као обвезник чиновнич-
ког реда у дужности војног свештеника у штабу врховне коман-
де. Уверење се ово издаје на његов лични захтев.“ Значи, он је 
по личном налогу краља Николе 1912. постављен за врховног 
војног свештеника при Врховном штабу црногорске војске и као 
такав је и био под брдом Бардањола, код зидина Скадра и остала 
су записана његова сведочанства како је, као и сав овај народ под 
оружјем страдао од ужасних киша и хладноће и ветрова, чак је 
ветар однео читав шатор - то су његови ратни дани 1912/1913. И 
пошто је већ постојала та важећа одлука, она је пренета од лета 
јула или августа 1914. године с тим што је промењена структура, 
али он је као пуноправни епископ захумско-рашки имао обавезу и 
као сам војни свештеник да учествује у рату а и с друге стране да 
именује батаљонске војне свештенике као што је то исто урадио 
митрополит Митрофан за своју територију и митрополит Гаврило 
Дожић за територију Пећке патријаршије. Навео сам да је мини-
стар војни, генерал Јанко Вукотић од 15. јула издао ту наредбу и 
да су то црквени поглавари испунили и извршили. Сам Гаврило 
Дожић је пошао са санџачком војском Митра Мартиновића горе 
према Фочи и према Сарајеву, али то наводим због тога што он 
са тог фронта у извештају митропоиту Митрофану који је послао 
14. августа из Никшића каже да је „благодарећи предузимљивости 
преосвећеног господина Кирила и Црвеног крста уређено овдје 
неколико болница“ – што је значи једно аутентично сведочанство 
шта је и како радио на самом почетку Кирило Митровић. Такође, 
наводим и оно што је била духовна димензија: да су вршена 
молепсија, молебанија, црквени чинови за победу савезничког 
оружја против непријатеља, пре свега руског оружја, и генерал 
Потаков, који је био војни посланик на Цетињу, има врло пласти-
чан опис у својим мемоарима како је то рађено на Цетињу, а тако 
је исто и у Саборној цркви никшићкој радио и Богу се молио и сам 
Кирило Митровић. Због развоја ратних догађаја 1915. године већ 
у јануару месецу основан је Одбор за помоћ избеглим породицама 
из Аустроугарске односно са простора Херцеговине, пошто је тамо 
већ ушла црногорска војска, што се може наћи и подсетити се на 
то, а за прихват тих избеглица са иначе тог пасивног простора 
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направљен је главни одбор на Цетињу и опет регионални одбор 
у Никшићу. Пошто је Кирило био председник тог главног одбора 
Црвеног крста, председник овог одбора за прихват избеглица био 
је Коста Љешевић, свештеник.

Оно што бих навео је једна димензија која је врло мало позна-
та. Скромно ћу рећи да сам пре десетак година први написао пар 
информативних чланака у вези са духовном димензијијом Кири-
ла Митровића као епископа на једном простору који је обухватао 
северни део Црне Горе све до самог предграђа Подгорице, па од 
Подгорице наниже - Катунска нахија, била је Цетињска епархија; 
све остало је, огроман тај простор, припадао Захумско-рашкој епар-
хији. И шта је било? Већ 1. августа 1914. са почетком рата разваљен 
је манастир Косијерево. Слутећи опасност, калуђери су склонили 
у цркву Светог Апостола Матеја ћивот, мошти Светог Арсенија 
Сремца, наследника Светога Саве на столици српских архиеписко-
па, тако да саме мошти нису страдале кад је манастир разорен од 
аустроугарског бомбардовања, а то је и била његова брига - да бри-
не о ћивоту, о моштима Св. Василија у манастиру Острогу, а онда 
су у децембру 1915. са том великом бежанијом из Србије, како се 
повлачио и краљ и влада и војска, ту су монаси манастира Сту-
деница понели ћивот са моштима Стефана Првовенчаног, првог 
српског краља, брата Св. Саве и донете су и било је питање где је 
најсигурније да се сместе. Тако да су у децембру 1915. смештене у 
манастиру Острогу где их је дочекао Кирило Митровић и бринуо 
о тим највећим нашим духовним светињама спашавајући ћивот 
Св. Арсенија Сремца и ћивот Св. Стефана Првовенчаног донетог из 
манастира Студенице. 

Трећа димензија у ратним данима Кирила Митровића била је 
не само прихват свештенства у тој албанској голготи, повлачењу 
свештенства из Србије и из Босне, и смештај у самом манастиру 
Острогу. Један период неки су наставили даље па су преко Медо-
ве и Сан Ђованија отишли даље у Француску или на Крф. У току 
Првог светског рата у манастиру Острогу петнаестак свештених 
лица из Србије, монаха, свештеника, ученика монашке школе 
било је смештено и лично је Кирило за двојицу ученика монаш-
ке школе, кандидата за монашки чин, плаћао смештај и храну у 
манастиру Ждребаонику. Трећа ствар, а то је велики проблем са 
којим се суочила Српска црква, осим онога када су побијени као 
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што су у Другом светском рату побијени од усташа и непријатеља, 
тако је у Првом светском рату највећи део свештеника, преко 170 
на најзверскији начин побијено од Бугарске војске, али и други 
део страдања, друга димензија страдања свештенства јесте била 
интернација. Дванаест свештеника са територије Захумско-рашке 
епархије је било интернирано, додуше недуго, непуних годину 
дана, у два места у Аустрији...Углавном, он, Кирило, као и Митро-
фан за своју територију урадили су све, а и за територију Пећке па-
тријаршије јер је сам Гаврило Дожић био интерниран у Мађарску, 
да се ти свештеници ослободе и врате на своју службу. Поводом 
страдања свештеника који су побијени 2. марта 1918. године он 
је упутио посланицу свештенству и народу против презвитерата 
никшићког, а то је везано за комитски покрет и борбе, где је 22. 
марта 1916. године упутио, пре тога, посланицу са лапидарном 
поруком: „Части обојега реда свештенства“, значи свештенство и 
монаштво, „богохраниме епархије наше, наређујемо да дужности 
свога звања редовно и неизоставно обавља и да народ савјетује да 
буде миран и да се ода своме домаћем послу и раду“, јер све је 
пропало и требало је сачувати живу главу и то је оно што значи 
бринути – ако немаш свога народа, ако ти народ гине, чему онда 
Црква и свештенство кад нема коме ни служити. Али потом, у 
сукобима аустријске војске и комита је било доста жртава и то је 
подстакло епископа Кирила да поново 2. марта 1918. упути посла-
ницу свештенству и народу у којој је навео низ опасности и жртава 
које су снашле сав народ као одмазда аустријска због побуде једног 
мањег дела који се одметнуо у шуму и због тога, у тој одмазди је 
страдао. У Жупи никшићкој почетком марта 1918. био је жесток 
сукоб и углавном у знак одмазде из села Драговољићи ухапшено 
је и стрељано 50 талаца на челу са свештеником Милованом Попо-
вићем парохом луковско-драговољићким. Његова попадија Марија 
је у допису који је упутила 3. јуна 1918. никшићкој конзисторији, зна-
чи управи епархије, навела како је „црна судбина снашла“: „Мој муж, 
поп Милован и син Костадин, несрећним случајем дана 7. марта 
ове године паднули су невиним жртвама на Лукову од стране ау-
стријских војника и тиме оставили фамилију од шест чланова без 
иједне радне снаге да скапље од глади, што би та катастрофа одмах 
наступила да не живимо путем милости од појединаца, а на дан 
погибије мужа и сина не само да су одузели покојникову плату и 
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требовање за фамилију, него су они војници што су учинили то-
лико злочина у општини Драговољићи понијели ми све из куће 
и све животне намирнице и немам гладна и жедна сад ничим да 
утолим ту своју глад.“ ...

Шта је могао урадити као духовни поглавар у тим ратним дани-
ма? Рат је, мушкарци су мобилисани или су у интернацији, увек у 
ратно време нека суша или нека неродица и онда је он, али не само 
он за своју Захумско-рашку епархију, него занимљиво, сви наши 
епископи, и епископи у Босни, у Србији нисмо имали ни једног епи-
скопа јер су сви били похапшени, интернирани, дали су разрешење 
да се може радити осим највећих црвених дана. Осим тих неколико 
дана - на Велику Госпојину, на Преображење, на Ускрс и на Божић, 
на Тројичин дан, који су највећи празници - дато је разрешење наро-
ду да може радити у недељу дана да се просто преживи. 

Питање неморала. Кад год је рат, онда избије из човека из оне 
подсвести људске и добро и зло. Кад се најмање мисли и нада, 
неко ће ти се показати као хајдук Вељко, као Карађорђе, толико 
је било знаних и незнаних јунака. Тако избије добро, али избије и 
оно демонско, оно ђаволско у човеку, помрачено, скривено. Тако 
је било разних врста пљачки, злоупотреба, неморала, па и немора-
ла у области брачних односа, превара и сл. Онда су и митрополит 
Митрофан и сам епископ писали посланице и упутства народу, 
свештеници читали са олтара, позивајући на чување тих моралних 
вредности и оних божјих заповести сабраних у десет заповести 
које су универзални морални критеријуми.

Сума сумарум, епископ Кирило Митровић радио је на добро-
творном плану, радио је на духовном плану као духовни поглавар 
за своју територију за коју је био задужен, радио је на администра-
тивном плану дисциплине свештенства и на крају радио је једну 
условно речено државотворну димензију. Књаз Мирко Петровић, 
болестан од туберкулозе, умро је 3. марта 1918. године у Бечу. По 
налогу Митрофана Бана, али са сагласношћу избеглога краља Ни-
коле и породице, Кирило Митровић је пошао из Никшића у Беч и 
извршио је његову сахрану. У условима кад више нема краљевине, 
кад је поробљено, капитулирано, ипак и црква и тадашња влада 
у егзилу и краљ-отац су имали толико свести да повере ту част и 
дужност Кирилу Митровићу, да га он као епископ сахрани што је и 
обавио на најдостојанственији начин у самом Бечу. 
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Епископ Кирило Митровић рођен је 19. марта 1867. године у 
Будви. Основну школу је завршио у родном месту, Гимназију у 
Котору, Богословију у Задру, а потом је студирао теологију у 
Черновицама. Замонашен је 31. августа 1892. године, а исте го-
дине је рукоположен у чин ђакона, у чин јеромонаха 1894. године. 
За епископа Захумско-рашког изабран је 27. маја 1908. године. 
Архијерејску хиротонију примио је 31. маја 1909. године у Алек-
сандроневској лаври у Петровграду. За епископа бококоторског 
и дуборвачког изабран је 7. новембра 1920. године. Упокојио се у 
Котору 24. јула 1931. године, а сахрањен је у манастиру Савина. 
Оставио је спомен веома благог и милосрдног човека, пуног раз-
умевања за све људе.

(Извор: http://spc.rs/sr/potomci_u_cast_slavnoga_pretka)
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Др Васиљ ЈОВОВИЋ1

СКАДАР У ЦРНОГОРСКОЈ ЈАВНОСТИ У 
ДРУГОЈ ДЕЦЕНИЈИ XX ВИЈЕКА  
(по писању црногорске штампе)

Апстракт: Град Скадар, који се данас налази у држави Албанији, 
имао је бурну прошлост. Антички, римски и византијски град, до-
ласком Словена нашао се у њиховим рукама и постао престоница 
српске државе Дукље/Зете у XI вијеку, на чијим је традицијама 
краљ Никола и засновао право да Црну Гору прогласи краљеви-
ном. У вријеме Немањића био je сједиште престолонасљедника - 
младих краљева. Једно вријеме је био у власти Балшића који га 
уступају Млечанима (1396). Турци Османлије освајају Скадар 1479. 
године, и у њиховој власти је до 1913. године, када улази у састав 
новоформиране државе Албаније. Кратко вријеме, у два наврата, 
био је у саставу Краљевине Црне Горе. Предање о историјској при-
падности Скадра српском народу било је снажно присутно у свије-
сти Црногораца, што се манифестовало и у писању црногорске 
штампе. Осим историјских разлога тежња за Скадром је условљена 
и економским разлозима пошто је у Црној Гори стално владала 
потражња за плодном земљом, па је Црна Гора тежила да овлада 
богатом и плодном равницом око Скадарског језера. 

Кључне ријечи: Скадар, Црна Гора, црногорска штампа, средњи 
вијек, Балкански ратови, Први свјетски рат, престоница. 

1 Богословија „Свети Петар Цетињски“, vasiljjovovic@yahoo.com
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У штампи која је излазила на простору данашње Црне Горе у 
првим деценијама XX вијека једна од главних тема била је питање 
града Скадра, његовог политичког и државно-правног статуса. 

Уочи и за вријеме Балканских ратова (1912-1913) појавио се у 
црногорској штампи један број текстова о Скадру, који у себи са-
држе политичку компоненту, али су са стручног становишта ре-
левантни. Такви су текстови: „Скадар у историји српског народа“, 
текст епископа жичког Саве Дечанца, текст Јована Цвијића.2 

Текст „Скадар у историји српског народа“, бави се средњовјеков-
ном историјом Скадра, Дукље и Зете. Износећи мишљења тадашњих 
реномираних историчара: Стојана Новаковића, Евгенија Голубин-
ског, Љубомира Ковачевића, Љубомира Јовановића, Јосипа Ђелчића, 
Чедомиља Мијатовића, користећи велики број изворне грађе („Ље-
топис попа Дукљанина“, казивања француских путописаца, записи и 
натписи), у тексту се наглашава српско историјско право на Скадар. 
У тексту се износи историја града Скадра од досељавања Срба на 
Балкан (до VII вијека) па све до пада Скадра под Турке 1479. годи-
не. Цитирају се дјелови из књиге Стојана Новаковића „Први основи 
словенске књижевности“ који сматра да: „Кад се средиште бугарске 
државе премјестило у Охрид, са тога се средишта и у причању визан-
тијском свјетлост одбија на Зету и на Скадар. О Скадру се на једанпут 
почиње говорити као о столици српској, и по тада унапријед Зета 
за неко вријеме избија јаче на видик као средиште свеколике радње 
српске“.3 Да је у Скадру била престоница српских владара из дина-
стије Војислављевића, у тексту „Скадар у историји српског народа“, 
поткрепљује се подацима које Љубомир Ковачевић и Љубомир Јова-
новић износе у својој историји српског народа. Наиме 1096. године 
за вријеме Првог крсташког рата један дио крсташа се упутио преко 
приморске Србије за Палестину. Заповједник војске, папског легата 
и грофа Рајмонда Тулушког, Ди сан Еђидио оставио је опис овог пу-
товања, у коме говори: „Најпосле стигосмо у Скадар гдје је становао 
Краљ словенски. Конте Рајмондо се с њим побратими и даде му бо-
гате дарове, да може мирно наставити пут даље с војском“ (Jacques 
Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanover 1611). Други писац савреме-
ник, који је писао о Првом крсташком походу, нормандијски монах 

2 „Скадар у историји српског народа“, Глас Црногорца, бр. 49, 27. октобра 1912, 3-4; С. 
Дечанац, „Скадар“, Глас Црногорца, бр. 19, 27. априла 1913, 3-4; Ј. Цвијић, „Излаз Србије 
на Адрију“, Глас Црногорца, бр. 1, 5. јануара 1913, 2-3; бр. 2, 12. јануара 1913, 2-3.

3 „Скадар у историји српског народа“, 3.



361

ЗБОРНИK 

и историчар Ордерик Виталис (1075-1142), говори да се краљ кроз 
чију је земљу прошао поход звао Бодин.4 У тексту „Скадар у историји 
српског народа“ закључује се да „овим историјским подацима остаје 
утврђено, да је у Скадру било органско средиште, око којега се кри-
стализирала прва независна држава српска, и из кога се развијао сав 
рад на државном пољу српском“.5 Такође се у тексту наводи податак 
да се на два сата од Скадра налазе рушевине чувене цркве Св. Срђа и 
Вакха на Бојани које су обновили српски краљ Урош и његова жена 
краљица Јелена, што се може видјети из натписа који стоје повише 
врата цркве и на лијевој страни врата.6 Наводи се и један документ из 
1318. године по коме се види како су зетски војвода Илија и скадар-
ски епископ ишли као посланици Стефана Уроша у Дубровник, што 
свједочи да је скадарска област остала у тијесној вези са Немањићи-
ма, и да Скадар заузима важно мјесто у њиховој држави, иако је њи-
хова престоница била у Рашкој.7 На крају текста „Скадар у историји 
српског народа“ наглашава се да је „у народној свијести остала жива 
успомена о великој улози Скадра у српској историји, као што то свје-
дочи она значајна народна пјесма о „Зидању Скадра на Бојани“, једна 
између најстаријех народних наших пјесама, која се разлијеже свуда 
докле српски језик допире, чим је у души цјелокупнога српскога на-
рода сачувано историјско право српско на Скадар“.8 

У оквиру Цвијићевог текста о излазу Србије на Јадранско море 
у Гласу Црногорца дат је један историјски преглед дешавања на том 
простору који упућује на јединство простора Сјеверне Албаније и 
Србије.9 Као што Сјеверна Албанија са Србијом чини географску 
цјелину, исто тако је и историјски била често и тијесно везана с 
њом. У првим годинама средњег вијека ту је образована прва српска 
држава Зета која је обухватала велики дио садашње Сјеверне Алба-
није. Престоница те државе била је Скадар. Касније је преовладала 
српска држава Рашка, чије је средиште било у околини данашњег 
Новог Пазара, која је под Немањићима (од XII до XIV вијека) заузе-
ла и Приморје јужно од Скадра.10 Јован Цвијић говори и о станов-

4 исто, 3.
5 исто, 3.
6 исто, 3.
7 исто, 3.
8 исто, 4.
9 Ј. Цвијић, „Излаз Србије на Адрију“, бр. 1, 2-3; бр. 2, 2-3.
10 исто, бр. 1, 3.
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ништву сјеверне Албаније. Албанска приморска равница била је 
густо насељена, просвијећена и напредна. Јадранско приморје од 
Дубровника до Драча била је трговачка и културна обала средњовје-
ковне Србије. Приморски градови уживали су велику аутономију, 
имали су тачно опредијељено земљиште, своје законике и слобод-
нo биране судије, које су сваке године мијењали (К. Јиречек, Држа-
ва и друштво средњовјековне Србије). Док је садашња сјеверна Алба-
нија са својом обалом до турске најезде припадала Србији, биле 
су средња и јужна Албанија (са Валоном) као и Епир и Акарнанија 
само за вријеме највеће српске експанзије под царем Душаном.11 
Сјеверна Албанија припада оним земљама Балканског полуострва, 
гдје су се обављали опсежни процеси претапања, највише између 
Срба и Арбанаса. У средњем вијеку ту је било измијешано српско 
и арбанашко становништво, али у планинама су Арбанаси били у 
јачем броју. Они су били подложни процесу посрбљавања, утврђе-
но је да су албански племенски главари, вазали српских краљева, 
говорили и дописивали се на српском језику. Од краја XIII вијека 
отпочела је сеоба сјеверних Арбанаса у Тесалију и Епир коју је цар 
Душан својим освајањима подупирао.12 Ово Цвијић излаже да би 
оправдао јадранске тежње Краљевине Србије и потврдио да су оне 
и историјским предањем обиљежене.

Глас Црногорца доноси приказ брошуре Павла Аполоновича 
Ровинског о арбанашком питању. Ровински у првом дијелу своје 
расправе наглашава да Арбанаси премда старосједиоци Балкан-
ског полуострва, нијесу никада играли политичку улогу. Ровински 

11 исто, бр. 1, 3.
12 исто, бр. 2, 2; На српском језику су писали и каснији арбанашки великаши, у Архиву 

манастира Хиландара међу српским документима чувају се двије повеље, једну је издао 
арбанашки великаш Иван Кастриот манастиру Хиландару (из 1425/26. године), а другу 
је издао манастир Хиландар Ивану Кастриоту (између 1426. и 1431. године), писане 
су српским језиком, ћириличним писмом, рашким правописом и канцеларијским 
брзописом. Д. Синдик, „Две повеље у Хиландару о Ивану Кастриоту и синовима“, у 
Становништво словенског поријекла у Албанији: зборник радова са међународног науч-
ног скупа одржаног у Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године, уредник Јован Р. Бојовић, 
Историјски институт СР Црне Горе, Титоград 1991, 171; О миграцијама Арбанаса за 
вријеме цара Душана погледати: Б. Храбак, „Ширење арбанашких сточара по равницама 
и словенски ратари средњовековне Албаније“, у Становништво словенског поријекла у 
Албанији, 110-111. У Љетопису попа Дукљанина извору XII вијека Албанци се уопште 
не помињу, иако се у средишту знатног дијела текста помињу Скадар, Драч и Валона, 
в. С. Ћирковић, „Албанци у огледалу јужнословенских извора“, у Илири и Албанци: 
серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, уредник Милутин Га-
рашанин, САНУ, књ. XXXIX, Одељење историјских наука, књ. 40, Београд 1988, 328.
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наглашава да „српски елеменат, који се протезао низ Јадранско 
приморје на југ до тако званог Српског Берата, падом зетске држа-
ве, морао је нестати из тих крајева, те се појављују туда Арнаути, 
који се спуштају с гора, у којима су вазда живјели, занимајући се 
искључиво сточарством, водећи чобански живот, подијељени на 
племена, сачувавши недотакнуту своју нарав и обичаје. Те вас про-
стор од Старе Србије до залива Арте постаје арнаутским“.13 У другом 
дијелу писац излаже како су се Арбанаси ширили с њихових гора 
по плодним равницама српским и како се туда са њима ширило 
мухамеданство. Ровински пише: „арбанашки народ, под турским 
господством, добива такву силу, да шири границе своје области, 
на штету друге народности, за којом стоји славна историјска про-
шлост. Ту Арбанаси служе као оруђе турске власти, која их тура 
на тај пут, чистећи за њих готово земљиште. И њихова сила расте, 
тако и несвјесно врши извјесну политичку улогу.“14 Даље се у при-
казу наводи да Ровински пише о националном и политичком ин-
диферентизму Арбанаса, о њиховом лаком покоравању Турцима, 
о потпуној слободи, коју им ови дају, служећи им противу Црне 
Горе. Посебно је исцрпно приказана улога Арбанаса послије бер-
линског трактата. На крају приказа брошуре А. П. Ровинског у Гласу 
Црногорца наглашава се да „Ова расправа г. Ровинског одликује се 
историјским елементом, на који се нимало не обрће западна пу-
блицистика, која се толико заноси арбанашким питањем!“.15 

Уочи Балканских ратова у црногорској штампи је писано: „Ска-
дар мора бити наш. Он је вазда био српски, и само српски. Никакве 
нас жртве не могу од њега одвратити. У њему је залога самостал-
ности нове, проширене и појачане Црне Горе.“16 У ратној проклама-
цији Црногорцима уочи Балканског рата краљ Никола позива на 
ослобођење Срба и присаједињење Скадарске Малесије.17

Црна Гора је објавила рат Турској 8. октобра 1912. године. То-
ком новембра 1912. године краљ Никола је на Цетињу преговарао 
са представником Аустроугарске по питању Скадра. Бечки двор 
је нудио Црној Гори Скадар, али под тешким условима: склапање 

13 „К арбанашком питању“, Глас Црногорца, бр. 4, 26. јануара 1913, 3.
14 исто, 3.
15 исто, 3.
16 „Скадар и Црна Гора“, Цетињски вјесник, бр. 102, 28. новембра 1912, 1.
17 „Прокламација Црногорцима уочи Балканског рата“, Глас Црногорца, бр. 42, 26. ок-

тобра 1912, 1.
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царинске уније, дозволу рибарења њеним држављанима уз црногор-
ску обалу, слободну пловидбу по Скадарском језеру и Бојани, као и 
сређивање границе на Ловћену. Те услове краљ Никола није могао 
прихватити, те је сукоб са Аустроугарском по питању Скадра био не-
минован. Црногорска војска држала је у опсади Скадар који је бранио 
Махмут Хајерет-паша. Усљед пропуста у вођењу рата (оклијевање 
Зетске војске да брже стигне под Скадар, неискориштена подршка 
албанских католичких племена: Хота, Гружа и Кастрата), скадарски 
паша је појачао гарнизоном са 7.000 на 24.000 војника. Усљед при-
тисака Аустроугарске краљ Никола је обуставио општи напад на 
Скадар предвиђен за 4. децембар 1912. године.18 Краљ Никола је одр-
жао говор црногорској војсци на скадарском фронту истичући: „Ја се 
поносим с вама, витезови моји, јер сам опојен вјером да сте кадри 
бити још величанственији у могућим искушењима такне ли се ко ва-
ших права и оспори ли ни сјести на огњишта наших дједова и мојих 
предшаственика Немањића, Гребљановића, Бранковића, Балшића и 
Црнојевића“.19 Напад црногорске војске на Скадар од 7. до 9. фебруара 
1913. године доживио је неуспијех, те је краљ Никола тражио по-
моћ од српске војске и добио помоћ од 30.500 војника. Генерал Петар 
Бојовић постављен је за команданта обје војске под Скадром.20 

Описујући борбе Црногораца са Турцима око Скадра, за врије-
ме Првог балканског рата, новинар А. Столипин, истичући како су 
заузета главна утврђења Тарабоша стихијним јуришем Катуњана, 
изражава бојазан да ће дати Албанији Скадар иако га Црногорци 
јуришем освоје и констатује: „То се не може вјеровати, ако га ди-
пломација преда, то Русија неће допустити“.21

Епископ жички Сава Дечанац пише да је Скадар: „блистава круна 
на југу српских земаља, на обалама српског Сињег мора“.22 Дечанац 
истиче да се подручје уз ријеку Дрим које је гравитирало Скадру, у 
средњем вијеку називало Горњим и Доњим Пилотом и да је било 
насељено Србима.23 Поводом најава о предаји Скадра Албанији 

18 Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, Срби у Црној Гори 1496-1918., Институт за српску 
културу, Никшић, 2017, 259-260.

19 „Црногорској војсци на скадарском фронту“, Глас Црногорца, бр. 58, 24. децембра 1912, 1.
20 исто, 260. 
21 „Бој под Скадром“, Глас Црногорца, бр. 6, 9. фебруара 1913, 2.
22  С. Дечанац, „Скадар“, 3.
23 исто, 4; О насељима у Горњем и Доњем Пилоту, као и о становништву које их је на-

сељавало в. М. Маловић-Ђукић, „Пилот у средњем веку“, у Становништво словенског 
поријекла у Албанији, 207-220. 
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епископ жички изјављује: „Просвијећена Јевропо! Пази добро што 
радиш, да те не би строго судило твоје најближе потомство, које ће 
говорити: да си се ти поносила својом хуманошћу, добротом и прав-
дом, али да дјела твоја свједоче, да си ти била змија, која нијеси 
имала ни хришћанства ни човјечности.“24

У штампи је писано о томе зашто се бечка дипломатија одлучно 
заузела да Скадар припадне Албанији. Осим вјерских и политич-
ких разлога којима је сврха да Аустроугарска у будућој Албанији 
добије савезника, велику улогу су играли и трговачко-политички 
разлози, као то да Србија не може саградити дунавско-јадранску 
жељезницу преко србијанског и црногорског земљишта.25 

Још у јануару 1913. године Црна Гора је поднијела Конференцији 
амбасадора у Лондону захтјев о присаједињењу Скадра, Пећи и Ђако-
вице Црној Гори уз образложење да по историјском праву Скадар при-
пада српској држави коју у тим крајевима представља Црна Гора. Глас 
Црногорца доноси „Меморандум о разграничењу сјеверне Албаније“ 
предат од црногорских делегата на конференцији мира у Лондону ен-
глеском министру иностраних дјела Сер Едуарду Греју и амбасадори-
ма великих сила код енглеског Двора, истичући, између осталога, и 
историјско право на Скадар. У Меморандуму се наглашава на основу 
великог броја аргумената да је Скадар кроз историју припадао српској 
зони, па било да је политички припадао или не српској држави. 26 Ве-
лике силе су тражиле да Србија и Црна Гора подигну опсаду Скадра и 
да се повуку из Албаније, и у том циљу (одбијање краља Николе да се 
војска повуче од Скадра) увеле су поморску блокаду (са осам бродова 
) обале Црне Горе која је почела 10. априла.27 

Црногорска војска је ослободила Скадар 24. априла 1913. године 
(браниоци нијесу имали више муниције и хране те се град предао 
Црногорцима). Међутим, краљ Никола је морао одустати од Ска-
дра (предат 14. маја 1913), усљед противљења Аустроугарске која 
је пријетила војном интервенцијом. Након предаје Скадра, краљ 
Никола је истакао да је српству нанијета велика неправда.28

24 С. Дечанац, „Скадар“, 4.
25 „Излаз Србије на море“, Глас Црногорца, бр. 16, 11. априла 1913, 2.
26 „Меморандум“, Глас Црногорца, бр. 7, 13. фебруара 1913, 1.
27 Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, Срби у Црној Гори, 260.
28 „Говор Његовог Величанства Краља Господара народним посланициа на дан 25. априла 

о. г. у Двору“, Глас Црногорца, бр. 19, 27. априла 1913, 1; О Скадарској кризи опширније: 
М. Војводић, Скадарска криза 1913, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд 1970. 
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Првим Балканским ратом (8. октобар 1912 – 30. мај 1913) Црна 
Гора се скоро дупло увећала и добила градове: Мојковац, Пљевља, 
Бијело Поље, Беране, Плав, Гусиње, Рожаје, Пећ, Ђаковицу, Тузи и 
дио Скадарског језера, али не и град Скадар. У говору црногорској 
војсци послије свршетка Балканског рата, краљ Никола је бесједио да 
се и поред губитка Скадра није одрекао историјских права на њега.29

За вријеме Првог свјетског рата краљ Никола је имао ограниче-
не ратне циљеве: проширење Црне Горе на Херцеговину, Сарајево 
са широм околином, Дубровник и далматинску обалу до Сплита, и 
наравно Скадар са околином.30 Краљ Никола је желио Скадар већ 
од првих дана рата. Цетињски Дневни лист у октобру 1914. године 
доноси чланак „Зашто не заузмемо Скадар“? У чланку се полази од 
националистичких концепција и истиче право на Скадар.31 У про-
кламацији Црногорцима краљ Никола, осим што их позива у рат 
за слободу „Српства и Југословенства“, напомиње их да су „крвљу 
српском заливени Скадар и Драч“ отети српском народу.32 

Министар војни, Ристо Поповић у дневнику за 13. август 1914, 
биљежи да је краљ Никола већ тада исказивао жељу да заузме Ска-
дар, јер су се биле пронијеле гласине да међународне трупе које су 
контролисале Скадар напуштају град. Тада је Поповић савјетовао 
краљу да са тим не покушава док не добије одобрење од Русије и 
Енглеске.33 Такође, у рапорту пуковника Петра Пешића, начелника 
оперативног одјељења и помоћника начелника штаба Врховне ко-
манде црногорске војске, од 16. августа 1914. године, обавјештава 
се лично војвода Радомир Путник, који је командовао штабом Вр-
ховне команде Србије, да се „Црногорци спремају на Скадар иако то 
краљ забадава одриче“.34 Енглески посланик, у вези са тражењем 
помоћи краља Николе у новцу и одијелима из Енглеске, саопштава 
својој влади: „да краљ Никола гледа да искористи данашњу ситу-
ацију да се снабде новцем и војном опремом, те да буде спреман 
водити своју личну политику, а то јасно показују његови погледи 

29 „Црногорској војсци послије свршетка балканског рата“, Глас Црногорца, бр. 38, 21. 
августа 1913, 1.

30 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату 1914-1918, Унирекс, Подгорица, 1997, 56.
31 „Зашто не заузмемо Скадар“, Дневни лист, бр. 23, 23. септембра 1914, 1. 
32 „Прокламација Црногорцима“, Глас Црногорца, 25. августа 1914, 1.
33 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 71.
34 Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата. Односи са Србијом 

- капитулација, ЈП Службени лист СЦГ – ЦИД, Београд – Подгорица, 2004, 23-24.
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упрти у Скадар“.35 Српски посланик на Цетињу Михаило Гаври-
ловић у депеши предсједнику србијанске владе Николи Пашићу 
оптужује краља Николу да држи много војске гдје то није потреб-
но под различитим изговорима: „Он хоће да тежину операција на 
Дрини сноси Србија, а да он (краљ Никола) држи војску нетакнуту 
за окупацију Далмације и евентуално Скадра“.36 

Црногорска војска, трупе Старосрбијанског одреда предвођене 
Радомиром Вешовићем, је 27. јуна 1915. године окупирала Скадар 
под изговором да би обезбиједила пловидбу ријеком Бојаном и 
заштитила своју границу. Истовремено су црногорске трупе оку-
пирале Медову и цио простор између Скадра, Јадранског мора, 
Бојане и Љеша.37 Код скадарског становништва, како католичког 
тако и муслиманског, била је јака процрногорска струја, са Пренк 
Биб Додом на челу, и они су позвали Црногорце да уђу у Скадар, 
те је испало да је црногорска војска то учинила на позив станов-
ништва града.38 Црногорска војска, са предсједником црногорске 
Владе дивизијаром Јанком Вукотићем, је свечано дочекана у Ска-
дру. Србијанска влада је повукла генерала Божа Јанковића који је 
вршио дужност начелника штаба Врховне команде, међутим није 
била опозвана српска војна мисија у Црној Гори. Мјесто Јанковића, 
Врховна команда је одредила пуковника Петра Пешића да врши 
дужност начелника штаба црногорске војске.39 Генерал Јанковић 
који је у знак протеста, због црногорског заузимања Скадра без 
његовог знања, дао оставку, јавља да је тога дана (27. јуна) у 11h 
командант Старосрбијанског одреда ушао у Скадар „одушевљено 
примљен од становника све три вероисповести. Ред како у варо-
ши тако и у околини врло добар“.40 Српски посланик са Цетиња 
Љубомир Михаиловић јавља своме министру: „Црногорци ушли у 

35 Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата, 24.
36 исто, 24.
37 [Неслужбени дио], Глас Црногорца, бр. 30, 17. јуна 1915, 1. На одлуку Црне Горе да запо-

сједне Скадар утицали су и неки важни догађаји: „неконсолидованост младе албанске 
државе; посиједање дијелова Албаније од стране Грчке и од стране Италије; напади и 
плијењења од стране Албанаца црногорских транспорта хране и ратне опреме који су 
упућивани из иностранства међународном ријеком Бојаном и преко албанске луке 
Сан-Ђовани ди Медуа, и коначно, улазак србијанских трупа у Албанију, у прољеће 
1915. године, в. Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата, 47. 

38 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 75.
39 Исто, 75; „Дворске и дипломатске вијести“, Глас Црногорца, бр. 32, 27. јуна 1915, 1.
40 Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата, 61.
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Скадар потпуно мирно. Биб Дода, Иса Бољетинац и други прваци 
изјавили покорност“.41

Руска влада је била незадовољна поступком краља Николе, а 
нарочито су били љути у руском министарству спољних послова 
зато што су сви конзули у Скадру, па и аустроугарски, сем руског, 
били упознати са намјерама краља Николе да уђе у Скадар. Руска 
влада наглашава да је требала бити обавјештена од стране црно-
горске владе о њеним намјерама да уђе у Скадар, Русија би се томе 
одупирала, али би се на крају ипак са тим чином сагласила и око 
скадарског питања било би мање компликација.42 

Заузимање Скадра наишло је на неодобравање савезника, по-
готово оних који су били за статус-кво у Албанији. На Црну Гору 
је чак пала сумња да је Скадар окупирала у договору са Аустроу-
гарском. Скадарска криза постала је много озбиљнија него што је 
црногорска влада то очекивала. Скадарска криза завршила се тако 
што су чланице Антанте 29. јула 1915. године предале црногорској 
влади ноту којом су изјавиле да не признају акт окупације Скадра, 
али примају на знање владину изјаву да заузећем града његово 
питање није ријешено и да ће се Црна Гора покорити рјешењу ве-
ликих сила. Савезничким конзулима у Скадру било је наложено 
да се уздржавају од контаката са црногорским властима у Скадру. 
Статус кво у Албанији су већ раније повриједиле Србија, Грчка и 
Италија, и задња Црна Гора заузимањем Скадра и околине. Црна 
Гора није тада знала да су се савезници већ били договорили и 
били начелно сагласни да се послије рата Скадар уступи Црној 
Гори.43 Повлачењем генерала Јанковића затегли су се односи са 
србијанском владом, чија Врховна команда ипак није жељела да 
прекине везе са Црном Гором јер то није одговарало њиховим 
интересима. Такође тим чином биле су незадовољне Француска и 
Енглеска, јер нијесу жељеле да Србија напусти команду над црно-
горском војском. Такође ни Руси нијесу били за прекид војних веза 
Црне Горе са Србијом и били су задовољни што је пуковник Пешић 
остао у Црној Гори и преузео команду над црногорском војском.44

41 исто, 61.
42 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 75.
43 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 75-76. Начелну одлуку о додјели 

Скадра Црној Гори у почетку рата су донијеле силе Тројног савеза: Русија, Велика 
Британија и Француска, али ту одлуку нијесу званично саопштиле Црној Гори, в. Н. 
П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата, 47.

44 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 77.
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 Никола Пашић, предсједник српске владе, је од свог представника 
у Албанији сазнао да је „Есад-паша, у циљу слабљења акције Италије 
преко католичких албанских племена, позвао краља Николу да зауз-
ме Скадар и о томе имао писмени уговор са њиме. Он је муслиман-
ским првацима препоручио да Црногорце пријатељски приме“.45 

Како је примјетио историчар Никола Шкеровић: „Толико жеље-
ни Скадар – некадашња пријестоница прве српске зетске краље-
вине, стари културни и економски центар, опјеван и слављен у 
најљепшим српским народним пјесмама и причама, освојен од 
Турака у балканском ослободилачком рату уз огромне жртве у 
људима, постаје, по некој тешко разумљивој дипломатској игри, 
извор тешких незгода за Црну Гору“.46 

Убрзо након заузимања, у Скадру је на свечан начин прослављен 
рођендан насљедника црногорског престола Данила Петровића.47 
Скадарски лист Беса Шкиптари (Арбанашка Ријеч) одушевљено je 
поздрављаo улазак црногорске војске у Скадар и похвално je писао 
о новој владавини.48 Скадарски муслимански прваци послали су 
краљу Николи телеграфску честитку којом му изјављују оданост и 
наглашавају да су црногорску војску позвали у Скадар и примили 
је као ослободитеља.49

У Гласу Црногорца се пише и о побуни Албанаца. Наиме, након 
заузећа Скадра и окупирања једног дијела Албаније под утицајем 
страних агентура покренута су нека албанска племена (Краснићи, 
Шаље, Шоше) против црногорске власти почетком јула 1915. године. 
Црногорска војска је након пет дана умирила побуњенике и поврати-
ла ред на окупираним областима, о чему извјештава Глас Црногорца.50 

За управитеља Скадра краљ Никола је поставио војводу Божа 
Петровића, предсједника Министарског Савјета у пензији.51 Пово-
дом црногорске окупације Скадра са симпатијама се писало у ру-
ској и француској штампи, чије писање преноси Глас Црногорца.52 
Петроградско Новоје Времје сматра да је Црна Гора потпуно у праву 

45 Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата, 61.
46 исто, 63.
47 „Из Скадра“, Глас Црногорца, бр. 31, 20. јуна 1915, 1-2.
48 исто, 2.
49 „Честитка скадарских првака“, Глас Црногорца, бр. 31, 20. јуна 1915, 2.
50 [Неслужбени дио], Глас Црногорца, бр. 33, 6. јула 1915, 1.
51 „Управитељ Скадра“, Глас Црногорца, бр. 33, 6. јула 1915, 2.
52 „Поводом окупације Скадра – братски одзив руске и француске штампе“, Глас 

Црногорца, бр. 35, 15. јула 1915, 2.
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када је заузела Скадар: „Црногорско питање овим догађајима није 
још исцрпљено. Случај са Скадром један је од многих на дугом 
списку историских неправда, које су Црној Гори учињене у току 
последњег стољећа. Аустриска дипломатија умјела је да од Црне 
Горе одсијече њено приморје. И ако се родила и живи на морској 
обали, Црна Гора је вјештачки претворена у континенталну држа-
ву, као што је Швајцарска. Велики европски рат, који је постао из 
борба за државну независност младих подјармљених народа, мора 
и Црној Гори да донесе потпуни народни опстанак. Историска је 
правда спора, али неумитна. Када куцне одлучни час, Црна Гора 
неће бити заборављена у савјету народа“.53

Приликом повлачења српске војске преко Црне Горе и Алба-
није ка Скадру и Драчу, које је отпочело 3. децембра 1915. године,54 
влада Црне Горе је учинила све да се српска војска и избјеглице 
прихвате и помогну у погледу исхране, тако што је српској војсци 
ставила на располагању храну која се затекла у Метохији, као и 
храну која се налазила у Скадру и Медови када је српска војска 
тамо приспјела.55 Српска Врховна команда приспјела је у Скадар 
7. децембра 1915. године.56 Француски генерал Пијарон де Мон-
дезир, задужен за евакуацију српске војске, добио је наређење од 
главнокомандујућег француске војске генерала Жофроа (у Брин-
дизију 29. децембра 1915), да испита положај и морално стање 
црногорске војске. Након контаката са Николом Пашићем и Ан-
дријом Радовићем, генерал Мондезир је у пратњи још два фран-
цуска официра кренуо 4. јануара 1916. године за Цетиње.57 Али се 
генерал Мондезир због лошег времена задржао у царинарници у 
Скадру, гдје се састао са црногорском принцезом Ксенијом. У при-
суству Мондезира принцеза је телефонским путем разговарала са 
краљем Николом, намјерно понављајући његове ријечи, тако да 
су присутни сазнали да краљ очекује убрзо напад аустроугарске 
војске на Ловћен.58 Приликом разговора француског генерала на 
Цетињу са краљем Николом, овај му је, као и раније Радовић, изја-
вио да ће положај Црне Горе бити изванредно тежак када српска 

53 исто, 2.
54 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 117.
55 исто, 126.
56 исто, 144.
57 исто, 126.
58 исто, 127.
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војска напусти Албанију, али га је генерал умиривао да ће у зашти-
ту код Скадра и Љеша остати 3.000 српских војника, који ће бити 
стављени под краљеву команду.59 

Влада Србије је 4. јануара 1916. године донијела одлуку да се 
за заштиту Драча, Медове и Скадра одреде потребне снаге, са тим 
циљем формиран је тзв. „Скадарски одред“, који је имао задатак да 
поред заштите укрцавања српских трупа одржава тијесну везу са 
црногорском војском код Скадра и да јој послужи као ослонац уко-
лико она буде приморана на повлачење.60 Међутим након аустро-
угарске офанзиве на Црну Гору и падом Ловћена као стратешки 
важне тачке, српска влада је дошла до закључка да ће црногорска 
влада приступити закључењу мира са Аустро-Угарском и да је због 
тога остављање српских одреда у Скадру и Љешу постало беспред-
метно, те је на сједници од 12. јануара 1916. године, на предлог 
министра војног, ријешила да се Скадарски одред расформира.61

Након аустроугарског заузимања Цетиња 13. јануара 1916. годи-
не, пријетило је да аустроугарске трупе заузму Скадар што би онемо-
гућило повлачење црногорске војске и угрозило укрцавање српских 
трупа у Медови.62 Командант старосрбијанског одреда бригадир Ма-
шан Божовић предузео је мјере за обезбјеђење Скадра, и увиђајући 
да су његове снаге недовољне обратио се начелнику српске Врховне 
команде генералу Петру Бојовићу са молбом да одреди што више 
српске војске за осигурање прилаза ка Скадру и Медови.63

Склањајући се испред аустроугарске војске, црногорска краљи-
ца Милена са кћеркама у пратњи српског пуковника Бабића отпу-
товала је 17. јануара 1916. године у Скадар,64 а ускоро 19. јануара 
им се придружио и краљ Никола,65 који се у Скадру задржао до 20. 
јануара и навече са својом пратњом отпутовао, како је телефон-
ским путем обавјестио начелника Врховне команде дивизијара 
Јанка Вукотића да напушта Скадар „и одлази преко мора“.66 Пошто 

59 исто, 127.
60 исто, 149-150.
61 исто, 164.
62 исто, 166.
63 исто, 167.
64 исто, 171. „Жеља је краља Николе да пуковник Бабић прати краљицу и принцезе на 

њиховом путу у Италију и Француску“, в. Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог 
свјетског рата, 134.

65 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 181.
66 исто, 145.



372

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

је дознала за полазак краља Николе, српска Врховна команда се и 
сама евакуисала из Скадра.67 Аустоугарске трупе не наилазећи на 
отпор овладале су небрањеним Скадром 23. јануара 1916. године, 
два дана по распуштању црногорске војске.68 Има података да се у 
Скадру и његовој околини предало аустроугарским трупама 1.500 
Црногораца који су намјеравали да се повуку са српском војском.69

Приликом ослобођења поробљених области српске трупе Дру-
гог Југословенског пука почеле су 26. октобра 1918. године насту-
пати од Пећи у двије колонe, једна је ишла преко Плава и Гусиња, а 
друга долином Цијевне према Скадру. Из Гусиња пук је 27. октобра 
кренуо пут Скадра. Њему се успут придружио црногорски капетан 
Албанац Сокол Ујкић, кога је командант пука поставио за командан-
та црногорског Горњокучког батаљона. Пук је послије борби ушао 
у Скадар 30. октобра, а положај Тарабоша заузео је 1. новембра. У 
борбама за ослобођење Скадра учествовао је и црногорски поручник 
Бошко Ђуричанин.70 

Након Првог свјетског рата, одлуком великих сила, град Скадар 
је, након краткотрајне француске окупације, 1919. године припао 
држави Албанији.

И у каснијим текстовима у црногорској штампи, писаним по-
слије Првог свјетског рата, истиче се улога Скадра као српског гра-
да и историјском праву српског народа на њега. Тако на примјер, 
у тексту Сава Вулетића „Црна Гора и Скадар“, у којем се говори о 
историјском праву Срба на Скадар, у уводном дијелу се даје крат-
ка историја града Скадра и истиче да је он већ од друге половине 
XI вијека прва српска краљевска престоница за вријеме династије 
Војислављевића, да су сви насљедници престола из династије Не-
мањића живјели у Скадру и ту се припремали за владаре, као и да је 
за вријеме Балшића Скадар опет постао престоница зетске државе.71 
Описујући средњовјековни период у историји Скадра, Вулетић ис-
тиче да се спомен на цара Душана који је као краљевић-насљедник 

67 исто, 183. Српска влада је напустила Скадар и 2. јануара (по старом календару) се укрца-
ла у Медуи за Крф, в. Н. П. Шкеровић, Црна Гора за вријеме првог свјетског рата, 133.

68 Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату, 191.
69 исто, 221.
70 исто, 447.
71 С. Вулетић, „Црна Гора и Скадар“, Записи, књ. VIII, 1931, 90-101; О Скадру као пре-

стоници српских владара в. К. Јиречек, „Скадар и његово земљиште у средњем веку“, 
Гласник Српског географског друштва, год. III, св. 3-4, 1914, 157. 
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боравио у Скадру задржала у топониму „Душанов виноград“, једно 
мјесто испод брда Бардањола до самог Скадра.72 Вулетић описује и 
касније црногорско заузимање Скадра у вријеме Првог балканског 
рата и напомиње да „тежња за Скадром не бјеше само званичне 
Црне Горе, но и сваке црногорске душе без разлике“.73 На крају оп-
ширног текста Вулетић закључује: „Наша историја ће губитак Ска-
дра у реченој прилици најжешће осудити и жигосати кривце за то. А 
Црногорцима неће никад нико Скадар ишчупати из њихових срца. У 
томе неће бити усамљени у Краљевини Југославији. Наша права на 
Скадар биће вјечита као суро црногорско стијење“.74 
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Dobrila VLAHOVIĆ1

MA Dušan MEDIN2

MEMORIJALIZACIJA PRVOG SVJETSKOG RATA 
NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA  
KROZ SPOMEN-OBILJEŽJA

Apstrakt: Spomen-obilježja, kao segment kulturne baštine, međusobno se 
razlikuju po vrsti, tipu, izgledu, veličini, materijalu, načinu izrade, karakte-
ru, kao i onom najvažnijem za zajednicu u kojoj (po)stoje – poruci koju sa-
drže i (pre)nose. Pitanja njihove zaštite u državi Crnoj Gori s normativnog 
aspekta regulišu dva zakona: Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Službeni 
list Crne Gore“, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19) i Zakon o spomen-obiljež-
jima („Službeni list Crne Gore“, br. 40/08, 40/11 i 02/17), u odnosu na to, 
da li posjeduju ili ne posjeduju status kulturnog dobra. Polazeći od nave-
denih zakonskih pretpostavki, a uz konsultovanje, proučavanje i analizu 
dostupne ranije objavljene naučne i stručne literature i dokumentacije 
(pritom sve to upoređujući s terenskim istraživanjima autora), u radu će 
se bliže predstaviti spomen-obilježja na teritoriji opštine Budva, admi-
nistrativno-geografske cjeline prilično bogate ovom vrstom memorijalne 
kulturne zaostavštine, koja se odnose na ličnosti i događaje iz Prvog svjet-
skog rata. Iako ova spomen-obilježja nijesu naročito brojna, prilično su 
značajna s aspekta memorijalizacije ovog ratnog sukoba, najvećeg koji je 
svijet do tada doživio i koji je ostavio trajne posljedice na ovoj teritoriji.

Ključne riječi: spomen-obilježje, spomen-obilježje sa statusom kulturnog 
dobra, spomen-objekat, mjesta sjećanja, memorijalizacija, normativni 

1 Ministarstvo kulture Cnre Gore, Cetinje
2 Društvo za kulturni razvoj «Bauo», Petrovac na Moru
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okvir, Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Zakon o spomen-obilježjima, 
Budva, Prvi svjetski rat.

Naročito važan segment kulturne baštine Crne Gore jeste kulturna 
baština memorijalnog karaktera, među koju se ubrajaju i spomen-obi-
lježja s teritorije budvanske opštine.3 U našoj zemlji nalazi se više sto-
tina spomen-objekata u vidu spomen-ploča, spomen-bisti, spomen-ko-
sturnica, spomen-česama, spomen-domova, spomen-parkova, raznih 
skulptorskih rješenja i tome slično, a više desetina podignuto je upravo 
na širem budvanskom prostoru koji ćemo u ovom radu posmatrati.

Mjesta sjećanja i memorijalizacija

Spomen-obilježja, takođe, mogu biti i mjesta sjećanja, odnosno „kako 
ona mesta na kojima je došlo do stradanja, tako i ona mesta koja su 
izgrađena i/ili uređena sa ciljem očuvanja sećanja na strašne događaje 
iz prošlosti“4 (Vujadinović 2012: 88). 

S tim u vezi je i proces memorijalizacije koji, u užem smislu riječi, 
podrazumijeva obilježavanje javnog prostora „materijalnim podsetnici-
ma [...] na važne događaje iz prošlosti, odnosno na centralna istorijska 
zbivanja ili ličnosti bitne za kontekst geografskog prostora u kojem se 
nalaze“, dok u širem smislu značenje podrazumijeva „i druge oblike 
materijalizacije javnog sećanja: kulturno stvaralaštvo (literatura, film, 
likovna umetnost, muzika itd.), obeležavanje spomen-dana, komemo-
racije itd. koje za cilj imaju očuvanje sećanja na određeni, političkom 
dominacijom određeni, način“ (Vujadinović 2012: 88–89). 

Normativni aspekt
Kada su u pitanju zaštita, podizanje, način čuvanja i održavanje spo-
men-obilježja u Crnoj Gori, to podliježe odredbama dva važeća zakona: 

3 Više o različitim spomen-obilježjima koja postoje na teritoriji opštine Budva vidjeti, između 
ostalog, u: Лукетић 1966: 134–135, 149–151, 157–158, 167, 175–176, 184; Лукетић 1997: 
43–46; Мартиновић 1972: 137–151; Паповић 1999; Лукетић 2014: 501–503; Mедин 2016: 
71–72; Vlahović 2016: 86–87; Studija... 2017: 36, 60–61, 194; Медин, Влаховић и Гиговић 
2017; Medin 2017: 63, 66–67; Медин 2019: 40, 49; Влаховић, Гиговић и Медин (u pripremi).

4 Autor ističe da se na njemačkom jeziku, za razliku od našeg, koriste različiti termini za 
spomenike podignute da podsjećaju i opominju – Mahnmal (opomenik) i za one koji afirmišu 
određena dostignuća, odnosno značajne ličnosti – Denkmal (misli!) (Vujadinović 2012: 89).



377

ЗБОРНИK 

Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list Crne Gore“, br. 49/10, 
40/11, 44/17 i 18/19) i Zakona o spomen-obilježjima („Službeni list Crne 
Gore“, br. 40/08, 40/11 i 02/17), te pratećih podzakonskih akata. Stoga, 
ona spomen-obižlježja koja posjeduju zakonom propisane kulturne vri-
jednosti5 jesu spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra6 i štite se 
u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Na ostala spomen-obi-
lježja, koja ne posjeduju ovaj status, primjenjuju se odredbe Zakona o 
spomen-obilježjima. Osim ovih kategorija, treba ukazati i na postojanje 
treće: riječ je o bespravno podignutim spomen-objektima, koji nijesu 
ušli u zakonsku proceduru, odnosno nijesu zvanično dobili zakonom 
definisan status spomen-obilježja niti kulturnog dobra.

Spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra
Pitanja spomen-obilježja koja imaju status kulturnog dobra, kao i ostalih 
kulturnih dobara (nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih), regulisana su 
Zakonom o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list Crne Gore“, br. 49/10, 
40/11, 44/17 i 18/19). Prema odredbi člana 2. ovog zakona, kulturno dobro 
jeste svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je utvrđeno 
da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitek-
tonskog, antropološkog, tehničkog, memorijalnog ili drugog društvenog 
značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.

Kulturna dobra, kao valorizovani segment kulturne baštine od op-
šteg interesa, među kojima su i spomen-obilježja koja imaju taj status, 
štite se bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, vla-
sništvo i karakter (član 3). Zaštitu, kao i nepokretno kulturno dobro, ima 
i njegova zaštićena okolina.

Spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra pripadaju kategoriji 
kulturno-istorijskih objekata memorijalnog karaktera i upisana su u 
Registar kulturnih dobara Crne Gore, koji vodi nadležni organ državne 
uprave – Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Na teritoriji Crne Gore 
postoje 582 zakonom zaštićena spomen-obilježja sa statusom nepokret-
nog kulturnog dobra, od čega 23 na teritoriji opštine Budva.7 Takođe, 

5 Prema odredbi Zakona o zaštiti kulturnih dobara (član 11) kulturna vrijednost predstavlja: 
utvrđena karakteristična svojstva i osobenosti kulturnog dobra koja su od trajnog isto-
rijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili 
drugog društvenog značaja. 

6 Raniji termin bio je spomenik kulture.
7 Izvor: dokumentacija Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 
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tokom 2017. status pokretnog kulturnog dobra dobila je zbirka od pet 
skulptura pod nazivom „Umjetnička djela vajara Stevana Luketića“, u 
okviru koje se nalaze i tri spomen-obilježja narodnih heroja iz Svetog 
Stefana i Budve, i to spomen-biste Vukice Mitrović Šunje, Nika Anđusa 
i Marka F. Stanišića.8

Spomen-obilježja bez statusa kulturnog dobra
Zakon o spomen-obilježima termin spomen-obilježje određuje kao spo-
men-objekat koji može biti: spomen-groblje, spomen-kosturnica, spome-
nik, spomen-bista, spomen-ploča, spomen-kuća, spomen-dom, memo-
rijalni muzej, zadužbinski objekat i drugo, a koji izgledom, sadržajem, 
oznakama ili natpisom doprinosi trajnom očuvanju vrijednosti prepozna-
tih ovim zakonom.

Na lokalnom nivou, u skladu s ovim zakonom, opštine su organi 
koji vode sve administrativne i druge poslove koji se odnose na eviden-
tiranje, podizanje, održavanje spomen-obilježja i tome slično. U Budvi 
to obavlja opštinski Sekretarijat za društvene djelatnosti.

Do trenutka objavljivanja ovog rada na teritoriji budvanske opštine 
resorni Sekretarijat registrovao je 29 spomen-obilježja, od kojih su, kako 
je već navedeno, tri spomen-biste narodnih heroja nedavno postale dio 
jednog pokretnog kulturnog dobra (umjetničke zbirke) od nacionalnog 
značaja.

Spomen-objekti podignuti bez odobrenja nadležnog organa

Odredbe čl. 50, 51, 52. i 53. Zakona o spomen-obilježjima bliže određuju 
pitanje spomen-objekata podignutih bez odobrenja nadležnog organa.

Na teritoriji budvanske opštine autori ovog rada dosad su evidentirali 
više desetina spomen-objekata,9 koji nijesu prošli zakonsku proceduru, 

8 Rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore o utvrđivanju statusa pokretnog 
kulturnog dobra dobru „Umjetnička djela vajara Stevana Luketića“, broj UP/I-02-26/2013-
5, Cetinje, 27. januara 2017. godine.

9 Više informacija o ovom segmentu memorijalne baštine na teritoriji opštine Budva u: 
Недељковић 2016: 432–433; Медин, Влаховић и Гиговић 2017; Medin 2017: 63, 66, 67; 
Медин 2019: 40, 49, kao i u monografiji koja je u pripremi (Влаховић, Гиговић и Медин). 
Stanko Papović svojevremeno je objavio korisnu publikaciju koja sadrži podatke o mnogim 
spomen-obilježjima Budve i okoline (Паповић 1999), među kojima ima i onih koja nije 
zvanično registrovao nadležni opštinski organ.
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odnosno nijesu zvanično registrovani kao spomen-obilježja ili spomen-
obilježja sa statusom kulturnog dobra, iako za to postoji ili je postojala 
mogućnost.

Budva i memorijalizacija prvog svjetskog rata

svrha memorijalizacije je da se materijalizuje kolektivno pamćenje 
vremena u kojem nastaje, te izgradnja „budućeg trajnog kolektivnog 
sećanja na određeni istorijski događaj i period“ (Vujadinović 2012: 89). 

Memorijalizacija ličnosti i događaja iz Prvog svjetskog rata na bud-
vanskom prostoru sprovodi se obilježavanjem Dana oslobođenja Budve 
od austrougarske vlasti (Mitrovdan, 8. novembar), ali i spomen-obiljež-
jima koja ukazuju na ovaj sukob. Spomen-obilježja ove vrste mogu se 
svrstati u dvije kategorije u odnosu na to da li nose isključivo poruku o 
stradanjima/događajima iz Prvog svjetskog rata ili su ujedno posvećena 
žrtvama ovog i drugih ratova (ratovi XIX vijeka, balkanski ratovi, Drugi 
svjetski rat).

Tabela niže donosi popis koji sadrži kako zvanično registrovana 
spomen-obilježja i spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra, tako 
i spomen-objekte koji dosad nijesu zvanično evidentirani i registrova-
ni,10 a koji se, takođe, odnose na period Velikog rata (1914–1918).11 

10 Nazive, vrstu i tip dosad neevidentiranih spomen-objekata (redni br. 8–14) predložili su 
autori rada, na osnovu analize sadržaja i poruke na njima.

11 Skreće se pažnja da se tokom posljednjih godina u javnosti polemiše da je, usljed heral-
dičkog amblema-monograma koji na to eventualno upućuje – jedan (spomen-)objekat u 
budvanskom gradskom parku posvećen kralju Petru I Karađorđeviću ili kralju Aleksandru 
Karađorđeviću (ilustracija 15). Uzevši u obzir navedeno, autori su ga uvrstili u dokumen-
tarnu izložbu „Spomen-obilježja na teritoriji budvanske opštine“, otvorenu u petrovačkom 
Spomen-domu „Crvena komuna“, 23. decembra 2017, ali s jasnom oznakom „(?)“, jer je u 
pitanju neutvrđen podatak. Nekoliko dana nakon otvaranja izložbe, 29. decembra, iz Arhiva 
Jugoslavije u Beogradu, u kojem se čuvaju dokumenti o kraljevskoj porodici Karađorđević 
i njihovom Dvoru, stigao je odgovor na naš raniji upit:
 Poštovani gospodine Medin,
 U vezi sa Vašim mejlom od 18. decembra 2017. godine kojim ste tražili podatke vezane za 

spomenik u Budvi koji po Vama upućuje da je posvećen kralju Petru I Karađorđeviću, ali nemate 
dovoljno podataka za tu tvrdnju, obaveštavamo Vas da uvidom u arhivsku građu fonda AJ – 74 
Dvor Kraljevine Jugoslavije, u delu koji se odnosi na podizanje spomenika kraljevima iz porodice 
Karađorđević, nismo pronašli podatke koji se odnose na spomenik u Budvi. 
S poštovanjem, 
ARHIV JUGOSLAVIJE.
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R. br. Naziv Vrsta Tip Lokacija Datum 
podizanja

I Spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra

1. Spomen-groblje umrlih rodoljuba-
interniraca iz I Svjetskog rata10 
(ilustracija 1)

Spomen-obilježje kojim 
se odaje počast borcima 
za slobodu

Spomen-
groblje

Buljarica 1914–1918. 
(zaštićeno 
1961)

2. Spomenik u Brajićima posvećen 
poginulim borcima iz ovoga kraja u 
NOR-u 1941–1945.11

(ilustracija 2)

Spomen-obilježje kojim 
se odaje počast borcima 
za slobodu

Spomenik Brajići 1964.
(zaštićeno 
1966)

II Spomen-obilježja bez statusa kulturnog dobra

3. Spomen-ploča na zidinama Starog 
grada 
(ilustracija 3)

Spomen-obilježje kojim 
se čuva uspomena na 
značajni događaj

Spomen-
ploča

Stari grad 
Budva

12. decembar 
1931.

4. Spomenik na mjestu zvanom 
Gomila12

(ilustracija 4)

Spomen obilježje kojim 
se odaje počast borcima 
za slobodu i civilnim 
žrtvama rata

Spomenik Donji Pobori 1972.

5. Spomen-česma sa spomen-pločom 
poginulim rodoljubima iz sela 
Kuljače
(ilustracija 5)

Spomen-obilježje kojim 
se odaje počast borcima 
za slobodu

Spomen-
ploča sa 
spomen-
česmom

Kuljače 1974.

6. Spomen-česma palim borcima iz 
Svetog Stefana
(ilustracija 6)

Spomen-obilježje kojim 
se odaje počast borcima 
za slobodu

Spomen-
ploča sa 
spomen-
česmom

Sveti Stefan Nepoznat

10 „U drugoj polovini sedamdesetih godina prošlog vijeka postojala je inicijativa tadašnjeg 
SUBNOR-a Budva za obilježavanje ovog stratišta, kao mjesta stradanja velikog broja 
crnogorskih vojnika u austrougarskom zarobljeničkom logoru, koja je bila prihvaćena od 
strane Predsjedništva SSRN RCG, pa su za tu namjenu bila izdvojena i određena sredstva. 
Tim povodom je zajednička delegacija tada pregovarala sa poznatim jugoslovenskim 
umjetnikom Dušanom Džamonjom o izradi projekta za budući memorijalni centar, ali je 
zemljotres iz 1979. g. odložio dalja dešavanja po ovom pitanju. Vladajuća koalicija u Budvi 
je obnovila ovu inicijativu uvrstivši je u izborni program iz 2005. g., ali je, nažalost, ona 
brzo zaboravljena.“ (Studija... 2017: 36)

11 Rad Stevana Luketića, akad. skulptora iz Budve (1925–2002). Skulptura je naknadno djeli-
mično umanjena, a livene metalne ploče s natpisom i posvetom uklonjene. Inače, prvobitno 
je spomenik bio lociran pored starog magistralnog puta Cetinje–Budva. Tokom izgradnje 
novog puta premješten je na plato ispod magistrale, i tom prilikom je došlo do izmjene 
njegovog izgleda i dimenzija. Kasnije je, u neposrednoj blizini, podignut veći monumentalni 
spomenik posvećen Brajićma palim u oslobodilačkim ratovima XIX i XX vijeka (takođe rad 
Stevana Luketića) na koji su postavljene crne mermerne ploče i uklesan tekst istovjetan 
onom koji se prethodno nalazio na starijem spomeniku, odnosno metalnoj ploči.

12 Rad skulptora Stevana Luketića. Autori smatraju da bi, s obzirom na poruku koja stoji na 
spomeniku, prikladnije bilo da je u zvaničnom nazivu istog navedeno da je podignut u 
sjećanje na Pobore pale u oslobodilačkim ratovima ili, kako predlaže Dušan Martinović – 
Spomenik poginulim borcima Pobora (Мартиновић 1972: 141).
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7. Spomen-ploča poginulim 
Paštrovićima 1912–1918.
(ilustracija 7)

Spomen-obilježje kojim 
se odaje počast borcima 
za slobodu

Spomen-
ploča

Petrovac 
(Kastelo)

1995.

III Spomen-objekti (neregistrovani)

8. Spomen-česma sa spomen-
pločom Milu Franićeviću, 
američkom dobrovoljcu poginulom 
u Francuskoj 13. oktobra 1918. 
(ilustracija 8)

Spomen-objekat kojim 
se čuva uspomena na 
istaknutu ličnost

Spomen-
česma sa 
spomen-
pločom

Buljarica 
(Porubica)

1921.

9. Spomen-česma sa spomen-
pločom Milu Franićeviću, 
američkom dobrovoljcu poginulom 
u Francuskoj 13. oktobra 1918. 
(ilustracija 9)

Spomen-objekat kojim 
se čuva uspomena na 
istaknutu ličnost

Spomen-
česma sa 
spomen-
pločom

Buljarica 
(Dobra voda)

1921. (?)

10. Spomen-ploča sokolu Milanu 
Srzentiću 
(ilustracija 10)

Spomen-objekat kojim 
se čuva uspomena na 
istaknutu ličnost

Spomen-
ploča

Stari grad 
Budva

1939.

11. Spomen-ploča poginulim 
Paštrovićima u oslobodilačkim 
ratovima 1912–1918. i 1941–1945.
(ilustracija 11)

Spomen-objekat kojim se 
odaje počast borcima za 
slobodu

Spomen-
ploča

Sveti Stefan 
(manastir 
Praskvica)

1971.

12. Spomen-česma sa spomen-
pločama posvećena rodoljubima 
Podlička palim za slobodu 
1914–1918. i 1941–1945.13

(ilustracija 12)

Spomen-objekat kojim se 
odaje počast borcima za 
slobodu

Spomen-
česma sa 
spomen-
pločama

Podličak 1985.

13. Spomen-česma sa spomen-
pločama palima za slobodu 
Novoselja 1912–1918. i 
1941–1945.
(ilustracija 13) 

Spomen-objekat kojim se 
odaje počast borcima za 
slobodu

Spomen-
ploča sa 
spomen-
česmom

Novoselje 2000.

14. Spomen-ploča sa spomen-česmom 
palim za slobodu Reževića u Prvom 
i Drugom svjetskom ratu
(ilustracija 14)

Spomen-objekat kojim se 
odaje počast borcima za 
slobodu

Spomen-
ploča sa 
spomen-
česmom

Reževići Oko 2000. 
godine14

Tabela 1. Spomen-obilježja na teritoriji opštine Budva koja memorijalizuju Prvi svjetski rat

13 Rad akademika Branislava Mitrovića (1948), arhitekte, rodom upravo iz Podlička.
14 Podatak dobijen od mještana sela Reževići, s obzirom na to da na spomeniku nije uklesana 

godina podizanja.
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Umjesto zaključka

Spomen-obilježja, kao značajan i mnogobrojan segment kulturne bašti-
ne Crne Gore, u okviru kojeg se nalazi i više desetina spomen-obilježja 
Budve i njene neposredne okoline, odgovornost su i briga svih – države, 
opštine, institucija i stručnih pojedinaca koji se bave zaštitom i očuva-
njem kulturne baštine, zatim boračkih, memorijalnih i drugih organiza-
cija te, konačno, svih građana.

Na teritoriji opštine Budva danas postoji zvaničnom procedurom 
registrovano 29 spomen-obilježja (bez statusa kulturnog dobra) i 23 
spomen-obilježja sa statusom nepokretno kulturno dobro od nacio-
nalnog značaja. Osim njih, postoji i jedno pokretno kulturno dobro od 
nacionalnog značaja, koje je kao takvo proglašeno 2017. godine, a koje 
uključuje tri spomen-biste narodnih heroja iz Svetog Stefana i Budve – 
rad skulptora Stevana Luketića. 

Među budvanskim spomen-obilježjima 14 je onih koja se odnose na 
memorijalizaciju ličnosti i događaja iz Prvog svjetskog rata, od kojih: 
dva spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra, pet spomen-obiljež-
ja bez statusa kulturnog dobra, kao i sedam spomen-objekata podignu-
tih mimo zakonske procedure, za koje bi trebalo pokrenuti postupak 
registrovanja. Ističe se i to da se pet spomenika tiče isključivo Prvog 
svjetskog rata, dok se devet odnosi na stradale kako tokom ovog, tako i 
tokom drugih ratnih sukoba u XIX i XX vijeku.

Memorijalna kulturna baština na prostoru Budve, ali i Crne Gore, 
naročito spomen-obilježja, i pored prilično adekvatne zakonske regulati-
ve i ulaganja države, naročito kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih 
dobara, u praksi nije uvijek tretirana u skladu s propisanim načelima i 
principima struke. To je glavni razlog zbog čega je dolazilo, a nažalost i 
dalje dolazi, do njihove česte degradacije. Stoga su i fizička zaštita spo-
men-obilježja i njihovo redovno održavanje od strane vlasnika/držaoca od 
presudne važnosti, kao i stručno vođenje dokumentacije, kako bi ideali i 
poruke zbog kojih su podignuta, zajedno sa samim spomenicima – trajali 
vječno.
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Ilustracija 1. Spomen-groblje umrlih rodoljuba-interniraca iz I svjetskog rata, Buljarica 
(foto - Slaven Vilus, 2017)
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Ilustracija 2. Spomenik u Brajićima posvećen poginulim borcima iz ovoga kraja u NOR-u 1941–1945, Brajići  
(foto - Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, 2012)

Ilustracija 3. Spomen-ploča na zidinama Starog grada, Budva 
(foto - Goran Pajović, 2017)
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Ilustracija 4. Spomenik na mjestu zvanom Gomila, Donji Pobori 
(foto - Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, 2012)

Ilustracija 5. Spomen-česma sa spomen-pločom poginulim rodoljubima iz sela Kuljače, Kuljače 
(foto - Goran Pajović, 2017)
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Ilustracija 6. Spomen-česma palim borcima iz Svetog Stefana, Sveti Stefan 
(foto - Goran Pajović, 2017)

Ilustracija 7. Spomen-ploča poginulim Paštrovićima 1912–1918, Kastelo, Petrovac 
(foto - Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, 2012)
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Ilustracija 8. Spomen-česma sa spomen-pločom Milu Franićeviću, američkom dobrovoljcu poginulom u 
Francuskoj 13. oktobra 1918, Porubica, Buljarica (foto - Dušan Medin, 2017)

Ilustracija 9. Spomen-česma sa spomen-pločom Milu Franićeviću, američkom dobrovoljcu poginulom u 
Francuskoj 13. oktobra 1918, Dobra voda, Buljarica (foto - Dušan Medin, 2017)
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Ilustracija 10. Spomen-ploča sokolu Milanu Srzentiću, Stari grad Budva
(foto - Goran Pajović, 2017)

Ilustracija 11. Spomen-ploča poginulim Paštrovićima u oslobodilačkim ratovima 1912–1918. i 1941–1945, 
manastir Praskvica (foto - Vukotić, K. 2007. Paštrovska hronika: knj. I. Užice, 2007)
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Ilustracija 12. Spomen-česma sa spomen-pločama posvećena rodoljubima Podlička palim za 
slobodu 1914–1918. i 1941–1945, Podličak (foto - Goran Pajović, 2017)

Ilustracija 13. Spomen-česma sa spomen-pločama palima za slobodu Novoselja 1912–1918. i 1941–1945. 
(foto - Goran Pajović, 2017)
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Ilustracija 14. Spomen-ploča sa spomen-česmom palima za slobodu Reževića  
u Prvom i Drugom svjetskom ratu, Katun, Reževići (foto - Dušan Medin, 2019)

Ilustracija 15. Objekat o kojem se u javnosti polemisalo da predstavlja spomenik regentu Karađorđeviću,  
gradski park, Budva (foto - Dušan Medin, 2017)
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Mr Lucija ĐURAŠKOVIĆ

BUDVANSKI SLIKARI U PERIODU  
PRVOG SVJETSKOG RATA

Apstrakt: Rad ima za cilj da podsjeti na život i stvaralaštvo tri budvan-
ska umjetnika: Marka K. Gregovića, Špira Bocarića i Anastasa, koji spadaju 
među prve akademski školovane slikare u Crnoj Gori, a čije djelo, između 
ostalog, obuhvata i period Prvog svjetskog rata. Sva trojica, svaki na svoj 
način, ostavili su dubok trag u likovnoj umjetnosti Crne Gore, na kraju XIX 
i u prvoj polovini XX vijeka.
Ključne riječi: umjetnost, slikarstvo, akademski realizam, portreti, istorij-
ske kompozicije, religiozna tematika, prvi svjetski rat.

Krajem XIX vijeka, a naročito nakon berlinskog kongresa 1878. godine i 
međunarodnog priznanja Crne Gore kao samostalne, nezavisne države, 
cetinjski dvor Nikole I Petrovića, po ugledu na evropske dvorske centre 
postaje mjesto okupljanja brojnih stranih umjetnika koji će preko svojih 
umjetničkih ostvarenja prenositi važeće savremene umjetničke ideje i 
karakteristična napredna stremljenja i u ovaj, površinom omanji, bal-
kanski dio Evrope. Tako će na Cetinju boraviti i stvarati velika evropska 
imena poput: Jaroslava Čermaka, Paje Jovanovića, Vlaha Bukovca, Cele-
stina Medovića, Josipa Tominca, zatim Teodora Valeria, Ferda Kikereca, 
Antona Karingera, Ivana Rendića i dr. Ova plejada umjetnika ostvariće 
na Cetinju brojna djela čiji će motivi najčešće biti portreti, istorijske 
kompozicije i teme iz svakodnevnog života crnogorskog naroda, u okvi-
ru kojih će kroz svjedočanstvo o tadašnjoj Crnoj Gori predstaviti i svoje 
visoke stvaralačke mogućnosti. Samim tim, nova umjetnička atmosfe-
ra koja se širila preko cetinjskog dvora uticala je i podstakla nekoliko 
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mladih domaćih likovnih stvaralaca da se iskažu u umjetnosti slikar-
stva i vajarstva, otkrivajući pri tom svoju nadarenost i talenat. Veze sa 
Evropom otvorile su im i put da otpočnu i sa školovanjem u inostra-
nim umjetničkim centrima. Ovoj grupi prvih školovanih crnogorskih 
slikara, koji se smatraju i začetnicima crnogorske moderne umjetnosti 
sa kraja XIX i početka XX vijeka, pripadaju umjetnici: Špiro Đuranović, 
Đoko Popović, Mihailo Vrbica, Pero Poček, Ilija Šobajić, Marko Breža-
nin, Vladimir Novosel, kao i budvanski slikari Anastas Bocarić, Špiro 
Bocarić i Marko Krstov Gregović. Ovi umjetnici obdareni individualnim 
likovnim potencijalom usavršenim na stranim akademijama, kao i ne-
skrivenom željom da tu svoju nadarenost i iskažu, odigrali su prekretnu 
i posebno značajnu ulogu u razvoju crnogorskog slikarstva. Najstariji i 
prvi koji je otišao na studije jeste Anastas Bocarić, a sa svojim savreme-
nicima, bratom Špirom Bocarićem i Petrovčaninom Markom Krstovim 
Gregovićem predstavlja budvanske slikare, odnosno slikare rođene na 
području Budve, koji su živjeli i stvarali, između ostalog, i u periodu 
Prvog svjetskog rata.

Prateći životni i stvaralački put Marka Krstova Gregovića i braće 
Anastasa i Špira Bocarića (sl.1), valja odmah skrenuti pažnju na činjeni-
cu da, najvjerovatnije, ni jednog od njih to turobno i teško ratno vrijeme 
nije zateklo u rodnom budvanskom kraju.

Rođen u uglednoj i dobrostojećoj petrovačkoj porodici 1867.godi-
ne, Marko Krstov Gregović, već 1884. odlazi da se školuje na po-
znatoj i priznatoj Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, te postaje 
prvi školovani crnogorski slikar. U toku XVIII i XIX vijeka, upravo je 
Bečka akademija, sa različitim odsjecima, bila centar likovnog obra-
zovanja za umjetnike sa južnoslavenskog prostora, presudno utičući 
na formiranje nihovih umjetničkih stilova. Gregovićev odabir Bečke 
akademije može se smatrati prirodnim, s obzirom na poziciju tadaš-
nje austrougarske vladavine na područiju južne Dalmacije, odnosno 
paštrovskog kraja. Obrazovanje na Bečkoj akademiji koje se temeljilo 
na tradicionalnim vrijednostima slikarstva, insistirajući na zanatskoj 
obradi, tehnici i crtežu, kod Gregovića je uticalo na usavršavanje nje-
govog istaknutog i nespornog, urođenog talenta. Po povratku u rodnu 
zemlju, u početku će raditi, uglavnom, portrete u maniru akademskog 
realizma, sa odlikama korektnog crteža, tamnog, svedenog, kolorita 
i ateljerske atmosfere, od kojih su najpoznatiji: „Luka Magud“, „Filip 
Martinović“, „Portret muškarca“ (sl.2.) „Popadija prote carigradskog 
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Vladimira Gregovića“(sl.3), „Đorđije Petrović Njegoš“, „Sveštenik Mar-
ko Gregović“(umjetnikov đed) (sl.4.) koje stvara u Petrovcu i na Ceti-
nju, krajem XIX vijeka. „Portret mitropolita Visariona Ljubiše“(sl.5.) iz 
1898. godine je ostvarenje koje posebno potvrdjuje Gregovićevo sli-
karsko umijeće, a smatra se za jedan od najboljih likovnih ostvarenja 
portretnog slikarstva ovog perioda.

Afirmaciji slikara Gregovića na Cetinju je doprinijela izložba devet 
njegovih radova 1896. godine u Vuletićevoj gostioni, koja je bila propra-
ćena sa nekoliko priloga u tadašnjoj štampi. Slika „Crnogorac na straži“, 
sa te izložbe, bila je otkupljena za poklon napuljskom princu Viktoriju 
Emanuelu, od cetinjskog gradjanstva. Međutim, ovo pokazivanje rado-
va Marka K. Gregovića na Cetinju ima izuzetnu važnost za sveukupnu 
crnogorsku istoriju umjetnosti, jer je to bila prva likovna izložba koja 
se organizovala u Crnoj Gori. Ono što, takođe, izdvaja Marka Gregovića 
kada je riječ o periodu prelaza XIX-og u XX vijek, je da je jedan od prvih 
naših akademskih slikara koji se okušao u temi kakva je akt (sl.6.).

Umjetnički opus Marka K. Gregovića sadrži i religiozno slikarstvo 
koje je radio, takođe, krajem XIX i početkom XX vijeka. Zanimjivo je 
da je za razliku od portretnog slikarstva, u slikarstvu religiozne te-
matike, umjetnik paradoksalno iskazivao više slobode i inventivnosti. 
Iako sadrže dozu naivnosti, ove religiozne slike intenzivnijeg kolorita, 
sa likovima svetaca, prikazanim često u imaginarnom pejzažu, zrače, 
istovremeno, sjetom, ljupkošću i nekim tajanstvenim mirom. Gregović 
slika za manastir Gradište ikonu sa predstavom „Isus Hristos“ i ikonu 
na kojoj su predstavljeni Sveti vrači „Sv. Kozma i Sv. Damjan“(sl.7.), 
a takođe radi ikonostas u novijoj crkvi Sv. Stefana, sagrađenoj 1885. 
na Svetom Stefanu, ikonostas u crkvi Sv. Trojice u Reževićima i crkvi 
Uspenja Bogorodice u Boretima, kao i ikonostase u budvanskim cr-
kvama Sv. Trojice u Starom gradu i Sv. Arhanđela Mihaila na starom 
budvanskom groblju. Mada je manje poznat njegov slikarski rad dok 
je boravio u Dubrovniku, Mostaru i Beogradu, ostalo je zabilježeno da 
je ukrasio ikonama i ikonostas pravoslavne crkve u Mostaru, koja je 
srušena u posljednjem ratu.

Posljedne godine života Marko Krstov Gregović je proveo u Beogra-
du, živjeći u bijedi, gdje je umro 1941. godine i bio sahranjen o trošku 
beogradske opštine.

Kako saznajemo iz kazivanja profesora Predraga Kovačevića iz Koto-
ra: “Bocarići ili Bocarisi su, u stvari, Grci, a ova dvojica braće - Anastas i 
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Špiro – unuci su znamenitog grčkog junaka, borca za oslobođenje svoje 
zemlje ispod turskog jarma, Marka Bocarisa, koji je hrabro branio grad 
Misolongi, a poginuo kod Karpensija 1823. godine“.

Dvanaest godina mlađi od svog brata Anastasa, Spiridon - Špiro 
Bocarić (sl. 8.) je rođen 1878. godine u Budvi. Slikarstvo uči 1894. na 
Studio Scuola del Disgno i 1895. na Regio Instituto di Belle Arti, u 
Veneciji.

Veliki uticaj na formiranje njegove umjetničke ličnosti imao je nje-
gov stariji brat Anastas, sa kojim je stvarao u Budvi i Cetinju, a 1897. 
odlazi sa njim u Mostar i Sarajevo. Poslije tri godine zajedničkog rada, 
na portretima i crkvenom slikarstvu, Anastas se vraća u Crnu Goru, 
dok se Špiro trajno vezuje za Bosnu. U Sarajevu živi do 1914. kada ga 
austrougarske vlasti premiještaju u Banja Luku, u kojoj ostaje sve do 
tragične smrti kada je ubijen od strane ustaša, 1941. godine.

Gotovo kompletan umjetnički opus Spiridona Bocarića pripada kor-
pusu bosansko-hercegovačke likovne umjetnosti kraja XIX i prve tri de-
cenije XX vijeka, a tek simbolično je zastupljena u Crnoj Gori. Bocarićeva 
umjetnička ličnost se iskazala i u afinitetu za etnologiju, kao i kroz njego-
vo oduševljenje bosanskim krajolikom, selima i načinom života. Izvanre-
dan je njegov doprinos u razvoju muzeologije Bosne i Hercegovine, kao i 
utemeljitelja Muzeja Vrbaske banovine, u Banja Luci, 1930. godine.

Slikarski opus Špira Bocarića tematski je usmjeren na rad na por-
tretnom i religioznom slikarstvu, slikanju žanr-kompozicija i istorij-
skim prikazima.

Poslije školovanja u Veneciji, neko vrijeme boravi u Budvi i na Ceti-
nju, kada radi nekoliko portreta koji su stilski veoma bliski Anastasovom 
maniru akademskog realizma, kao što su „Portret djevojčice“(sl.9.) i „Au-
toportret“. Kasniji portreti slikani u Sarajevu, kao „Portret sarajevskog 
prote Teodora Jungića“, njegove supruge „Jovanke Jungić“, a posebno 
„Portret malog dječaka Beluša Jungića“ i „Portret Savke Ćurtović- Fajdi-
nice“, rađeni su slobodnije, bogatijeg kolorita i oplemenjeni svjetlošću. 
Najpoznatiji portret iz tog perioda je svakako „Portret trgovca“ iz 1899. 
(sl.10.), koji je spoj snažne psihološke iznijansiranosti lika i majstorski 
islikanog odijela, sa osjećajem za materijalizaciju i taktilne vrijednosti 
materijala, spada u najbolja ostvarenja portretnog slikarstva XIX vijeka 
na bivšem jugoslavenskom prostoru. 

U prvoj deceniji XX vijeka Špiro Bocarić počinje koristiti pointilistički 
postupak, blizak italijanskom slikaru Segantiniju, naročito u motivima 
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žanra i folklora. Idilične žanr-scene, žene i muškarci u živopisnim nošnja-
ma (sl.11.), pitomi krajolici Bosne i orijentalna arhitektura njenih kasaba  
ovjekovječeni su na Bocarićevim slikama ovog perioda.

Kada je riječ o religioznom slikarstvu prva slikarska iskustva je 
stekao radeći zajedno sa bratom Anastasom, a zatim i samostalno na 
ukrašavanju seoskih crkava u okolini Sarajeva, u Rogatici, Prači, Ilijašu 
i Nišićima.

Bocarićevo angažovanje na polju muzeologije i etnologije za bosan-
skohercegovačku kulturu je od izuzetne važnosti. Zahvaljujući njemu 
je prikupljena i zaštićena dragocjena etnografska i istorijska gradja Bo-
sanske krajine. 

Iako sačuvani u mnogo manjem obimu, nego u Sarajevu i Banja 
Luci, slikarski radovi Budvanina Špira Bocarića, čine značajan segment 
likovne baštine Crne Gore (sl.12.), a čuvaju se u Modernoj galeriji u 
Budvi i Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju.

Stariji Bocarić, Anastas (sl.13.) rođen je u Budvi 1864. godine, po-
novimo, u trgovačkoj porodici grčkog porijekla, što je svakako i bilo 
presudno za ranu odluku da u zemlji svojih predaka započne umjet-
ničko školovanje, prvo sticanjem osnova slikarskog zanata u Solunu, a 
zatim na Umjetničkoj akademiji u Atini. Po završetku studija, Anastas 
se vraća u Budvu gdje puno slika portrete svojih prijatelja i sugrađana: 
“Antice Miković”, “Đura Zenovića”, “Nikole Slovinića”, “Episkopa Kirila 
Mitrovića” i druge.

Karijeru slikara započinje na dvoru knjaza Nikole, na Cetinju, gdje 
boravi u nekoliko navrata. Prvi put, 1883. prije odlaska na školovanje, 
kada radi „Portret kneginjice Zorke“. Poslije završenog školovanja, po-
staje prvi naš domaći dvorski slikar na Cetinju, jer su do tada nosioci 
te titule bili samo već afirmisani umjetnici iz drugih sredina (tzv. izva-
njci). Tada radi i portrete kneginjice Milice i knjaževića Mirka i Petra.

Poslije odlaska iz Crne Gore zadržava se u Zadru, gdje upoznaje svo-
ju životnu saputnicu Anu Toffolo sa kojom se ženi 1891. godine i koju je 
najčešće portretisao, a njen lik se prepoznaje i na nekim kompozicijama 
istorijske sadržine. Kraće vrijeme zatim, boravi u Zagrebu, a onda 1896. 
odlazi u Mostar i Sarajevo, gdje mu se godinu dana kasnije, kako smo 
pomenuli, pridružuje mlađi brat Špiro. U Bosni, Anastas radi ikone i iko-
nostase i slika portrete trgovaca i sveštenika. Preseljenjem u Carigrad, 
1900. godine, gdje će ostati do 1905. počinje se baviti i pedagoškim 
radom, a njegova namjera da se vrati na Cetinje 1904. kao nastavnik 



398

БУДВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

crtanja nije ostvarena, pa najvjerovatnije, nakon kraćeg boravka u Eti-
opiji, odlazi u Skoplje, gdje boravi i radi kao pedagog od 1906 - 1908.
god. Kratko vrijeme se zadržava u Solunu, gdje vodi Školu za balkanske 
umjetnosti. 

Ipak, nakon dužeg traganja, Bocarić u Novom Sadu pronalazi sre-
dinu koja će mu omogućiti duže kontinuirano pedagoško djelovanje u 
Ženskoj školi i crtačkoj školi u svom ateljeu, a njegov likovni angažman 
na izradi portreta i istorijskih kompozicija iz ovog vojvođanskog perio-
da predstavlja najplodniju i najznačajniju etapu u cjelokupnom opusu. 

Likovno stvaralaštvo Anastasa Bocarića tematski obuhvata tri cjeli-
ne: portrete, istorijsko i religiozno slikarstvo, dok stilski, u potpunosti, 
pripada akademskom realizmu, koje je u kontekstu onovremene evrop-
ske, moderne umjetnosti, na izvjestan način prevaziđeno i anahrono.

Portretno slikarstvo je najobimniji i najkvalitetniji segment Boca-
rićevog stvaralaštva. Ovu zahtjevnu likovnu temu njeguje od samog 
početka bavljenja slikarstvom, stvarajući, uz dva autoportreta i čitavu 
galeriju likova muškaraca, žena, djece, porodičnih portreta, portreta pri-
padnika građanske klase i crkvenih velikodostojnika. Na Cetinju slika 
nekoliko portreta paradno-reprezentativnog karaktera knjaževske poro-
dice, u Budvi nastaju portreti njegovih prijatelja i poznanika, a u Zadru 
portreti supruge Ane Tofolo (sl.14.) i članova njene porodice. Po mno-
gima, najbolji Bocarićev portret je „Portret trgovca Ivaniševića“(sl.15.) 
naslikan je u Mostaru 1896. godine. Takođe, poznate su i Anastasove 
slike sa izuzetnim likovnim efektom: „Žena u bijelom“, „Glava djeteta“, 
„Žena u crnom“, „Djevojka pred ogledalom“, kao i „Žena u crvenom“. I 
novosadski period je obilježio niz portreta, među kojima su najpoznatiji 
pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja i njegove supruge. Portreti Bokelja: 
„Kapetana Đurovića“, „Prof. Kovačevića“ „Iva Visina“(sl.16) i „Jeromo-
naha Radonjića“ slikani posljednjih decenija njegovog života imaju više 
kulturološki nego umjetnički značaj. Ovi portreti su rađeni uljem na 
platnu ili kao skice i studije, dok je od vajarskih radova najpoznatiji por-
tret knjaza Nikole urađen u bronzi. Bocarić nije uspio, da se na javnom 
konkursu prihvati njegova ideja za spomenik Stefanu Mitrovu Ljubiši u 
gradskom parku u Budvi. Pored ovog, iz nešto ranijeg perioda, još jedan 
Anastasov rad nije realizovan, ali je sačuvana fotografija i objašnjenje 
koje govori o umjetnikovoj ideji i zamisli. Riječ je o projektu spomenika 
crnogorskom vladici i pjesniku Petru II Petroviću Njegošu. “Na uzvi-
šenom arhitektonskom podnožju, jezdi na konju vladika u crnogorskoj 
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nošnji. Lijevom rukom pridržava uzde, a u desnoj mu je nešto nalik 
na pero - simbol grandiozne duhovnosti ovog crnogorskog vladara i 
filozofa”. 

Slikarstvo istorijske tematike čini značajan dio Bocarićevog opusa, 
rađenog sa velikim nacionalnim zanosom i romantičarskim idejama, 
svojstvenim i gotovo svim njegovim savremenicima. Na svjetskoj izlož-
bi, 1900. god u Gran Paleu, u Parizu, Bocarić izlaže istorijsku sliku „Na 
razvalinama srpskog carstva“, sa slikarima: Pajom Jovanovićem, Đorđem 
Krstićem, Markom Muratom i Leonom Koenom. Poznati događaji srp-
ske istorije i njihovi protagonisti: proslavljene ličnosti i junaci u centru 
su slikareve pažnje. Ove slike, nastale sa namjerom da ispričaju, doku-
mentuju i slave prošlost, izražavaju više narativan pristup, i dijelom, 
pokatkad, potiskuju likovne kvalitete. Među radovima istorijske i alego-
rijske tematike podstaknute tragikom slavnog srpskog naroda, spadaju 
slike: „Bojno polje“, „Strahote rata“, „Propast Kosova“, „Car Lazar i Miloš 
Obilić“, „Marko Kraljević poji Šarca“, kao i „Slijepi sijač“. Na slici „Tri-
jumf guslara“ iz 1918. godine (sl.17.), centralna ličnost je slijepi guslar 
koji sjedi u podnožju spomenika u formi ženskog poprsja, kojoj jedna od 
vila stavlja pobjednički vijenac na glavu, dok druge u kolu lebde iznad 
njih. Ispred guslara, dvije muške figure odjevene u tradicionalnu na-
rodnu nošnju Slovenije i Hrvatske, polažu zastave svoje zemlje u znak 
prihvatanja ujedinjenja. Lijevo je grupa figura, među kojima je i kralj 
Aleksandar sa srpskom zastavom, pored koje se vijore engleska i ame-
rička. Slijepi guslar, utemeljen u liku Filipa Višnjića, kao lajtmotiv na 
većini Bocarićevih kompozicija, često se pojavljuje i u djelima drugih 
slikara, kao univerzalni simbol nesalomljivog slobodarskog duha i sna-
ge naroda. Na slici „Pobjeda 1918.“ učesnici ovog značajnog događaja 
grupisani su u tri cjeline u okviru kojih se mogu prepoznati mnoge 
slavne istorijske ličnosti toga vremena. Svi su okrenuti ka centralnoj 
figuri slijepog guslara u slavodobitnom zanosu između kojih se dife-
renciraju alegorijske predstave. Na slici „Poraz Austrijanaca kod Šapca“ 
(sl.18.) prikazana je, snagom jake umjetnikove emocije, golgota srpskog 
naroda kroz ratni vihor u presudnom momentu bitke u kojoj austrijska 
vojska doživljava konačan poraz uz divljanje svojih vojnika razjarenih i 
izobličenih fizionomija, ispunjenih mržnjom i bijesom.

Na čuvenoj Bocarićevoj slici „Tragedija i slava Srbije 1914 - 1918. 
i svijeta“(sl.19.), koja spada u red najpoznatijih njegovih djela sa isto-
rijskom tematikom, sjedinjeni su elementi alegorije sa elementima iz 
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stvarne istorije. Slika, čija se skica danas čuva u budvanskoj Modernoj 
galeriji „Jovo Ivanović“, prvi put je bila izložena u Sali subotičke gimna-
zije i to godine 1925. Ovo platno, koje je slikar oslikao svim žarom svog 
entuzijazma, trebalo je da dalje podstakne organizaciju humanitarne 
inicijative pod nazivom „TISSIS“, sa željom da se sakupe sredstva za iz-
gradnju panteona kralju Petru I Karađorđeviću. Na žalost, do realizacije 
ovog projekta nije došlo i Bocarićev san ispunjen iskrenim rodoljubljem 
nije ostvaren. 

Anastas Bocarić se u teme sa religioznom tematikom, u početku, 
upušta sa mlađim bratom Špirom, i to u pravoslavnim crkvama Bosne 
i Hercegovine i Hrvatske. Na zalasku života i svoje umjetničke karijere, 
za Bogorodičinu crkvu na Prčanju, Bocarić je naslikao slike: “Mučenje 
Hrista“ i „Sv. Ivan Krstitelj“, dok je za grobljansku katoličku crkvu Sv. 
Luke u rodnoj Budvi, naslikao monumentalnu predstavu Sv. Luke sa 
teletom, kao simbolom žrtve. 

Pored portreta, istorijskih i religioznih kompozicija, Bocarićev umjet-
nički opus obuhvata i njegov angažman u domenu ilustracije, fotografi-
je i heraldike. Anastas je od 1900-1905. bio direktor škole u Carigradu, 
što mu je pružilo mogućnost da stupi u kontakt sa visokim turskim lič-
nostima. Upravo 1905. godine biva angažovan na izradi državnog car-
skog grba Etiopije za cara Menelika II, koji je do 1974. bio u zvaničnoj 
upotrebi. S obzirom da je ostalo puno nepoznanica o životu i radu kako 
Anastasa Bocarića, tako i o drugim crnogorskim umjetnicima, njegovim 
savremenicima, posebno su zanimljivi detalji koje, o svom poznanstvu sa 
Bocarićem iz 1938. godine i boravku slikara u Etiopiji, iznosi Kotoranin 
prof. Predrag Kovačević u dnevnom listu „Pobjeda” od 12. 09. 1982. godi-
ne. Dakle, u proljeće 1938. godine došao je Anastas iz Perasta, gdje je sa 
porodicom živio (imao je suprugu, dvije kćerke i sina) u Kotor kod njega, 
s molbom da mu na engleski jezik prevede dva pisma. Pošto je profesor 
učinio uslugu, Bocarić je zauzvrat zatražio od njega da mu pozira, što je 
s oduševljenjem učinjeno (ovaj portret se čuva kod porodice Kovačević u 
Kotoru). Dok je slikao portret, Anastas je pričao kako je bio u Etiopiji kod 
cara Haila Selasija, da je tamo slikao i vajao, da je „mnogo toga ostavio 
carskoj etiopskoj porodici i to, na žalost, džabe… Nijesu htjeli da mi plate, 
ili ne koliko vrijedi moj rad, i spakovao sam kofere i došao ovamo…” Kada 
je i koliko vremena Bocarić boravio u Etiopiji nije poznato, ali je vjero-
vatno da je u njoj boravio poslije Turske, odakle se vraća obilazeći više 
gradova Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
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Posljednju deceniju života provodi u Perastu, gdje se konačno seli 
1932. godine, privučen mirom i ljepotom drevnog grada, koji je trebalo 
da bude nadoknada za nostalgičnu čežnju za rodnom Budvom. Na kraju 
lutanja i traganja koja su obilježila njegov životni i stvaralački put od 
rane mladosti do poznih godina života, u Perastu slika nekoliko portreta 
viđenih Bokelja i istorijskih kompozicija, a prisiljen je da zbog teškog ma-
terijalnog stanja, za Muzej Bokeljske mornarice u Kotoru kopira zavjetne 
slike, a takođe radi i portrete slavnih Bokelja, naročito Peraštana. 

Anastas Bocarić je umro je 1944. godine u Perastu, gdje je sahranjen, 
a 1947. njegovi posmrtni ostaci preneseni su na gradsko groblje u Budvi.

Bogati stvaralački opus slikara Anastasa Bocarića, nastao u dugom 
vremenskom razdoblju njegovog djelovanja i realizovan u različitim 
sredinama, u velikom dijelu je još neistražen. Valorizaciji ovog slikara 
i njegove umjetnosti i postavljanju na zasluženo mjesto u istoriji crno-
gorske likovne umjetnosti, kao i doprinosa umjetničkim kretanjima u 
drugim sredinama, posebno su doprinijela istraživanja istoričara umjet-
nosti Dragane Ivanović, dugogodišnjeg rukovodioca Moderne galerije 
u Budvi i Snežane Ivović, kustosa i istoričara umjetnosti u Narodnom 
muzeju na Cetinju.
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11. Maksim Zloković, Anastas Bocarić – akademski slikar, Prosvjetni rad, Cetinje, 1. maj 1954. 
str. 6.

12. Каталог изложбе слика и икона Марка К. Греговића (1867 – 1941): поводом 150 
година од рођења, (predgovor: Dragana Ivanović), ЈУ ”Музеји и галерије Будве “  
(СД „Црвена Комуна“), 2017

Prilozi:

Sl. 1. Braća Anastas i Špiro Bocarić Sl.2. Marko K. Gregović, „Portret muškarca“
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Sl. 3. Marko K. Gregović, “Popadija prote 
carigradskog Vladimira Gregovića“

Sl. 4. Marko K. Gregović, „Sveštenik Marko 
Gregović“(umjetnikov đed)

Sl. 5. Marko K. Gregović, „Portret mitropolita  
Visariona Ljubiše“ Sl. 6. Marko K. Gregović, „Akt“
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Sl. 7. Marko K. Gregović, „Sv. Kozma i Sv. Damjan“ Sl. 8. Spiridon Špiro Bocarić

Sl. 9. Špiro Bocarić, „Portret djevojčice“ Sl. 10. Špiro Bocarić, „Portret trgovca“, 1899.
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Sl. 11. Špiro Bocarić, „Starac“ Sl. 12. Špiro Bocarić, „Portret Joša Ivaniševića“

Sl. 13. Anastas Bocarić Sl. 14. Anastas Bocarić, „Portret Ane Tofolo“
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Sl. 15. Anastas Bocarić „Portret 
trgovca Ivaniševića“

Sl. 16. Anastas Bocarić, „Portret Iva Visina“

Sl. 17. Anastas Bocarić, „Trijumf guslara“
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Sl. 18. Anastas Bocarić, „Poraz Austrijanaca kod Šapca“ (detalj)

Sl. 19. Anastas Bocarić, „Tragedija i slava Srbije 1914 - 1918. i svijeta“ (skica iz 1919. god., koja se čuva u 
budvanskoj Modernoj galeriji „Jovo Ivanović“)
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Mr Božena JELUŠIĆ

CRNA GORA U PRVOM SVJETSKOM RATU U 
LALIĆEVOM ROMANU RATNA SREĆA1 

Romani Mihaila Lalića su uvijek bili i svojevrsna riznica istorijskih zna-
nja. Tome doprinose dokumentarnost, realne ličnosti kao prototipovi 
junaka, prepoznatljive situacije i poznate istorijske okolnosti koje daju 
Lalićevoj prozi ne samo duboku zasnovanost već i provokativnost koju 
mu sunarodnici nikad nisu opraštali. Istorijska dimenzija njegovog uku-
pnog opusa je tim snažnija što se ostvaruje u okviru njegove poetske i 
filozofske vizije svijeta, u kojoj dominira cikličnost kao načelo kretanja 
i smjenjivanja životnih i istorijskih pojava. Suštinski, takva vizija svijeta 
negira mogućnost progresa u vidu pravolinijskog kretanja naprijed. U 
pitanju mogu biti samo razlike u pojavnostima, koje koncentrično kruže-
nje održava na tankoj liniji smisla. Cikličnost je svojstvena mitskoj slici 
svijeta, i zato je pažljivo izbjegavana u periodu ideološki usmjerene so-
cijalističke književne kritike. Zato je Lalić često pribjegavao ezopovskom 
jeziku, posebno u prvom ciklusu svojih romana. 

Cio njegov literarni opus, a posebno romani Ratna sreća, Zatočnici, 
Dokle gora zazeleni i Gledajući dolje na drumove, mogli bi se podvesti pod 
zajednički naslov “Crnogorska komedija”. Tu sintagmu i sam Lalić kori-
sti kad govori o naglom propadanju plemenskog čovjeka: “Na taj način 
bi Crnogorska komedija bila u stvari opšteljudska, samo vremenski i 
prostorno zbijenija, po sredstvima i varijantama siromašnija i s manje 
raskošnim rezultatima.“ (RS, str. 327) I ona zapravo traje i danas, jer 
Crna Gora još uvijek nije ozdravila od svojih plemenskih opterećenja, 

1 Citirani navodi su preuzeti iz izdanja: Lalić, Mihailo, Izabrana djela, Ratna sreća, Obodsko 
slovo, Podgorica, 2014.
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unutrašnje podijeljenosti i potrebe da se uvijek bude „gornji“ i da neko-
ga, po svaku cijenu, pobijedimo.

Jedan „čin“ te tragedije je svakako Prvi svjetski rat, sve ono što mu 
je prethodilo, kao i rezultati koji su uslijedili, o čemu maestralno svje-
doči Ratna sreća. Lalićev junak koji sve to u sjećanju oživljava i analizira 
je obrazovani i duboko rezignirani Pejo Grujović, sklon lirskim reflek-
sijama, ali i pažljivoj dekonstrukciji tuđih i sopstvenih zabluda. Rođen 
je u devetnaestom vijeku, zapamtio je vrijeme kralja Nikole, putovao je 
i živio u drugim krajevima, doživio do Drugog svjetskog rata… Ovakav 
junak je savršena “osmatračnica” vremena i istorije, a ponajviše ponav-
ljanja istorijskih grešaka. Grujović je “dugo pamćenje” i zato je u stanju 
da pruži dokaze o cikličnosti istorije, o tome da se ista priča ponavlja u 
bezbroj varijanti. U isto vrijeme je „karika“ koja spaja Lalićeva lična rat-
na iskustva, očekivanja i razočaranja, sa sudbinom Crne Gore u mnogo 
širem vremenskom obuhvatu, a osobito u vremenu prije, za vrijeme i 
nakon Prvog svjetskog rata.2

Kada je u pitanju vremenski okvir, Ratna sreća u prvom redu govori 
o periodu 1941, slomu prve Jugoslavije i pripremama za ustanak. Me-
đutim, u sjećanjima i reminiscencijama naratora Peja Grujovića najviše 
su prisutne godine od 1905. do 1916, odnosno do čuvenog zahvaljivanja 
serdara Janka Vukotića vojnicima koji su se na Mojkovcu „zaludu“ hra-
bro borili.

U tom intervalu, prelomljeno kroz ličnu priču i snažno osvijetljeno 
doživljajem različitih gubitaka, Pejo Grujović će otkrivati kako se rađala 
velika ideja o ujedinjenju, ali ne ni pod srpskom ni pod crnogorskom 
dinastijom. Sjećaće se kako njome trguju u Srbiji i mučki joj se svete u 
Crnoj Gori i kako stari knez i docniji kralj uporno radi u korist crnogor-
ske štete, gurajući neumitno svoju zemlju u gubitak imena i državnosti. 
Pejo Grujović posmatra obračune dvojice Nikola - Petrovića i Pašića - 
čije žrtve postaju ljudi koji vjeruju da se stvari zaista mogu promijeniti 
nabolje. Pitanje srpstva je tu odvojeno od pitanja državnosti, a sam gu-
bitak državnosti se docnije pokazuje kao ponavljanje istog onog protiv 
čega su se ujedinitelji borili. Tako Crna Gora trajno ostaje zarobljena 
između „čekića i nakovnja“, između asimilatorskih težnji spolja i ruši-
teljske unutrašnje politike.

2 U ovom dijelu koristimo neke uvide iz knjige: Jelušić, Božena, Mitsko u Lalićevim romanima, 
Kulturno prosvjetna zajednica Podgorice, Podgorica, 2000.
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Na početku romana Pejo citira pismo Petra Pašića, koji svojima u 
Srbiji javlja da su crnogorske trupe nesigurne „te ih zato ne treba po-
stavljati same na boku, nego u centru našeg rasporeda, između naših 
trupa...“ (RS, str. 11) Pejo zaključuje: „Predadosmo Crnu Goru bez žalje-
nja na milost i nemilost Beogradu...“ (RS, str. 20) Ali, sve je započelo 
mnogo ranije, a prvi u nizu odgovornih je crnogorski knjaz i njegov na-
čin vladanja. Tako „školovani mladi Crnogorci upravo zbog dvora ništa 
nisu uspijevali da učine, a sav novac koji bi knjaz isprosjačio služio je 
za kočenje a ne za snaženje incijativa. (RS, str.71) Nesposobni knjaževi 
sinovi su bili dodatni problem, pa je „čitava inteligencija bila osuđena 
da se ograniči na čekanje i mrtvilo“. Sa Cetinja su se razbjegli odvažniji, 
pa su mjesta ostala uparžnjena za nedouke.

Govoreći o terorističkoj organizaciji Crna ruka („tajanstvene i tero-
rističke Crne ruke – kao što su bili Daković, Todor Božović i Jovan Đo-
nović“, RS, str. 218), Grujović iskazuje žaljenje: „kad su Srbima skinuli 
s vlasti jednu trulu dinastiju, što o istom trošku nisu skinuli i druge 
dvije“. (Karađorđeviće i Petroviće, prim. BJ; RS, str. 79) A i do tada je, 
podsjeća, uobičajila „štampa beogradska iz vremena Obrenovića da sva 
grdila što ih ima u Srbima i Jugoslovenima prilijepi Crnogorcima, svak 
hoće da ima crnca, a Srbija nije imala drugog osim brata Crnogorca. 
Jednim dijelom to je bila osveta za ocrne i uvrede koje im je naš Nikola 
prišivao u vrijeme dok je bio bolji od njih i dok je vodio uspješno ratove, 
a oni samo nizali poraze. Nešto od navike da tovari Crnogorce ostalo je 
beogradskom novinarstvu do danas.(...) I bješe im uživanje da unajme 
baš rođene Crnogorce da im budu izmećari u toj raboti (...) Dok ovo 
pišem čini mi se da opisujem dva vremena, ono što je tada prošlo i ovo 
što sad prolazi.“ (RS, str. 91)

„Gledajući kako beogradska štampa piše o nama uvijek sa nekim 
podcjenjivanjem i namjerom da nasmije čitaoce na naš račun“ (RS, 
str. 99), Grujović razumije da im je razlog dala činjenica da „Nikola 
pozajmljuje kod bečkih bankara i kako CG pada iz duga u dug, kako 
poslije niko ne zna šta se događa s tim parama, pošto to tamo i nije 
država, no Nikolina zavrzlama bez budžeta, bez kontrole, bez ikoga 
ko smije da pita, kako knjaz prosjači čak i kod sultana.“(RS, str. 126) 
Upravo je to iniciralo pokret mladih Crnogoraca u Beogradu: „Cilj 
nam nije bio da popravljamo starog knjaza, nego da ga se otarasimo 
(...) I onda: šta će nam dvije dinastije i dva dvora kad možemo bez 
ijednoga!“ (RS, str. 218)
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Ono što je kasnije nastupilo, brzo je istopilo sve iluzije. „Eh, vrhu-
nac!... A šta bi se onda reklo za vrhunce podlosti i servilnosti, korupcije 
i kvareža, do kojih smo došli kad smo našu utopiju ostvarili (...) u ono 
srećno vrijeme djetinjih godina dvadesetog vijeka vjerovali smo da je je-
dini izvor bolesti morala – stari knjaz, njegova samovolja, njegov režim 
i kamarila. Naše uvjerenje da smo postavili tačnu dijagnozu Beograd je 
podržavao (...) te su nas sokolili kad mi svršimo naš dio posla, svršiće 
i oni sa svojima za tren oka pa ništa neće biti na putu stvaranja široke 
balkanske konfederacije bez kraljeva i knjaževa.“ (RC, str. 220)

Lalić opisuje prvi Proglas iz 1905. i reakcije na njega; kako ga je 
stari knjaz okrenuo u svoju korist tako što vinovnike nije kaznio već ih 
je smišljenom akcijom doveo na podvorenja njegovoj navodnoj budućoj 
demokratičnosti. Zanimljiv je trenutak kad im knjaz pruža po novčani-
cu, pa ga Pejo požali kad vidi kako mu je usna zadrhtala kad je vidio da 
se nijedna ruka ne pruža da primi njegov poklon. Onda su mladići obi-
lazili kuće cetinjskih glavara i vikali im pod prozorom, pa tako bručili i 
Lazara Mijuškovića, nesvjesni da je on zapravo bio prvi Crnogorac koji 
se usudio da uskrati knjazu Nikoli državni novac za put u inostranstvo. 
Bili su, svjestan je Pejo, „oruđe u tuđim rukama, ovoga puta ne Pašića 
i Crne ruke za osvajanje Crne Gore, već sitničave knjaževe osvete zbog 
izostalog putovanja.“

„I zaista, da smo donijeli išta više osim prazne priče o ‘veličanstve-
noj zajedničkoj srpskoj zgradi’ i o balkanskoj konfederaciji, lakše bismo 
se sporazumjeli sa starim knjazom, iako je bio autokrat i grabljivac i 
iskrivljen profesionalno kao svi monarsi koji dugo izdrže (...) Kapitala 
ili vještine da ga privuče mi mu nismo mogli dati, ono što smo mogli 
ponuditi – sanjarije i planove za ujedinjavanje balkanskih, panonskih, 
jugoslovenskih golotrba na njegovu štetu – on je tu pjesmu već bio 
lansirao prije no smo se mi rodili.“ (RS, str. 248)

Godina 1906. i početkom 1907. izbori u Crnoj Gori su bili slobodni 
kao nikad prije pa je došla na vlast narodnjačka „klubaška“ stranka, koja 
je iz petnih žila zapela da se izglasa što više zakona kako bi se obuzdala 
korupcija i oživjela privreda. U novinama koje su tada osnovane je pi-
salo: „Za samo tri dana otišlo je u Ameriku 363 Crnogorca, optužujući 
Austriju da pomaže tu emigraciju, a ne izuzetno loše prilike u zemlji.“ 
(RS, str. 264) Narodnjaci su okrenuli protiv sebe činovništvo, kamarilu i 
pridvorice, a naročito knjaza, prijetnjom da će izvršiti pregled ranijih ra-
čuna. Pejo opisuje knjaževo lihvarsko ponašanje kada je „davao na zajam 
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državnoj blagajni, crnogorskoj, u trenucima velike nevolje, njene pare 
(jer - čije bi drugo bile?) uz kamatu ništa manju od one koja se davala 
Ledereru ili drugim bankama iz Beča.“ (RS, str. 265) Potom je Nikola 
oborio drugu vladu Narodne stranke i „Tako je počela nova crnogorska 
komedija...“ (RS, str. 274) Tada se množe špijunčići i špijuni. Sva okolna 
štampa je gledala u CG, u kojoj su se knjaževi oponenti „više proslavili 
za tri godine skandalima knjaževog nasilja no za tri vijeka bitaka, pobje-
da i junaštva.“ (RS, str. 276) Opisuje i ubistva „njegovom rukom“, srdžbu 
„kućevića i odžakovića“ iz Katunske nahije, zulume raspuštene Nikoline 
vojne sile i policije (stradanja koja su podnijeli barjaktar Pejović, Lazar 
Sočica, serdar Plamenac; poniženje Pivljana, Drobnjaka, Grahova, Ljevo-
rečana, Polimlja...).

Kada jedan od Grujovićevih poznanika, Vaso, prodre do Pašića u 
želji da „smiri ludnicu crnogorsku i ojača Srpstvo za velike obračune 
sa Turćijom i Austrijom“, jedino mu preostaje da zaključi: „Briga ga 
njemu i njegovima za naše muke i nevolje!.... Taj se još sladi i uživa, 
gledajući kako naš Nikola razvaljuje ono svoje udžerice, razgoni čeljad 
iz nje i bruka se pred svijetom... Bogami ovaj ovđe čeka da mu dođemo 
kao prosjaci, te da nam da malo izbe da sklonimo glave od kiše....“ A 
Stojan Protić ga je sasvim naljutio, pa Vaso kaže: „Oni samo svoj račun 
gledaju!.... Bože, Bože, je li moguće da u Srbiji nema boljih ljudi i Srba?“ 
(RS, str. 280)

Pejo se sjeća kako je „Pašićevim dolaskom na vlast, Crna Gora sve 
više gubila, a Srbija dobijala milost ruskog dvora i vlade.“ Smatralo se 
da je Pašić agent Ohrane, a knjaz mu je zamijerao što ne istjera pobunje-
nu crnogorsku mladež. Potom se knjaz obratio Austrijancima. Ubrzo je 
pretvorio „oficire u hajkače a Crnu Goru u logor rata do istrage“ (RS, str. 
282) Od tada je, svjedoči Grujović „ostalo u duši naroda nešto trajno, kao 
‘tonja’ po pšenici“, a Lalić tu bolest naziva propadanjem plemenskog 
čovjeka, koji nije uspio da odgonetne šifru svog vremena i nije shvatio 
da se traže sasvim drugačija svojstva: „niskost, pokornost i lukavstvo, 
pertvaranje, laž i sklonost za nasilje nad nejakim“ (...) U to vrijeme pada 
pojava mnoštva novih prezimena u svim našim plemenima istovre-
meno. Bez toga se ne bi moglo objasniti mizerno držanje nekih naših 
vojnih jedinica pri padu Lovćena, ni drugi padovi, ni sramna nasilja 
bjelaša i zelenaša 1918. i kasnije (...) Sve to nam je pripremio naš stari 
knjaz, ‹car junaka›, svojom neumornom aktivnošću čudnom za njegove 
odmakle godine.“ (RS, str. 283)
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Drugi proglas je izašao a da za njega pisci prvog Proglasa nisu ni 
znali. „To su onda tajne kujne i vještičiji lonci rade!... Pravo reče Milo 
Plamenac, vršlja tu neko zakulisno i stavlja nas pred svršen čin. Ako to 
nijesu crnorukci, onda su to drugi tuđorukci. (...) I jeste, da znaš – ovoga 
ovdje! A ne bih se začudio ni kad bi se pokazalo da su oba u mreža-
ma nekog trećeg.“(RS, str. 284) Knjaz tada montira bombaški proces, 
a sav besmisao se vidi na suđenju kada svjedok Đorđe /Risto Nastić, 
austrijski špijun, prvo optužuje za sve srbijansku dinastiju, a potom se u 
Zagrebu ofira kao špijun protiv Srba. Ponekad noću oficiri zapucaju pa 
sjutra optuže klubaše i uvećava se sramoćenje Crne Gore. Pejo Grujović 
zato rezignirano zaključuje: „Kad pomislim koliko je truda i napora i 
lukavstva uloženo, tada i kasnije, sve odozgo, sa obije strane, sa Cetinja 
i iz Beograda, da nam se omrazi domovina – veliko je čudo kako nam je 
ni do danas nisu sasvim omrazili.“ (RS, str. 292)

Mladi ljudi koji nisu željeli dinastije već slobodu i bolju ekonomiju 
našli su se u procijepu: „Mi smo tu bili, po mnogim znacima, suvišni 
ljudi, jedna nas je domovina neprestano i energično odbacivala, a drugoj 
smo bili zapeli kao kost u grlu.“ (RS, str. 293) U Crnoj Gori su proglašeni 
izdajnicima, a u Beogradu su bili samo „Crnogorci, zamjena za crnce i 
crne ovce – nešto kao crna ovca koja ne vidi ili ne može da shvati da je 
drukčija, da je crna, pa svaki čas zaboravlja odakle je, pretenduje da je 
ravnopravna, a počešće i istrči ispred stada tražeći nekakva opšta prava 
da jednakost ozakoni i učvrsti.“ (RS, str. 293) U Crnoj Gori se pričalo 
da im Pašić daje šakom i kapom, a pomagao ih je, i sam pozajmljujući, 
jedino Nikola Vukotić, i to iz mržnje prema tetku Nikoli.

Potom se Grujović sjeća kako su podgorički učitelji i intelektualci 
osnovali tajnu organizaciju da svrgnu knjaza, kako zavjera se „rasuka-
la“, a teško je bilo zaustaviti Nikolu da se ne osveti, jer „namjerno su ih 
prepustili beogradski špekulanti: nek se Nikola okrvavi, pa će ga poslije 
lakše odgurnuti niza stranu....“ (RS, str. 299)

Nikola je nastavio progone i naplate kazni, dražbe imanja, ali se 
ipak niko nije polakomio da ih kupuje jer su „odrednice plemenskog 
uređenja ponajtvrđe gdje se radi o zemljišnom pravu“. (RS, str. 301) 
Crnogorska vlada traži izgon emigranata iz Srbije. Skerlićeve novine 
tada pišu: „Srpska vlada je bila slaba, ali crnogorska je bila odvratna.“ 
Lalić kaže da to nije bila samo slabost : „pustili su Nikoline buzdovane 
da se izbjesne i do kraja osramote, pa ako pri tome platimo glavama – za 
radikale i njihovu koncepciju ujedinjenja utoliko bolje.“ (RS, str. 301) U 
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Ratnoj sreći će se naći i priča o Todoru Kadiću i zetu mu, popu Puniši 
Pavićeviću, pa i detalj o udaji Todorove već udate sestre za Danilovog 
konzula u Istanbulu, Martinovića. U vrijeme kad se Pejo toga sjeća, ni 
Kadića imanja još nisu bila prisvojena.

„Kad završi crnogorsko vrijeme“, usred Prvog svjetskog rata, vidje-
će se bratsko naličje. „Saveznici, s druge strane, nisu žurili da ukažu 
pomoć, no se ukopali na Strumici i Krivolaku, ne miču se. Svako o sebi 
brigu vodi, samo o vojsci crnogorskoj niko ne misli. Bio je zadužen da 
o nama misli načelnik naše vrhovne komande, Srbijanac Petar Pešić, 
a njegov je jedini cilj bio da iz nas umornih, mokrih, jadnih iscijedi 
što više krvi i da nas što jače okleveta kod Pašića i Putnika kako smo 
nezgodni i nepouzdani, i oni će se već postarati da te klevete što prije 
stignu savezničkim komandama, te da nam se ne uputi ni ono hrane i 
pomoći što bi bilo upućeno“ (RS, str. 143) Tako je i bilo, pa je francu-
ska pomoć izgladnjeloj i bolesnoj Crnoj Gori preusmjerena, a Pašićevi 
planovi realizovani. Tako je „Nekadašnja kraljevina CG izgubila svoje 
slavno ime i dobila u isto vrijeme četiri kilometra asfaltnog puta, od 
Budve do Miločera, i priključak željeznice do Nikšića...“ (RS, str. 158)

Grujović svjedoči: „Izgleda da od ujedinjenja korist imaše samo oni 
što pokradoše ratnu odštetu, niko drugi. Niti nama od njih prionu, osim 
što naši činovničići prihvatiše ekavicu, ni njima od nas, osim sklonosti 
da dokoliče u čemu su i prije bili dovoljno jaki. I još je kolo srbijansko 
kod nas prodrlo bez otpora, odmah poslije prošlog rata. Naše ne uspje u 
Srbiji, iako ga naše oaze, naseljeničke i pečalbarske, uporno drže. Prosto 
rođaci Srbijanci nemaju čula za naše skokove praćene kricima – samo 
se skupe da se čude i da se podrugnu ludoj braći i sestrama: „Ala ripa!“ 
(RS, str. 162) Ali, Lalić na isti način ironizuje i drugu stranu: „Od toga 
našeg forumaštva bješe Sekule Drljević skrpio teoriju da Crnogorci ni-
jesu Sloveni, no nekakva starorimska sorta koja je zalutala i ostala još 
iz vremena Duklje i Dukljana. (RS, str. 196)

Roman završava sahranom i to je povod da Grujović kaže: „Tako su 
mi promakle i redom dvije sahrane ‘na ljutim kostima sazidane’ državi-
ce Crne Gore – prva početkom 1916, a druga krajem 1918. godine (....) pa 
i sahrana naše velike iluzije, to jest s mukom ujedinjene kraljevine Ju-
goslavije (...) pokojnica je za života bila kao za krađe stvorena, lopovska 
prćija, i ni u čemu nije opravdala povjerenje. Iako smo u njoj okupili sve 
što smo imali, dobili smo tek omanju i nejaku, krčevinama prošaranu, 
zaostalu državicu, bolje reći žandarnicu, za koju svijet ne bi znao da nije 
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bilo futbalera i njihovih pobjedica, rijetkih, ali razvikanih, jer su značile 
iznenađenja.“ (RS, str. 325)

Kroz svog junaka Peja Grujovića, Lalić saopštava da je patrijarhat 
zapravo dijagnoza crnogorskih, ali i južnoslovenskih istorijskih zala. 
„Ako treba nekoga da okrivimo za sve nesreće crnogorske, albanske, 
balkanske, možda čak i južnoslovenske, onda je to taj patrijarhalizam, 
strog i divalj, nemilosrdan, kojem nije bilo dosta da vlada u porodici, no 
se širio na bratstvo, pleme i državu. Ko se nije pomirio da bude rob, put 
ga je vodio u buntovnike ili u manastir. Turska najezda je olakšana (....) 
time što je davala šansu mlađim sinovima, onim suvišnim i obesprav-
ljenim (...) Tako nam se trećina naroda odmetnula u Turke i martoloze, 
a druga trećina u Latine i preseljenike. Porodični Jehova otac živ je i 
danas, ne samo kod Albanaca nego i kod naših. Čak i kad su ubijeđeni 
demokrati, kao što bijaše Todor Božović i republikanci kao Đonović – 
pravda im je samovolja, a sloboda siledžijska.“ A onda je potraga za 
izdajnicima i potkazivačima prešla u naviku, posebno komunistima: „da 
sumnjiče i olako bijede ljude, a poslije se iščuđavaju otkud toliko potka-
zivača u narodu patrijarhalnih običaja i morala!“ (RS, str. 338)

Kad plemenski čovjek počne da presuđuje umjesto suda, događaju 
se strašne stvari, kojima se, na primjer, hvali Novak Popniković opisu-
jući kako je s leđa smakao, po njegovom mišljenju, dezertere, kojima je 
neposredno prije toga kao gostima u kući pružio čašu mlijeka. „Nakupi-
la se puna vreća: muslimani, katolici, šiptarčići, komunizi, subotari, sa-
boteri svakojaki nazareni, pa sve potrčalo da ne pogine za državu koja ih 
je ljebom odranila. S njima se drukčije ne može nego tako, po kratkom 
postupku, udri, smiči, nek ih je manje!....“(RS, str. 342) Nesretne vojnike 
ubijaju mučki, s leđa, i tek kada stignu i ostali i potvrde da je slom 
oglašen sa vrha i da nisu bili u pitanju dezerteri, izlaze osramoćeni 
zbog ubistva gosta i kršenja jednog od najvažnijih principa u konceptu 
čojstva i junaštva.

Pejo priznaje da je bio „jedan od onih što su gurali i požurivali da što 
prije ime izgubi“ njegova država Crna Gora. I tek kada se to dogodilo, 
shvatio je koliko je griješio vjerujući da sa druge strane stoje drugačiji 
ljudi od onog starog knjaza bez „kompasa“ za državu i njene građane. 
Zato je Ratna sreća, a i čitava Lalićeva tetralogija koja njome počinje, 
izrazito tragičan roman, surov u autorovom korišćenju istorijske građe 
i predanja, neumoljiv u zaključcima koji iz svega toga proizilaze.
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Ako pažljivo čitamo, mnogo toga ćemo prepoznavati „u drugom 
kostimu“ i u današnjoj Crnoj Gori: od milionskih šteta, kumovske tran-
zicije, nepoštenih izbora, obračuna klanova koje je neko prvo morao 
„zapatiti“, iseljavanja, posebno mladih i učenih, popunjavanja važnih 
mjesta nedoučenim i nestručnim, manjak vladavine prava, obilje ko-
rupcije i nepravde, ugrožavanje resursa, poigravanja identiteskim pi-
tanjima zarad očuvanja vlasti... Ono što potpomaže da ovakvo stanje 
traje saopštava u Ratnoj sreći Vaso Ćulafić: „Nikad se Crna Gora neće 
oporaviti od ovog nesrećnog rata iznutra...“ (RS, str. 279) Kao i onda, to 
se i danas zgodno uklapa sa potrebama vlasti, pa zbog toga Crnogorci, 
nevažno da li se osjećaju kao Crnogorci ili kao Srbi, nastavljaju svoj 
nesrećni rat iznutra: pobunama ili barjačenjima, sumnjivim zakonima i 
proslavama, a i obilježavanjima ratova i pogibija bez snage i obaveze da 
uvijek „čuju i drugo zvono“.

Budva, 7. 11. 2018.
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Dr Milun LUTOVAC1

VELIKI RAT I ROMANI MOJKOVAČKOG 
KNJIŽEVNOG KRUGA

Apstrakt: Dva istorijska događaja: bitka između Kraljevine Crne Gore i 
Austrougarske monarhije2, početkom januara 1916. godine, i potom, au-
strijska okupacija Crne Gore (1916-1918), inspirativno su izvorište i temat-
ska preokupacija romana „Nevidbog“ (1933) Rista Ratkovića; „Dukljanska 
zemlja“ (1939) Dušana Đurovića; „Crna Gora“ (1958) Milovana Đilasa; 
„Ratna sreća“ (1973) Mihaila Lalića; „Mojkovačka bitka“ (1968) Ćamila 
Sijarića; „Pod Skadrom“ (1979) Čeda Vukovića i „Razvršje“ Mila Boškovića 
(nedovršen roman).

Pored iste građe i tematike, romane mojkovačkog književnog kruga pove-
zuje intenzivno prisustvo psihoze neizvjesnosti i straha koje, na tipično crno-
gorski način, naporedo egzistiraju sa odlučnošću naroda na otpor agresoru, 
bez obzira na cijenu. Zbog prožimanja njihovih elementa i struktura, recipi-
jent ih doživljava kao jednu romanesknu cjelinu, nastajalu tokom trideset 
pet godina. Ne samo zbog korišćenja iste građe, već i zbog intertekstualnosti 
narativnih struktura i elemenata, ovi romani čine jedan narativni ciklus za 
koji se čini prikladno određenje – mojkovački književni krug.

Ključne riječi: Risto Ratković, Dušan Đurović, Milovan Đilas, Ćamil Sija-
rić, Crna Gora, Mojkovačka bitka, mojkovački književni krug, intertekstualnost;

1 Fakultet umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica
2 Mojkovačka bitka je vođena od 6. januara do 7. januara 1916. godine. U njoj je Sandžačka 

vojska Kraljevine Crne Gore uspješno zaustavila austrougarsku ofanzivu, čime je omogućeno 
povlačenje Vojske Kraljevine Srbije preko Crne Gore ka Jadranskom moru. Vojskom 
Kraljevine Crne Gore je komandovao serdar Janko Vukotić. To je ujedno bila i posljednja 
vojna operacija vojske Kraljevine Crne Gore, koja 1918. godine ulazi u sastav Kraljevstva 
Srba, Hrvata i Slovenaca.
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Za pristup temi Veliki rat u romanima mojkovačkog književnog kruga 
odabrali smo citat iz romana objavljenog 1939. godine, a zašto, kazaće 
nam se samo:

„To je poslednja i najslavnija bitka crnogorska. Nenaoružan i 
gladan, čovjek iz crnih brda potpuno je dao sebe, digao se do div-
ljenja, bio pregalac, ravan samom sebi. Svako je smatrao i cijenio 
svoj život kao slamku. Ljudi nisu mislili ni na oca ni na majku, ni 
na ženu, ni na đecu. Bila je jedna jedina misao: pobijediti, i pasti 
za slobodu svoga kamena (...) Ali mi se sve nekako čini, prosto kao 
da me nešto sjenja, o toj slavnoj bici neće se znati mnogo. Najveća 
pobjeda crnogorskog vojnika ostaće zakopana na dnu, u tami, kao da 
se rodila u noći... tako, u noći...“3

Insert iz romana „Dukljanska zemlja“ Dušana Đurovića, zavređuje 
poseban komentar. 

Citat je svojevrstan predtekst romanima „Crna Gora“ Milovana Đi-
lasa iz 1958. i „Mojkovačka bitka“ Ćamila Sijarića iz 1968, koji o bici 
izražavaju isti vrijednosno-ideološki sud. Zanimljiviji dio Đurovićeve 
glorifikacije bitke odnosi se na stav da će bitka biti zaboravljena, što se, 
u decenijama koje su slijedile, zaista i dogodilo. 

Dva istorijska događaja: bitka između Kraljevine Crne Gore i Austro-
ugarske monarhije, i potom, austrijska okupacija Crne Gore od 1916. do 
1918. godine, inspirativno su izvorište i tematska preokupacija romana 
„Nevidbog“ Rista Ratkovića (1933); „Dukljanska zemlja“ Dušana Đurovića 
(1939); „Crna Gora“ Milovana Đilasa (1958); „Mojkovačka bitka“ Ćamila 
Sijarića (1968) i nedovršenog djela „Razvršje“ Mila Boškovića.

Sve ove romane je svojom originalnom poetikom nagovijestio pje-
snik i romansijer Risto Ratković.

Prvi je kreativno predstavio egzotičnost, mozaičnost i protivrječno-
sti Sandžaka.

Prvi je pisao o posljednjoj bici stare Crne Gore za slobodu, i o poslje-
dicama austrijske okupacije (1916 – 1918).

Prvi je, u crnogorsku književnost uveo modele avangardne poetike i 
duh evropske romaneskne proze. 

3 Đurović, Dušan, Dukljanska zemlja, Zmaj-Pegaz, Bijelo Polje, 2005.
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Za razliku od romana „Nevidbog“ i „Dukljanska zemlja“ čija je cen-
tralna tema austrijska okupacija Crne Gore, žiža romana „Crna Gora“ M. 
Đilasa i „Mojkovačka bitka“ Ć. Sijarića je sâma bitka i njen tragičan ishod. 

Pored iste građe i tematike, romane mojkovačkog književnog kruga po-
vezuje intenzivno prisustvo psihoze neizvjesnosti i straha koje naporedo 
egzistiraju sa odlučnošću naroda na otpor agresoru, bez obzira na cijenu. 
To paradoksalno ukrštanje beznađa, nade i otpora u romanima je izraženo 
korišćenjem tradicionalnih idioma: besjeda, lelek, tužbalica, kletva... 

Bitka, koju autori različito doživljavaju, njen tok i epilog, intertek-
stualni je most između romana. Milovan Đilas je, svjedok bitke, jer 
je, prije nje, rođen blizu Mojkovca, a u bici su učestvovali svi njegovi. 
Zato je njegova impresija bitke neposredna, emocionalno i subjektivno 
obojena ... U odnosu na bitku Ćamil Sijarić ima veću distancu, izjedna-
čava je u narativnom tretmanu s događajima u pozadini i s ljubavnom 
pričom. Međutim, srodnosti u prikazu, opisu i doživljaju bitke između 
ova dva romana mnogo su izrazitije, naročito u osvjetljavanju njenih 
ključnih momenata i suštine: dramatičnost, koloritnost, psihičke tenzije, 
tragika likova, opisi narodne-dobrovoljačke vojske i apsurdnog ishoda bitke...

 „Bili su sa Tare, Lima, Pive i Morače, i ovamo su - na Austriju, 
a u svojoj zemlji, potrčali kao da je povodanj, od kojeg se brane, svi, 
i zajedno, i ko će prije ... A takvi su i bili - kao kosci koji su došli da 
kose na mobu, jer su bili vojska dobrovoljačka, trubama na vojnu 
nepozvana, u spiskove neupisana, na vjernost nikome nezakleta i u 
crkvama nepričešćena.“4

Skoro na identičan način, kao i Sijarić, vojsku prikazuje i Đilas, ne-
što više ističući njenu etičnost i spremnost na žrtvu:

„Oni se bore za mit kojim žive. Oni znaju da ne mogu dobiti 
rat. Ali znaju da moraju braniti, da mogu spasti Crnu Goru - onu 
koja nije država ni tlo, nego čovjek riješen da se ne pokori sili - ako 
životima, ako smrću potvrde mit junaštva i svoje posebnosti.“5

Odabrani citati odražavaju psihozu pred bitku i preplitanje dvije 
oprečne emocije - strah od pogibije i neshvatljivu odlučnost na borbu. 

4 Sijarić, Ćamil, Mojkovačka bitka, Veselin Masleša, Sarajevo, 1981. 56.
5 Đilas, Milovan, Crna Gora, Obod, Cetinje, 1994, 10.
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Međutim, na držanje vojske očigledan je uticaj tradicije cnogorske bor-
be za slobodu. Na to ukazuje metatekstualni karakter pokliča na juriš 
koji se, kao eho, čuje iz „Gorskog vijenca“: „ko je junak na ždrijelo“. 

Intertekstualnost između struktura, elemenata, likova i prizora ova 
dva romana najpotpunije se može prikazati modelom paralelizma. U oba 
romana su prikazani starci koji se dobrovoljno uključuju u bitku u „sve-
čanim crnogorskim odijelima“, kao i tužne povorke žena, njihovi likovi, 
odlučnost, stoicizam, hrabrost i, iznad svega, visoki moral.

Besjedništvo, sklonost ka govorenju (i slušanju govornika) tipična je 
crnogorska crta, koja se razvila iz kulta gusala i junačke pjesme. Osim 
retorike, besjede emituju etičke poruke i imaju motivacionu funkciju u 
pripovijedanju. Nad poprištem bitke odliježu lelek i tužbalica, žene tra-
že svoje najbliže – ranjene i mrtve, pokazujući snagu i dostojanstvo koji 
prevazilaze antičke uzore. U toj pokori i nesreći, akteri bitke, teže od 
same smrti, doživjeli su naredbu o raspuštanju vojske i predaji oružja u 
bici, koju nijesu izgubili. 

O tome Đilas piše: „Austrijanci su bili u pravu što su mojkovačku bitku 
smatrali neriješenom s vojničke tačke gledišta... Crnogorci su bili u pravu dr-
žeći da su bitku dobili.“6 Za razliku od njega, Sijarić je u opisu ishoda bitke 
subjektivniji i pridaje joj prizvuk pobjede: „I mogu vam reći toliko: da je 
vaša puška bila jedina koja je danas na Balkanu pucala... oni što će u goru, a 
neće kućama, nek ponesu oružje da se bore i dalje, ali kao narod; i ja ću tamo.“7

Ovaj, kao i prethodni citati, nedvosmisleno potvrđuje dvije izuzetne 
vrijednosti romana mojkovačkog književnog kruga. Afirmisali su tradiciju 
viteštva i slobodarske borbe Crne Gore i prvi su, za razliku od drugih 
disciplina, progovorili o veličini i tragici Mojkovačke bitke.

Mojkovački književni krug romana, s teorijskog aspekta, predstavlja 
književni period koji obuhvata interval od tri i po decenije. Romani 
ovog kruga nijesu zatvoren sistem, već su koherentna cjelina, osobe-
ne tematike, stvaralačkih svojstava i tehničkih postupaka po kojima se 
razlikuju od drugih djela na osi crnogorske romaneskne proze. Romani 
mojkovačkog književnog kruga izrazili su istu viziju svijeta, ali kroz priz-
mu autora iz različitih perioda.

Intertekstualnost ovih romana satkana je od široke i složene mreže 
srodnih i analognih struktura, elemenata, modela, narativnih tokova i 

6 Đilas, Ibid, 98.
7 Sijarić, Ibid, 331.
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to, od prologa do tragičnih epiloga. Umreženost ovih djela odražava se i 
na unutrašnjem narativnom planu: korišćenjem modernističkih tehnika 
i modela naracije – lajtmotiva, simultanosti, unutrašnjeg monologa... ili 
promocijom aktuelnih poetika određenog vremena, avangarde u roma-
nu „Nevidbog“, socijalne literature u romanu „Dukljanska zemlja“, moder-
nizma u romanima „Crna Gora“ i „Mojkovačka bitka“. 

*
Na samom kraju, čini nam se nužno da istaknemo interakciju bitke i 
romana. Istorijski događaj – Mojkovačka bitka, s početka 1916. godine, 
inspiracija je i rodno tle romana mojkovačkog književnog kruga. Svojom 
jedinstvenošću i podvižništvom naroda uticala je na stvaranje prvih cr-
nogorskih romana – „Nevidbog“ Rista Ratkovića iz 1933. g. i „Dukljanska 
zemlja“ Dušana Đuroviće iz 1939. godine. Svojom neshvatljivom logi-
kom, bitka je nadahnula i autore prvog crnogorskog, modernističkog 
talasa: Milovana Đilasa, Ćamila Sijarića, Mila Boškovića... 

U svim romanima mojkovačkog književnog kruga potencira se nužnost 
i apsurdnost Mojkovačke bitke u Velikom ratu8, kao svojevrsno jedin-
stvo suprotnosti:

„Može biti, Crna Goro, jedino je tako moglo da preživi nešto tvoje, 
ono čime si bila što si bila, što će naslijediti buduća djeca tvoja i urasti 
u druge zemlje i narode.“9 

SUMMARY

By studying the novels we came to realization that the Battle of Moj-
kovac, which took place on the Orthodox Christmas Eve of 1916, was 
decisive to Montenegro, but that it was also merely one event in an en-
during and much wider conflict between the East and the West, the two 
civilizations contrasting in many respects. That discovery has helped 
us to realize the tragedy of the “dual province” population which after 

8 Prvi svetski rat je trajao od 1914. do 1918. godine. U njemu je učestvovala većina velikih 
sila, grupisanih u dva sukobljena vojna saveza: Saveznika (okupljenih oko Trojne Antante) 
i Centralnih sila. Više od 70 miliona ljudi je bilo pod oružjem, a od toga preko 60 miliona 
ljudi bilo je mobilisano u jedan od najvećih ratova u istoriji. Posljedice rata su bile da je 
ubijeno više od 15 miliona ljudi, 20 miliona ranjeno…

9 Đilas, Ibid, 333.
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the multi-centennial, Ottoman rule, had also experienced the second, 
Austro-Hungarian occupation, ultimately followed by the loss of inde-
pendence, along with the country of Montenegro.
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Recenzija

BUDVA U VELIKOM RATU 
- ZBORNIK RADOVA (2019) -

Čitav svijet je obilježio stogodišnjicu Prvog svjetskog rata čiji je prvobitni naziv bio 
Veliki rat, da bi se i po svom nazivu razlikovao od onih lokalnih ratova, koji su neka-
da imali i regionalni karakter. Ovom knjigom – zbornikom radova Budva u Velikom 
ratu – to čini i Budva, što je jako pozitivno, jer se još ima što toga reći, čak i novog, 
do sada nepoznatog. U pitanju su sređeni i dobro strukturirani referati-saopštenja, 
sa naučnog skupa održanog 6. i 7. novembra 2018. godine u Budvi na kome je 
učestvolo preko 30. saradnika sa vrijednim prilozima raznorazne tematike: političke 
istorije; iz oblasti prosvjete i kulture, spomeničnog fonda, zatim Prvi svjetski rat u 
finoj literaturi, u likovnoj umjetnosti itd. Zanimljivi su i podaci o učešću porodica u 
ratu, zatim o učešću pojedinih bratstava sa ovog područja itd. Ukupni obim rukopi-
sa iznosi oko 350 strana.

Kao profesionalac zapažam da su dominantna dva bitna pitanja: 

• istorijski kontekst Prvog svjetskog rata, kao globalnog događaja, 
koji je zahvatio čitavu planetu – Zemlju; i

• participacija Boke Kotorske i Budve u njemu. 

Podsjetiću na odavno naučno verifikovane podatke o razmjerama ovog 
nesporno najvećeg istorijskog događaja. Zahvatio je čitavu planetu Zemlju. U 
ratu je mobilisano preko 50 miliona vojnika. Poginulih je bilo više miliona. Ratna 
šteta je bila ogromna. 

Crna Gora je, takođe, bila u krugu najviše stradalih zemalja. I mala Budva 
je imala veliki procenat poginulih ili umrlih u ovom ratu. Ovom knjigom se pri-
ređivač odužuje svima.

Zbornik radova Budva u velikom ratu pripremljen je, rekao bih, na temeljan – 
arhivistički način. Nisu beznačajna ni lična svjedočenja, kroz sjećanja neposrednih 
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učesnika. Dosta toga je sačuvano samo u sjećanjima, do sada ipak nezabilje-
ženim. Ne sjećam se da se bilo koji istoriografski rad tako snažno oslonio na 
novootkrivenu korišćenu arhivsku dokumentaciju, kakav je slučaj sa ovim radom. 
Makar on imao samo lokalni – regionalni okvir. Pri tome mislim da su se već 
pojavile i neke značajne knjige u kojima se bilježi, na primjer, i da je u Velikom 
ratu bilo par dobrovoljaca iz Boke, a riječ je o hiljadama – imenom i prezimenom; 
zapisanih samo iz Budve – preko hiljadu. 

To svjedoči via facti upravo ovaj Zbornik radova. Ta i druga slična nova 
arhivska dokumentacija je siguran oslonac objektivne naučne ocjene koja se 
pokušava osporiti stavovima političkih foruma ili neodgovornih „stručnjaka“. 
Svjedoci smo pokušaja revizije naučnih ocjena o uzrocima Prvog svjetskog rata 
na globalnom, pa i regionalnom planu. U tome prednjače mediji, po sistemu da 
se hiljadu puta izgovorena laž pretvara u istinu. U istorijskoj nauci, međutim, 
nema takvih „iskakanja“. Ona su, inače, pojedinačna i ne zaslužuju komentar. 
Kompromituju ih milionski tiraži takvih knjiga, koji karakterišu propagandu, a 
ne nauku.

Ta nova arhivska građa poduprla je dosadašnje naučne stavove, kako na glo-
balnom, tako i na lokalnom planu. Ona isključuje improvizacije i afirmiše naučnu 
istinu. Zato je pojava ovog Zbornika radova pravi odgovor na pokušaje prekraja-
nja istorijskih događaja od prije 100. godina. Upravo zbog toga ovaj Zbornik ima 
širi značaj.

Nije to i jedini kvalitet ovoga Zbornika radova. U posebnom odjeljku donosi 
i priloge o položaju školstva u to vrijeme; o nastojanju da se bude svoj na 
svome i u tom segmentu. Zatim o odnosu države i crkve, o spomen-obilježjima 
podignutim u slavu događajima i u čast ličnostima toga vremena. I konačno o 
najistaknutijim stvaraocima Budve iz toga perioda. Posebnu vrijednost pred-
stavljaju fotosi, koji su, takođe – značajan istorijski izvor.

Autori brojnih priloga, koji su podijeljeni u pet tematskih cjelina, inače su vrlo 
cijenjeni stvaraoci. Ima naravno i onih koji svojim prilozima tek očekuju širu afir-
maciju. Organizator naučnog skupa ih je okupio na vrlo zahvalanoj temi – Budva 
u Velikom ratu – istorija, predanje, sjećanje. Svi oni zajedno sa organizatorima 
ovoga skupa i priređivačima ovoga Zbornika zaslužuju priznanje i poštovanje. 

Toplo preporučujem za objavljivanje i široj čitalačkoj publici za čitanje  
Zbornik radova – Budva u Velikom ratu. 

Podgorica, 24.10.2019. godine
Akademik Zoran Lakić
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