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Kњига Цр на Го ра у европ
ском ра ту Ла за ра Ра шо ви ћа је 
дра го це но све до чан ство о вре ме
ну ве ли ког стра да ња срп ског на
ро да од 1914. до 1918. го ди не. Ње
на вред ност је у то ме што узро ке 
тог стра да ња на ла зи у по на ша њу 
на ших др жав ни ка, ко ји се (из гле

да, лак ше не го во ђе дру гих на ци
ја) по во де за лич ном ко ри шћу, 
пре пу шта ју ћи суд би ну сво га на
ро да и др жа ве пла но ви ма остра
шће ног не при ја те ља. Аутор је 
уче сник до га ђа ја у вре ме Аустро
у гар ске агре си је на Ср би ју и Цр
ну Го ру. Био је вр ши лац ду жно сти 
ислед ног су ди је цр но гор ске вој
ске и за хва љу ју ћи тој по зи ци ји, 
от крио је тај не ве зе кра ља Ни ко
ле Пе тро ви ћа с аустро у гар ским 
дво ром. Оне су би ле при ја тељ ске, 
чак и са ве знич ке, што из гле да не
ве ро ват но, има ју ћи у ви ду да су 
Аустро у гар ска и Цр на Го ра би ле 
у ра ту – Аустро у гар ска агре сор, а 
Цр на Го ра жр тва. 

Аутор у овој књи зи по ка зу је 
ли це и на лич је цр но гор ског кра
ља. Твр ди да су ње го ва пе снич ка 
де ла и др жав нич ке из ја ве на ме
ње не ста нов ни ци ма Цр не Го ре 
оди са ле срп ством, али је то би ла 
са мо ма ска. Же лео је, ти ме, да са
кри је до го вор с Аустро у гар ском о 
униш тавaњу Ср би је ра ди оси гу
ра ња лич не вла сти.  

Ра шо вић оп ту жу је Кра ља Ни
ко лу да је ди рект но про у зро ко вао 
гол го ту вој ске и на ро да из Ср би је 
– при ли ком по вла че ња пре ко Цр
не Го ре. За бра нио је град њу пу та 
Пећ – Ан дри је ви ца, за шта је Ср
би ја по сла ла но вац. Тим пу тем 
је пре ма пла ну Вр хов не ко ман де 
Ср би је тре ба ло да се тран спор ту
ју вој ска, из бе гли це, ар ти ље ри ја 
и хра на за шест ме се ци. Због то га 
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је сва ко мо ра и ар ти ље ри ја би ла 
уни ште на у рав ној Ме то хи ји.

Пу ков ник Ра шо вић цр но гор
ског кра ља оп ту жу је за отво ре ну 
из да ју. Он на во ди да на Лов ћен
ском фрон ту ни је би ло ни ка квих 
би та ка про тив Аустро у га ра и да 
је ра то ва ла са мо Сан џач ка вој ска 
– под ко ман дом бри га ди ра Јан ка 
Ву ко ти ћа. Цр но гор ски ко ман
дант на по ло жа ји ма код Лов ће на, 
син Кра ља Ни ко ле – књаз Пе тар, 
тај но се са ста јао са аустро у гар
ским гу вер не ром у Ко то ру не 
пред у зи ма ју ћи ни ка кву бор бе ну 
ак тив ност.

За то је Краљ Ни ко ла, ка да је до 
бор би до шло, због аустро у гар ске 
агре си је 1915,  од глу мио спрем
ност за бор бу и по слао је у аустро
у гар ску клоп ку Куч кобра то но
шку бри га ду. Она је би ла на ис ту
ре ном по ло жа ју, док су је ди ни це 
на ле вом и де сном кри лу до би ле 
на ре ђе ње за по вла че ње. Ју нач ки 
се бо ре ћи, Ку чи и Бра то но жи ћи 
су се про би ли из обру ча и из бе гли 
пла ни ра но за ро бља ва ње. Би ли су 
спрем ни за у ста ви ти Аустро у га ре 
на Ца ре вом ла зу, али је Краљ об ја
вио да је скло пио мир са Аустро
у гар ском. Вој ска је по ве ро ва ла и 
пре ста ла са от по ром, а Краљ је, не 
на ја вљу ју ћи та кав ко рак, по бе гао 
у Фран цу ску. Ра шо вић об ја шња
ва да је ова бри га да би ла нај бор
бе ни ја, да је срп ски ори јен ти са на 
и да се ње Краљ Ни ко ла нај ви ше 
пла шио. До шло је до не по треб ног  

за ро бља ва ња на хи ља де цр но гор
ских вој ни ка и офи ци ра.

За па њу ју ће де лу је тврд ња Ла
за ра Ра шо ви ћа да је Краљ Ни ко ла 
по слао у Ска дар аустро у гар ском 
кон зу лу 300.000 злат них ма ра ка, 
чи ме су се фи нан си ра ле ал бан ске 
гру пе – са за дат ком да уби ја ју и 
пљач ка ју срп ске вој ни ке и на род, 
при по вла че њу пре ко ал бан ских 
пла ни на! 

Пред Пр ви свет ски рат, 
Аустро у гар ска је при до би ла цр
но гор ског кра ља Ни ко лу за иде ју 
о уни шта ва њу Ср би је, а за уз врат 
би оп ста ла Цр на Го ра, уз те ри то
ри јал на про ши ре ња у Ме то хи ји, 
Хер це го ви ни и Ра шкој. Ова кав до
го вор кра ља с Бе чом уве ћао је му
ке и умно жио гу бит ке срп ске вој
ске и на ро да при по вла че њу пре ко 
Ал ба ни је 1915. го ди не. Ра шо вић 
про ни че у ду бљи сми сао та кве по
ли ти ке – од у ста ја ње кра ља Ни ко
ле  од ус по ста вља ња је дин стве не 
срп ске др жа ве и из бе га ва ње да 
се из вр ши ује ди ње ње Цр не Го ре 
и Ср би је. За уз врат, уздао се у на
гра ду Бе ча – про ши ре ње Цр не Го
ре и пре ме шта ње пре сто ни це са 
Це ти ња у При зрен.

Ње го ве про а у стро у га р ске 
на ме ре, ни је би ло јед но став но 
от кри ти, јер је, по сле по бе да срп
ског оруж ја про тив Ту ра ка и Бу
га ра – 1912. и 1913, ужи вао ве ли ко 
по ве ре ње у на ро ду и вој сци. За то 
су Цр но гор ци ус хи ће но по шли на 
ра ти ште, ве ру ју ћи да ће, са сво јим 
вр хов ним ко ман дан том, осло бо
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ди ти и срп ске зе мље оку пи ра не 
од Аустро у гар ске. Уз та кво по ве
ре ње сво јих по да ни ка, краљ Ни
ко ла је, кри шом, ура дио мно го 
то га да цр но гор ско оруж је бу де 
што ма ње убо ји то. Нај ве ћи усту
пак Аустро у гар ској је учи нио на
ме шта њем да цр но гор ска вој ска 
на лов ћен ском ра ти шту пот пу но 
ми ру је. По до го во ру с Бе чом, ни 
аустро у гар ске тру пе ни су пред у
зи ма ле офан зив на деј ства на том 
де лу. Али, бор бе су би ле те шке на 
оста лим де ло ви ма фрон та из ме
ђу срп ске и аустро у гар ске вој ске 
– од се ве ра Цр не Го ре до Са ве и 
Ду на ва. Је ди ни це под ко ман дом 
бри га ди ра Јан ка Ву ко ти ћа во ди ле 
су же сто ке бор бе са Аустро у га
ри ма и у про тив о фан зи ви су по
ти сну ле не при ја те ља до Ро ма ни
је из над Са ра је ва и до Тре би ња у 
Хер це го ви ни! 

Ра шо вић до ку мен то ва но све
до чи да је срп ство кра ља Ни ко ле 
би ло не ис кре но, те да је он био 
по бор ник ства ра ња што ве ћег 
раз до ра у срп ском на ро ду. И ње
гов тзв. Срп ски лист ко ји је по
чео да штам па у Же не ви на кон 
бек ства из зе мље,  је „...био све, са
мо не срп ски лист“. Освр ћу ћи се 
на учин ке срп ске вој ске у Пр вом 
бал кан ском ра ту, Ра шо вић ова ко 
опи су је ат мос фе ру у Цр ној Го ри: 
„Ка да је за вр шен Бал кан ски рат и 
ка да су се бра ћа из дви је сло бод не 
срп ске зе мље са ста ла на осло бо
ђе ном Ко со ву, на род у Цр ној Го ри 
пли вао је у ра до сти... Осло бо ђе

но Ко со во; Ско пље и При зрен су 
срп ски... Ср би ја и Цр на Го ра су се 
ује ди ни ле’’. Ова кву ра дост су бр
зо по му ти ле од лу ке са Це ти ња. 
На род је раз о ча ра ла, ви ше од дру
гих, на ред ба да ни је дан ста нов
ник Цр не Го ре не мо же да пу ту је 
у Ср би ју без па со ша. Кра ље во 
ис тра ја ва ње на раз гра ни че њу Ср
би је и Цр не Го ре је вре ђа ло сва ког 
Цр но гор ца. „У на ро ду је на ста ло 
јед но гор ко раз о ча ра ње. Са зва
нич не стра не се по че ло увје ра ва
ти да ‘фор мал но’ одва ја ње Ср би је 
од Цр не Го ре дик ти ра ју об зи ри 
спољ не по ли ти ке. Увје ра ва ло се 
да Аустро у гар ска не би до зво ли ла 
спа ја ње Цр не Го ре са Ср би јом, јер 
би се, на тај на чин, ство ри ла Ве ли
ка Ср би ја, про тив ко је је упе ре на 
оштри ца аустро у гар ске по ли ти
ке’’.

Краљ Ни ко ла је ка жња вао ђа
ке и сту ден те ко ји су сла ви ли срп
ство и срп ске по бе де у Бал кан
ским ра то ви ма, те „за и грао био 
мах ни то ко ло јед не стра хо ви те 
по ли ти ке – по ли ти ке уби ста ва, 
про го на и там ни ца’’.(5) Кра љу је 
сме тао срп ски иден ти тет цр но
гор ске омла ди не.

Аустро у гар ска је 1914. до
жи ве ла стра хо вит по раз и ње не 
ар ми је су из ба че не из Ср би је, а 
Цр ној Го ри ни су мо гле ни да се 
при мак ну. Да ни је би ло кра ље ве 
са бо та же на цр но гор ском де лу 
фрон та, Аустро у гар ска би 1914, 
по ред вој ног по ра за, до жи ве ла и 
те ри то ри јал не гу бит ке. Ра шо вић 
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твр ди да су Цр но гор ци мо гли за у
зе ти Бо ку ко тор ску, Хер це го ви ну 
с Тре би њем и де ло ве ис точ не Бо
сне. Сле де ћа рат на го ди на, 1915, 
при мо ра ла је Цен трал не си ле да 
озбиљ ни је схва те во ји шта у Ср би
ји и Цр ној Го ри. За кљу чи ли су да 
аустро у гар ске тру пе не мо гу са ме 
да се но се с две срп ске кра ље ви не, 
па је до не се на од лу ка да Аустро у
га ри ма по мог ну не мач ка и бу гар
ска ар ми ја, а да се про тив Ср би је 
и Цр не Го ре мо би ли шу и шип тар
ска пле ме на.

У ова квој си ту а ци ји, Ср би ја и 
Цр на Го ра су по че ле при пре ме и 
за об ра чун с не мач ким ар ми ја ма. 
У Цр ној Го ри је про гла ше на мо
би ли за ци ја за му шкар це из ме ђу 
21. и 30. го ди не ста ро сти, а од но
си ла се и на сту ден те и сред њо
школ це. Би ло је пред ви ђе но да 
се шко ло ва ни омла дин ци об у че 
и да им се до де ле чи но ви офи ци
ра и под о фи ци ра. Шеф шта ба Вр
хов не ко ман де на Це ти њу Бо жа 
Јан ко вић је схва тио да је ар ми ји 
по тре бан обра зо ва ни ји ко манд
ни ка дар. Обу ку у тра ја њу од пет 
ме се ци, тре ба ло је да оба ве вој ни 
струч ња ци из Ср би је. 

Кад је ова зре ла на ме ра тре
ба ло да се ре а ли зу је, по че ла ју је 
да оме та спо ме ну та „не ви дљи ва 
ру ка“. Ме ре про тив вој не обу ке 
пред у зе ли су љу ди из нај бли же 
око ли не кра ља Ни ко ле. По сле 
бан ке та у Под го ри ци – у част 
офи ци ра из Ср би је, оду ше вље ни 
мла ди Цр но гор ци су из и шли на 

ули це, пе ва ју ћи па три от ске пе
сме. Нај ви ше их је би ло из ђач ког 
ба та љо на. Пе ва ли су „Бо же прав
де“ и „Ор’о клик ће“. Кад је под го
рич ка по ли ци ја оба ве сти ла Двор 
о овом омла дин ском оду ше вље њу, 
с Це ти ња је, те ле фо ном, на ре ђе но 
да се сви ђа цивој ни ци за тво ре и 
пре да ју су ду. Ухап ше но је 30 сту
де на та и уче ни ка ви ших раз ре да 
гим на зи је и учи тељ ске шко ле. 
Обра зо ван је ван ред ни вој ни суд, 
са мо за њих. Са Це ти ња је сти
гла и ка рак те ри сти ка пре кр ша ја 
– омла дин ци су на зва ни бун тов
ни ци ма и, чак, ве ле и здај ни ци ма. 
(20) Њих 18 је ка жње но ка зном 
за тво ра од че ти ри ме се ца.

Ово ра ср бљи ва ње раз ди ра ло 
је цр но гор ско дру штво и нај ди
рект ни је оме та ло од брам бе ну 
сна гу Цр не Го ре и то пред пред
сто је ћи вој ну агре си ју Аустро у
гар ске, Не мач ке и Бу гар ске.

Ла зар Ра шо вић нам у овој књи
зи пру жа дра го це не по дат ке о 
свом вре ме ну. Ви ше пу та, опи су
је с ка квом од луч но шћу су љу ди 
у суд ским ор га ни ма чу ва ли сво ју 
част и ис тра ја ва ли на пра вич но
сти, су прот ста вља ју ћи се на ред
ба ма кра ља Ни ко ле.

Не ис крен краљ Ни ко ла је све 
на де по ла гао не у европ ске ди на
сти је, ко ли ко у 15 ми ли о на фра на
ка, ко је је Аустро у гар ска ста ви ла 
на ра чун кра ље ви ћа Да ни ла у јед
ној бан ци у Па ри зу – за тај но са ве
зни штво Кра ља Ни ко ле и аустро
у гар ског ца ра Фра ње.
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Гла сни цу стра шну ор га ни зо ва ну 
не при ја тељ ску пре моћ и сва ки 
кла нац, сва ки врх од Ље ша до Ул
ци ња, од Бре гал ни це до Са ра је ва 
сво јом кр вљу је об лио... Ње га на
пу ста ју Вр хов не во ђе, ство рив ши 
му без из ла зан по ло жај... Он би ва 
пре дан на ми лост и не ми лост не
при ја те љу, и на ста де гол го та срп
ског на ро да у Цр ној Го ри... За све 
то, је ди ни крив ци, је ди ни твор ци 
срам не ка пи ту ла ци је је су: Вр хов
ни вој нич ки и по ли тич ки во ђи 
на шег на ро да, а не на род и вој ска, 
ко ји су до кра ја, по жр тво ва њем, 
вр ши ли сво ју ду жност пре ма До
мо ви ни, Срп ству и Са ве зни ци
ма’’. (57, 58, 59)

Ма да је краљ Ни ко ла по бе
гао у Фран цу ску и та мо бо ра вио 
у вре ме аустро гу ар ске и не мач
ке оку па ци је Цр не Го ре, он је и у 
Па ри зу био при кри ве ни са ве зник 
Бе ча и Бер ли на. На рав но да ни
је мо гао срп ском на ро ду у Цр ној 
Го ри от кри ти на ме ре и обе ло да
ни ти сво је тај не пла но ве о пре
у ре ђе њу Бал ка на по сле по бе де 
Цен трал них си ла – по ко ји ма је 
тре ба ло да не ста не Ср би ја, а да 
пре о ста не у гер ман ском по се ду 
са мо не што про ши ре на Цр на Го
ра. О овој па кле ној на ме ри зна ли 
су са мо ње го ви нај бли жи са рад
ни ци и чла но ви ди на стич ке по
ро ди це. О то ме мо же мо про чи та
ти у пи сму  кне ги ње Ксе ни ја оцу, 
кра љу Ни ко ли. У пи сму оцу она  
из ра жа ва сум њу у ње го ва обе ћа
ња да ће по бед ни ци у ра ту би ти 

Аустро у гар ско ра ср бљи ва ње 
Цр но го ра ца има ло је де ли мич ног 
успе ха. То га су би ли све сни др
жав ни ци и ин те лек ту ал ци у Цр
ној Го ри, па су, по сле осло бо ђе ња, 
при сту пи ли ле че њу ра ње ног срп
ског те ла. То ме у при лог је и име 
цр но гор ског пар ла мен та 1918. го
ди не: Ве ли ка На род на Скуп шти
на Срп ског На ро да у Цр ној Го ри. 
По ра жа ва ју ће је (за нас Ср бе) то 
што су, у по след њих 50 го ди на 
два де се тог сто ле ћа, исто ри ча ри и 
дру ги, вр ло че сто, из бе га ва ли да у 
струч ној ли те ра ту ри ово за ко но
дав но те ло Цр не Го ре обе ле жа ва
ју пра вим име ном. Обич но су део: 
„Срп ског На ро да“ из о ста вља ли. 

Цр но гор ски офи ци ри, ко ји су 
се вра ти ли из аустро у гар ског за
ро бље ни штва, оку пи ли су се 4. 
но вем бра 1918. го ди не на Це ти
њу и пот пи са ли па три от ску из
ја ву, с на зна ком да су се бо ри ли у 
сва три прет ход на ра та као Ср би. 
Био је то од го вор на ан ти срп ску 
де лат ност из дај ни ка то ком оку
па ци је. На во ди мо део из ја ве, ко ју 
је аутор це лу унео у књи гу: „На ше 
по ко ље ње, вјер но тра ди ци ја ма 
сво јих пре да ка, по ка за ло је у без
број ним бо је ви ма три по то ња ра
та у му ка ма и пат ња ма, ко је је наш 
на род, као део срп ског на ро да, 
пре тр пио што мо же да ура ди Ср
бин Цр но го рац за ве ли ке на род не 
ци ље ве. Гла дан, го, бос и не на о ру
жан, не снаб дје вен, го лим пр си
ма и сна жном де сни цом ру шио 
је Ска дар ске бе де ме, раз би јао на 
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За ма јац ан ти срп ства по кре нут у 
вре ме кра ља Ни ко ле да нас до би ја 
на сна зи, и овај про цес је са мо на
ста вак рас та ка ња срп ства по вер
ској осно ви, али је овај нај бол ни ји 
јер се ра ди о ра ср бљи ва њу у окви
ру исте – пра во слав не ве ре.

Нем ци и Аустро у га ри и под вла чи 
му свој ра ни ји за кљу чак да ће по
бе ди ти Са ве зни ци. Ево шта пи
ше: „Оста ви мо на ше ства ри. Не го, 
Та та, што ово би са Њем ци ма? Ре
кох ли Ви да ће вој нич ки би ти би
је ни“? („Ни ко ла Пе тро вић и ње
гов двор“ – Епи лог јед не срам не 
вла да ви не (Збир ка ауто граф ских 
до ку ме на та у 18 фак си ми ла), Са
ра је во, Из да ње уред ни штва „Наш 
на род“, 1919., 44)

Кра ље во са ве зни штво с не
при ја те љи ма по твр ђу је и књаз 
Да ни ло, ко ји у пи сму оцу – кра љу 
Ни ко ли од 5. де цем бра 1918, пи
ше: 

„Све се бо јим да се што не до
го ди та мо А. Ра до ви ћу од на ши јех. 
То би са мо па ло на Вас и уго ди ло 
се Фран цу зи ма, Ср би јан ци ма и 
сви је ту би је ло ме, а са тим не би
сте ни шта по сти гли – Гр ле ћи вас 
обо ји цу, нај ср дач ни је и нај ми ли је, 
Твој Да ни ло“. (исто)

Краљ Ни ко ла от пи су је си ну, 
кња зу Да ни лу, хва ле ћи га због де
бе лог де по зи та (de pota) у Швај
цар ској. Краљ спо ми ње 800.000 
фра на ка као „ма ли ђе ли чак“: 

„Сад ћу се по вра ти ти на они 
твој de pot у Швај цар ску – Да сам 
ти, Да но, пре по ру чен, је дан ма ли 
ђе ли чак за си ро ма ха тво је га Та ту! 
ма ма ли, ма ли, ма ли, од ци гле 5, 6, 
7, 8 сто ти на хи ља да фра на ка, па ћу 
те слу ша ти и би ћу ти по ко ран и 
бла го да ран“. (исто, стр. 10)

Књи га Цр на Го ра у европ
ском ра ту је ве о ма ак ту ел на. 
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