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фа кул те ту у Бе о гра ду но вем-
бра 2012. У њој је на пре ко 250 
стра ни ца де таљ но об ра ђе но ду-
нав ско пи та ње и ду нав ска по ли-
ти ка ју го сло вен ске кра ље ви не у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра-
та, у ме ђу на род ним окви ри ма, 
са спољ но по ли тич ког, вој ног, 
еко ном ског, тр го вач ког и са о-
бра ћај ног аспек та.

Ду нав је, као и ве ли ки реч ни 
то ко ви уоп ште, то ком исто ри је 
имао ве ли ки и ви ше струк, по-
ли тич ки, еко ном ски, при вред-
ни, тр го вач ки, са о бра ћај ни и 
кул тур ни зна чај. Ду нав је као 
дру га по ду жи ни европ ска ре ка 
то ком ве ко ва спа јао и раз два јао 
др жа ве и кул ту ре, на ње му се 
пло ви ло, ри ба ри ло, тр го ва ло и 
ра то ва ло, гра ђе ни су и ру ше ни 
гра до ви, твр ђа ве и мо сто ви. На 
ње му су се сти ца ли и су ко бља-
ва ли ин те ре си при о бал них др-
жа ва, али и ве ли ких си ла, за ко-
је је Ду нав имао ве ли ки зна чај 
као пло вид бе ни, са о бра ћај ни и 
тр го вач ки пут, али и ли ни ја вој-
ног про до ра и пра вац ши ре ња 
по ли тич ког и еко ном ског ути-
ца ја. На оба ла ма Ду на ва је по-
чет ком 19. ве ка по че ло и ства-
ра ње мо дер не срп ске др жа ве, а 
за ову ре ку су ка сни је ве зи ва ни 
ње ни ви тал ни по ли тич ки, еко-
ном ски и са о бра ћај ни ин те ре-
си. Пре ко Ду на ва је при ма на 
ра зно вр сна по моћ и по ли тич ки 
и кул тур ни ути ца ји, уво же на и 
из во же на ро ба, али пре ко ове 
ре ке су до ла зи ли и пр ви вој ни 
уда ри на Ср би ју у свет ским ра-
то ви ма. 

УДК (497.1)”1918/1944”(049.3)

Драгомир Бонџић
Ин сти тут за  

са вре ме ну исто ри ју

Ми лан Гу лић, Кра ље ви на 
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ска по ли ти ка ју го сло вен ске 
кра ље ви не 19181944,  Бе о
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По чет ком 2014. го ди не у из-
да њу Ин сти ту та за са вре ме ну 
исто ри ју иза шла је књи га Кра
ље ви на Ју го сла ви ја и Ду нав: ду
нав ска по ли ти ка ју го сло вен ске 
кра ље ви не 19181941, срп ског 
исто ри ча ра нај мла ђе ге не ра-
ци је др Ми ла на Гу ли ћа. Књи-
га пред ста вља увод ну сту ди ју 
док тор ске ди сер та ци је Ду нав у 
ју го сло вен ској по ли ти ци пре ма 
Со вјет ском Са ве зу 19441953. 
од бра ње не на Фи ло зоф ском 
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Из та ко ве ли ког и ви ше стру-
ког зна ча ја Ду на ва про из и ла зи 
и оправ да ње за ин те ре со ва ње 
исто ри ча ра за ову ре ку. Ипак, 
срп ски и ју го сло вен ски исто-
ри ча ри ни су по све ћи ва ли ве ли-
ку па жњу овој те ми и са мо су 
је до ти ца ли и по ми ња ли при-
ли ком об ра де ши рих исто ри о-
граф ских те ма, пре све га вој них 
и спољ но по ли тич ких, а знат но 
ма ње еко ном ских и тр го вач ких. 
Ду на вом су се не што ви ше ба-
ви ли пи сци из дру гих на уч них 
и струч них ди сци пли на, као 
што је ме ђу на род но пра во, еко-
но ми ја, спољ на тр го ви на, реч ни 
са о бра ћај, итд. 

Уто ли ко је и по сао ко ле ге 
Гу ли ћа био те жи и зах те вао је, 
по ред ослон ца на рет ке исто ри-
о граф ске ра до ве, упо зна ва ње са 
обим ном и ра зно вр сном прав-
ном, тр го вач ком, са о бра ћај ном 
ли те ра ту ром, али и тер ми но ло-
ги јом, и на кра ју, де таљ но и му-
ко трп но ис тра жи ва ње обим не 
и нео бја вље не ар хив ске гра ђе, 
не сре ђе не и ра су те по број ним 
ар хи ви ма и ар хив ским фон до-
ви ма. За то је зна чај но по ме ну ти 
да је др Гу лић при ли ком пи са ња 
књи ге спро вео де таљ на ис тра-
жи ва ња у осам ар хи ва у Ср би ји 
(се дам у Бе о гра ду и је дан у Но-
вом Са ду) и том при ли ком пре-
гле дао ско ро 40 ар хив ских фон-
до ва, од то га нај ви ше, 24, у Ар-
хи ву Ју го сла ви је, а по не ко ли ко 
ва жних фон до ва и у Вој ном 
ар хи ву, Ар хи ву Ср би је, Ди пло-
мат ском ар хи ву, итд. У пи та њу 
су фон до ви ко ји су ди рект но 
ве за ни за ис тра жи ва ну те му 

(Стал на де ле га ци ја Кра ље ви не 
Ју го сла ви је при Ме ђу на род ној 
ду нав ској ко ми си ји, Ђер дап ска 
реч на упра ва Те ки ја-Кла до во, 
Глав на ди рек ци ја реч ног са о-
бра ћа ја, Ми ни стар ство са о бра-
ћа ја Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Бро дар ски син ди кат, итд.), али 
и број ни фон до ви и збир ке у 
ко ји ма се са мо спо ра дич но по-
ми њу пи та ња ве за на за Ду нав 
(Ми ни стар ство ино стра них по-
сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Ди пло мат ски ар хив Ми ни стар-
ства спољ них по сло ва Ср би је, 
Вој ска Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
фон до ви ра зних ми ни стар ста ва 
и по слан ста ва, итд.).  У на ве де-
ној ар хив ској гра ђи на ла зе се 
за пи сни ци, из ве шта ји, ела бо ра-
ти, ре фе ра ти, пре пи ска, пла но-
ви, про јек ти, уго во ри и пра вил-
ни ци ко ји го во ре о ра зно вр сним 
пи та њи ма ис тра жи ва не те ме. 
По ред то га, аутор је ко ри стио 
и 36 на сло ва об ја вље не гра ђе, 
12 на сло ва ме мо а ра и днев ни-
ка, 12 на сло ва штам пе и пе ри-
о ди ке, и кон сул то вао пре ко 120 
на сло ва ра зно вр сне ли те ра ту ре, 
ка ко оп штег исто ри о граф ског 
ка рак те ра, та ко и из обла сти ме-
ђу на род ног јав ног и тр го вач ког 
пра ва, ме ђу на род них од но са, 
еко но ми је, спољ не тр го ви не, 
са о бра ћа ја, пло вид бе не тех ни-
ке, итд. Из та ко обим не и са др-
жај не из вор не под ло ге, про из и-
шла је и раз гра на та и пре глед на 
струк ту ра и ква ли те тан, на уч но 
уте ме љен и ра зно вр стан са др-
жај књи ге. 

По ред Пред го во ра (стр. 
7-11), књи га са др жи три на ест 
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фи ни сан је ин те рес ве ли ких си-
ла за Ду нав. У исто вре ме, као 
фак тор на Ду на ву по ја ви ла се и 
још увек не са мо стал на срп ска 
др жа ва, чи ји је зна чај вре ме ном 
по ста јао све ве ћи.

Вој ни зна чај Ду на ва као по-
гра нич не ре ке за Ср би ју по ка-
зао се на ро чи то у вре ме Пр вог 
свет ског ра та, о че му Гу лић 
пи ше у по себ ној гла ви Стра
те шка ва жност Ду на ва и Пр
ви свјет ски рат (стр. 21-32). 
Ту стра те шку ва жност по ка зу је 
ме сто Ду на ва у пла но ви ма Не-
мач ке и Аустро-Угар ске за про-
дор на Ис ток, као и чи ње ни це 
да су пр ви на па ди на Бе о град 
и Ср би ју у ле то 1914. из ве де-
ни са аустро у гар ских мо ни то-
ра (окло пље них бор бе них бро-
до ва) са Ду на ва и Са ве и да су 
Цен трал не си ле ула га ле ве ли ке 
на по ре да обез бе де не сме та ну 
пло вид бу Ду на вом по сле оку-
па ци је Ср би је 1915. па до кра ја 
ра та 1918, пре све га да би обез-
бе ди ле тран спорт хра не и му-
ни ци је овом ре ком. 

Крај Пр вог свет ског ра та је 
до вео до ства ра ња но вог ста-
ња на Ду на ву, у ко јем је зна чај-
но ме сто при па ло но во ство ре-
ној Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца. Аутор у гла ви Крај 
Пр вог свјет ског ра та – ју го сло
вен ска др жа ва на Ду на ву (стр. 
33-46) опи су је ток по вла че ња 
аустро-угар ских и не мач ких 
тру па у је сен 1918, из би ја ње 
срп ске вој ске на Ду нав и Са ву, 
„лов“ на не при ја тељ ска пло ви-
ла ра ди ства ра ња соп стве ног 

хро но ло шко-те мат ских це ли-
на, и на кра ју спи сак скра ће
ни ца (стр. 256), спи сак из во ра 
и ли те ра ту ре (стр. 257-268), 
ре ги стар лич них име на (стр. 
269-275) и бе ле шку о ауто ру 
(стр. 277). У пр вој гла ви под 
на сло вом Ду нав: фи зич коге
о граф ски при каз (стр. 13-16) 
аутор украт ко из но си основ не 
фи зич ко-ге о граф ске ка рак те ри-
сти ке Ду на ва из ко јих про из и-
ла зи и зна чај ове ре ке. Са 2.850 
ки ло ме та ра ду жи не, при че му 
је пре ко 2.500 ки ло ме та ра плов-
но, Ду нав је дру га ре ка у Евро-
пи, ко ја спа ја сред њу Евро пу са 
Цр ним мо рем. Чи ње ни це да је у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра-
та 12,5% укуп не ду жи не Ду на ва 
про ла зи ло кроз Ју го сла ви ју, да 
је у том де лу био пот пу но пло-
ван и да се у том де лу на ла зио 
ђер дап ски сек тор, ко ји је био 
нај у жи и нај те жи за пло вид бу, 
да ва ле су по се бан зна чај и уло-
гу Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у ре-
ша ва њу ду нав ског пи та ња.

Аутор је украт ко у дру гој 
гла ви Кне же ви на/Кра ље ви на 
Ср би ја и Ду нав (стр. 17-20) под-
се тио да је Ду нав имао ве ли ки 
зна чај и за срп ску др жа ву, ко ја 
је упра во на ње го вим оба ла ма 
по че ла да се фор ми ра по чет-
ком 19. ве ка. Сре ди ном тог ве-
ка је на Па ри ском кон гре су по 
пр ви пут ус по ста вље на сло бо да 
пло вид бе, ство ре на су пр ва ме-
ђу на род на те ла за ре гу ли са ње 
пло вид бе Ду на вом (Европ ска 
ду нав ска ко ми си ја и При бре-
жна ду нав ска ко ми си ја) и де-
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плов ног пар ка и ства ра ње пр-
вих вој них и ци вил них ор га на 
за упра вља ње пло вид бом на 
Ду на ву кра јем 1918. и по чет ком 
1919. го ди не. Као ре зул тат „ло ва 
на пло ви ла“ у ру ка ма но во ство-
ре не др жа ве се до 1920. на шло 
пре ко 1.200 плов них обје ка та 
ко ји су сма тра ни рат ним пле-
ном и ко ји су по сле пре го во ра и 
упор не ди пло мат ске бор бе, ко ја 
је опи са на у гла ви Рас по дје ла 
ду нав ског плов ног пар ка (стр. 
47-54), при па ли Кра ље ви ни Ср-
ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ти ме је 
но ва др жа ва, ка ко пи ше Гу лић, 
до шла у по сед нај ве ћег плов ног 
пар ка и по ста ла „го спо дар пло-
вид бе на Ду на ву“. 

Аутор је по себ ну па жњу по-
све тио ре гу ли са њу ме ђу на род-
ног прав ног и тр го вач ког по ло-
жа ја Ду на ва и пло вид бе Ду на-
вом по сле Пр вог свет ског ра та. 
Тим пи та њи ма, ства ра њу и ра-
ду ме ђу на род них ор га на, до но-
ше њу ре гу ла ти ве, ди пло мат ској 
бор би, од но си ма и су ко би ма 
ве ли ких си ла и при бре жних др-
жа ва, на ро чи то ди пло ма ти ји и 
ду нав ској по ли ти ци Кра ље ви-
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Гу лић се ба ви у че ти ри те мат-
ске це ли не. У гла ви Ста тут 
Ду на ва (стр. 55-62), опи су је се 
но ви ре жим пло вид бе Ду на вом 
ко ји је на го ве штен на Кон фе-
рен ци ји ми ра у Па ри зу 1919. и 
учвр шћен до но ше њем Ста ту та 
Ду на ва 1923. го ди не. Ду нав је 
про гла шен ме ђу на род ном ре-
ком, на ко јој је ва жи ла сло бо-
да пло вид бе и ус по ста вље на 

је ме ђу на род на упра ва пре ко 
Европ ске ду нав ске ко ми си је и 
Ме ђу на род не ду нав ске ко ми си-
је, чи ме су би ли учвр шће ни ин-
те ре си и пре моћ ве ли ких си ла у 
пи та њи ма пло вид бе Ду на вом. 

Це ла гла ва Ме ђу на род на ду
нав ска ко ми си ја (стр. 63-96), 
по све ће на је са ста ву, струк ту-
ри, ра ду и про бле ми ма у ра ду 
тог ор га на, а по себ но са ста ву 
и ра ду Стал не де ле га ци је Кра-
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца при Ме ђу на род ној ду нав-
ској ко ми си ји. Аутор де таљ но 
из ла же са др жај ра да Ко ми си је 
то ком 20 го ди на по сто ја ња и 49 
сед ни ца, ана ли зи ра основ на пи-
та ња и про бле ме у ра ду, пред-
ста вља основ на до ку мен та и са-
др жај нај ва жни јих са ста на ка и 
упо зна је нас са од но си ма ве ли-
ких си ла и при бре жних зе ма ља 
и су ко би ма при бре жних зе ма-
ља, пре све га Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и Ру му ни-
и је. Су коб ин те ре са ве ли ких си-
ла и при бре жних зе ма ља аутор 
је де таљ но при ка зао и у гла ви 
Ђер дап ска ад ми ни стра ци ја 
(стр. 97-120), кроз рад слу жби 
ко је су се ба ви ле пло вид бом у 
том нај те жем и нај о се тљи ви јем 
де лу Ду на ва. Су ко бље ни ин те-
ре си Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца и Ру му ни је до ве-
ли су до ду го трај них и те шких 
пре го во ра и на ру ша ва ли ина че 
бли ске са ве знич ке од но се две ју 
зе ма ља и до кра ја ме ђу рат ног 
пе ри о да ни су до ве ли до за до во-
ља ва ју ћег ре ше ња. Зна чај Ду на-
ва за Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, по себ но за из воз 
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ном пе ри о ду. Аутор се на ро чи то 
ба ви про бле ми ма у ра ду ових 
дру шта ва, из но си број не афе ре 
и скан да ле и за кљу чу је да због 
ло ше ор га ни за ци је и упра вља-
ња, до тра ја ло сти плов ног пар ка 
и ве ли ке кон ку рен ци је, ју го сло-
вен ска пло вид бе на пред у зе ћа 
ни су успе ва ла да ис ко ри сте зна-
чај плов ног то ка Ду на ва кроз 
Ју го сла ви ју.

У гла ви Гра ди тељ ски по ду
хва ти на Ду на ву (стр. 191-224) 
Гу лић се ба ви и на по ри ма ју-
го сло вен ске др жа ве да у ме ђу-
рат ном пе ри о ду из гра ди но ве 
мо сто ве, при ста ни шта, бро до-
гра ди ли шта и зи мов ни ке на Ду-
на ву, ис ко ри сти хи дро е нер гет-
ске по тен ци ја ле ове ре ке и про-
ши ри мре жу плов них пу те ва. 
Мно ги гра ди тељ ски по ду хва ти 
на Ду на ву у по сма тра ном пе ри-
о ду оста ли су у фа зи пла но ва и 
про је ка та, а они ко ји су до вр ше-
ни, ре а ли зо ва ни су ду го и спо-
ро, уз број не те шко ће, и углав-
ном су уни ште ни то ком Дру гог 
свет ског ра та.

Аутор у по след њој гла ви 
Стра те шка ва жност Ду на
ва и Дру ги свјет ски рат (стр. 
225-255) пи ше упра во о зна ча-
ју и зби ва њи ма на Ду на ву, по-
себ но на Ђер да пу, то ком Дру-
гог свет ског ра та. По ла зи се од 
зна ча ја ко ји је Ду нав имао за 
тран спорт жи та и наф те из Ру-
му ни је за Не мач ку и на по ра ко-
ји је Рајх ула гао да обез бе ди си-
гур ну пло вид бу Ду на вом то ком 
ра та. О вој ном зна ча ју ове ре ке 

жи та, по ка зан је и у крат ком по-
гла вљу Кон зу лат у Бра и ли (стр. 
121-125). 

По себ ну гла ву По ли тич ке 
про мје не у Евро пи и њи хов од
ра жај на пи та ње Ду на ва (стр. 
127-150), аутор је по све тио ја-
ча њу Не мач ке то ком 30-их го-
ди на и про ме на ма до ко јих 
је ње на екс пан зи ја до ве ла на 
Ду на ву. Ду нав је имао ве ли ки 
зна чај у не мач ким пла но ви ма 
за по ли тич ки и еко ном ски про-
дор ка Ју го и сто ку и снаб де ва-
ње хра ном и си ро ви на ма, те је 
сма тран „ре ком бу дућ но сти“ и 
„кич мом Рај ха“. Не мач ко те ри-
то ри јал но ши ре ње то ком 30-их 
го ди на до ве ло је и до ши ре ња 
на Ду на ву, га ше ња ра да Ме ђу-
на род не ду нав ске ко ми си је и 
ру ше њем ре жи ма пло вид бе Ду-
на вом ство ре ног ус по ста вља-
њем вер сај ског си сте ма и до 
пре тва ра ња Ду на ва у „не мач ку 
ре ку“ по чет ком Дру гог свет ског 
ра та.

Гу лић се у по себ ним те мат-
ским це ли на ма ба ви и уну тра-
шњим пи та њи ма и зна ча јем 
Ду на ва за Кра ље ви ну Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ју у 
ме ђу рат ном пе ри о ду. У гла ви 
Пло вид ба Кра ље ви не СХС/Ју го
сла ви је на Ду на ву (стр. 151-189) 
при ка зан је зна чај пло вид бе Ду-
на вом за при вре ду, тр го ви ну и 
са о бра ћај Ју го сла ви је и де лат-
ност Срп ског бро дар ског дру-
штва, Др жав не пло вид бе, Ју-
го сло вен ске реч не пло вид бе и 
дру гих, ма њих, при ват них пло-
вид бе них дру шта ва у ме ђу рат-
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го во ри и чи ње ни ца да је на пад 
на Ју го сла ви ју по чео упра во 
на па дом на Сип ски ка нал у зо-
ру 6. апри ла 1941, за тим бор бе 
ко је су на Ду на ву во ђе не то ком 
април ског ра та, а по себ но без-
у спе шни по ку ша ји са ве зни ка 
и по кре та от по ра у Ср би ји да 
са бо та жа ма оме та ју ин те зив ну 
пло вид бу Ду на вом то ком ра та. 
Гу лић по след њу гла ву и књи гу 
за вр ша ва са ве знич ким бом бар-
до ва њи ма и по ла га њем ми на у 
Ду нав то ком 1944, из би ја њем 
Цр ве не Ар ми је на оба ле Ду-
на ва и по ја вом но вих фак то ра 
у ду нав ском пи та њу на кра ју 
Дру гог свет ског ра та: со ци ја ли-
стич ке Ју го сла ви је и Со вјет ског 
Са ве за.

Књи га док то ра Гу ли ћа де-
таљ но и све стра но об ра ђу је 
ве о ма зна чај ну и до са да нео-
бра ђе ну те му и сли ко ви то по ка-
зу је зна чај Ду на ва и ду нав ског 
пи та ња за спољ ну по ли ти ку, 
еко но ми ју, при вре ду, са о бра-
ћај и тр го ви ну ју го сло вен ске 
кра ље ви не из ме ђу два свет ска 
ра та. За сно ва на је на чвр стим 
и обим ним хе у ри стич ким те-
ме љи ма и број ним по да ци ма и 
за кључ ци ма, упот пу ње на крат-
ким би о гра фи ја ма љу ди ко ји су 
се на раз ли чи те на чи не ба ви ли 
про бле ми ма Ду на ва, та бе лар-
ним пре гле ди ма и фо то гра фи-
ја ма љу ди, бро до ва, мо сто ва 
и уста но ва ве за них за Ду нав. 
Осим исто ри о граф ског зна ча-
ја књи га оби лу је и ре зул та ти ма 
зна чај ним за дру ге на уч не ди-

сци пли не и стру ке, па се мо же 
пре по ру чи ти и ши рем кру гу 
чи та ла ца, а не са мо исто ри ча-
ри ма.
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