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у свом ра ду ана ли зи ра еле мен те по ет ске ен то мо ло ги је као јед не од мо
гућ но сти ин тер ди сци пли нар ног при сту па по ет ском опу су Де сан ке Мак
си мо вић из ком па ра ти стич ког угла. Рад Ка јо ко Ја ма са ки до при нос је 
ис тра жи ва њи ма Де сан ки не по зне збир ке ха и ку по е зи је Озон за ви ча ја 
као при ме ра ме та фи зич ке по е зи је. Ау тор ка сле ди ин тер тек сту ал не ве зе, 
а струк ту рал ном ана ли зом и при ме ри ма от кри ва оне еле мен те ко ји су 
ка рак те ри стич ни за овај об лик ја пан ске крат ке фор ме. При лог Ста ни ше 
Тут ње ви ћа за о кру жу је ову це ли ну и збор ник ком па ра тив ним при сту пом 
Де сан ки ној пе сми „Кр ва ва бај ка” као ак ту а ли зо ва њу тра гич них зна че ња 
ко ја је у по е ми „Ја ма” ис пе вао Иван Го ран Ко ва чић. Ау тор ука зу је на 
ме ђу соб не слич но сти оба пе снич ка оства ре ња и упо зо ра ва на нео п ход
ност са гле да ва ња сме не по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но сти 
два де се тог ве ка ка ко у европ ском, та ко и у срп ском али и пре све га ју
го сло вен ском на ци о нал ном кон тек сту.

Ра до ве са др жа не у збор ни ку Пе снич ки за ви чај Де сан ке Мак си мо вић 
од ли ку је мно го знач ност кон цеп ту ал них и ин тер пре та тив них при сту па 
и ме то до ло шка по у зда ност. Ње го ва те мат ска ком пакт ност и фор мал на 
за о кру же ност (има мо у ви ду кри те ри ју ме на уч них пу бли ка ци ја) за слу га 
је ау тор ки и ау то ра али и уред ни ца, Све тла не Ше а то вић и Зо ра не Опа чић, 
пред ста вља сто га још је дан до при нос про у ча ва њу Де сан ке Мак си мо вић 
и срп ске по е зи је 20. ве ка. 

Др Љи ља на М. БА ЊА НИН
Уни вер зи тет у То ри ну, Ита ли ја

Од сек за стра не је зи ке и књи жев но сти и мо дер не кул ту ре
lji lja na.ba nja nin @u ni to.it 

ЛИЧ НЕ ИСТО РИ ЈЕ У КО ЛО ПЛЕ ТУ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА

Ми лан Гу лић, Бо ке љи на стра ни Ср би је у Пр вом свјет ском ра ту, Ту ри стич
ка ор га ни за ци ја Бу две – Удру же ње Па штро ви ћа и при ја те ља Па штро ви ћа у 
Бе о гра ду „Дроб ни пи је сак”, Бу два – Бе о град 2018

Крај 19. и по че так 20. ви је ка оби ље жи ла су ма сов на исе ља ва ња Црно
го ра ца у Аме ри ку. Ме ђу пр вим исе ље ни ци ма би ли су ста нов ни ци при мор
ских мје ста Бо ке, Па штро ви ћа и око ли не Бу две, а по том и из оста лог ди је
ла Цр не Го ре. Мо тив исе ља ва ња, по ред си ро ма штва, би ло је и из бје га ва ње 
вој не оба ве зе у ре до ви ма Ау стро у гар ске – ко ја је одо бра ва ла ми гра ци ју, 
јер се та ко сма њи вао људ ски по тен ци јал спре ман за по бу не и устан ке.

Дру га де це ни ја 20. ви је ка пре по зна тљи ва је по бур ним до га ђа ји ма 
ко ји су оби ље жи ли свјет ску исто ри о гра фи ју. Зби ва ња су за би ље же на и, 
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са дис тан це од ви је ка и не ко ли ко го ди на, от кри ва мо но ве из во ре, необја
вље ну ар хив ску гра ђу, днев нич ке за пи се, пу бли ко ва не мо но гра фи је и 
тек сто ве у пе ри о дич ним из да њи ма – што пред ста вља дра го цје ну гра ђу 
са вре ме ном исто ри о граф ском при сту пу, чи та њу и вје ро до стој ни јем при
ка зу бал кан ских ра то ва и Пр вог свјет ског ра та. На жа лост, исто риј ски 
до га ђа ји, бал кан ски ра то ви и Пр ви свет ски рат, по ред људ ских жр та ва 
и стра да ња ста нов ни штва, од ра зи ли су се и на про свет нокул тур не те
ко ви не. 

По ред пре гру пи са ва ња сна га у Евро пи, aустроугарске над мо ћи, 
анек си је Бо сне и Хер це го ви не, су ко би ме ђу бал кан ским др жа ва ма ути
ца ли су и на исе ља ва ње ста нов ни штва у Аме ри ку и Ау стра ли ју, али су их 
ору жа ни су ко би на кнад но мо ти ви са ли да се при кљу че вој ним фор ма
ци ја ма у вој ска ма Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви не Цр не Го ре, Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва, Фран цу ске Ре пу бли ке и Бри тан ске им пе ри је – како 
на во ди ау тор, апо стро фи ра ју ћи ко лек тив на па три от ска увје ре ња и спрем
ност да се по сва ку ци је ну осло бо де оку па то ра. 

Об ја ва о оп штој мо би ли за ци ји по сле из би ја ња Пр вог свјет ског 
ра та (26. ју ла 1914) укљу чи ла је, по ред вој них об ве зни ка, и мно ге до бро
вољ це као са став ре гу лар не вој ске. Ме ђу ор га ни за то ри ма при ку пља ња 
до бро во ља ца у Аме ри ци, на јед ној стра ни је био Ми лан При би ће вић, 
иза сла ник Кра ље ви не Ср би је у САД и шеф Вој не ми си је, а на дру гој 
во ђе СНО, на че лу са др Ми хај лом Пу пи ном. 

Кључ на зби ва ња за дру штве но по ли тич ку и те ри то ри јал ну кон фи гу
ра ци ју сви је та би ли су мо ти ва ци ја ау то ру др Ми ла ну Гу ли ћу1, док то ру 
исто риј ских на у ка, са рад ни ку Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју у Бе о гра
ду, да об је ди ни ар хив ску гра ђу и пу бли ко ва не из во ре за те мат ску око сни
цу књи ге Бо ке љи на стра ни Ср би је у Пр вом свјет ском ра ту (2. из да ње), 
чи ји су из да ва чи Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Бу две и Удру же ње Па штро
ви ћа и при ја те ља Па штро ви ћа у Бе о гра ду „Дроб ни пи је сак” из Бе о гра да.

По себ ност ове на уч не мо но гра фи је је у ме то до ло шком при сту пу, 
струч ној апа ра ту ри, ми ну ци о зно сти и све о бу хват но сти ис тра жи ва ња. 
Ова мо но гра фи ја је ком по зи ци о но по ди је ље на на не ко ли ко по гла вља 
ко ја хро но ло шки пра те сли јед до га ђа ја у ду ху са вре ме не исто ри о гра фи је. 
То по твр ђу ју и ау то ро ве ри је чи у пред го во ру књи ге (стр. 11–17): 

Ма ле на Кра ље ви на Ср би ја про шла је пут од жр тве ау стро у гар ске 
екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке, пре ко хе ро ја би та ка на Це ру и Ко лу ба ри, 
оку пи ра не зе мље, вла де и вој ске у про гон ству, до озбиљ ног фак то ра соп

1 Ми лан Гу лић је ро ђен у За дру 1985. го ди не; основ ну шко лу и гим на зи ју 
по ха ђао је у Бен ков цу и То по ли. Ди пло ми рао је и док то ри рао на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, од бра нив ши док тор ску ди сер та ци ју „Ду
нав у ју го сло вен ској по ли ти ци пре ма Со вјет ском са ве зу 1944–1953”. Ау тор је 
мо но гра фи је Кра ље ви на ју го сла ви ја и Ду нав (2014) и 16 на уч них ра до ва.
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стве ног осло бо ђе ња и сна ге око ко је је пр ви пут по стиг ну то ју жно сло вен
ско ује ди ње ње. У свим овим фа за ма, од бор бе за сло бо ду до ује ди ње ња, 
зна ча јан чи ни лац би ли су до бро вољ ци. (...) Од пр вог да на па до оних да на 
ка да је осло бо ђе ње и ује ди ње ње при во ђе но кра ју, до бро вољ ци су при сти
за ли у срп ску вој ску, а до др жав ног сло ма у зи му 1915/1916. го ди не и у 
цр но гор ску. Ме ђу до бро вољ ци ма су се на ла зи ли и ау стро у гар ски др жа
вља ни, ста нов ни ци Бо ке Ко тор ске, нај ју жни јег ди је ла цар ске кру но ви не 
– Кра ље ви не Дал ма ци је. (11)

Сли је де до га ђа ји и ис так ну ти уче сни ци, то ком бал кан ских ра то ва 
и Пр вог свјет ског ра та – на мно гим фрон то ви ма ши ром сви је та, при ка
за ни у по себ ним одјељ ци ма мо но гра фи је: „Бо ка Ко тор ска у ври је ме 
дру ге ау стриј ске упра ве” (стр. 19–35), „При ли ке у Бо ки у пред ве чер је 
Ве ли ког ра та (стр. 35–38), „Бо ка на по чет ку Ве ли ког ра та” (стр. 39–49), 
„До бро вољ ци у вој сци Кра ље ви не Ср би је у Ве ли ком ра ту” (стр. 51–71), 
„До бро вољ ци у вој сци Кра ље ви не Цр не Го ре у Ве ли ком ра ту” (73–76), 
„До бро во љач ки по крет у Ру си ји” (77–92), „Ми си ја Мир ка Ком не но ви ћа” 
(93–107), „До бро во љач ки по крет у Сје вер ној Аме ри ци” (109–116), „Ми
си ја Шпи ра По зна но ви ћа” (117–136), „До бро во љач ки по крет у оста лим 
ди је ло ви ма сви је та – ита ли јан ски фронт, Ау стра ли ја и Но ви Зе ланд и 
Еги пат (Су ец ки ка нал)” (137–142), „Бо ке љи као до бро вољ ци из хер цег
нов ске, ри сан ске, ко тор ске и бу дван ске оп шти не” (143–150), „Бро до лом 
под Ме до вом” (стр. 183–188), „При ли ке у Бо ки на кон па да Цр не Го ре” 
(стр. 189–194), „По бу на мор на ра у Бо ки” (стр. 195–205) и „По след њи 
да ни Ца ре ви не и пр ви да ни ју го сло вен ске др жа ве у Бо ки” (стр. 207–213). 
На кра ју мо но гра фи је Ми ла на Гу ли ћа је „Спи сак до бро во ља ца из Бо ке 
Ко тор ске” као дра го цје ни исто ри о граф ски из вор се лек тив ним на уч ним 
ис тра жи ва чи ма ове те ме. 

Ау тор нам пре ци зно опи су је кон текст и срж до га ђа ја кроз смје ну 
над ле жних упра ва у Ис три и Дал ма ци ји, ко ји ма је при до да та Бо ка ко
тор ска на кон про па сти Мле тач ке ре пу бли ке 1797. Рат ни до бро вољ ци у 
Пр вом свјет ском ра ту по ри је клом су из Бо ке, Гр бља, Па штро ви ћа, Бра
ји ћа, Ма и на и дру гих обла сти. Ми лан Гу лић је у књи зи на вео име на 
до бро во ља ца, по бро јав ши их по оп шти на ма из ко јих су до ла зи ли: хер цег
нов ске (190), ри сан ске (170), ко тор ске (465) и бу дван ске (1049). Им по зан
тан је број до бро во ља ца ко ји су се ода зва ли у вој нич ке ре до ве, о то ме 
пи ше Ми лан Ми цић, исто ри чар из Но вог Са да, ау тор књи ге Срп ско 
до бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 1914–1918 (2014), ко ју су об ја ви ли 
Ба нат ски кул тур ни цен тар из Но вог Ми ло ше ва и РТС. Исто ри ја срп ског 
до бро во љач ког по кре та у Пр вом свјет ском ра ту од ви ја ла се на ви ше 
кон ти не на та и у ви ше зе ма ља. О то ме ко су би ли и ода кле су при сти за
ли до бро вољ ци у Пр вом свјет ском ра ту пи ше Ми лан Ми цић, на гла ша
ва ју ћи да су из САД до ла зи ли до бро вољ ци на Со лун ски фронт пре ко 
ка над ских са бир них кам по ва, ен гле ских и фран цу ских лу ка, па по сле 
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обу ке у Би зер ти, у Ту ни су. Из Ру си је по сле бор би на До бру џи 1916. го
ди не, до бро вољ ци су 1917–1918. го ди не до ла зи ли пре ко Ар хан гел ска, 
Ен гле ске и Фран цу ске или пре ко Си би ра, Ман џу ри је, Да ле ког ис то ка, 
Ко ре је, Син га пу ра, Цеј ло на, Су ец ког ка на ла... 

До 1941. го ди не из да то је 43.408 до бро во љач ких увје ре ња ко ја су 
об у хва та ла углав ном до бро вољ це из Пр вог свјет ског ра та, али и је дан 
број до бро во ља ца из бал кан ских и ра ни јих ра то ва (1876–1878, 1885, Бо
сан скохер це го вач ког устан ка 1875–1878). Ве ћи број до бро во ља ца про
шао је кроз ре до ве срп ске вој ске, по себ но у Ру си ји. На по чет ку Ве ли ког 
ра та до бро вољ ство је би ло све е вроп ска по ја ва, али се ка сни је га си ло и 
због рат ног за мо ра у вој ска ма за ра ће них стра на ма ни фе сту је се ан ти
рат но рас по ло же ње. 

По сле оку па ци је Ср би је 1915. до бро вољ ци из Ау стро у гар ске ‒ рат
ни за ро бље ни ци у Ита ли ји и Ру си ји или пе чал ба ри у САД – по ста ли су 
је ди ни из вор до пу не срп ске вој ске. Сва ка ко, до пу на срп ске вој ске на 
Со лун ском фрон ту или ан га жо ва ње до бро во љач ке ди ви зи је на фрон ту 
у До бру џи 1916. ни су би ли са мо ствар срп ске вла де. Без фи нан сиј ске, 
политичкe, ди пло мат ске и вој не по мо ћи са ве зни ка – пре све га Фран цу
за и Ру са, по том Бри та на ца и Аме ри ка на ца – при ку пља ње до бро во ља ца 
за срп ску вој ску би ло би оне мо гу ће но. 

До бро вољ ци срп ске вој ске у ра ту 1914–1918. го ди не углав ном су 
Ср би ау стро у гар ски др жа вља ни из Бо сне, Хер це го ви не, Ба на та, Бач ке, 
Сре ма, Ба ра ње, Ли ке, Ба ни је, Кор ду на, Сла во ни је, Дал ма ци је, Цр но гор
ског при мор ја ко ји су сво јим чи ном пре кр ши ли пра ви ла ау стро у гар ских 
вла сти по ста ја ли су „ве ле и здај ни ци”. У слу ча ју за ро бља ва ња ау стро у гар
ска вој ска их је стри је ља ла, њи хо ве по ро ди це ин тер ни ра ла у ау стро у гар
ске ло го ре, а имо ви ну им је кон фи ско ва ла. Ма сов но до бро вољ ство Ср ба 
из он да шње Ау стро у гар ске у срп ској вој сци у Ве ли ком ра ту би ло је 
вр ху нац иде је на ци о нал ног ује ди ње ња срп ског на ро да.2

Ври јед ност мо но гра фи ја Ми ла на Гу ли ћа уве ћа ва ју би о граф ски 
де та љи по је ди нач них жи вот них суд би на уче сни ка Ве ли ког ра та. До га
ђа ји „Бро до лом под Ме до вом” и „По бу на мор на ра у Бо ки” иза зи ва ју 
по себ не емо ци је, а по том ству ука зу ју на нај ви ше етич ке ври јед но сти 
истин ских бо ра ца за осло бо ђе ње из око ва ау стро у гар ске оку па ци је. Из
два ја мо из бу дван ске оп шти не Па штро ви ћа Ми ла на Ср зен ти ћа (1893–1914), 
Фи ли па Ха џи ју (1870–1914) из Оре би ћа на Пе ље шцу и Ни ка Ра да но ви ћа 
ко ји су стри је ља ни у ље то 1914. По мо рац Ми лан Ср зен тић ухап шен је 

...због до ста вља ња штам пе, ци га ре та и хра не за то че ни ци ма на јед ном 
бро ду у Бо ки, док је, пре ма дру гом ми шље њу, оп ту жен „да је ра био ве ле
и здај нич ке и ср бо фил ске из ра зе”. Убр зо је осу ђен на смрт као не при ја тељ 

2 Пре у зе то 18. 07. 2018. са: http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/329109/Pet hek
 ta raze mljeza srp skedo bro volj ce.
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др жа ве. Стри је љан је 4/17. сеп тем бра 1914. за јед но са Фи ли пом Ха џи јом 
за по вјед ни ком бро да Ра ди јум (на ко јем је у том тре нут ку слу жио), ко ји га 
је узео у за шти ту и пред ста вио као чо вје ка ко ји се не ба ви по ли ти ком и 
ода ног Мо нар хи ји.3

Стра да ње Ми ла на Ср зен ти ћа мо ти ви са ло је пе сни ка Во ји сла ва 
Или ћа Мла ђег да му по све ти пје сму „Ка ко уми ре Дал ма ти нац”. 

Књи га оста је трај но све до чан ство о Ве ли ком ра ту – па три о ти зму, 
љу ба ви пре ма при мор ском за ви ча ју, цр но гор ској и срп ској на ци ји, од
ри ца њу од ла год ног жи во та и спрем но сти на стра да ња. Хе рој ство и 
по жр тво ва ност су и при мје ри де зер тер ства на ших су на род ни ка из ре
до ва Ау стро у гар ске вој ске, што је ка жња ва но без ми ло сти, као и од ла сци 
из пре ко о ке ан ских зе ма ља: Ау стра ли је и Се вер не и Ју жне Аме ри ке. 

Ре фе рент но сти пу бли ка ци је до при но се нео бја вље ни и об ја вље ни 
из во ри, ме мо ар ска дје ла, из дво је на ли те ра ту ра и пе ри о ди ка ве за на за 
Бо ке ље у Пр вом свјет ском ра ту, као и ре ги стар лич них име на. За ову 
вр сту на уч ног при сту па ‒ чи ји ис хо ди има ју ути ца ја на да љи раз вој 
исто ри о гра фи је, бит на су ар хив ска ис тра жи ва ња у од го ва ра ју ћим ин сти
ту ци ја ма гдје су по хра ње не по себ не збир ке, лич ни фон до ви, за о став шти
не и по пи сни ци про на ђе ни и ко ри шће ни у Ар хи ву Ју го сла ви је, Ар хи ву 
Му зе ја на у ке и тех ни ке, Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву СА НУ, Ар хи ву Удру
же ња рат них до бро во ља ца 1912–1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла
ца, Вој ном ар хи ву, Др жав ном ар хи ву у За дру, Др жав ном ар хи ву Цр не 
Го ре – Ар хив ском од сје ку Исто риј ског ар хи ва Ко тор, Др жав ном ар хи ву 
Цр не Го ре – Ар хив ском од сје ку Хер цег Но ви и Хр ват ском др жав ном 
ар хи ву у За гре бу.
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