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ЦРН А ГОРА
У ЕВРОПСКОМ РАТ У

При к аз књи ге: Ла з ар
Ра шовић, Црн а Гора у
европс ком рат у, фотот ип
ско изд а ње, Изд а в ач „Ми
рос лав“, Беог рад, 2010.
Kњига Цр
на Го
ра у европ
ском рату Лазара Рашовића је
драгоцено сведочанс тво о време
ну вел иког страдања српс ког на
рода од 1914. до 1918. год ине. Ње
на вредност је у томе што узроке
тог страдања нал ази у понашању
наш их држ авн ик а, који се (изгле
*
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Београд.

да, лакше него вође друг их нац и
ја) поводе за личном кориш ћу,
преп у штајућ и судбин у свога на
рода и држ аве плановима остра
шћеног неп ријатеља. Аутор је
учес ник догађаја у време Аустро
угарс ке агрес ије на Србију и Цр
ну Гору. Био је врш ил ац дуж нос ти
иследног суд ије црногорс ке вој
ске и зах ваљујућ и тој позиц ији,
открио је тајне везе краља Нико
ле Пет ровића с аустроу гарс ким
двором. Оне су биле пријатељс ке,
чак и савезничке, што изгледа не
вероватно, имајућ и у виду да су
Аустроу гарс ка и Црна Гора биле
у рат у – Аустроу гарс ка агресор, а
Црна Гора жрт ва.
Аутор у овој књизи пок азује
лице и нал ичје црногорс ког кра
ља. Тврд и да су његова пес ничк а
дел а и држ авн ичке изјаве наме
њене становн иц има Црне Горе
одисале српс твом, али је то бил а
само мас ка. Желео је, тиме, да са
крије договор с Аустроу гарс ком о
уништавaњу Србије рад и осиг у
рања личне влас ти.
Рашовић опт уж ује Краља Ни
колу да је директно проу зроковао
голгот у војс ке и народа из Србије
– прил иком повлачења преко Цр
не Горе. Забран ио је градњу пута
Пећ – Андријевица, за шта је Ср
бија пос лал а новац. Тим путем
је према план у Врховне команде
Србије требало да се транс порт у
ју војс ка, избеглице, арт иљерија
и храна за шест месец и. Због тога
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је сва комора и арт иљерија бил а
уништена у равној Метох ији.
Пуковн ик Рашовић црногор
ског краља опт уж ује за отворен у
издају. Он навод и да на Ловћен
ском фронт у није било ник ак вих
битак а прот ив Аустроу гара и да
је ратовал а само Санџачк а војс ка
– под командом бригад ира Јанк а
Вукот ића. Црногорс ки коман
дант на полож ајима код Ловћена,
син Краља Николе – књаз Петар,
тајно се сас тајао са аустроу гар
ским гувернером у Котору не
преду зимајућ и ник ак ву борбен у
акт ивност.
Зато је Краљ Никол а, када је до
борби дош ло, због аустроу гарс ке
агрес ије 1915, одглум ио спрем
ност за борбу и пос лао је у аустро
у гарс ку клопк у Кучко-братоно
шку бригаду. Она је бил а на ист у
реном полож ају, док су јед ин ице
на левом и дес ном крилу добиле
наређење за повлачење. Јуначк и
се борећ и, Куч и и Братонож ић и
су се пробил и из обруча и избегли
план ирано заробљавање. Бил и су
спремн и заус тавит и Аустроу гаре
на Царевом лазу, али је Краљ обја
вио да је склоп ио мир са Аустро
угарс ком. Војс ка је поверовал а и
престал а са отпором, а Краљ је, не
најављујућ и так ав корак, побегао
у Франц ус ку. Рашовић објаш ња
ва да је ова бригада бил а најбор
бен ија, да је српс ки оријент исана
и да се ње Краљ Никол а највише
плаш ио. Дош ло је до непот ребног
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заробљавања на хиљаде црногор
ских војн ик а и офиц ира.
Запањујуће делује тврдња Ла
зара Рашовића да је Краљ Никол а
пос лао у Скадар аустроу гарс ком
конзулу 300.000 златн их марак а,
чиме су се финанс ирале албанс ке
групе – са задатком да убијају и
пљачк ају српс ке војн ике и народ,
при повлачењу преко албанс ких
план ина!
Пред Пр
ви свет
с ки рат,
Аустроу гарс ка је придобил а цр
ногорс ког краља Николу за идеју
о уништавању Србије, а за узврат
би опс тал а Црна Гора, уз терито
ријална прош ирења у Метох ији,
Херцеговин и и Раш кој. Овак ав до
говор краља с Бечом увећао је му
ке и умнож ио губитке српс ке вој
ске и народа при повлачењу преко
Албан ије 1915. год ине. Рашовић
прон иче у дубљи смисао так ве по
лит ике – одус тајање краља Нико
ле од успос тављања јед инс твене
српс ке држ аве и избегавање да
се изврш и ујед ињење Црне Горе
и Србије. За узврат, уздао се у на
граду Беча – прош ирење Црне Го
ре и премештање прес тон ице са
Цет иња у Призрен.
Његове
проаус троу гарс ке
намере, није било једнос тавно
открит и, јер је, пос ле победа срп
ског оружја прот ив Турак а и Бу
гара – 1912. и 1913, уживао вел ико
поверење у народу и војс ци. Зато
су Црногорц и усх ићено пош ли на
рат иште, верујућ и да ће, са својим
врховн им командантом, ослобо
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дит и и српс ке зем ље окуп иране
од Аустроу гарс ке. Уз так во пове
рење својих подан ик а, краљ Ни
кол а је, кришом, урад ио много
тога да црногорс ко оружје буде
што мање убојито. Највећ и усту
пак Аустроу гарс кој је учин ио на
мештањем да црногорс ка војс ка
на ловћенс ком рат ишту потп уно
мирује. По договору с Бечом, ни
аустроу гарс ке тру пе нис у преду
зимале офанзивна дејс тва на том
делу. Али, борбе су биле теш ке на
остал им деловима фронта изме
ђу српс ке и аустроу гарс ке војс ке
– од севера Црне Горе до Саве и
Дунава. Јед ин ице под командом
бригад ира Јанк а Вукот ића вод иле
су жестоке борбе са Аустроу га
рима и у прот ивофанзиви су по
тис нуле неп ријатеља до Роман и
је изнад Сарајева и до Требиња у
Херцеговин и!
Ра шовић док у ментова но све
доч и да је српс тво краља Николе
било неискрено, те да је он био
поборн ик стварања што већег
раздора у српс ком народу. И ње
гов тзв. Српски лист који је по
чео да штампа у Женеви након
бекства из зем ље, је „...био све, са
мо не српс ки лист“. Осврћућ и се
на учинке српс ке војс ке у Првом
балк анс ком рат у, Рашовић овако
опис ује атмосферу у Црној Гори:
„Када је завршен Балк анс ки рат и
када су се браћа из двије слободне
српс ке зем ље сас тал а на ослобо
ђеном Косову, народ у Црној Гори
пливао је у радос ти... Ослобође
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но Косово; Скоп ље и Призрен су
српс ки... Србија и Црна Гора су се
ујед ин иле’’. Овак ву радост су бр
зо пом ут иле одлуке са Цет иња.
Народ је разочарал а, више од дру
гих, наредба да ни један станов
ник Црне Горе не може да пут ује
у Србију без пасоша. Краљево
ист раја ва ње на разг ра н и чењу Ср
бије и Црне Горе је вређало сваког
Црногорца. „У народу је нас тало
једно горко разочарање. Са зва
ничне стране се почело увјерава
ти да ‘формално’ одвајање Србије
од Црне Горе дикт ирају обзири
спољне пол ит ике. Увјеравало се
да Аустроу гарс ка не би дозвол ил а
спајање Црне Горе са Србијом, јер
би се, на тај нач ин, створил а Вел и
ка Србија, прот ив које је уперена
оштрица аустроу гарс ке пол ит и
ке’’.
Краљ Никол а је каж њавао ђа
ке и студенте који су славил и срп
ство и српске победе у Балк ан
ским ратовима, те „заи г рао био
махн ито коло једне страховите
пол ит ике – пол ит ике убис тава,
прогона и тамн ица’’.(5) Краљу је
сметао српс ки идент итет црно
горс ке омлад ине.
Аустроу гарс ка је 1914. до
живел а страховит пораз и њене
арм ије су избачене из Србије, а
Црној Гори нис у могле ни да се
примакн у. Да није било краљеве
саботаже на црногорс ком делу
фронта, Аустроу гарс ка би 1914,
поред војног пораза, дож ивел а и
територијалне губитке. Рашовић
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тврд и да су Црногорц и могли зау
зет и Бок у которс ку, Херцеговин у
с Требињем и делове источне Бо
сне. Следећа ратна год ина, 1915,
приморал а је Цент ралне силе да
озбиљн ије схвате војишта у Срби
ји и Црној Гори. Зак ључ ил и су да
аустроу гарс ке трупе не мог у саме
да се носе с две српс ке краљевине,
па је донесена одлук а да Аустроу
гарима помогн у немачк а и бугар
ска арм ија, а да се прот ив Србије
и Црне Горе мобил иш у и шиптар
ска племена.
У овак вој сит уа ц ији, Србија и
Црна Гора су почеле прип реме и
за обрач ун с немачк им арм ијама.
У Црној Гори је проглашена мо
бил изац ија за муш карце између
21. и 30. год ине старос ти, а одно
сил а се и на студенте и средњо
школце. Било је предвиђено да
се школован и омлад инц и обу че
и да им се доделе чинови офиц и
ра и подофиц ира. Шеф штаба Вр
ховне команде на Цет ињу Бож а
Јанковић је схват ио да је арм ији
пот ребан образован ији команд
ни кадар. Обук у у трајању од пет
месец и, требало је да обаве војн и
стручњац и из Србије.
Кад је ова зрел а намера тре
бало да се реа л изује, почел а ју је
да омета спомен ута „невид љива
рук а“. Мере прот ив војне обуке
преду зел и су људ и из најближе
окол ине краља Николе. Пос ле
банкета у Подгориц и – у част
офиц ира из Србије, одушевљен и
млад и Црногорц и су изи ш ли на
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улице, певајућ и пат риотс ке пе
сме. Највише их је било из ђачког
батаљона. Певал и су „Боже прав
де“ и „Ор’о кликће“. Кад је подго
ричк а пол иц ија обавес тил а Двор
о овом омлад инс ком одушевљењу,
с Цет иња је, телефоном, наређено
да се сви ђац и-војн иц и зат воре и
предају суду. Ухапшено је 30 сту
дената и учен ик а виш их разреда
гимназије и учитељс ке школе.
Образован је ванредн и војн и суд,
само за њих. Са Цет иња је сти
гла и карактерис тик а прекршаја
– омлад инц и су назван и бунтов
ниц има и, чак, велеиздајн иц има.
(20) Њих 18 је каж њено казном
зат вора од чет ири месеца.
Ово рас рбљи ва ње разд ира ло
је црногорс ко друштво и најд и
ректн ије омета ло одбрамбен у
снаг у Црне Горе и то пред пред
стојећ и војн у агрес ију Аустроу
гарс ке, Немачке и Бу гарс ке.
Лазар Рашовић нам у овој књи
зи пруж а драгоцене податке о
свом времен у. Више пута, опис у
је с как вом одлучнош ћу су људ и
у судс ким орган има чувал и своју
част и ист рајавал и на правично
сти, суп ротс тављајућ и се наред
бама краља Николе.
Неискрен краљ Никол а је све
наде пол агао не у европс ке дина
стије, кол ико у 15 мил иона франа
ка, које је Аустроу гарс ка ставил а
на рач ун краљевића Дан ил а у јед
ној банц и у Паризу – за тајно саве
зништво Краља Николе и аустро
у гарс ког цара Фрање.
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Аустроу гарс ко рас рбљи ва ње
Црногораца имало је дел им ичног
успех а. Тога су бил и свес ни др
жавн иц и и интелект уа лц и у Цр
ној Гори, па су, пос ле ослобођења,
приступ ил и лечењу рањеног срп
ског тел а. Томе у прилог је и име
црногорс ког парл амента 1918. го
дине: Вел ик а Народна Скупшти
на Српс ког Народа у Црној Гори.
Поражавајуће је (за нас Србе) то
што су, у последњих 50 година
двадесетог столећа, историчари и
друг и, врло чес то, избегавал и да у
струч ној литерат у ри ово за коно
давно тело Црне Горе обележ ава
ју правим именом. Обично су део:
„Српс ког Народа“ изос тављал и.
Црногорс ки офиц ири, који су
се врат ил и из аустроу гарс ког за
робљен иштва, окуп ил и су се 4.
новембра 1918. год ине на Цет и
њу и потп исал и пат риотс ку из
јаву, с назнаком да су се борил и у
сва три претходна рата као Срби.
Био је то одговор на ант ис рпс ку
дел атност издајн ик а током оку
пац ије. Навод имо део изјаве, коју
је аутор целу унео у књиг у: „Наше
покољење, вјерно трад иц ијама
својих предак а, пок азало је у без
бројн им бојевима три потоња ра
та у мук ама и патњама, које је наш
народ, као део српс ког народа,
прет рп ио што може да урад и Ср
бин Црногорац за вел ике народне
циљеве. Гладан, го, бос и ненаору
жан, нес набдјевен, гол им прс и
ма и снаж ном дес ницом руш ио
је Скадарс ке бедеме, разбијао на
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Глас ниц у страш ну орган изован у
неп ријатељс ку премоћ и свак и
кланац, свак и врх од Љеша до Ул
циња, од Брегалн ице до Сарајева
својом крвљу је обл ио... Њега на
пус тају Врховне вође, створивш и
му безизл азан полож ај... Он бива
предан на милост и нем илост не
пријатељу, и нас таде голгота срп
ског народа у Црној Гори... За све
то, јед ин и кривц и, јед ин и творц и
срамне кап ит ул ац ије јес у: Врхов
ни војн ичк и и пол ит ичк и вођи
нашег народа, а не народ и војс ка,
који су до краја, пожрт вовањем,
врш ил и своју дуж ност према До
мовин и, Српс тву и Савезниц и
ма’’. (57, 58, 59)
Мада је краљ Никол а побе
гао у Франц ус ку и тамо боравио
у време аустрог уарс ке и немач
ке окупац ије Црне Горе, он је и у
Паризу био прикривен и савезник
Беча и Берл ина. Наравно да ни
је могао српс ком народу у Црној
Гори открит и намере и обелода
нит и своје тајне планове о пре
уређењу Балк ана пос ле победе
Цент ралн их сил а – по којима је
требало да нес тане Србија, а да
преос тане у германс ком поседу
само нешто прош ирена Црна Го
ра. О овој пак леној намери знал и
су само његови најближ и сарад
ниц и и чланови динас тичке по
род ице. О томе можемо проч ита
ти у пис му кнег иње Ксен ија оцу,
краљу Никол и. У пис му оцу она
израж ава сумњу у његова обећа
ња да ће победн иц и у рат у бит и
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Немц и и Аустроу гари и подвлач и
му свој ран ији зак ључак да ће по
бед ит и Савезниц и. Ево шта пи
ше: „Оставимо наше ствари. Него,
Тата, што ово би са Њемц има? Ре
кох ли Ви да ће војн ич к и бит и би
јен и“? („Никол а Пет ровић и ње
гов двор“ – Епилог једне срамне
владавине (Збирк а аутог рафс ких
док умената у 18 факс им ил а), Са
рајево, Издање уредн иштва „Наш
народ“, 1919., 44)
Краљево савезништво с не
пријатељима пот врђује и књаз
Дан ило, који у пис му оцу – краљу
Никол и од 5. децембра 1918, пи
ше:
„Све се бојим да се што не до
год и тамо А. Радовићу од наш ијех.
То би само пало на Вас и угод ило
се Франц узима, Србијанц има и
свијет у бијеломе, а са тим не би
сте ништа пос тигли – Грлећ и вас
обојиц у, најс рдачн ије и најм ил ије,
Твој Дан ило“. (исто)
Краљ Никол а отп ис ује син у,
књазу Дан илу, хвалећ и га због де
белог депозита (depot-a) у Швај
царс кој. Краљ спом иње 800.000
франак а као „мал и ђел ичак“:
„Сад ћу се поврат ит и на они
твој depot у Швајцарс ку – Да сам
ти, Дано, препоручен, један мал и
ђел ичак за сиромах а твојега Тат у!
ма мал и, мал и, мал и, од цигле 5, 6,
7, 8 стот ина хиљада франак а, па ћу
те слушат и и бићу ти покоран и
благодаран“. (исто, стр. 10)
Књига Цр
на Го
ра у европ
ском рату је веома акт уе лна.
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Замајац ант ис рпс тва покрен ут у
време краља Николе данас добија
на снази, и овај процес је само на
ставак растак ања српс тва по вер
ској основи, али је овај најболн ији
јер се рад и о рас рбљивању у окви
ру исте – правос лавне вере.

