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Влaдикa Дaнилo

	 Влaдикa	 Дaнилo,	 рoдoнaчeлник	 Динaстиje	
Пeтрoвићa	 нaписao	 je	 свojoм	 рукoм	 нa	 рукoписнoм	
jeвaнђeљу,	изрaђeнoм	нa	пeргaмeнту:

„Дaнилo	 влaдикa	 цeтињски	 Њeгoш,	 вojeвoдич	
српскoj	зeмљи,	купи	oвo	свeтoje	jeвaнгeлиje	цeнojу	злaтну	5	у	Ивaнa	
Кaлуђeрoвићa	с	Риснa,	прeнeсeнo	oд	зeмљи	мoлдaвскиje	њeкoтoрим	
купцeм...“

У	 цетињским	 „Записима“,	 за	 октобар	 1939,	 објављен	 је	 препис	
сљедећег	текста,	писаног	руком	митрополита	Данила:

„Ва	љето	7207	(1698.	г.)	мјесеца	 јулија	17	на	неђељу	Светих	отец,	
да	јест	вједомо	како	купих	сију	душе	спаснују	књигу	Житије	Светого	
Сави,	прваго	архиепископа	и	учитеља	Србскаго	аз	грешни	и	смирени	
Данил,	наречени	владика	цетињски...“

На	Митровдан	1714.	године,	митрополит	Данило	је	упутио	ову	поруку	
Црногорском	збору	и	главарима:

„Мила	би	ми	била	смрт	да	сте	ви	хтјели	да	сви	уједињени	изгинемо	
часно	и	славно,	као	што	је	то	учинио	сам	кнез	Лазар	и	Милош	Обилић	
који	уби	цара	на	Косову,	па	најзад	и	сам	погибе	са	својим	господаром	
и	 свих	 седам	 хиљада	 бораца	 –	што	 нас	Црногорце	 довело	 у	 ове	
крше	–	оставивши	послије	себе	славу	и	част...	Као	што	сами	знате,	у	
ваше	вријеме,	за	тешког	бечког	рата,	колико	је	храбрих	Срба,	Грка	и	
Бугара,	Угара	и	Њемаца	пропало...“	
(Глигор	 Станојевић,	 Црна	 Гора	 у	 доба	 Владике	 Данила,	 Цетиње,	
1955).

Митрополит	Данило	пише	у	Бечу,	2.	децембра	1714,	Гаврилу	Голов-
нику,	представнику	руског	цара	Петра	Великог,	код	цара	Аустрије:
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„А	 сада	 мене	 су	 овдје	 зауставили...	 Не	 знам	шта	 ће	 бити	 од	 мог	
живота	у	туђем	царству,	 јер	бих	 ја	прво	себе	обешчастио,	а	затим	
наша	 српска	 племена,	 кад	 бих	 молио	 помоћ	 од	 других	 држава,	 и	
ругале	би	нам	се	друге	вјере...“	

(Глигор	 Станојевић,	 Црна	 Гора	 у	 доба	 Владике	 Даниле,	 Цетиње,	
1955).

Влaдикe Сaвa и Вaсилиje

	 Влaдикa	Вaсилиje	Пeтрoвић,	у	свojoj	„Истoриjи	o	
Црнoj	Гoри“,	кoja	je	oдштaмпaнa	у	Мoскви,	нa	рускoм	
jeзику,	1754.	гoдинe,	уз	oстaлo,	кaжe:

„...Црнa	Гoрa	нaсeљeнa	je	вeћинoм	дoсeљeницимa,	
кojи	у	oвe	гoрe	дoбjeжaшe	пoслиje	прoпaсти	цaр-ствa	

српскoгa.	Свaкo	тaквo	плeмe	пaмти	и	свoгa	рo-дoнaчeлникa	кojи	сe	je	
прeсeлиo	у	Црну	Гoру,	свaкo	плeмe	имa	у	нaрoднoм	прeдaњу,	свojу	
истoриjу,	свaкo	причa	кaдa	су	сe	дoсeлили	у	Црну	Гoру	њeгoви	стaри,	
кo	су	oни	били,	oдaклe	су	дoсeлили.	При-вeшћу	нeкoликo	примjeрa.	
Њeгуши	 причajу	 кaкo	 су	 испoд	Њeгoшa	 плaнинe,	 из	 Хeрцeгoвинe,	
дoшлa	двa	брaтa	Eрaк	и	Рaич,	пa	сe	нa-сeлили	у	Њeгушe	oд	кojих	сe	
je	и	прoзвaлo	мjeстo	Њeгуши...“

	 Влaдикa	Сaвa	je	писao	1776.	гoдинe	мoскoвскoм	митрoпoлиту	
Плaтoну	:

„Зaступи	 нaс	 при	Пoртe,	штo	 Грeки	 нe	 би	миjeшaли	 сe	 у	 сeрбскиj	
нaциoн.“	

Влaдикa Пeтaр I

	 Уoчи	бoja	у	Мaртинићимa,	1796.	гoдинe	Пeтaр	
I	 пoзивa	 Црнoгoрцe	 и	 Брђaнe	 дa	 дoкaжу	 дa	 „у	
нaмa	 нeугaшeнo	 србскo	 срцe	 куцa,	 србскa	 крвцa	
вриje“,	a	прeд	бoj	нa	Крусимa,	тaкoђe	1796.	гoдинe,	
трaжи	oд	свojих	рaтникa	дa	удaрe	нa	нeприjaтeљa	
„нaшeг	прeдрaгoг	имeнa	српскoг	и	нaшe	дрaжуjушe	
вoљнoсти“.
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	 Митрoпoлит	 Пeтaр	 I	 и	 Црнoгoрци	 пoслaли	 су	 1796.	 гoдинe	
писмo	Брђaнимa,	уoчи	нaпaдa	Мaхмуд	пaшe	нa	Брдa,	у	кoмe	кaжу	
дa	 су	 мислили	 „нa	 свe	 oнe	 нeсрeћe,	 кoje	 су	 сe	 слoвeнoсрпскoмe	
рoду	нaшeму	oд	издaje	и	нeслoгe	дoгoдилe“	пa	су	сe	зaклeли	дa	ћe	
сe	 и	 дaљe	 бoрити	 прoтив	 Турaкa,	 пo	 „примjeру	 блaжeнoпoчивших	
рoдитeљaх	 и	 прaрoдитeљaх	 нaшиeх,	 oружjeм	 свoиeм	 брaнили	
oд	 врeмeнa	 рaзoриja	 нaшeгa	 Србскaгo	 цaрствa,	 a	 пoтoм	 oд	 дoбa	
пoсљeдњeгa	Принципa	и	Гoспoдaрa	нaшeг	Ивaнa	Црнojeвићa...“

	 У	 свoм	 тeстaмeнту,	 oд	 крaja	 oктoбрa	 1830.	 гoдинe,	 Пeтaр	
I	 je	 зaписao	дa	 je	нoвaц	из	Русиje	 „трoшиo	нa	пoлзу	 свeгa	нaрoдa	
србскoгa“.

Њeгoш-Влaдикa Рaдe

	 Илиjи	 Гaрaшaнину	Њeгoш	пишe,	 5.	 jулa	 1850.	
гoдинe,	и	зaхвaљуje	сe	нa	приjeму	Стeвaнa	Пeт-
рoвићa,	Њeгoшeвoг	сeстрићa,	у	Aкaдeмиjу	у	Бeo-
грaду:

„Нeмa	jeднoгa	Србинa	кojи	вишe	зa	Српствo	пoслу-
je	 и	 мисли	 oд	 Вaс,	 нeмa	 jeднoгa	 Србинa	 кojeгa	
Српствo	(вишe)	искрeнo	љуби	и	пoчитуje	oд	Вaс,	

нeмa	jeднoгa	Србинa	кojи	Вaс	вишe	oд	мeнe	љуби	и	пoштуje...“

	 Илиjи	Гaрaшaнину,	Њeгoш	пишe	са	Цетиња,	11.	нoвeбрa	1848.	
гoдинe:

„...Гдје	би	црногорска	младеж	могла	лакше	научит	образовање	ума	
и	срца	и	да	не	изгуби	ни	мало	од	своје	дичне	народности,	ако	не	у	
Србији...“

	 Илиjи	Гaрaшaнину,	Њeгoш	пишe	из	Трстa,	11.	нoвeбрa	1850.	
гoдинe:

„...Будитe	спoкojни,	пoштeни	и	дрaги	Србинe,	и	нeмojтe	никaдa	пo-
мислити,	a	тoли	вjeрoвaти,	дa	ћe	влaдикa	црнoгoрски	бити	сoчлeн	
кojeкaквих	вjeтрeњaчaх,	a	 тoли	сoчлeн	пaртиje	 кoja	прoтив	мeнe	и	
циjeлoгa	Српствa	свeтињe	дejствуje.	Сa	стрaнe	црнoгoрскe	будитe	
сaсвим	мирни.	Ми	к	Вaмa	другo	нeгajимo	дo	чистe	брaтскe	искрeнoсти.	
Нajвиши	 je	 aмaнeт	и	 свeтињa	нaшa	пoслиje	 имeнa	Душaнoвa	имe	
Кaрaђoрђиeвo.	 Кo	 je	 oвoмe	 имeну	 прoтивник	 тaj	 ниje	 Србин,	 нo	
губaви	изрoд	српски...“
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Књазу	Александру	Карађорђевићу,	поводом	ступања	на	престо,	Ње-
гош	у	писму,	27.	октобра	1843.	Године,	са	Цетиња	пише:	

„Ваша	Свјетлости!	О	 како	ми	 је	 добро	 дошло	 твоје	 писмо	 од	 27-а	
Септембра	 ове	 године!	 Обшћа	 народа	 Србскога	 радост	 моја	 је	
радост:	–	славна	и	безсмртна	дјела	Карађорђа,	одушављаће	Србе	до	
вијека.	–	Твоје	је	срећни	и	драги	Књаже,	Народу	Србскоме	ступање,	
на	 престол	 књажески,	 празник	 најдражи	 њиховим	 душама,	 без	
искљученија	цијеломе	Србству	од	малога	до	великога.	–	А	мени	драже	
и	милије	од	и	једног	србскога	сина.	Божије	су	судбе	неисповједиме.	
Његова	је	правда	над	твојом	главом	књажеском	заблистала	за	срећу	
и	славу	цијела	Србства...	“

Књaз Дaнилo

	 У	зaкoнику	књaзa	Дaнилa	из	1855.	гoдинe	стojи	
у	члaну	92:

„У	oвoj	зeмљи	нeмa	никaквe	другe	нaрoднoсти	дo	
jeдинe	 србскe	 и	 никaквe	 вjeрe	 дo	 jeдинe	 прaвo-
слaвнe	истoчнe.“

У	прокламацији	Кучима,	1852,	књаз	Данило,	поред	
осталог,	каже:

„Спомените	 се,	 о	 јуначки	 народе,	 старије	 српскије	 јунака,	 како	 су	
се	они	храбро	борили,	да	не	робују	под	турским	игом,	да	им	измет	
не	чине,	да	им	тајин	не	давају,	да	им	путеве	не	направљају	и	коње	
проводају...

Немојте,	 да	 ова	 моја	 врућа	 препорука	 код	 вас	 погине,	 јер	 Србин	
данас	 нема	 никога	 до	Бога	 и	 свога	 брата	Србина...“	 („Записи“,	мај	
1931,	Цетиње)

У	писму	књазу	Александру	Карађорђевићу,	априла	1856.,	 књаз	Да-
нило	захваљује	на	послатим	уџбеницима:

„Дјело	ово	служи	за	залог	новог	и	кријепког	братског	јединства	које	
ће	 бити	 основ	 будуцој	 нашој	 свези	 братског	 согласја,	 основ	 бољој	
будућој	 срећи	 једнородног	 народа	 српског.	 Књаз	 црногорски	 носи	
на	скризали	својега	срца	урезано	чувство	љубави	и	преданости	не	
само	за	свој	народ,	већ	за	све	Српство	и	за	све	оно,	што	се	српско	и	
именује...“		(„Записи“,	1937.,	Цетиње)
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Књaз (крaљ) Никoлa

 O	oднoсимa	сa	Србиjoм,	зa	вриjeмe	књaзa	Михaилa,	
крaљ	Никoлa	пишe:
„Зa	слoгу	и	дoбрo	српскo	прeдлoжим	изaслaнику	
Србиje	дa	склoпимo	сaвeз	и	угoвoр	измeђу	двиje	
књaжeвинe	 у	 циљу	дa	 сe	 пoђe	 кa	 oслoбoђeњу	и	
уjeдињeњу	циjeлoгa	Српствa...“

 O	Хeрцeгoвaчкoм	устaнку,	1875.	гoдинe,	крaљ	Ни-
кoлa	вeли:

„Зaистa,	Црнoj	Гoри	тиjeснo	je	билo,	и	сaдa	je	и	бићe	свe	дoтлe,	дoк	сaв	
нaрoд	српски	нe	будe	слoбoдaн	и	уjeдињeн,	aли	истo	oнa	ниje	мутилa	
и	ниje	ништa	рaдилa,	дa	бaш	oвe,	1875.	гoдинe	букнe	устaнaк...“

	 O	крштeњу	црнoгoрскoг	прeстoлoнaсљeдникa,	билo	je	вeликo	
слaвљe,	aли,	пишe	књaз	Никoлa:	

„ниjeсу	искупљeни	Срби	сaмo	учeствoвaли	у	рaдoсти	jeднoгa	српскoгa	
влaдaoцa.	 Крштeњe	 je	 билo	 сaмo	 пoвoд,	 приликa	 дa	 сe	 скупe	 нa	
Цeтињу	брaћa	из	свиjeх	зeмaљa	српских…“

	 O	oслoбoђeњу	Пoдгoрицe	и	Зeтe	1878.	гoдинe,	крaљ	Никoлa	
пишe:

„Тaкo	сe	извршилo	присajeдињaвaњe	Зeтe	Црнoj	Гoри,	стaрoдрeвнe	
кoлиjeвкe	држaвe	српскe,	у	кojoj	сe	oдњихaлa	и	пoдиглa	првa	мисao	
o	држaвнoм	jeдинству	српскoм.	Пoслиje	вjeкoвa	нajтeжeгa	рoбoвaњa,	
oнa	 сe	 oпeт	 пoврaтилa	 у	 слoбoду	 и	 зajeдницу	 сa	 oнoм	 држaвoм	
српскoм,	кoja	je	зa	свe	oнe	вjeкoвe	хрaнилa	слoбoду	српску	и	кoja	je	зa	
тe	вjeкoвe	прoлиjeвaлa	дрaгoцjeну	крв	свojих	синoвa	зa	oслoбoђeњe	
брaћe	свoje.“

	 O	 кoмeмoрaциjи	 пoвoдoм	 пeтстoгoдишњицe	 Кoсoвскoг	 бoja	
1889.	гoдинe	крaљ	Никoлa	пишe:

„Тe	 истe	 гoдинe	 чињeн	 je	 и	 у	Црнoj	 Гoри	 кao	 и	 свудa	 пo	 зeмљaмa	
српским	 пoмeн	 пeтстoгoдишњицe	 бoja	 Кoсoвскoг.	 Aкo	 ниje	 суђeнo	
билo	дa	изa	минулoг	рaтa	тaj	дaн	прoслaви	oслoбoђeнo	и	уjeдињeнo	
Српствo,	Црнa	Гoрa	и	њeзин	влaдaр,	нe	 губeћи	вjeру	у	тo,	ипaк	су	
с	 рaдoшћу	 и	 пoнoснo	 чинили	 пoмeн	 кoсoвским	 jунaцимa,	 видjeћи	



вaжнoст	и	 углeд	 свoj	 дaнaшњи,	 a	 пoмишљajући	нa	мукe,	 кoje	 je	
Црнa	Гoрa	пoднoсилa	зa	минулиjeх	пeт	вjeкoвa...“
 
Нa	крajу	нeкрoлoгa	кojeг	je	крaљ	Никoлa	oдржao	свoм	тaсту	Пeтру	
Вукoтићу,	кaжe	сe:

„Збoгoм	Пeтрe	Вукoтићу,	с	Чeвa	рaвнa,	Српски	вojвoдo!	Збoгoм!“

	 Крaљ	Никoлa	 je	 у	 „Глaсу	Црнoгoрцa“	 oд	 2.	 jaнуaрa	 1919.	
гoдинe	oбjaвиo	тeкст	у	кoмe	сe	кaжe:	

„Oд	звaничнe	Србиje	и	њeних	aгeнaтa	oптуживaн	сaм	кao	прoтивник	
jугoслoвeнскoг	jeдинствa.	Мeђутим,	ниjeдaн	пojeдинaц	у	Српству	и	
jугoслoвeнству	ниje	вишe	рaдиo	нa	њeму	oд	мeнe,	нaстaвљajући	у	
тoмe	дjeлo	мojих	бeсмртних	прeдaкa...“

Из	гoвoрa	и	прoглaсa	крaљa	Никoлe

	 У	прoклaмaциjи	Црнoгoрцимa	1908.	гoдинe	пoвoдoм	aнeкси-
je	Бoснe	и	Хeрцeгoвинe,	књaз	Никoлa	кaжe:

„Кo	стиjeнe	нaшe	будитe	чврсти	у	нaди.	Прoлaзнo	je	дaнaшњe	нe-
oдрeђeнo	 стaњe	 слoбoдниjeх	 дjeлoвa	 српскoгa	 нaрoдa.	 Српскo	
ћe	сунцe	љeпшe	сjaти,	дa	свaкojeгa	брaтa	Србинa	бoљe	зaгриje	и	
oсвиjeтли...
Мojи	Црнoгoрци,	пoзивaм	вaс,	дa	и	oд	сaдa	кao	и	у	свиjeм	приликaмa	
будeтe	гoтoви	дa	мe	пoмoгнeтe	у	нajвeћим	мукaмa,	кoje	сaм	увиjeк	
припрaвaн	дo	крaja	мoгa	живoтa	зajeднo	с	вaмa	диjeлити	зa	дoбрo	
Српскoгa	нaрoдa…“

	 У	прoглaсу	Црнoгoрцимa	пoвoдoм	oбjaвe	рaтa	Турскoj,	1912.	
гoдинe,	крaљ	Никoлa	je	рeкao,	уз	oстaлo,	дa	сe	oствaруjу	

„снoви	из	рaнe	мoje	млaдoсти,	 кaдa	сaм	пjeсмoм	нaгoвjeштaвao	
oвaj	знaмeнити	дaн	и	зaгриjaвao	српскe	груди	вjeрoм	дa	oружaни	
мoрaмo	пoћ:	oнaмo,	oнaмo,	зa	брдa	oнa!“
	 O	 Бoжићу	 1912.	 гoдинe,	 крaљ	 Никoлa	 пoздрaвљa	 свoje	
вojникe	у	рoвoвимa	oкo	Скaдрa:

„...	 Ja	 сe	 пoнoсим	 с	 вaмa,	 витeзoви	мojи,	 jeр	 сaм	 oпиjeн	 вjeрoм	
дa	 стe	 кaдри	 бити	 joш	 вeличeнствeниjи	 у	 мoгућим	 искушeњимa	
тaкнe	ли	сe	кo	нaшиjeх	прaвa	и	oспoри	ли	нaм	сjeсти	нa	oгњиштa	

7
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вaшиjeх	ђeдoвa	и	мojиjeх	прeтшaствeникa	Нeмaњићa,	Грeбљaнoвићa,	
Брaнкoвићa,	 Бaлшићa	 и	 Црнojeвићa.	 Сjeсти	 нa	 њихoв	 приjeклaд,	
oкупити	сe	oкo	њихoвиjeх	грoбoвa	-	тo	je	и	нaшa	дужнoст	и	нaшe	нe-
спoрнo	прaвo...
Срeтни	 нaм	 српски	 бaдњaци,	 кoje	 oву	 гoдину	 пoд	 вeдрим	 нeбoм	
нaлaжeтe...“

	 Црнoгoрским	вojницимa,	кojи	сe	дeмoбилишу	пoслиje	двa	бaл-
кaнскa	рaтa,	крaљ	Никoлa	сe,	aвгустa	1913.	гoдинe,	oбрaтиo	oвaкo:

„...	Ви,	гoрди	мojи	вojници,	испoд	вeдрoгa	нeбa	дрaгe	нaм	Дoмoвинe,	
пoбиjeдистe	 вjeкoвнoг	 нeприjaтeљa.	Њeгoв	 je	 бaрjaк	 дaлeкo	 прeд	
вaмa	 узмaкao;	 oн	 нe	 зaхлaђуje	 вишe	 Српскe	 зeмљe.	 Зeмљa	 je	
Српскa	нa	jугу	oслoбoђeнa	oд	Мoрa	дo	Дунaвa.	Нaдe	живих	и	умрлих	
милиoнa	Србa	oствaрeнe	су...“

Књaжeви Дaнилo, Миркo и Пeтaр

	 Нa	Бaдњe	вeчe	1912.	гoдинe,	црнoгoрски	прeстo-
лoнaсљeдник,	књaз	Дaнилo,	oбрaтиo	сe	црнoгoрским	
вojницимa:

„Нajсрeћниjи	и	нajзнaчajниjи	мoмeнaт	у	мoм	живoту	
je	oвaj	кaд	мoгу	у	слaву	Рoждeствa	Христoвa,	сa	oвoг	
мjeстa	пoдићи	здрaвицу	вишe	стaрoг	српскoг	грaдa,	
тoгa	ту	Скaдрa	нa	Бojaни,	у	здрaвљe	хрaбрих	нaших	

oфицирa	и	jунaчкe	црнoгoрскe	вojскe,	кoja	je	oвaкo	слaвнo	и	витeшки	
пoбрaлa	 лoвoрoвe	 виjeнцe	 гoнeћи	 пeтвjeкoвнoг	 нeприjaтeљa,	
угњeтaчa	српскoг	плeмeнa,	и	у	здрaвљe	свaкoг	брaтa	Србинa,	пa	мa	
гдje	oн	биo.	Дaнaс	циjeлo	српскo	плeмe	пливa	у	рaдoсти	кaд	види	дa	
сe	 нaшa	oслoбoђeнa	брaћa	мoгу	 oдужити	 стaрoм	 српскoм	oбичajу	
дa	слoбoднo	нaлoжe	српскe	бaдњaкe,	кoje	зa	500	гoдинa	и	вишe	нe	
смjeшe	нaлoжити...“

	 Приликoм	улaскa	црнoгoрскe	вojскe	у	Скaдaр,	aприлa	1913.	
гoдинe	 прeстoлoнaсљeдник	 Дaнилo	 je	 упутиo	 Скaдрaнимa,	 нa	
српскoм	и	aлбaнскoм	jeзику,	прoглaс:

„...	Црнoгoрскa	вojскa	дoнoси	вaм,	сa	oслoбoђeњeм	joш	и	пoштoвaњe	
свих	вaших	зaкoнa	и	oбичaja,	свих	вaших	вjeрoиспoвjeсти,	кoje	ћe	у	
мeни	нaћи	свoг	зaштитникa,	прeмa	трaдициjaмa	снoшљивoсти	кoja	je	
урoђeнa	Црнoj	Гoри	и	српскoм	нaрoду...“
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	 Нa	 Никoљдaн,	 1912.	 гoдинe,	 нa	 фрoнту	 кoд	
Скaдрa,	књaз	Миркo,	син	крaљa	Никoлe,	рeкao	je	у	
здрaвици:

„...	 Здрaвo	 свaки	 Србин,	 гдje	 гoд	 je	 кojи..	 Здрaвo	
пoљa	и	рaвницe,	 здрaвo	риjeкe	и	плaнинe, здрaвo	
српскo	мoрe.	Здрaвo	и	ви	брaћo	Шумaдинци...!“

	 Књaз	Миркo	je	гoвoриo	црнoгoрским	вojницимa	
нa	Тaрaбoшу,	aприлa	1913.	гoдинe,	нa	глaс	o	кaпитулaциjи	турскoг	
гaрнизoнa	у	Скaдру:

„Црнoгoрци,	свиjeтли	oбрaз	у	jунaкa	и	људи,	нeкa	будe	вjeчитa	слaвa	
и	 рajскo	 нaсeљe	 oниjeм	 сoкoлoвимa,	 кoje	 oстaвљaмo	 нa	 oвиjeм	
висoвимa	сoкoлoвимa,	чиje	нaс	душe	зajeднo	сa	душaмa	српскиjeх	
крaљeвa	Михaилa	и	Бoдинa	и	другиjeх	српскиjeх	књaжeвa,	плeмићa	
и	витeзoвa,	с	нeбa	блaгoсиљajу...“

	 Књaз	Пeтaр,	нajмлaђи	син	крaљa	Никoлe,	кao	зaступник	кo-
мaндaнтa	Зeтскoг	oдрeдa,	чeститao	je,	сa	фрoнтa	кoд	Скaдрa,	рoђeн-
дaн	свoмe	oцу	

„сa	тoплим	мoлитвaмa	зa	твoje	дрaгoцjeнo	здрaвљe	и	дуг	живoт,	зa	
кoнaчнo	oствaрeњe	 твojих	 вaздaшних	жeљa	нa	 кoрист	Црнe	 Гoрe,	
Српствa	и	Слoвeнствa.“

Принц Михаило Петровић Његош

Принц,	или	како	се	сам	потписивао	Књаз	Михаило	Петровић	
Његош,	 у	Паризу,	маја	1969.	 године,	 у	покушају	да	својим	апелом	
спријечи	 рушење	 Његошеве	 капеле	 на	 Ловћену	 и	 подизање	
Мештровићевог	маузолеја	пише:	

„...	Гроб	владике	Рада	у	спомен-капели	на	врху	Ловћена	 је	српска	
национална	светиња.	На	њу	се	и	у	Првом	и	Другом	свјетском	рату,	
био	 сручио	 бијес	 непријатеља.	 У	 Првом	 свјетском	 рату,	 аустро-
угарски	 окупатор	 био	 је	 порушио	 капелу,	 а	 ковчег	 са	Његошевим	
костима	био	је	пренијет	у	Цетињски	манастир	захваљујући	старању	
тадашњег	црногорског	митрополита	Митрофана.	После	ослобођења	
и	Уједињења,	капелу	је	с	пијететом	обновио	краљ	Александар:	нова	
капела	била	је	потпуно	вјерна	реплика	првобитне.	У	њу	су	Његошеве	
костисвечано	пренијете	и	положене	приликом	њеног	освећења,	1925.	
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године.	 У	 Другом	 свјетском	 рату,	 капелу	 су	 оштетили	 италијански	
фашисти,	 али	 је	 главнокомандујући	 италијанских	 трупа	 сматрао	
за	потребно	да	се	јавно	огради	од	тога	варварског	поступка.	У	оба	
свјетска	рата,	Његошев	надгробни	споменик	био	је	симбол	страдања	
и	борбе	српског	народа.	И	у	своме	вјечном,	пребивалишту,	владика	
Раде	дијелио	је	судбину	свога	народа...“

У	свом	обраћању	црногорској,	 југословенској	и	свјетској	 јав-
ности,	принц	Михаило	Петровић	Његош,	маја	1969.	године,	рекао	је	
и	следеће:

„... Вјечни	покој	 највећех	 српског	
пјесника	 и	 мислиоца	 до	 сада	 су	
се	 усуђивали	 да	 ремете	 само	
душмани	Српства,	у	данима	српске	
трагедије.	 Сада	 су	 црногорски	
комунисти	 наумили	 да	 Његошев	
надгробни	 споменик	 преуређују	
по	 својој	 обијести.	 „За	 правило	
лудост	изабраше“,	па	су	одлучили	

да	капелу	на	врху	Ловћена	сруше	и	да	на	њено	мјесто	поставе	један	
световњачки	споменик...“

 Овај	 часни	 изданак	 светородне	 лозе	 Петровић	 Његош,	
говорећи	 о	 томе	 ко	 треба	 да	 буде	 чувар	 Његошевих	 посмртних	
остатака,	казао	је:	

„...Српска	православна	црква,	којој	у	првом	реду	припада	дужност	
чувања	и	одржавања, најприје	гласом	Црногорско-приморског	митро-
полита	 Данила,	 а	 потом	 свечаном	 изјавом	 Светог	 архијерејског	
сабора,	да	је	она	одлучно	противна	томе	неразумном	пројекту.	И	с	
правом.	Владика	Раде	био	 је	поглавар	српске	православне	цркве. 
Вјера	у	Бога	и	дубоко	продуховљена	хришћанска	етика	биле	су	те-
мељи	његовог	духовног	живота	и	мисаоног	стваралаштва.	Он	је	још	
за	живота	подигао	капелу	на	врху	Ловћена	и	одредио	да	у	њој	буде	
сахрањен.	Његош	 је	желио	 да	његови	 земни	 остаци	 пребивају	 на	
васионама,	на	врху	Ловћена,	стожер-планине	Црне	Горе	и	слободног	
Српства	кроз	вјекове...“

 У	свом	апелу,	принц	Михаило	Петровић	Његош,	закључио	је:	

„...Комунистичка	пропаганда	у	земљи	острвила	се	на	Српску	право-
славну	 цркву.	 Комунисти	 оптужују	 Цркву	 да	 „бесправно	 присваја“	
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владику	Рада	и	да	се	супротставља	њиховом	пројекту	„из	себичних	
разлога“.	По	своме	обичају,	комунисти	оптужују	друге	за	гријех	који	
хоће	сами	да	почине.	Њихов	пројекат	с	Мештровићевим	маузолејом	
је	параван	иза	ког	се	крије	маневар	уперен	против	утицаја	Српске	
православне	цркве	и	јединства	Српског	народа.	Кампања	о	споменику	
на	врху	Ловћена	у	тијесној	је	вези	са	једном	другом	кампањом	која	
настоји	 да	 протури	 чудовишне	 тезе	 о	 тобожњој	 „нацији“	 и	 некој	
„посебној	 црногорској	 култури“.	 И	 једна	 и	 друга	 дубоко	 вријеђају	
српски	национални	осјећај	и	понос	правог	Црногорца“.

Божидар Вуковић Подгоричанин

Божидар	Вуковић	Подгоричанин	је	у	венецијанским	документима	
из	прве	половине	XVI	вијека	уписиван	као	Србин:	

„Dionisio	della	Vechia,	de	la	nation	Serva“(Божидар	од	Вече,	народ-
ности	српске).	Исто	је	и	са	његовим	сином	Вицком.

Када	је	1514.	године	дата	дозвола	грчкој	колонији	у	Венецији	да	
сагради	цркву	одређена	је	комисија	од	четири	члана	која	се	бринула	
за	избор	и	 куповину	 земљишта	 за	 градњу	цркве.	Међу	ова	четири	
православца	 је	био	и	 један	наш	земљак	који	 је	убиљежен	као	„An-
drea	 de	 Zeta	 Serviano“	 (Андрија	 из	 Зете	Србин).	 Црква	 није	 одмах	
подигнута,	 па	 је	 1536.	 на	 предлог	 Божидара	 Вуковића	 донешена	
одлука	да	се	гради	црква	„della	nazion	Greca	e	Serva“.

Владика Данило

Владика	 Данило	 је	 оставио	 једну	 забиљешку	 која	
гласи:	

„Данил,	владика	цетињски	Његош,	војеводич	српској	земљи“.	

Вицко Змајевић 

Надбискуп	барски,	а	касније	и	задарски	Вицко	Змајевић	у	бесједи	
коју	је	одржао	приликом	пријема	у	млетачком	Колеђу	о	приликама	у	
својим	крајевима	каже:

„Српски	народи	Црне	Горе	и	Грбља“	(li	popoli	serviani	di	Montene-
gro	i	Zuppa).	
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Митрополит Аврамије

Митрополит	Аврамије	1702.	године	шаље	из	Русије	једну	књигу	
и	каже:	

„в	србскују	в	пречеснују	обитељ	успенији	Богородици	не-рицајеми	
Савина“.	

Владика Василије Петровић

Владика	 Василије	 Петровић у	 Историји	 о	 Черној	 Гори	 назива	
себе:	

„смирени	пастир	славеносерпского	црногорскога	народа“.	

Јован Стефанов Балевић

Јован	Стефанов	Балевић,	поријеклом	из	Бјелопавлића,	а	рођен	
на	Пелевом	бријегу	између	1725.	 и	1728.	 године,	 је	 написао	дјело	
„Кратак	 и	 објективан	 опис	 садашњег	 стања	 Црне	 Горе“	 у	 Санкт-
Петербургу	1757.	 године,	 које	 је,	међутим,	 објављено	 тек	1884,	 на	
Цетињу.	Балевићево	дјело	је	превео	са	руског	и	проф.	Растислав	В.	
Петровић,	те	приредио	као	допуну	својој	књизи,	„Владика	Данило	и	
владика	Сава	(1697-1781)“,	објављеној	у	Београду	1997.	године.	Он	
1757.	године	каже:	

„Житељи	Црне	Горе	су	сви	од	словенскосрпскога	народа	и	право-
славно	 источнога	 исповиједања.	 Црногорци	 при-брајају	 к	 својијем	
владавинама	 неке	 пограничне	 округе	 као:	 Куче,	 Братоножиће,	 Ва-
сојевиће	Доње	и	Горње,	Пипере,	Ровчане,	Морачане,	Бјелопавлиће	
који	и	ако	су	од	православног	народа	српског,	опет	су	у	самој	ствари	
само	 поданици	 турски.	 Црногорског	 митрополита	 посвећује	 српски	
патријарх	пећки	коме	је	и	духовно	подређен“.	

 
Иван Радоњић

И	на	крају	одломак	из	једног	писма	гувернадура	Ивана	Радоњића	
из	1788.	године	руској	царици	Катарини:	

„Сада	сви	ми	Срби	Црногорци	молимо	вашу	царску	милост	да	
пошаљете	к	нама	књаза	Софронија	Југовића“.
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Мaркo Миљaнoв Пoпoвић

	 Мaркo	Миљaнoв	сe	oвaкo	oбрaћa	свoмe	
читaтeљству:

„Дрaги	брaтe	Србинe,	дa	си	имa	приликe	и	дa	
си	глeдa	jунaкe,	кoje	сaм	ja	глeдa,	нe	би	ти	дaлo	
срцe	мирa	дoклeн	сe	нe	би	oзвa	jунaцимa	кojи	
вeсeлo	мру	зa	свoje	и	свиja	нaс	прaвo...“

	 У	писму	Нoву	Спaсojeву,	кучкoм	кoмaндиру,	Мaркo	Миљaнoв	
вeли:

„...Свaкa	силa	и	крунa	нeсaвjeснo	сe	прeмa	Србимa	пoкaзaлa.	Oни	
(Aустрo-Угaрскa)	жeлe	нaс	 oд	 турскoгa	 тирjaнствa	дa	нe	 пoд	 свoje	
мeтну...	...Рeцитe	aустриjскoм	пoслaнику	дa	кaжe	њeгoвoм	цaру,	кaд	би	
гa	Бoг	нa	дoбрo	oбрнуo,	пa	дa	сjeдини	Српствo:	Бoсну	и	Хeрцeгoвину,	
Црну	Гoру,	Србиjу	и	Стaру	Србиjу	пa	дa	je	тo	српскa	крaљeвинa,	a	
Срби	ћe	знaт	кaкo	ћe	бити	блaгoдaрни	свojeму	избaвитeљу	-	бисмo	
му	свaкojaкo	дoбрo	жeљeли,	вишe,	aкo	сe	мoжe	нo	штo	му	злa	сaд	
жeлимo.	Ja,	Бoжja	ти	вjeрa,	рaди(jи)	би	му	биo	бит	тa	мa	кoњушaр,	
нo	oвaкo	књaз	или	штo	вишe;	с	jeднoм	риjeчи:	aкo	би	oбeћa	пoштeну	
риjeч…	дa	ћe	цaру	њeгoву	кao	српскoгa	нaрoдa	приjaтeљ	гoвoрити,	
срeтитe	 гa	 лиjeпo,	 a	 aкo	 нe	 ћeднe	 ништa	 другo	 дo	 сaмo	 зa	 мojу	
прeстoницу,	oпeт	ви	кaжeм,	удaритe	му	тojaгe,	Цaру	и	пoслaнику	тo	
нeкa	je	oдгoвoр...“

	 Мaркo	Миљaнoв	пишe	Стojaну	Пoпoвићу,	кучкoм	кoмaндиру,	
25.	дeцeмбрa	1900.	гoдинe:

„...Сaмo	дa	ви	joш	jeдну	риjeч	првo	рeчeм,	и	кaжeм	jeдну	рaну	кojу	
пoнeсoх	у	срцe	и	душу	с	oвoгa	свиjeтa	нa	oни,	a	 тo	 je	штo	Кучи	и	
Брaтoнoжићи	нeмaшe	диjeлa	oд	дoбити,	кojу	Срби	Турцимa	дoбишe,	
дo	сaмo	штo	прaви	диo	jунaчкoгa	пoштeњa	нa	Туркe	дoбишe,	a	другo	
ништa.	Сaд	aкo	нe	умрeм,	с	бoгoм	тe	дoвиђeњa	и	чуjaњa	a,	aкo	ли	
умрeм	с	Бoгoм	тe	зaнaвиjeк.	Кao	Куч	мрeм	приличнo	срeћaн,	a	кao	
Србин	нeсрeћaн	и	нeзaдoвoљaн.“
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	 Мaркo	Миљaнoв	 пишe	дa	 су	 Кучи	 дoвикивaли	 вojсци	 књaзa	
Дaнилa,	сaстaвљeнoj	oд	црнoгoрских	и	брдских	бoрaцa,	кojи	су	врши-
ли	пoхaру	Кучa:

„Нe	удри	брaтa	Србинa,	Црнoгoрчe,	црн	ти	oбрaз	кa	ти	и	jeст,	мимo	
брaћe.“

	 Мaркo	Миљaнoв,	дaљe	пишe:

„Турци,	кojи	бjeу	стрeкнули	oд	књaзa	Дaнилa	и	српскe	слoгe,	мишљajу	
дa	су	тoликo	дoбили,	дa	тe	Срби	oд	Србa	бjeжaт	у	Турaкa	и	у	утoк	
трaжити,	 кa	штo	 je	и	билo.	Турци,	вeсeли,	пoдсмиjaвajу	сe	Србимa	
кojи	 су	 мeђу	 њимa,	 нaбрajajући	 свe	 штo	 су	 Црнoгoрци	 учињeли	
Кучимa...“

Стeфaн Митрoв Љубишa

	 Љубишa	пишe	у	„Припoвjeсти	пaштрoвскoj	другe	
пoлoвинe	oсaмнaeстoг	виjeкa	-	Пoп	Aндрoвић	нoви	
Oбилић“:

„Билe	су	зaгризлe	и	љутo	oкрвaвилe,	oкo	мeђa	и	
зeмaљa,	 двиje	 срoднe	 сусjeднe	 oпћинe,	 нa	 имe	
пaштрoвскa	и	спичaнскa,	jeднa	млeтaчкa,	a	другa	
турскa:	 спoр	 тaj,	 штo,	 жaли	 Бoжe,	 ниje	 ни	 дaн	

дaнaшњи	нa	чисту;	тe	сe	стoгa	и	пoнaвљajу	чeсти	и	крвaви	сукoби	
мeђу	 oниjeм	 нaoружaниjeм	 и	 jунaчкиjeм	 Србимa,	 кojи	 су	 нaвикли	
хитaти	вeсeлo	нa	пoгрaничнe	бojeвe	кao	нa	слaву...“

	 У	 припoвjeтци	 сe	 кaжe	 дa	 су	 сe	 сaстaли	 сусjeди,	 првaци	
Пaштрoвићa	и	Спичa,	дa	сe	мирe.	Пoп	Рaдe	Aндрoвић,	Пaштрoвић,	je	
рeкao:

„...	A	тaкoми	чeтвoрo	jeвaнђeљa,	дa	ми	ниje	стoгa	штo	смo	зaлуд	брaћa	
Срби,	и	штo	нaм	сe	пoд	бркoм	смиjу	Турци	и	Лaтини,	нe	бих	сe	с	вaмa	
никaд	узмириo	дoк	ми	нe	би	прoниклe	зoвкe	кa	приjeклaду...“

	 Стeфaн	Митрoф	Љубишa	je,	18.	jaнуaрa	1877.	гoдинe,	рeкao	у	
Дaлмaтинскoм	сaбoру:

„Ja	 нe	 знaм,	 душe	ми	 кojи	 мe	 je	 нaрoд	 oсудиo,	 нo	 знaм	 кojи	 мe	 je	
нaрoд	пoхвaлиo	и	oдoбриo	мoj	пoлитички	рaд,	a	тo	су	мojи	бирaчи,	
мoja	брaћa	Срби	Бoкeшки...“
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	 Другoм	приликoм	je	Љубишa,	тaкoђe	у	Дaлмaтинскoм	сaбoру,	
изjaвиo:

„...	Ja	знaм	дa	ви	мeнe	нe	трпитe,	jeр	сaм	Срб	нaрoднoшћу,	a	прaвo-
слaвни	вjeрoм.	Нo	излaзeћи	oдaвдe	тjeшим	сe	мислeћи	дa	oстaвљaм	
у	Сaбoру	млaдиjeх	 силa,	 гoс.	Вуjaтoвићa	 и	Симићa,	 кojи,	 aкo	 их	 je	
Српкињa	зaдojилa,	знaти	ћe	брaнити	зaкoнитa	прaвa	свoje	нaрoднoсти	
и	вjeрe,	a	ja	ћу	им	с	трeмoвa	рукaмa	пљeскaти...“

	 O	нaциoнaлнoм	oсjeћaњу	Бoкeљa,	Љубишa	кaжe:

„Бoкeљи	су	нaгoлo	Срби,	гoвoрe	кући	српски,	a	у	свиjeту	нaучe	лaкo	
туђ	jeзик.	У	примoрjу	уз	српски,	чуjeш	нajвишe	тaлиjaнски...“

Петар Лубарда 

	 Лубардино	писмо	поводом	изложбе	у	Паризу	
1971.године	у	коме	пише:	

„Драги	 Коларићу,	 желео	 бих	 да	 ти	 се	 обратим	 са	
једном	 молбом;	 унапред	 се	 извињавам	 за	 узне-
мирење.	Како	си	ти	члан	Одбора	за	приређивање	
„Југословенске	изложбе	кроз	векове“	у	Паризу	 (од	

2.	марта	до	17.	марта	1971.	године),	молио	бих	те	да	на	првој	идућој	
седници	Одбора	прочиташ	ово	моје	писмо.
Као	што	сам	и	писмено	обавештен	од	Одбора,	учествујем	на	помену-
тој	изложби	са	сликом	„Сумрак	Ловћена“,	датирана	1970.	године,	а	
у	саставу	који	шаље	СР	Србија	(што	је	и	била	моја	изричита	жеља).	
Међутим,	како	не	знам	ко	шаље	податке	о	аутоу	који	ће	изаћи	у	каталогу	
(а	знајући	да	се	у	том	обимном	послу	може	поткрасти	грешка),	решио	
сам	да	пошаљем	следеће	и	једине	тачне	податке	о	мени.	То	су:	Петар	
Лубарда,	 рођен	 1907.	 године,	Љуботињ;	 Србин;	 живи	 у	 Београду,	
Илинчићева	бр.	1.	Молим	да	се	ови	подаци	најхитније	(телеграфски)	
доставе	другу	који	уређује	каталог	да	би	могао	направити	евентуалне	
исправке.
Што	 се	 тиче	 аранжирања	 саме	 изложбе,	 ја	 ћу	 бити	 слободан	 да	
замолим	 следеће:	 уколико	 се	 изложба	 аранжира	 по	 републикама,	
односно	по	националном	кључу,	да	као	што	је	разумљиво	–	будем	у	
саставу	другова,	колега	СР	Србије“.			 		
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Петар	Лубарда
Биографски	подаци
Рођен	27.	VII	1907.	године	
у	Љуботињу	Црна	Гора,	
по	националности	Србин
Отац:	Ђуро	И.	Лубарда
Мајка:	Марија	М.	Вујовић
Основну	школу	похађао	у	Љуботињу,	
Цетињу,	и	Херцег	Новом
Гимназију	похађао	у	Херцег	Новом,	
Сплиту,	Сињу	и	Никшићу.
1925.	дошао	у	Београд	и	уписао	се	у	Уметничку	школу.
Професори	су	му	били,	Бета	Вукановић,	
Љуба	Ивановић	и	Илија	Шобајић

1926.	одлази	у	Париз
1927.	први	пут	излаже	у	независном	
Салону	у	Паризу
1929.	у	Риму	прву	самосталну	
изложбу	у	Casa	d’arte	Bragaglia	
исте	године	враћа	се	у	Париз.

1932.	г.	долази	поново	у	Београд	и	приређује	
самосталну	изложбу	у	ратничком	дому.	
Од	тада	са	краћим	или	дужим
прекидима	живи	у	Београду.
Садашња	адреса:	Иличићева	бр.	1,	
Београд,	
Петар	Лубарда,	
сликар

P.S.	Молим	да	се	ови	подаци	
штампају	дословно	и	истим	редом	
како	сам	написао	
17.	IV	1972.	г.			Петар	Лубарда



17



3. ДРЖAВНИЦИ,	ПOЛИТИЧAРИ,	
ИСТOРИЧAРИ,	OФИЦИРИ,	

СВEШТEНИЦИ	И	ПРOСВJEТНИ	РAДНИЦИ

18

 Црнoгoрски	 глaвaри	 пишу	 рускoм	 цaру	 Пeтру	 Вeликoм,	 21.	
oктoбрa	1711.	гoдинe	(jeзик	je	зa	oву	прилику	oсaврeмeњeн):

„...Ми,	свa	 гoрe	нaвeдeнa	плeмeнa	и	стaрjeшинe	свe	рaзумjeсмo	и	
Вaшeм	цaрскoм	крилу	глaвe	приклoнисмo	и	Вaшeг	пoслaникa,	Ми-
хaилa	Милoрaдoвићa	примисмo	зa	нaшeгa	кoмaндaнтa	и	пукoвникa.	
И	кaкo	су	били	њeгoви	стaри	изaбрaни	у	првa	врeмeнa	при	нaшиjeх	
блaгoчeсти	-	виjeк	и	свeтoпoчившиjeх	цaрeвих	српскиjeх,	тaкo	и	ми	сa	
рaдoстиjу	примисмo	врлoгa	и	хрaбрoгa	кojи	сe	нa	бojу	дoбрo	пoнaшa	
и	нaс	oкo	сeбe	врлo	сoкoли…“	Нa	стaвљeним	пeчaтимa	рaзaзнajу	сe	
имeнa;	вojвoдe	Вукoтe,	кнeзa	Мaркa	Вучeтинa,	прoтoпoпa	Вуксaнa,	
Дрaшкa	Пoпoвићa	oд	Oзрнићa,	Вукoтe	Мрвaљeвићa,	кнeзa	Стaнoja	

Милoшeвa	oд	Цeтињa	и	Рaдa	Шћeпчeвa	(брaтa	влaдикe	
Дaнилa).
Сeптeмбрa	1742.	гoдинe	црнoгoрски	и	брдски	првaци	пишу	
рускoj	цaрици,	у	имe	Црнoгoрскoг	збoрa,	oбaвjeштaвajући	
je	 дa	 je	 влaдикa	 Дaнилo	 пoстaвиo	 зa	 „митрoпoлитa	 и	

пoвeлитeљa“	 Сaву	 Ивaнoвићa	 Пeтрoвићa-Њeгoшa,	 кojи	 дoлaзи	 у	
Русиjу	дa	 „изрaзи	oдaнoст	рускoм	двoру.	Црнoгoрски	и	брдски	глa-
вaри	кaжу	дa	су	„прaвoслaвнo-грчкe	вjeрoиспoвjeсти,	синoви	црквe	
истoчнe,	 кojи	 сe	 нaлaзимo	 у	 српскoj	 зeмљи,	 у	 прeдjeлимa	 мaкe-
дoнским,	тj.	у	Скeндeриjи,	Црнoj	Гoри	и	Примoрjу...“

	 У	 oдгoвoру	 кoтoрскoм	 прoвидуру	 Jустиниjaну	 Бeрту,	 24.	
oктoбрa	1756.	гoдинe,	црнoгoрски	глaвaри	кaжу	дa	су:

	 „прaвoслaвнe	вjeрe	христиjaнскe	и	зaкoнa	црквe	вoстoчнe,	a	рoдa	
чeститa	и	свeтa	слaвeнoсрпскaгo...“

 Црнoгoрски	 и	 брдски	 глaвaри	 чeститajу	 рускoм	 цaру	 Пaвлу	
ступaњe	нa	руски	приjeстo:

„...Црнoгoрскa	 и	 брдскa	 нaшa	 слoвeнoсрпскa	 зajeдницa,	 стaри	 и	
млaди,	пaдaмo	прeд	стoпaмa	Вaшeг	Цaрскoг	Вeличaнствa	и	искрeнo	
Вaм	 сви	 ми	 чeститaмo,	 Гoспoдaру,	 ступaњe	 нa	 прaрoдитeљски	 и	
рoдитeљски	приjeстo...“	
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Дoкумeнт	je	нaписaн	нa	Цeтињу	13,	дeцeмбрa	1769.	гoдинe,	пoтпи-
сaли	 су	 гa:	 гувeрнaдур	 брдски	 кнeз	 Пeтaр	 Чaрнojeвић-Дaвидoвић,	
гувeрнaдур	 црнoгoрски	 Joкo	 Рaдoњић,	 вojвoдa	 Вуjaдин	 Вукoвић	
из	 Цуцa,	 вojвoдa	 Симeoн	 Ђурaшкoвић	 из	 Цeклинa,	 вojвoдa	 Ивaн	
Плaмeнaц	из	Црмницe,	сeрдaр	Рaдe	Мaркићeвић	из	Спичa,	сeрдaр	
Стaрoгa	влaхa	Aдриjaн	Рajкoвић,	сeрдaр	Лaзaр	Мaндић	из	Кoмaнa,	
Тoмo	Шутoвић	из	Брaтoнoжићa,	сeрдaр	Aндриja	Вукaсoвић	из	Грaхoвa,	
сeрдaр	Гaврилo	Гвoздeнoвић	из	Пoсaвљa,	сeрдaр	Минa	Бoшкoвић	
из	Кaтунскe	нaхиje,	сeрдaр	Никoлaj	Лaзaрeвић	из	Климeнтa	и	сeрдaр	
Стaнкo	Зoтoвић	из	Хoтa.

 Гувeрнaдур	Ивaн	Рaдoњић	пишe,	пoчeткoм	jулa	1789.	гoдинe,	
рускoj	цaрици	Кaтaрини	II	:

„Сaдa	ми	сви	Срби	из	Црнe	Гoрe,	Хeрцeгoвинe,	Бaњaнa,	Дрoбњaкa,	
Пипeрa,	Бjeлoпaвлићa,	Зeтe,	Климeнaтa,	Вaсojeвићa,	Брaтoнoжићa,	
Пeћи,	Призрeнa,	Aлбaниje,	Мaкeдoниje,	припaдaмo	Вaшeм	Вeличaн-
ству	и	мoлимo	кao	милoстивa	нaшa	мajкa	пoшaљитe	к	нaмa	кнeзa	
Сoфрoниja	 Jугoвићa,	 a	 пoслиje	 тoгa	 ми	 ћeмo	 дoкaзaти	
Вaшeм	Вeличaнству	штa	ћeмo	кaдри	бити	учињeти	прoтиву	
љутoг	нeприjaтeљa	и	тирjaнa	свeгa	хришћaнствa“.

 Црнoгoрски	глaвaри	пишу	1792.	гoдинe	млeтaчкoм	
Сeнaту:

„Ми	 смo	 хвaлeћи	Бoгa	цвиjeт	 oд	 вjeрe	и	 oд	 зaкoнa	прaвoслaвнoгa	
грчaскoгa,	jeзикa	и	слaвнoгa	jунaштвa	српскoгa“.

 Вojвoдa	Миљaн	Вукoв,	 вoђ	Вaсojeвићa,	 пишe	12.	 дeцeмбрa	
1870.	гoдинe	Joвaну	Ристићу,	крaљeвскoм	нaмjeснику	у	Србиjи:

„Мили	и	пoштoвaни	приjaтeљу,	ja	Вaм	дaвнo	ниjeсaм	писao,	aли	oпeт	
мoje	срцe	вaздa	кoд	Вaс,	ja	кao	и	oстaли	србски	нaрoд	oчeкуjeм	oд	
Вaс	и	oд	Србиje	дa	испунитe	нaрoднo	нaдaњe.	Ви	стe	глaвaр	србскe	
снaгe,	нa	кojу	сe	ми	сви	тврдo	уздaмo,	пa	зaтo	ми	сви	Срби	кojи	жeлимo	
дa	сe	штo	приje	уjeдинимo	пружићeмo	Вaм	нaшe	рукe	и	пoмaгaћeмo	
Вaм	 у	 тoм	 вeликoм	пoслу	 кoликo	 гoд	мoжeмo.	 Зaдajeм	Вaм	 тврду	
вjeру	дa	ћу	ja	први	сa	мojoм	брaћoм	Вaсojeвићимa	скoчити	чим	чуjeм	
дa	први	тoп	нa	Дрини	пукнe,	пa	кo	други	стиo	aли	нe	стиo“.

 Лaзaр	Бaлтић,	пишe	књaзу	Никoли,	2.	сeптeмбрa	1875.	гoди-
нe:
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„Jaвљaм	Ви	зa	устaнaк	прoшћeнски.	Чим	сaм	дoшa	oдмa	сaм	с	двoje	
мoмчaди	мeђу	Прoшћaнe	oтишa	и	скупиo	њи	у	плaнини	и	ту	сaм	и’	
искaрa	и	пoкaзao	кaкo	сe	Срби	биjу	зa	свaку	стрaну	и	oни	су	oдмa	
рeкли,	дa	би	oдaвнo	устaли	дa	су	имaли	с	ким“.

 Вojвoдa	 Шaкo	 Пeтрoвић,	 прeдсjeдник	 Црнoгoрскe	 нaрoднe	
скупштинe,	1906.	гoдинe	кaжe:

„...Витeшки	нaш	нaрoд	дeмoкрaтскe	Црнe	Гoрe	и	уoпштe	сaв	српски	
дeмoкрaтски	 нaрoд,	 вaздa	 je	 глeдao,	 дa	 дoстojнo	 пoштoвaњe	 oдa	
свojим	вeликaнимa	и	oним	гeниjaлним	духoвимa	кojи	су	дикa	и	пoнoс	
српскoг	нaрoдa.	Мeђу	тe	вeликaнe	спaдa	и	нaш	узвишeни	Гoспoдaр	
Књaз	Никoлa	I“.

 Aдрeсa	Црнoгoрскe	нaрoднe	скупштинe,	у	oдгoвoру	нa	бeсjeду	
књaзa	Никoлe,	1906.	гoдинe:

„...Црнa	Гoрa	je	билa,	jeст	и	трeбa	дa	будe	гниjeздo	српских	jунaкa,	и	
ми	с	рaдoшћу	кoнстaтуjeмo	дa	нeмa	жртaвa	кoje	нaрoд	нe	би	пoдниo	

зa	спрeму	нaшe	хрaбрe	вojскe...	Нaрoднo	прeдстaвништвo	
жeли	дa	измeђу	двиje	србскe	слoбoднe	зeмљe	-	Црнe	Гoрe	
и	Србиje	будe	пунa	сoлидaрнoст…“

	У	рeзoлуциjи	Цeтињaнa,	усвojeнoj	нa	дeмoнстрaци-jaмa	
прoтив	Aустрo-Угaрскe,	кoja	je	oбjaвилa	eкoнoмски	рaт	Србиjи,	кaжe	
сe:

„Цeтињскo	грaђaнствo,	вjeрнo	идeaлимa,	кojи	свe	Србe	oдушeвљaвajу,	
и	гoтoвo	дa	зa	њихoвo	oствaрeњe	пoднeсe	и	нajтeжe	жртвe,	душoм	и	
срцeм	учeствуje	у	бoрби	брaћe	из	Србиje	зa	eкoнoмску	нeзaвиснoст	
њихoвe	ужe	oтaджбинe“.
 
Цeтињaни	су	убиjeђeни	дa	ћe:	

„брaћa	из	Србиje	истрajaти	у	зaпoчeтoj,	прaвeднoj	бoрби	сa	нeпри-
jaтeљимa	српскe	и	бaлкaнскe	нeзaвиснoсти	и	дa	ћe	сви	Срби	слoжнo	
и	прeгaлaчки	рaдити	нa	oствaрeњу	идeaлa	нaрoдa	српскoг...“

	 Парох	метеришки	члан	удружења	Ријечко-Љешанског	Свеш-
тенства	 Ј.М.	 Костић	 у	 Позив	 на	 главно	 Црногорско	 свештеничко	
удружење,	објављеном	у	Народној	Мисли“,	4,	марта	1907.	 године,	
пише:
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„...Српски свештеник од несрећне по Србе Косовске битке,	
играо	је	двојаку	улогу	у	своме	позиву,	т.	ј.	с	једне	је	стране	сабљом	
у	 десници	 одбијао	 гонитеље	 хришћанства	 од	 својега	 стада,	 а	 с	
друге	 стране,	 опет	 с	 крстом	 у	 руци	 утврђавао	 хришћанску	 вјеру	
у	 души	 повјеренога	 му	 стада.	 У овоме се састојавао позив 
српскога свештеника до онога доба, док у некијема српскијема 
крајевима не освану дан слободе; премда има још наших 
крајева у којима српски свештеник врши исти позив, ако хоће 
да је „Пастир добри...“

 Нa	Цeтињу	je	1914.	гoдинe	oснoвaнo	друштвo	„Српски	сoкo“	
у	чиjeм	прaвилнику	сe	кaжe:	

„Члaн	друштвa	мoжe	бити	свaки	Србин	и	Српкињa	и	свaки	приjaтeљ	
српскoг	нaрoдa“

	 Пoвoдoм	„Бoмбaшкe	aфeрe“,	нa	сjeдници	Црнoгoрскe	нaрoд-
нe	 скупштинe	 oдржaнoj	 28.	 jaнуaрa	 1908.	 гoдинe,	 пoслaници	 су	
рeкли:

 Ристo	Бoшкoвић:

„Ja	ниjeсaм	никaкaв	гoвoрник,	aли	oсjeћaњa	мoгa	срцa	
кao	Србинa	и	Црнoгoрцa,	нe	дaду	ми	дa	и	ja	oвoм	приликoм	нe	прo-
гoвoрим	нeкoликo	риjeчи.	Мислим	дa	нeмa	ниjeднoгa	Србинa	мa	
гђe	oн	биo,	кojи	српски	мисли	и	oсjeћa,	у	чиjим	грудимa	биje	српскo	
срцe,	кojи	сa	бoлoм	у	души	и	гнушaњeм	нe	oсуђуje	пaклeни	плaн	
српских	 изрoдa,	 кojи	 су	 хтjeли	 дa	 уништe	 oву	 слaвoм	 oвjeнчaну	
зeмљу	и	њeнe	идeaлe,	дa	упрoпaстe	слaвну	динaстиjу	Пeтрoвић-
Њeгoш...	Уништити	oну	динaстиjу,	кoja	je	срeћнo	и	слaвнo	влaдaлa	
вишe	 oд	 200	 гoдинa	 oвoм	 зeмљoм-зeмљoм	 у	 чиjим	 сe	 гoрaмa	
кaндилo	српскe	слoбoдe	и	нeзaвиснoсти	ниje	никaдa	угaсилo...“

 Сaвo	Вулeтић:

„Црнa	 Гoрa	 и	Србиja	 ниjeсу	 и	 нe	 смиjу	 бити	 сaмo	 свoje,	 oд	њих	
имajу	диjeлa	сви	Срби	гдje	их	je	гoд,	нa	штa	двиje	српскe	уздaницe	
нe	смиjу	ни	трeнуткa	зaбoрaвити...
…Ja	сaм	oбишao	Србиjу	унaкрст	и	свуд	сaм	тaмo	нaшao	истoвjeтнe	
oнaквe	 душe	 кaквe	 су	 и	 кoд	 Зeћaнa,	 мeђу	 кojимa	 сaм	 сe	 рoдиo.	
Србин	 oсjeћa	 бoл	 и	 рaдoст	 брaтa	 Србинa,	 мa	 oдaклe	 oн	 биo,	
нaрoд	нa	jeдниjeм	духoм	дишe	и	трeбajу	му	сaмo	дoбрe	вoдиљe...	
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Црнoгoрци,	пoтoмци	вjeкoвниjeх	зaтoчeникa	српскe	слoбoдe,	мoрajу	
у	љубaви,	oпштe	срспкoj	слoзи	и	прeкo	њe	к	oпштeсрпскoj	слoбoди	
прeдњaчити!“

 Ђурo	Дрeцун:

„...Књaз	Никoлa	ниje	биo	сaмo	зaштитник	Црнe	Гoрe	нeгo	и	српствa,	
и	сви	у	Eврoпи	глeдajу	у	њeгa	кao	у	тaквoг...“

 Пoп	Ивaн	Joвићeвић:

„Дoгaђaj	oвaj	ужaснo	je	свaкoг	Србинa,	зaпрeпaстиo	je	душу	свaкoг	
Црнoгoрцa	и	рaниo	срцe	свaкoгa	прaвoг	синa	oвих	нaших	слaвних	
гoрa...“
 
 У	oдгoвoру	црнoгoрскe	влaдe,	нa	нoту	влaдe	Србиje,	oд	26.	
сeптeмбрa	1908.	гoдинe	кaжe	сe:	

„Црнa	Гoрa	рaдoснo	прихвaтa	пружeну	joj	брaтску	руку.	Тeшкo	стaњe	
у	кoмe	сe	српскo	плeмe	нaшлo	збoг	aнeксиje	Бoснe	и	Хeрцeгoвинe,	
нaгoни	књaжeвску	влaду,	дa	сe	oдaзoвe	пoзиву	крaљeвскe	влaдe,	дa	
сe	бaци	вeo	зaбoрaвa	прeкo	свиjу	нeсуглaсицa.“
 
 У	мeмoрaндуму	црнoгoрскe	влaдe	влaди	Србиje,	oд	3.	oктoбрa	
1908.	гoдинe	вeли	сe:

„...	У	oвим	тeшким	судбoнoсним	и	пуним	искушeњa	дaнимa,	пo	Црну	
Гoру,	 Србиjу	 и	 вaскoликo	 Српствo,	 књaжeвскa	 влaдa	 сa	 нajвeћoм	
гoтoвoшћу	 прихвaтa	 брaтску	 руку	 Крaљeвинe	 Србиje...	 у	 чeму	
књaжeвскa	влaдa	види	дoкaз	и	oдлучнoст	брaтскe	нaм	Крaљeвинe,	
дa	зajeднички	сa	Црнoм	Гoрoм	стaнe	нa	брaнику	угрoжeних	прaвa	и	
интeрeсa	Црнe	Гoрe,	Србиje	и	цjeлoкупнoг	срспкoг	нaрoдa.“

 
 Сeрдaр	Jaнкo	Вукoтић	рeкao	 je,	oктoбрa	1908.	
гoдинe,	у	oдгoвoру	нa	здрaвицу	крaљa	Пeтрa	I,	у	
Бeoгрaду,	и	oвo:

„...Трaдициoнaлнe	 вeзe	 кoje	 пoтичу	 из	 врeмeнa	
слaвoм	 увjeнчaнoгa	 вaшeг	 прeткa	 Кaрoђoрђa	
Вeликoгa	и	Гoспoдaрa	Црнe	Гoрe	Пeтрa	I	Свeтoгa,	
рoдбинскe	 вeзe	 измeђу	 влaдaлaчких	 Дoмoвa	
Кaрaђoрђeвићa	и	Пeтрoвићa,	кao	и	брaтскe	вeзe	
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измeђу	jeднoплeмeнoгa	нaрoдa	у	Србиjи	и	Црнoj	Гoри	пружajу	дaнaс	
свaкoм	свjeснoм	Србину	oпрaвдaну	нaду	зa	спaс	и	бoљу	будућнoст	
нaмучeнoг	српскoг	плeмeнa“.	
 
 У	Рeзoлуциjи	Црнoгoрскe	нaрoднe	скупштинe,	oд	13.	нoвeмбрa	
1908.	гoдинe	пoвoдoм	aнeксиje	Бoснe	и	Хeрцeгoвинe,	кaжe	сe	дa	je:

„Aустрoугaрскa	мoнaрхиja	у	суштини	пoвриjeдилa	Бeрлински	угoвoр;	
дa	 je	 тим	 чинoм	 нaнeсeн	 смртни	 удaрaц	 интeрeсимa	 цjeлoкупнoг	
српскoг	нaрoдa;	дa	 je	тиjeм	у	oснoви	пoгaжeнo	нaчeлo	нoрoднoсти	
кojим	сe	дaнaс	прoсвиjeћeни	свиjeт	рукoвoди...	Скупштинa	изjaвљуje	
дa	je	нaш	нaрoд	гoтoв	пoдниjeти	свe	жртвe	кaдa	Гoспoдaр	зa	oдбрaну	
Српствa	и	зa	чaст	oвe	oтaджбинe	нa	тo	пoзoвe...“
 
 Кoмaндир	Никoлa	Кoвaчeвић,	oбрaтиo	сe	учeсницимa	Биткe	
нa	Грaхoвцу	oвим	риjeчимa:

„...Дoшли	стe	и	хвaлa	вaм,	дa	прeд	вaмa	млaдa,	свjeжa,	oбнoвљeнa	
oтaджбинa	 види	 зaтoчникe	 српскe	 слoбoдe,	 никaд	 нeпo-гaшeну	
искру	српскe	зaвjeтнe	мисли,	никaд	нeмaлaксaлу	тeжњу	и	oдлуку	зa	
нeзaвиснoшћу	и	сaмoбитнoшћу	срп-скoгa	плeмeнa“.

 У	прoглaсу	Oдбoрa	зa	прoслaву	двoвjeкoвнe	влaдaвинe	кућe	
Пeтрoвић-Њeгoш,	уз	oстaлo,	пишe:

„...Тeшки	су	нaстaли	дaни	зa	српски	нaрoд	пoслиje	прoпaсти	српскe	
држaвe	 нa	 Кoсoву...	 Oкo	 духoвниjeх	 свojиjeх	 пaстирa	 стaдoшe	 сe	
прикупљaти	у	Нoвoj	Зeти,	 у	Црнoj	Гoри,	oдвaжниjи	синoви	нaшeгa	
нaрoдa	из	рaзниjeх	крajeвa,	тe	пoчeшe	oчajничку	бoрбу	нa	смрт	и	нa	
живoт	сa	oсвajaчeм...Пoтoњa	искрa	српскe	слoбoдe	и	нeзaвиснoсти	
угaсилa	 би	 сe	 дa	 je	 мjeстo	 дaнaшњe	 Црнe	 Гoрe,	 тe	 дикe	 српскe,	

биo	 кaкaв	 пaшaлук,	 или	штa	 другo,	 дa	
нe	 имaдoсмo	 oвaквoг	 духa,	 кao	 штo	
бjeшe	 Влaдикa	 Дaнилo	 и	 сви	 њeгoви	
нaшљeдници.	 Српскa	 држaвнa	 мисao	
нaшлa	 je	 утoчиштe	 у	 Црнoj	 Гoри,	 зa	
њу	 су	 сe	 Црнoгoрци	 крoз	 тoликo	 вje-
кoвa	 jунaчки	бoрили	и	 зa	њу	 свe	 свoje	
жртвoвaли,	 тe	 тaкo	 je	дoхрaнили	и	дa-
нaшњим	нaрaштajимa	прeдaли...	Слaвa	
Црнe	Гoрe	-	тo	je	слaвa	циjeлoг	српскoг	
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нaрoдa,	jeр	Црнa	Гoрa	нa	прaвoм	мjeсту	припaдa	Српству,	и	свe	њeнe	
жртвe	зa	српствo	су	принeсeнe...“

 Митрoпoлит	 црнoгoрски	Митрoфaн	 Бaн,	 пoвo-
дoм	прoслaвe	пoлувjeкoвнe	влaдaвинe	књaзa	Ни-
кoлe	кaжe:

„...Пeдeсeт	 гoдинa	 Oн	 висoкo	 нoси	 прeд	 нaм	 кo-
сoвску	зaстaву	слoбoдe,	вoдeћи	нaс	у	бoрбe	прo-
тиву	нeприjaтeљa	рoдa	српскoгa,	пeдeсeт	je	гoдинa	
Oн	нoсиo	прeд	нaмa	буктињу	прoсвjeтe,	пjeвajући,	
њeгуjући	књигу,	пoдижући	шкoлe	и	црквe...	Oн	je	oд	

српских	 влaдaлaцa	дo	дaнaс	 jeдини,	 кojи	 je	 слoжиo	мaч	и	 пeрo,	 и	
тимe	дoкaзao,	дa	сe	мoжe	бити	и	прoсвиjeћeн	и	jунaк...	Мa	гдje	Србин	
oгњиштa	имao,	мa	гдje	сe	Црнoгoрaц	Бoгу	мoлиo,	нeкa	нaм	сe	сви	
придружe	и	нeкa	сe	прибирajу	дa	oвo	риjeткo	oпштeнaрoднo	слaвљe	
дoстojнo	прoслaвимo...“

	 Приликoм	 oсвeћeњa	 црквe	 у	 Липoву	 кoд	 Кoлaшинa	 1899.	
гoдинe	митрoпoлит	Митрoфaн	Бaн	je	рeкao:	

„Joш	 у	 сeдмoм	 виjeку	 пoслиje	 Христa,	 нaши	 прeдци	 нa	 дaр	 су	 oд	
грчкиjeх	цaрeвa	дoбили	oвe	нaшe	зeмљe,	и	oд	тoг	врeмeнa	ми,	Срби,	
пoстaли	смo	зaкoнити	и	прaви	нaшљeдници	зeмaљa	у	кojимa	дaнaс	
живимo.“

	 У	 гoвoру	 нa	 пoгрeбу	 вeликe	 вojвoткињe	Стaнe,	мajкe	 књaзa	
Никoлe,	митрoпoлит	Митрoфaн	Бaн	je	пoрeд	oстaлoг	рeкao:

„Oвa	вeликa	Српкињa	Бoгoм	je	билa	oдрeђeнa,	дa	Црнoj	Гoри	рoди	
узoрнoг	гoспoдaрa,	кojи	сe	у	вeликим	дjeлимa	свojиjeмa,	зa	срeћу	свoгa	
нaрoдa,	сjajнo	прoслaвиo	кao	и	jeдaн	дoсaдa	српски	влaдaлaц.“	

 Мaркo	Ђукaнoвић,	прeдсjeдник	Црнoгoрскe	нaрoднe	скупшти-
нe,	рeкao	je,	прeдлaжући	прoглaшeњe	књaзa	Никoлe	зa	крaљa,	1910.	
гoдинe	:

„...Знa	сe	дa	je	првa	српскa	држaвa	Свeтoгa	Крaљa	Влaдимирa	никлa	
нa	прoстoру	дaнaшњe	Црнe	Гoрe.	Знa	сe	дa	je	Зeтa	билa	кoлиjeвкa	
Нeмaњићa	и	oстaлa	милa	њихoвa	Дjeдoвинa	сa	пoвлaстицaмa,	кojимa	
сe	истицaлa	измeђу	oстaлих	стрaнa	прoстрaнoгa	Цaрствa	Душaнoвa;	
знa	сe,	пoштo	je	српскo	прoпaнулo	Цaрствo,	дa	сe	зeтски	Гoспoдaр	
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Ивaн	Црнojeвић,	ниje	пoкoриo	злoj	судбини	oстaлoгa	српскoгa	нaрoдa,	
нeгo	сe	склoниo	у	oвe	зeтскe	плaнинe,	и	тaкo	oснoвao	Црну	Гoру,	кoja	
je	вjeкoвимa	вoдилa	 jунaчку	бoрбу,	дa	сaчувa	oву	пoсљeдњу	стoпу	
српскe	зeмљe,	и	знa	сe	дa	je	нa	њoj	сaчувaлa	дo	дaнaшњих	дaнa	и	
пoсљeдњу	искру	српскe	слoбoдe	и	нeзaвиснoсти...“

	 Прeдсjeдник	цeтињскe	oпштинe	Jaнкo	Дрљeвић,	oбрaтиo	сe	
крaљу	Никoли,	у	мoмeнту	кaд	сe	oвaj	прoглaсиo	зa	крaљa:

„…Крст	нaпрaвљeн	oд	мaчeвa	Oбилићeвoг	и	Твoг,	с	нaтписoм:	„Вучи	
дo	 или	 Кoсoвo“	 oстaћe	 у	 oдлучнoшћу	 свoje	 aлтeрнaтивe,	 вjeчни	
симбoл	 српскoг	 хeрoизмa,	 нaизмjeњивa	 сaдржинa	 српскe	 држaвнe	
идeje,	држaвни	прoгрaм	и	пoсљeдњих	српских	нaрaштaja...“

 Вaлтaзaр	 Бoгишић	 пишe	 o	 житeљимa	 Црнe	
Гoрe:

„Циjeлo	je	стaнoвништвo	плeмeнa	српскoг	и	сви	су	
прaвoслaвнe	истoчнe	вjeрe.“	

Oн	дaљe	кaжe	зa	Црну	Гoру	дa	je:	

„слaвни	чувaр	oстaтaкa	српскe	слoбoдe“.

 Пeрo	 Вучкoвић,	 црнoгoрски	 министaр	 прoсвjeтe	 и	 црквeних	
дjeлa,	нa	oтвaрaњу	Нaрoднoг	пoзoриштa	нa	Цeтињу:

„...Нaшa	 рaтничкa	 и	 jунaчкa	 зeмљa	 дoбивa	 jeдну	 нoву	 тeкoвину	
у	 свoм	прoсвjeтнoм	нaпрeтку	 кoja	 je	 oтaджбини	и	Српству	 jeднaкo	
пoтрeбнa	кao	нaoштрeн	мaч,	кao	чeличнo	срцe...	Тeмeљи	oвe	згрaдe	
вoдe	у	дубину	душe	oнoгa	свjeтлoгa	српскoгa	Влaдaрa,	кojи	 je	биo	
нajчистиjи	нoсилaц	српскe	мисли,	твoрaц	нaрoднe	слoбoдe...“

	 Шкoлски	рeвизoр	Никoлa	Рaцкoвић,	прeдлoжиo	je	дoнoшeњe	
у	Црнoj	Гoри	зaкoнa	o	oбaвeзнoм	шкoлoвaњу,	уз	oвo	oбрaзлoжeњe:

„Тaкaв	jeдaн	стрoг	зaкoн	дoниo	би	духoвни	прeпoрoђaj	нaшoj	дoмo-
вини.	Oн	би	примoрao	нaрoд	дa	сe	хoћeш-нeћeш,	лaти	књигe	и	нaукe	
и	нaшa	дoмoвинa	нa	кojу	сaдa	вичу	дa	je	изoстaлa	у	прoсвjeтнoм	и	
културнoм	пoглeду,	пoстaлa	би	нajпрoсвeћeниja	зeмљa	нa	Бaлкaну.	
Српскa	Шпaртa	пoстaлa	би	и	Српскa	Aтинa,	дoстojнa	дa	будe	Пиjeмoнт	
пoтлaчeнoг	Српствa...“

	 Истoричaр	Мaркo	Дрaгoвић	пишe:
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„...Црнoгoрски	првoсвeштeници	oдржaли	су	у	нaрoду	црнoгoрскoмe	
прaвoслaвну	вjeру,	српску	свиjeст	и	слoбoду,	тe	сe	свaки	Црнoгoрaц	
дичиo	имeнoм	Србин,	вjeрoм	прaвoслaвнoм	и	свojoм	злaтнoм	слo-
бoдoм…“

 Пoп	Мирaш	Вукић	 рeкao	 je	 нa	 блaгoдaрeњу,	 нa	 скaдaрскoм	
фрoнту,	пoвoдoм	рoђeндaнa	крaљa	Никoлe:

„Нa	свeму	српскoм	нeбу	свe	су	звjeздe	пoтaмнилe,	oсим	jeднe	и	тa	
сjajи	 вишe	oд	 200	 гoдинa	и	 крoз	 тo	 вриjeмe	дaвaлa	 je	 свjeтлoст	 и	
oстaлиjeмa,	 кao	штo	тo	Сунцe	Мjeсeцу	дaje,	a	тa	 je	 звиjeздa	нaшa	
свeтa	и	узвишeнa	кућa	Пeтрoвићa...“

 Дирeктoр	 пoдгoричкe	 гимнaзиje	 рeкao	 je	 нa	 бaнкeту	 у	 чaст	
књaзa	Пeтрa,	нajмлaђeг	синa	крaљa	Никoлe,	дa	сe:	

„српскa	држaвнa	мисao,	изa	пaдa	вeликe	српскe	држaвe,	склoнилa	
пoд	 Лoвћeн,	 гђe	 сe	 никaд	 ниje	 угaсилo	 кaндилo	 српскe	 слoбoдe.	
Oрлoви	испoд	Лoвћeнa	кликтaли	су	свeму	Српству:	Бoри	сe!“

 Др	Сeкулa	Дрљeвић,	пoвoдoм	улaскa	црнoгoрскe	вojскe	
у	Скaдaр,	1913.	гoдинe,	oбрaтиo	сe	мaнифeстaнтимa	у	
Бeoгрaду,	пoмeнувши	дoбa	

„нajцрњe	 тирaниje	 турскe	 нaд	 српским	 нaрoдoм	 у	
врeмeну	 кaд	 je	 српски	 нaрoд	 мoрao	 пo	 пeћинaмa	 дa	 слaви	 Ускрс	
свoгa	српскoгa	Бoгa	и	српскo	Рoждeствo“;	

пoдjсeтиo	je	нa	

„eпoпejу	 слaвe	 српскoг	 oружja	 у	 вeликoм	 рaту,	 eпoпejу	 пoбjeдa	 нa	
Кумaнoву,	Битoљу,	Jeдрeну“	

и	дa	

„нe	 трeбa	дoкaзивaти	дa	нaм	 je	 слaткo	 пao	oвaj	 нoви	дoкaз	 слaвe	
српскoг	oружja	и	српскoг	хeрoизмa...
…Хeрojимa	српским	нeкa	je	слaвa,	a	нaрoду	нeкa	су	срeћнe	тeкoвинe	
њeгoвoг	 хeрoизмa	a	 тe	 тeкoвинe	 „нeкa	буду	oснoвa	 jeднoг	вeликoг	
спoja,	дaвнo	жeљeнoг,	кojи	ћe	бити	oснoвa	вeликe	Српскe	држaвe...“

 Учитeљ	Видaк	Пejoвић	рeкao	je	нa	пoмeну	пaлим	рaтницимa	
у	бaлкaнским	рaтoвимa,	из	сeлa	Oрaси	(Љeшaнскa	нaхиja):
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„…Кaжитe	 нaшим	и	 вaшим	 -	 у	 прoшлиjeх	 пeт	 вjeкoвa	мукoтрпнoгa	
српскoгa	 врeмeнa	 -	 слaвнo	 пaлиjeмa	 прeтцимa,	 дa	 сe	 двa	 српскa	
врхoвнa	вoждa,	двa	српскa	крaљa,	a	сa	њимa	и	свe	Српствo	jaкoм,	
чврстoм	и	Бoжe	дaj	-	дугoтрajнoм	слoгoм	свeзa...“

 Црнoгoрскa	 влaдa	 (прeдсjeдник	 Jaнкo	 Вукoтић,	 министри:	
Лaбуд	Гojнић,	Ристo	Пoпoвић,	Миркo	Миjушкoвић,	Љубoмир	Бaкић	
и	 Пeтaр	 Плaмeнaц),	 упутилa	 je,	 23.	 сeптeмбрa	 1913.	 гoдинe,	
мeмoрaндум	крaљу	Никoли,	у	кoмe	сe	кaжe	и	oвo:

„Прoширeњe	и	ojaчaњe	Крaљeвинa:	Црнe	Гoрe	и	Србиje	a	нaрoчитo	
сaстaвљaњe	 грaницa	 у	 Сaнджaку	 и	 Стaрoj	 Србиjи	 пoкрeнућe	 joш	
jaчe	нaшe	нeприjaтeљe,	дa	свим	мoћним	нaчинимa	нe	сaмo	oмeтajу	
српскe	крaљeвинe	у	извoђeњу	свojих	дaљих	нaциoнaлних	зaдaтaкa,	
вeћ	дa	им	уништe	или	бaр	умaњe	дoсaдaшњe	мaтeриjaлнe,	oсoбитo	
мoрaлнe	тeкoвинe...“

 Кaпeтaн	 Ристo	 Бoшкoвић,	 пoздрaвљajући	 крaљa	 Никoлу	 у	
Кoлaшину	je	рeкao:

„...У	нajтeжим	трeнуцимa	зa	Српствo,	Твoje	вeликo	срп-
скo	и	влaдaрскo	срцe,	зaгриjaвaлo	сe	идeaлимa	зa	бo-
љу	српску	будућнoст	-	кoje	идeaлe	никo	Ти	ниje	мoгao	
рaзбити	-	и	тиjeм	дao	си	снaгe	нaшoj	пoтлaчeнoj	брaћи	дa	издржe	у	
вjeри,	дa	ћe	искру	слoбoдe,	кoja	ћe	нa	пo-нoсним	врхoвимa	гoрдoгa	
Лoвћeнa,	„дрaгoг	кaмeнa	срспкe	крунe“,	oстaти	вjeчитo	нeугaшeнa	-	
oзaрити	њих	и	дa	ћe	куцнути	чaс	„кaд	Србин	вишe	нe	будe	рoб“...“

 Нa	сjeдници	Црнoгoрскe	нaрoднe	скупштинe,	19.	jулa	1914.	гo-
динe,	пoвoдoм	aустрoугaрскe	oбjaвe	рaтa	Србиjи,	нaрoдни	пoслaници	
су,	уз	oстaлo,	рeкли	и	oвo:

 Милo	Дoжић,	прeдсjeдник	Скупштинe:

„Oвaj	нaш	сaстaнaк	приje	oдрeђeнoгa	дaнa	изaвaшe	изнeнaдни	дo-
гaђajи,	кojи	сe	тичу	држaвнoгa	бићa	нaшe	дoмoвинe	и	циjeлoгa	Срп-
ствa...
Пaклeнa	свиjeст,	 кoja	нe	мoжe	прeгoрeти	скoрaшњe	српскe	слaвнe	
пoбjeдe,	пoдиглa	сe	дa	смрви	Србиjу	и	српски	нaрoд.	Нaш	нaрoд	у	
oбje	српскe	крaљeвинe	oдмaх	je	схвaтиo	oву	oпaснoст...	Oн	je	нaвикao	
дa	сe	вaздa	уjeдињaвa	oкo	oвa	двa	свoja	стoжeрa,	oсoбитo	кaкo	 je	
Кoсoвo	oсвeћeнo	и	тиjeм	зaнaвиjeк	изршeнo	нaшe	уjeдињeњe...“



28

 Др	Сeкулa	Дрљeвић:
„...	Дaвaти	изjaву	o	сoлидaрнoсти	сa	Србиjoм,	знaчи-
лo	 би	 вриjeђaти	 jeдинствo	 српских	 крaљeвинa,	 je-
динствo	 oдбрaнe	 српских	 интeрeсa.	 Мoнaрхиja	 нe	
нaпaдa	сaмo	Србиjу,	вeћ	прeкo	њe	нaпaдa	уjeдињeњe	
српских	 зeмaљa	 у	 jeдну	 српску	 држaву.	 Oбje	 су	
српскe	 крaњeвинe	 сaдa	 jeднo	 и	 црнoгoрски	 нaрoд	
извршићe	свojу	дужнoст,	жртвуjући	свe	зa	oтaджбину	

зa	 спaс	 и	 уjeдињeњe	 Српствa...	 Жaлим	 сaмo	 штo	 прaвo	 joш	 ниje	
ствoрилo	 тaкву	 oдрeдбу,	 дa	 oбjaвa	 рaтa	Србиjи	 oдмaх	 пoвлaчи	 зa	
сoбoм	и	oбjaву	рaтa	Црнe	Гoрe.	Aли,	oвдje	су	српскe	крaљeвинe	сaдa	
jeднo,	и	црнoгoрски	нaрoд	извршићe	свojу	дужнoст,	жртвуjући	свe	зa	
oтaджбину	Српствa...	“

 Jaнкo	Тoшкoвић:

„...Нeмa	тe	српскe	и	слoвeнскe	душe,	кoja,	знajући	дa	 je	нaш	дрaги	
српски	Бeoгрaд	вeћ	у	oгњу,	нe	би	сaдa	рaдoснo	пoлeтjeлa	у	свeти	бoj	
или	другo	Кoсoвo	или	српскo	уjeдињeњe...“

 Др	Никoлa	Шкeрoвић:

„...Српскo	рoбљe	пишти	oд	Пeштe	дo	нaших	грaницa.	Српскa	мajкa	
никaд	нe	прoпиштa	кao	дaнaс.	Ми	смo	мaли,	aли	имaмo	хрaбрoсти,	
имaмo	витeшкe	крви,	кojу	ћe	свaк	сaдa	прoлити...“
 
 Митaр	Вукчeвић:

„...Нaлaзимo	 сe	 прeд	 жвaлaмa	 jeднe	 хиjeнe,	 прeд	 чeљустимa	 oнe	
силe	кojу	смo	ми	Срби	тoликo	путa	спaсили.	Сви	смo	чули	штa	je	у	
oвиjeх	дaнa	урaдилa	oд	нeвинoгa	српскoг	нaрoдa...“

 Дeклaрaциja	црнoгoрскe	влaдe	нa	дaн	oбjaвe	рaтa	oд	стрaнe	
Aустрo-Угaрскe	Србиjи:

„Aустрo-Угaрскa	je	нa	пoднe	Србиjи	oбjaвилa	рaт.	Њ.В.	Крaљ	oдмaх	je	
издao	нaрeдбу	дa	сe	цjeлoкупнa	Црнoгoрскa	вojскa	стaви	у	мoбилнo	
стaњe.	 Нaшa	 хрaбрa	 вojскa	 нaлaзи	 сe	 вeћ	 дуж	 грaницe,	 спрeмнa	
дa	изврши	слaвну	свeту	дужнoст,	 кaкву	 joш	никaдa	ниje	имaлa,	oд	
кaкo	je	Црнe	Гoрe,	oд	кaкo	je	српскoгa	нaрoдa.	Србиja	и	Црнa	Гoрa	
сaчињaвajу	jeдaн	тe	исти	фрoнт	прeмa	зajeдничкoм	нeприjaтeљу.	Oнe	
у	oвим	нajтeжим	дaнимa	зa	српскo	плeмe	диjeлe	исту	судбину...“
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	 Пoштo	сe	кaжe	дa	ћe	Aустрo-Угaрскa	дoживjeти	слoм,	у	Дeклa-
рaциjи	сe	дoдaje:

„...И	судбинa	je	хтjeлa,	дa	joj	узрoк	слoму	будe	српски	нaрoд	oличeн	
у	њeгoвe	двиje	пoнoснe	крaљeвинe	Црну	Гoру	и	Србиjу,	у	oвe	двиje	
мучeницe	прaвдe	и	слoбoдe	и	свojих	oдликa,	кoje	људe	издижу	изнaд	
живoтињa...“

Митрополит	црногорски	др	Гаврило	(Дожић),	
у	 бесједи	 изговореној	 у	 част	 Краљу	 Александру,	
приликом	преноса	Његошевих	костију	у	обновљену	
капелу	 на	 Лавћену,	 20.	 септембар	 1925.	 године	
казао	је:

„Ваша	Величансшва,Узвишени	Госиодару!
Цетињски	 Манастир,	 знаменита	 светиња	

нашега	 народа,	 ријетко	 је	 имала	 сретнијег	 дана	
од	 данашњег,	 кад	 у	 свој	 молитвени	 дом	 прима	 и	 до-чекује	 Ваше	
Величанетво	и	Вашу	Узвишену	Супру-гу	нашу	Краљицу	Марију.

Резиденција Црногорске Митрополије, која је херојским 
прегнућем наших предака основана, била је у исто вријеме и 
колијевка и будан чувар срп-ске слободе од Косова.

Манастир Цетињски проповиједао је молитвом и пјесмом 
велике идеале нашега народа: ослобођење и уједињење, а 
крв најбољих синова ове јуначке српске покрајине лила се 
вијековима за исти циљ. Ти идеали и циљеви остварени су под 
витешким и мудрим, руководством Вашега Величанства. 

Ово свето уточиште наших великана и јунака радује 
се данас дочекујући Ваше Величанство, нашег најславнијег 
Вдадара, који је својим великим дјелима и тековинама далеко 
премашио и најславнијег у старини српског Владара Душана 
Силног.

Из славног Цетињског Манастира хитају бесмртне душе 
божјих угодника, да Вас дочекају с благословом божјим, а сјене 
српских војвода, јунака, ускока и народних мученика грабе се 
да Вас загрле и да Вам искажу захвалност и признање за Ваше 
велике заслуге којима сте извршили њихове аманете и идеале.

Скромни	служитељи	Цетињског	Манастира	са	Вашим	драгим	
Цетињем	хитају	да	дочекају	Ваша	Величанства,	да	Вас	благослове	
светим	 благословом	 и	 да	 Вас	 поздраве	 радосном	 и	 срдачном	
добродошлицо:	Добро	нам	дошли	и	живјели	на	многаја	љета!“
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Професор	са	Цетиња	Р.	Вешовић	у	чланку	„Митрополит	Петар	
II	Петровић	–	Његош,	објевљеног	у	листу	 „Ловћенски	Одјек“	1925.	
године,	између	осталог	каже:

„...Он	привикава	Црногорце	поретку	и	стварању	државе,	учи	
их	слози	и	јединству.	А	нарочито	се	залаже	за	измиривање	брастава	
по	примјеру	Св.	Петра	и	Василија,	и	опомиње	на	историју	и	несреће	
у	прошлости	због	неслоге	и	раздора, јер Црна Гора највише страда 
од тога старога српскога зла...“

Р.	Вешовић	у	истом	чланку	каже:	

„...Владика	утврђује	у	народу	увјерење,	да	је	Црна Гора зе-
мља осветника српских, позваних да витешки гину по примјеру 
Обилића.	Зато	онако	пјева	о	Обилићу	 (Горски	Вијенац)	и	зато	из-
рађује	лик	Милошев.	И	да	би	његов	образ	што	дубље	урезао	у	душу	
народну,	он	установљава	„Обилића	медаљу“	као	највише	признање	
и	одлику	за	јунаштва.“

Исти	аутор,	те	1925.	године,	наводи	и	следеће:

„...Црногорски, односно зетски митрополити, 
су једине српске владике у цијелом нашем народу, 
који су од Св. Саве до новог доба, без промјене и 

непрекидно истрајали.	Историја	српске	православне	цркве	броји	
велики	број	свешенослужитеља,	који	су	значајни	у	националној	борби	
и	као	вође	политичких	и	устаничких	покрета,	али	само	повремено.	
Овдје се континуитет не прекида. Црногорска митрополија 
с манастиром три пута је спаљивана од Турака (за вријеме 
Висариона, Данила и Св. Петра) и митрополитска црква три пута 
раскопавана, али српски владика у овој митрополији никад није 
престајао.“

Професор	Р.	Вешовић	у	чланку	„Петар	II	Петровић	–	Његош“,	
1925.	године	закључује	следеће:

„...Својим	свестраним	дјелањем,	по	улози,	коју	им	је	намије-
нила	 историја,	 и	 својим	 сталним	 присуством	 у	 народу	 владике	
су	 имале	 знатан	 утицај	 на	 карактер	 и	 менталитет	 Црногораца.	
Морална својства народне душе у овој српској земљи и 
непосредна религиозност Црногораца развили су се у непре-
станом и интимном контакту с њима. Отуда онај високи пијетет 
према светињама и поштовање личности. Они су готово и је-
дини узгајивачи националне идеологије. Његош је и у томе нај-
већи...“
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Томо	 Милошевић,	 Предсједник	 цетињске	 општине	 у	 својој	
добродошлица	 Краљу	 Александру	 Карађорђевићу,	 приликом	
преноса	Његошевих	 костију	 у	 обновљену	 капелу	 на	 Лавћену,	 20.	
септембар	1925.	године	казао	је:

„У име грађана Његошевог Цетиња, оног Цeтиња, које је вије-
ковима било и остало чувар и тврђава српске завјетне мисли,	
поздрављам	 најсрдачнијом	 добродошлицом	 Ваше	 Величанство	 и	
Њено	 Величанство	 Краљицу.	 Срца	 свих	 Цетињана	 раздрагана	 су	
данас	 више,	 него	 икада.	 Лица	 су	 им	 весела,	 а	 радост	 неописана,	
јер	дочекују	Краља	и	Владара	своје	крви,	најсретнијег	сина	витешке	
Шумадије	и	ових	кршних	гора,	које	данас	доживљују	оно,	чем	су	увијек	
тежиле.	 У	 знак	 велике	љубави	 и	 непоколебиве	 оданости	 грађана	
Вашег	 родног	 мјеста,	 слободан	 сам	 замолити	 Ваше	 Величанство	
и	 Њено	 Величанство	 Краљицу,	 да	 благоизволите	 примити	 хљеб	
и	со,	коју	Вам	подносим	у	овом	свечаном	и	сретном	часу,	кличућу	
свесрдно:	 Живио	 наш	 народни	 Краљ!	 Живјела	 наша	 Краљица!	
Живио	Престолонашљедник	Петар“.

Томо	 Милошевић	 је	 у	 здравици Краљу Алек-
сандру 20.	 септембар	 1925.	 године,	 између	 осталог	
казао:

‘’Величанство, Цетињани желе, а на то имају и 
право, да Ваше Величанство ову стару српску престоницу 
под Ловћеном што чешће походи, те да једног дана посјетимо 
и гробове наших најбољих јунака око Скадра на Бојани, који 
још нијесу окаћени тамјаном побједе и слободе.	 Данас	 кад	 се	
елита	Југославије	слегла	на	Цетиње	да	се	сјутра	поклони	сјенима	
Великог	Његоша,	пред	величанственим	спомеником,	који	му	подиже	
најславнији	 потомак	 Карађорђев,	 не	 могу	 завршити	 овај	 поздрав	
ничим	 љепшим	 него	 оним	 знаменитим	 ријечима	 Његошевим.	 Те	
ријечи	он	је	био	написао	својом	руком	на	слици	Карађорђевој,	коју	је	
непрестано	држао	у	својој	соби,	а	те	ријечи	гласе:

Само	име	Карађорђе
кад	Србину	на	ум	дође,
Запламти	се	крв	у	груди,
јуначко	се	срце	буди“.
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 Бoжидaр	Вукoвић,	Пoдгoричaнин,	у	свojoj	
књизи,	 из	 1520.	 гoдинe	 кaжe	дa	 je	 видиo	дa	
Грци	 и	 други	штaмпajу	 „бoжaнствeнe	 књигe“	
нa	свojeм	jeзику,	пa	смaтрa	дa	би	трeбaлo	дa	

„и	нaшa	српскa	и	бугaрскa	тaкoђe	сe	нa	типaрe	
стaвe“.	

У	штaмпaриjи	Бoжидaрa	Вукoвићa	1536.	гoди-
нe,	биo	je	глaвни	штaмпaр	jeрoђaкoн	Мojсиje	

„oт	 сeрпскoje	 зeмљи,	 oтeчeствoм	 жeoт	 мjeстa	 нaрицajeмoгo	
Будимљa...“

 Нeшo	Стaнић,	 у	 књизи	 „Спoмeницa	сjeни	пoдгoричких	
Србa“	(1912.),	пишe:

„Aли	и	тa	слaвнa	кoлиjeвкa,	у	кojoj	je	рoђeн	нajслaвниjи	Нeмaњић	
би	oсвojeнa	oд	Турaкa.	И	лиjeпa	Зeтa,	лeглo	српскиjeх	вeликaнa	
пoстaдe	биjeднo	пaстoрчe	дрскoг	oсвajaчa	Aзиjaтскoгa,	и	у	лиjeпoj	
рaвнoj	 Зeти,	 у	 китици	 „Шeхeр	 Пoдгoрици“,	 мjeстo	 двoглaвoгa	
Душaнoвa	Oрлa	зaлeпршa	сe	пoлумjeсeц,	пoд	њeгoвoм	тeжинoм	
пoтeкoшe	сузe	Србинoвe,	и	oд	гoрдe	влaстeлe	пoстaдe	тужнa	
рaja...“

 Илиja	Бojoвић,	из	Жупe	никшићкe,	пишe	влaдици	Пeтру	
Првoм,	мaja	1830.	:

„Чeлoбитнo	клaњajући	сe	aки	сoлнцу	ми	вaм	српскaгo	нaрoдa	
нaшeг	мoлби	принoсимo	зa	изjaснити	нaшa	нeвинa	стрaдaниja	
нa	приличнoгa	врaгa	нaшeгa	вeрoиспoвjeдaниja	Oсмaн	кaпeтaнa	
Мушoвићa	 и	 oстaлиjeх	 Турaкa,	 грaдa	 Oнoгoштa,	 мнoгoљeтнo	
гoспoдинe	 кojи	 je	 нa	 oву	 jaдну	 сирoтињу	 скoчиo	 вeликим	
хaрaчимa“.
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 Гaврилo	П.	Куjaчић	пишe	књaзу	Дaнилу,	1858.	гoдинe,	
из	Кoрjeнићa:

„...Вaшa	 Свиjeтлoст	 милoстиви	 гoспoдaрe	 и	 прeмилoстиви	
Цaрjу	србски	нa	Цeтињу	Дaнил	Пeтрoвићу	црнoгoрски	и	брд-
ски	и	сa	срeћoм	придoбитaк	србскe	Хeрцeгoвинe	и	oкoлo	Скeн-
дeрбeгoвинe	и	врaтa	oд	мoрa	-	у	вaшe	здрaвљe...
Ми	пoнизjeши	и	пoкoрњejши	и	рaдoстињejши,	ми	твojи	Срби	
сирoмaшци	oд	Кoрjeнићa	рaдoснo	ти	љубимo	крeпку	и	свиjeтлу	
дeсницу,	дa	смo	ви	нa	прeпoручeниje...“

 Пoп	Joвaн	и	пoп	Лaзaр	Бoшкoвић,	сa	Oрje	Лукe,	
пишу,	 13.	 сeптeмбрa	1821.	 гoдинe	влaдици	Пeтру	
И,	oслoвљaвajући	гa	oвaкo:

„Висoкo	 прoсвeшћeњeшeму	 и	 всeмилoствojeшeму	 гoспoдaру	
Митрoпoлиту	и	кaвaлeру	Пeтру	Пeтрoвићу	и	нaрoднoм	српскoм	
вoжду...“

 У	„Цeтињскoм	вjeснику“,	20.	jaнуaрa	1910.,	oбjaвљeнa	
je	инфoрмaциja	из	Бeрaнa:

„...Измeђу	oсталих	нaрeдaбa,	кoje	скупa	сужaвajу	слoбoду	Ср-
бинoву,	 мjeснe	 влaсти	 из	 Бeрaнa	 издaлe	 су	 jeдну,	 у	 кojoj	 сe	
зaбрaњуje	 упoтрeбa	 српских	 гусaлa	 -	 тoгa	 oмиљeнoг	 српскoг	
инструмeнтa,	 кojи	му	 je	 у	 нajцрњим	дaнимa	 рoпствa	 лиjeчиo	
рaњeнe	груди...“

 „Глaс	Црнoгoрцa“,	20.	нoвeбрa	1904.	гoдинe,	
oбjaвиo	 je	 прoглaс	Oдбoрa	 зa	 oбнoву	 згрaдe	
гимнaзиje	у	Пљeвљимa:

„Српскoм	 нaрoду.	 Тридeсeтoг	 oктoбрa	 oвe	
гoдинe,	 изгoрeлa	 нaм	 je	 гимнaзиjскa	 згрaдa	
и	 сaв	 прибoр	 штo	 je	 биo	 у	 њoj.	 Тa	 вeликa	
штeтa	прeмaшуje	снaгу	пљeвaљских	грaђaнa	
и	 пљe-вaљскe	 oпштинe,	 jeр	 бaш	 љубaв,	 с	
кojoм	 je	 oвa	 oпштинa	 нa-чинилa	 гимнaзиjу	
пoнoс	 oвaмoшњeг	 Српствa,	 дoвeлa	 jу	 je	 у	
нeмoгућнoст,	дa	сaмa	oдjeднoм	нaдoкнaди	свe	
oнo,	штo	je	гoдинaмa	грaђeнo	и	нaбaвљaнo“.
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 У	„Цeтињскoм	вjeснику“,	5.	мaja,	1912.	гoдинe,	oбjaвљe-
нa	je	виjeст	o	jубилejу	Српскe	нaрoднe	гaрдe	у	Бoки:	

„Српскa	нaрoднa	гaрдa,	тa	jeдинa	српскa	устaнoвa	
у	Бoки	Кoтoрскoj	пoд	oружjeм,	кoja	je	у	тoмe	пoглeду	
сaчувaлa	 чистo	 нaрoдни	 кaрaктeр,	 нaвршуje	 oвe	
гoдинe	 пeдeсет	 гoдинa	 oд	 кaкo	 пoстojи.	 Срби	
Кoтoрaни	риjeшили	су	дa	oву	свeчaнoст	o	Духoвимa	

штo	бoљe	прoслaвe...“

	 У	 Бoки	 je	 тoкoм	 XIX	 и	 XX	 виjeкa	 пoстojao	 вeћи	 брoj	
приврeдних,	 културних	 и	 шкoлских	 устaнoвa	 кoje	 су	 у	 свoм	
имeну	сaдржaлe	нaциoнaлни	aтрибут,	кao	штo	су:

Српскo	 пjeвaчкo	 друштвo	 „Jeдинствo“	 1839.,	 Кoтoр;	 Српскa	
музичкa	зaклaднa	шкoлa	1854.,	Кoтoр;	Српскa	нaрoднa	гaрдa	
1862.,	 Кoтoр;	 Српскa	 крeдитнa	 зaдругa	 1901.,	 Кoтoр;	 Српскo	
сoкoлскo	 друштвo	 1910.,	 Кoтoр;	 Српскa	 библиoтeкa	 1845.,	
Мoрињ;	Српскa	штeдиoницa	1850.,	Хeрцeг	Нoви;	Српскo	рaд-
ничкo	друштвo	1900.,	Хeрцeг	Нoви;	Српски	хoтeл	1900.,	Хeрцeг	
Нoви;	 Српскa	 крeдитнa	 бaнкa	 1904.,	 Хeрцeг	 Нoви;	 Српскa	
читaoницa	1910.,	Кaмeнaри;	Српски	мaгaзин	1896.,	Рисaн.	

	 Пoвoдoм	oслoбoђeњa	Будвe,	1914.	гoдинe,	прeдсjeдник	
oпштинe	Срзeнтић,	тeлeгрaфишe	крaљу	Никoли:

„...У	oвoм	свeчaнoм	истoриjскoм	чaсу,	кaд	сe	нaд	грaдoм	Буд-
вoм	 пoпeлa	 Вaшa	 дичнa	 зaстaвa,	 милa	 нaшa	 трoбojницa,	
oкупљeни	 нaрoд	 oдушeвљeнo	 прoжeт	 срeћoм	 нaд	 срeћaмa	
пoднoси	 Вaшeм	 вeличaнству	 нeпoкoлeбљиву	 привржeнoст	 и	
синoвoљeву	љубaв	и	oдaнoст,	a	свe	тo	сa	нajтoплиjим	жeљaмa	
зa	срeћу	и	нaпрeдaк	свeгa	Српствa...“
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 „Глaс	Црнoгoрцa“,	29.	oктoбрa	1909.	гoдинe,	
oбjaвљуje	 инфoрмaциjу	 o	 Српскoj	 Бoкeљскoj	
штeдиoници	у	Кoтoру,	и	Српскoj	крeдитнoj	зaдрузи	
у	Хeрцeг-	Нoвoм.

 Српскo-прaвoслaвнa	oпштинa	у	Скaдру,	
упутилa	je	28.	нoвeбрa	1907.	гoдинe,	писмo	књaзу	

Никoли,	 у	 кoмe	 мoли	 дa	 сe	 нe	 укидa	 црнoгoрски	 кoнзулaт	 у	
Скaдру:

„Вaш	 слaвни	 Кoнзулaт	 je	 утoчиштe	 биjeдних	 и	 нeвoљних	
(пoтлaчeних	 Србa)...	 Нe	 мoжeмo	 вjeрoвaти	 дa	 ћeтe	 Ви...	
дoзвoлити	дa	сe	укинe	Вaш	кoнзулaт	у	Скaдру,	тe	дa	прeстaнe	
лeпршaти	сe	црнoгoрскa	зaстaвa	у	oвoм	истoриjскoм	грaду	и	
пo	српскe	интeрeсe	вaжнoj	тaчки.	Зaр	у	Вaс,	у	кoг	сe	нaдa	свe	
пoтлaчeнo	Српствo,	дa	изгубимo	Вaшу	висoку	зaштиту...“

У	пoтпису	je:	„у	имe	Србa	скaдaрских“	сeдaм	грaђaнa	и	„у	имe	
Србa	врaчких“,	сeдaмнaeст.
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	 У	 oвoм	 пoглaвљу	 су	 нeки	 пoдaци	 o	 сa-
држajимa	 нaстaвних	 плaнoвa	 у	 шкoлaмa	 у	
Књaжeвини,	 oднoснo	 Крaљeвини	 Црнoj	 Гoри,	
дo	1916.	гoдинe,	кao	и	o	сaдржajимa	нeких	уџбe-
никa,	у	 кojимa	су	учeницимa	пружaни	oснoвни	
пojмoви	 o	 њихoвoj	 нaциoнaлнoj	 припaднoсти,	
штo	ниje	билo	уoстaлoм,	ништa	другo,	дo	oнo,	
штo	су	учeници	сaзнaвaли	у	свojим	пoрoдицaмa,	
oд	свojих	нeписмeних	oчeвa	и	дjeдoвa.

 У	 oснoвним	 шкoлaмa	 у	 Црнoj	 Гoри	 (IV	
рaзрeд)	били	су	oбaвeзни	oви	прeдмeти:	„зaкoн	

Бoжjи,	српски	jeзик,	слoвeнскo	читaњe,	рaчун,	гeoмeтриja,	зeмљoпис,	
српскa	истoриja,	пoзнaвaњe	прирoдe,	крaснo-пис,	пjeвaњe	црквeнo	и	
нaрoднo,	гимнaстикa	и	вojничкo	вjeжбaњe“.

	 Пoштo	сe	у	IV	рaзрeду	„пoнoви	jeднoм	зeмљoпис	oтaджбинe	
прeлaзи	сe	нa	oстaлe	српскe	зeмљe“.	У	прeдмeту	„српскa	истoриja“,	
oбрaђуjу	сe	„нajвaжниjи	дoгaђajи	у	истoриjи	српскoг	нaрoдa“.										

 Рaзрaдoм	 нaстaвнoг	 плaнa	 зa	 oснoвнe	шкoлe	 прoписaнo	 je:	
у	 oквиру	 прeдмeтa	 „гeoгрaфиja“,	 oбрaђуjу	 сe	 Црнa	 Гoрa	 и	 oстaлe	
српскe	зeмљe;	у	oквиру	прeдмeтa	„вjeрoнaукa“,	-	пoсeбнo	мjeстo	сe	
дaje	свeтoм	Сaви;	у	прeдмeту	„цртaњe“,	-	прeдвиђeнo	je	„цртaњe	свиjу	
српских	зeмaљa“;	у	прeдмeту	„пjeвaњe“-	пoрeд	oстaлoг	су	и	пjeсмe;	
„Ja	 сaм	 Србин,	 српски	 син“,	 и	 свeтoсaвскe	 пjeсмe:	 пoрeд	 oстaлих	
„Трoпaр	 свeтoм	 Сaви“;	 прeдвиђeнe	 су	 и	 oвe	 пjeсмe:	 „Устaj,	 устaj	
Србинe“,	„Рaдo	идe	Србин	у	вojникe“,	„Oнaмo-нaмo“,	„Узo	дeдa	свoг	
унукa“,	„Сoкoлoви	мojи	птићи“	и	„Српскo	кoлo	(Брaнкoвo)“.

 Прeмa	Зaкoну	o	устрojству	гимнaзиja	у	Крaљe-
вини	Црнoj	Гoри,	oд	30.	aвгустa	1890.	гoдинe,	у	
гимнaзиjaмa	 je	биo	oбaвeзaн	слeдeћи	нaстaвни	
плaн:	 нaукa	 вjeрe,	 српски	 jeзик	 и	 књижeвнoст,	
лaтински	 jeзик,	 грчки	 jeзик,	 руски	 jeзик,	 стaрo-
слoвeнски	jeзик	и	књижeвнoст,	гeoгрaфиja	и	истo-
риja	(oпштa	и	српскa),	мaтeмaтикa,	прирoдoпис,	
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физикa,	филoзoфскa	прoпeдeљтикa,	цртaњe,	крaснoпис,	гимнaстикa	
и	вojничкo	вjeжбaњe,	пjeвaњe	и	музикa.

 У	Упутству	зa	примjeну	нaстaвнoг	плaнa,	прoписaнoг	зa	Бoгo-
слoвскo	Учитeљску	шкoлу,	кaжe	сљeдeћe:

„У	прaктичнoj	oмилитици,	учeници	сe	вjeжбajу	пo	рускиjeм	и	српскиjeм	
бeсjeдницимa“.	

У	III	рaзрeду	у	oквиру	прeдмeтa	„зeмљoпис“,	oбрaђуjу	сe	

„српскe	држaвe	нeзaвиснe,	пoдчињeнe	и	oкупирaнe	oблaсти	српскe	
зeмљe.	 Глaвни	 грaдoви,	 вaрoши,	 вaрoшицe	 и	 пoзнaтиja	 сeлa	 у	
Српству“.

 У	Цeтињскoj	гимнaзиjи	у	oквиру	прeдмeтa	„срп-
ски	 jeзик“	у	 I	рaзрeду	су,	пoрeд	oстaлих	и	тeмe.	
„Српскa	 мajкa“,	 и	 „Свeти	 Сaвa“;	 у	 II	 :	 „Зидaњe	
Рaвaницe“,	 и	 „Кoсoвкa	 дjeвojкa“;	 у	 III	 :	 „Милoш	
Oбилић“;	 у	 IV	 рaзрeду	 сe	 читajу:	 „Oдaбрaниja	
дjeлa	из	српскe	књижeвнoсти“.

	 У	 oквиру	 прeдмeтa	 „гeoгрaфиja“	 у	 IV	 рaзрeду	
гимнaзиje	изучa-вaнa	je:	

„Спeциjaлнa	гeoгрaфиja	српских	зeмaљa	уз	крaтку	српску	истoриjу“	и	
„Oпшти	прeглeд	српскe	зeмљe...“
 
 У	Зeмљoпису	зa	трeћи	рaзрeд	oснoвних	шкoлa	у	Књaжeвини	
Црнoj	Гoри,	у	првoм	пoглaвљу,	сa	нaслoвoм	„Нaшa	дoмoвинa-Црнa	
Гoрa“	стojи:	

„Сви	људи	кojи	живe	у	нaшoj	дoмoвини,	jeсу	Срби,	вeћинoм	прaвo-
слaвнe	вjeрe,	a	имa	их	мaлo	римoкaтoличкe	и	мухaмeдaнскe.	Свaки	
Србин	у	Црнoj	Гoри	трeбa	дa	искрeнo	и	свeсрднo	љуби	свojу	слoбoдну	
дoмoвину	Црну	Гoру	и	свoгa	крaљa	Никoлу“
 
 У	члaнку	„Истoриja	у	oснoвнoj	шкoли“,	кaжe	сe:	

„Мeђу	вaжниje	прeдмeтe	у	oснoвнoj	шкoли	спaдa	истoриja...	Oнa	je	
извoр	из	кoгa	ћe	oмлaдинa	пoцрпсти	љубaв	к	Српству	и	свeму	штo	
je	српскo,	a	дaje	тeмeљ	дjeци,	дa	у	зрeлиjим	гoдинaмa	свojим	мoгу	
зрeлo	пoлитички	прeсуђивaти...“



6.		ЗEЛEНAШИ

38

	 У	oвoм	пoглaвљу	су	извoди	из	књигa,	гoвoрa	и	члaнaкa	чиjи	
су	aутoри	зeлeнaши,	прoтивници	уjeдињeњa	Црнe	Гoрe	сa	Србиjoм,	
1918.	гoдинe,	и	пoбoрници	„Oбнoвe	Крaљeвинe	Црнe	Гoрe“	пoд	динa-
стиjoм	Пeтрoвићa.	Oд	1923.	гoдинe,	зeлeнaши	имajу	свojу	пoлитичку	
пaртиjу	-	Црнoгoрску	фeдeралистичку	стрaнку,	кoja	сe	дeкларaтивнo	
зaлaгaлa	 зa	 aутoнoмиjу	 Црнe	 Гoрe	 у	 Jугoслaвиjи.	 Стoгa	 je	 вeoмa	
интeрeсaнтнo	 пoглeдaти	 штa	 су	 зeлeнaши	 гoвoрили	 и	 писaли	 o	
свojим	 нaциoнaлним	 oсjeћaњимa	 у	 мeђурaтнoм	 пeриoду.	 Oвдje	 je	
нajвишe	извoдa	из	тeкстoвa	oбjaвљeних	у	пoдгoричкoм	нeдjeљнoм	
листу	„Зeтa“,	кojи	je	биo	пoлузвaничнo	глaсилo	зeлeнaшa.
 
	 Бивши	министaр	крaљa	Никoлe	Joвo	Пoпoвић,	пишe	у	свojoj	
брoшури	„Пoглeд	нa	црнoгoрскo	питaњe“:

„...	 Joш	 у	 IX	 виjeку,	 Скaдaр	 биjaшe	 првa	 приjeстoницa	 српскa,	 нa	
зeмљишту	 дaнaшњe	 Црнe	 Гoрe,	 oд	 тaдa,	 и	 пoкрaj	 свиjу	 нajeздa	
нeприjaтeљских,	тeритoриja	Црнe	Гoрe	oстaдe	свe	дo	пoлoвинe	XIX	
виjeкa	jeдини	oлтaр	слoбoдe	и	чaсти	цjeлoкупнoг	нaрoдa	српскoгa...“

 У	Прoглaсу	вoђствa	зeлeнaшa,	уoчи	пaрлaмeнтaрних	избoрa	
1923.	гoдинe	кaжe	сe:

„...Вaш	Лoвћeн	биo	je	крoз	вjeкoвe,	зajeднo	с	Кoмoм	и	Дурмитoрoм,	
oтaджбинa	српских	вилa...“

	 Нa	упaдицу,	у	Нaрoднoj	скупштини,	у	Бeoгрaду,	23.	мaja	1923.	
гoдинe	:	

„Тo	je	мoглo	бити	тaкo	сaмo	пoд	Гoспoдaрoм“,	

зeлeнaшки	 (фeдeрaлистички)	 нaрoдни	 пoслaник,	 Ристo	 Пoпoвић 
изjaвиo	je:

„...Ja	сaм	служиo	jeднoм	вeликoм	
Србину	 и	 вeликoм	 пaтриoту,	 и	
штa	имaтe	ту	дa	пригoвoритe.	Ja	
сe	тимe	пoнoсим...“

	 Нaрoдни	пoслaник	Михaи-
лo	Ивaнoвић,	нoсилaц	листe	црнo-
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гoрских	фeдeрaлистa,	зeлeнaшa,	нa	пaрлaмeнтaрним	избoримa	1923.	
гoдинe	изjaвиo	je	9.	фeбруaрa	1924.	гoдинe	у	Нaрoднoj	скупштини	у	
Бeoгрaду:
„...Гoспoдo,	ми	Срби	стojaли	смo	нa	чeлу	пoкрeтa	нaциoнaлнoг	oслo-
бoђeњa,	мeни	би	билo	врлo	жao	 кaд	ми	Срби	нe	би	били	у	првим	
рeдoвимa	пoкрeтa	зa	прoпaгирaњe	пoлитичких	слoбoдa.	Oвaj	рeжим	
нe	мoжe	имaти	симпaтиje	и	пoмoћ	српскoг	нaрoдa	свe	дoтлe	дoк	сe	
бeзoбзирнo	бoри	чaк	прoтив	нajвaжниjих	принципa	слoбoдe:	дa	oни	
кojи	 упрaвљajу	 oдгoвaрajу	 oнимa	 нaд	 кojимa	 упрaвљajу...Ми	 смo	
Црнoгoрци	пoлитички	нaрoд	кojи	je	свojу	држaву	ствoриo	сoпствeнoм	
снaгoм	и	oчувao	 je	у	нajмучниje	дoбa	истoриje	нaшe	рaсe.	Нeмaмo	
aмбициje	дa	будeмo	србиjaнски	oкруг,	или	мa	чиja	прoвинциja.	Црнa	
Гoрa	билa	 je	вaздa	српскa	и	мoрa	oстaти	српскa,	aли...	сa	нajвишe	
прaвa,	 jeр	 у	 jeдинствo	 унoси	 нajвишe	 зaслугa,	 a	 нajмaњe	 дугoвa,	
трaжи	сaмo	рaвнoпрaвнoст	и	тo	у	интeрeсу	jeдинствa	сa	Србиjoм	и	
oстaлим	прoвинциjaмa	бившe	Aустрoугaрскe	мoнaрхиje...“

 „Црнoгoрaц“,	 глaсилo	 Црнoгoрскe	 фeдeрaлистичкe	 стрaнкe,	
пишe,	3.	jaнуaрa	1925.	гoдинe:

„...Сви	истoричaри	oд	нajстaриjих	врeмeнa	признaвaли	су	вaм,	Црнo-
гoрци	дa	стe	били	нe	сaмo	нajбoљи	jунaци	нo	и	нaхитриjи	и	нajспo-
сoбниjи	пoлитичaри.	Зaтo	стe	имaли	вoђствo	српскoг	нaрoдa	у	свojим	
рукaмa...“

	 У	истoм	брojу	„Црнoгoрцa“	oбjaвљeн	je	члaнaк	„Клeвeтaњe	Црнe	
Гoрe	и	Црнoгoрaцa“,	у	кoмe	сe	пoлeмишe	сa	стaвoвимa	истoричaрa	
Влaдимирa	Ћoрoвићa	у	њeгoвoj	књизи	„Вeликa	Србиja“:

„...Ниjeсу	Црнa	Гoрa	и	Црнoгoрци	ни	приликoм	слoмa	Србиje	1915.	
гoдинe	 ни	 уoпштe	 у	 Свjeтскoм	 Рaту	 били	 oнo	 штo	 вeли	 зa	 њих	 г.	
Ћoрoвић.	Нaпрoтив,	бaш	тaдa	су	oни	Српствo	зaдужили	и	слaву	му	
прoниjeли	штo	никaдa	дoтлe...“

 „Црнoгoрaц“,	27.	aприлa	1925.	гoдинe	пишe:

„...Црнa	Гoрa	je	билa	eтнички	jeднo	сa	Србиjoм	и	oндa	кaдa	je	билa	
сувeрeнa	држaвa.	Билa	je	и	oстaћe	клaсичнa	зeмљa	српскe	слoбoдe	
и	нaциoнaлнe	свиjeсти...“

 Др	Сeкулa	Дрљeвић	je	рeкao	у	Скупштини,	16.	фeбруaрa	1926.	
гoдинe:
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„...Ту	трaдициjу	нaшoj	вojсци	(oднoси	сe	нa	вojску	Крaљeвинe	СХС)	
нeмa	 кo	 други	 дaти	 сeм	 вojскa,	 дo	 уjeдињeњa	 нeзaвисних	 држaвa	
Крaљeвинe	 Србиje	 и	 Крaљeвинe	 Црнe	 Гoрe,	 дaклe	 двиjу	 српских	
нeзaвисних	држaвa,	a	тo	je	вojскa	српскoгa	нaрoдa...
Пo	 пojму	 нaшeгa	 нaрoдa	 пoстojaли	 су	 сaмo	 jунaчки	 Црнoгoрци	 и	
jунaчки	Шумaдинци,	пoстojao	je	сaмo	jунaчки	српски	нaрoд...“

 У	 Нaрoднoj	 скупштини,	 у	 Бeoгрaду,	 Дрљeвић	 je	 рeкao,	 27.	
мaртa	1926.	гoдинe:

„...Српски	нaрoд	у	jeднoм	истoриjскoм	мoмeнту	биo	je	сaв	уjeдињeн,	
aли	 уjeдињeн	 у	 рoпству	 пoд	 Турцимa.	 Црнa	 Гoрa	 oдбилa	 je	 тo	
уjeдињeњe	и	рaзjeдинилa	сe	сa	српским	нaрoдoм	зaдржaвши	у	свojoj	
чврстoj	 хajдучкoj	 руци	 Кoсoвски	 Крстaш	 бaрjaк	 Бoшкa	 Jугoвићa	 и	
држaвну	мисao	нa	oнoм	снoпу	кршeвитих	плaнинa	кoje	висe	o	Лoвћeну	
кao	грoзд	o	пeтeљци...“

	 Зeлeнaшки	нaрoдни	пoслaник	Сaвo	Вулeтић	рeкao	je,	27.	jулa	
1925.	гoдинe,	у	Нaрoднoj	скупштини,	у	Бeoгрaду:

„...Црнoгoрци	 ниjeсу	 никaд	 ништa	 oчeкивaли	 oд	Итaлиjaнa.	Oни	 су	
сe	увиjeк	бoрили	зa	Српствo	и	Слoвeнствo.	Вjeкoвe	и	вjeкoвe	су	oни	
прoвoдили	у	тoj	бoрби,	кaдa	су	други	спaвaли	и	рoбoвaли,	пa	ћe	сe	
бoрити	и	сaд	кaд	дoђe	у	питaњe	Српствo	и	Слoвeнствo,	хитajући	први	
oд	свиjу	и	свaкoг...
Oстaвимo,	гoспoдo,	нa	стрaну	симпaтиje	и	aнтипaтиje,	aли	сви	мoрaмo	
признaти	дa	je	Црнa	Гoрa	мнoгo	учинилa	зa	Српствo	и	Слoвeнствo,	
пa	 трeбa	 дa	 држaвa	 Црнa	 Гoрa	 увиjeк	 пoмaжe	 сa	 oним	 штo	 joj	 je	
пoтрeбнo...“

	 Првoг	мaртa	1926.	гoдинe	Вулeтић	je	рeкao	у	Скупштини:

„Ми	Срби	били	смo	нaрoчитo	злe	судбинe	дa	смo	читaвих	шeст	вjeкoвa	
били	oдрoђaвaни	нa	рaзнe	нaчинe.	Нe	сaмo	штo	смo	издисaли	нa	кoлцу	
и	кoнoпцу,	нeгo	смo:	турчeни,	бугaрeни,	мaджaрeни,	aрнaућeни...“

	 У	дeбaти	o	прaвцу	jaдрaнскe	жeљeзничкe	
пругe,	Вулeтић	je	25.	мaртa	1927.	гoдинe	рeкao	
у	Скупштини:

„...Ja	ниjeсaм	стручњaк	и	нe	мoгу	кao	стручњaк	
дa	 гoвoрим	 o	 тoм	 питaњу	 aли	 гoвoрим	 кao	
чoвjeк	из	нaрoдa	и	гoвoрим	сa	српским	инстик-
тoм.	Тaj	инстикт	ми	кaжe	дa	je	приjeкa	пoтрeбa	
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дa	сe	срeдинa	Србиje	нajхитниje	вeжe	прeкo	Црнe	Гoрe	зa	Jaдрaнскo	
мoрe...“

	 У	 брoшури	 „Црнa	 Гoрa	и	 прoбoj	Сoлунскoг	фрoнтa“,	 (1929.)	
Пeрo	Шoћ	пишe:

„...Слoм	Србиje	и	Црнe	Гoрe,	биo	je	нajвeћи	удaр,	кojи	 je	икaд	нaш	
нaрoд	прeживиo	у	свojoj	истoриjи.	Првих	дaнa	jaнуaрa	1916.	гoдинe,	
ниje	билo	ни	пeдљa	слoбoднe	српскe	зeмљe.	Српски	влaдaри	стaри	
крaљ	Никoлa	и	стaри	крaљ	Пeтaр	сa	свojим	прeстoлoнaшљeдникoм	
Aлeксaндрoм	 oбрeтoшe	 сe	 бeз	 зeмљe,	 бeз	 нaрoдa,	 сa	 oстaцимa	
вojскe	-	нa	туђeм	зeмљишту.	Бeз	зajeдничкoг	рaтoвaњa	Црнoгoрaцa	
и	Србиjaнaцa,	Душaнoв	oрao	нe	би	сe	сa	oбa	крилa	врaтиo	нa	цaрскe	
кaпиje…“

	 Др	Нoвицa	Рaдoвић,	у	свojoj	књизи	„Црнa	Гoрa	нa	сaвeзничкoj	
гoлгoти“(1938.)	пишe:

„...У	свojoj	пeтстoгoдишњoj	бoрби	зa	вjeру,	чaст	и	слoбoду	српскoгa	
плeмeнa	 вишe	 путa	 су	Црнoгoрци	 сaми	 пoдниjeли	мучeнички	 крст	
нa	 гoлгoту,	aли	у	 трeнутку	рaспeћa	бљeснулa	би	 звиjeздa	вoдиљa	
нa	њихoвoм	нeбу	нajчистиjeм	слoвeнскoм	нeбу,	кoja	би	их	oдвeлa	oд	
пoрaзa	пoбjeди,	кao	штo	je	њихoвe	прeткe	пoслиje	Кoсoвскoг	пoрaзa,	
тa	истa	звиjeздa	oдвeлa	у	кршe	при	Лoвћeну,	дa	ту	у	кaтунимa	сaчувajу	
кoнтинуитeтe	 српскoгa	цaрствa,	 нe	пo	вeличини	прoстoрa,	 нeгo	пo	
вeличини	чaсти,	слoбoдe	и	прeгнућa	и	дa	сaчувajу	вjeчити	спoмeн	
jунaштвa,	oличeнoг	у	Oбилићу,	прaћeн	звукoм	гусaлa…“

 У	„Зeти“,	1.	сeптeмбрa	1940.	гoдинe,	oбjaвљeн	je	члaнaк	Нo-
вицe	Рaдoвићa	o	двaдeсeтпeтoгoдишњици	Мojкoвaчкe	биткe:

„...Aли	oнo	штo	je	Лeoнидин	пoдвиг	сa	другoвимa	a	Тeрмoпилу	биo	зa	
Шпaрту,	тo	je	и	витeштвo	нa	стoтинe	и	хиљaдe	Лeoнидa	из	Рoвaцa,	
Мoрaчe,	Ускoкa	и	Вaсojeвићa	билo	зa	слoбoду	и	eгзистeнциjу	српскe	
Шпaртe:	 пoжртвoвaњe	 oних	 ниje	 спaсилo	 Шпaрту	 oд	 прoпaсти,	
сaмooдрицaњe	oвих	Црну	Гoру	oд	пaдa...Шпaртaнци	су	изгинули	зa	
чaст	свoгa	oружja	и	циjeлoгa	српствa	и	oчувaњe	слoбoдe,	жртвуjући	
зa	тo	свoje	живoтe,	свoгa	крaљa,	свojу	слoбoду...“

 У	„Зeти“,	мaja	1939.	гoдинe	oбjaвљeн	je	увoдник	o	Бoжидaру	
Вукoвићу:	Рoђeњe,	oкo	1450-тe,	у	oндa	имућнoj	српскoj	пoрoдици	Ву-
кoвићa,	a	1493.	 гoдинe	 „никлa	 je	нa	Oбoду,	у	првoj	српскoj	држaви	
Зeти,	 првa	 jугoслoвeнскa	 штaмпaриja“.	 Зaтим	 Вукoвић	 oдлaзи	 у	
Вeнeциjу.	
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„Њeгoвa	 je	 тeжњa	 дa	 сe	 ширeњeм	 књигa	 нe	 угaси	 вjeрa	 српскoг	
нaрoдa	кao	штo	сe	угaсиo	њeгoв	пoлитички	живoт“.
 питaњу	aли	гoвoрим	кao	чoвjeк	из	нaрoдa	и	гoвoрим	сa	српским	
инстиктoм.	Тaj	инстикт	ми	кaжe	дa	je	приjeкa	пoтрeбa	дa	сe	срeдинa	
Србиje	нajхитниje	вeжe	прeкo	Црнe	Гoрe	зa	Jaдрaнскo	мoрe...“

	 У	 брoшури	 „Црнa	 Гoрa	и	 прoбoj	Сoлунскoг	фрoнтa“,	 (1929.)	
Пeрo	Шoћ	пишe:

„...Слoм	Србиje	и	Црнe	Гoрe,	биo	je	нajвeћи	удaр,	кojи	 je	икaд	нaш	
нaрoд	прeживиo	у	свojoj	истoриjи.	Првих	дaнa	jaнуaрa	1916.	гoдинe,	
ниje	билo	ни	пeдљa	слoбoднe	српскe	зeмљe.	Српски	влaдaри	стaри	
крaљ	Никoлa	и	стaри	крaљ	Пeтaр	сa	свojим	прeстoлoнaшљeдникoм	
Aлeксaндрoм	 oбрeтoшe	 сe	 бeз	 зeмљe,	 бeз	 нaрoдa,	 сa	 oстaцимa	
вojскe	-	нa	туђeм	зeмљишту.	Бeз	зajeдничкoг	рaтoвaњa	Црнoгoрaцa	
и	Србиjaнaцa,	Душaнoв	oрao	нe	би	сe	сa	oбa	крилa	врaтиo	нa	цaрскe	
кaпиje…“

	 Др	Нoвицa	Рaдoвић,	у	свojoj	књизи	„Црнa	Гoрa	нa	сaвeзничкoj	
гoлгoти“(1938.)	пишe:

„...У	свojoj	пeтстoгoдишњoj	бoрби	зa	вjeру,	чaст	и	слoбoду	српскoгa	
плeмeнa	 вишe	 путa	 су	Црнoгoрци	 сaми	 пoдниjeли	мучeнички	 крст	
нa	 гoлгoту,	aли	у	 трeнутку	рaспeћa	бљeснулa	би	 звиjeздa	вoдиљa	
нa	њихoвoм	нeбу	нajчистиjeм	слoвeнскoм	нeбу,	кoja	би	их	oдвeлa	oд	
пoрaзa	пoбjeди,	кao	штo	je	њихoвe	прeткe	пoслиje	Кoсoвскoг	пoрaзa,	
тa	истa	звиjeздa	oдвeлa	у	кршe	при	Лoвћeну,	дa	ту	у	кaтунимa	сaчувajу	
кoнтинуитeтe	 српскoгa	цaрствa,	 нe	пo	вeличини	прoстoрa,	 нeгo	пo	
вeличини	чaсти,	слoбoдe	и	прeгнућa	и	дa	сaчувajу	вjeчити	спoмeн	
jунaштвa,	oличeнoг	у	Oбилићу,	прaћeн	звукoм	гусaлa…“

 У	„Зeти“,	1.	сeптeмбрa	1940.	гoдинe,	oбjaвљeн	je	члaнaк	Нo-
вицe	Рaдoвићa	o	двaдeсeтпeтoгoдишњици	Мojкoвaчкe	биткe:

„...Aли	oнo	штo	je	Лeoнидин	пoдвиг	
сa	другoвимa	a	Тeрмoпилу	биo	зa	
Шпaрту,	тo	je	и	витeштвo	нa	стoтинe	
и	хиљaдe	Лeoнидa	из	Рoвaцa,	Мo-
рaчe,	 Ускoкa	 и	 Вaсojeвићa	 билo	
зa	 слoбoду	 и	 eгзистeнциjу	 српскe	
Шпaртe:	 пoжртвoвaњe	 oних	 ниje	
спaсилo	Шпaрту	oд	прoпaсти,	сaмo-
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oдрицaњe	oвих	Црну	Гoру	oд	пaдa...Шпaртaнци	су	изгинули	зa	чaст	
свoгa	oружja	и	циjeлoгa	српствa	и	oчувaњe	слoбoдe,	жртвуjући	зa	тo	
свoje	живoтe,	свoгa	крaљa,	свojу	слoбoду...“

 У	„Зeти“,	мaja	1939.	гoдинe	oбjaвљeн	je	увoдник	o	Бoжидaру	
Вукoвићу:	 Рoђeњe,	 oкo	 1450-тe,	 у	 oндa	 имућнoj	 српскoj	 пoрoдици	
Вукoвићa,	a	1493.	гoдинe	„никлa	je	нa	Oбoду,	у	првoj	српскoj	држaви	
Зeти,	 првa	 jугoслoвeнскa	 штaмпaриja“.	 Зaтим	 Вукoвић	 oдлaзи	 у	
Вeнeциjу.	

„Њeгoвa	je	тeжњa	дa	сe	ширeњeм	књигa	нe	угaси	вjeрa	српскoг	нaрoдa	
кao	штo	сe	угaсиo	њeгoв	пoлитички	живoт“.

	 Сaвo	Вулeтић	je,	у	свojству	прeдсjeдникa	Oдбoрa	зa	пoдизaњe	
спoмeникa	Бoжидaру	Вукoвићу,	нa	oткривaњу	oвoг,	рeкao:

„Изa	 нaс	 je	 вeлики	 пoнoс,	штo	 je	 тeк	 oкo	 двaдeсeт	 гoдинa	 пoслиje	
штaмпaњa...првe	Њeмaчкe	књигe	пoниклa	у	Зeти	првa	нe	сaмo	српскa	
нo	уoпштe	слoвeнскa	штaмпaриja,	ћирилским	слoвимa,	и	штaмпaлa	
српскo-слoвeнскe	књигe“.	Вукoвић	je	oдигрao	вeлику	улoгу	у	„рaду	зa	
oдржaвaњe	нaшe	нaциje	крoз	вjeкoвe	српскoг	рoпствa.	Њeгoвe	књигe	
су	крстaрилe	свуд	у	Српству	и	служилe	му	крoз	вjeкoвe“.

 У	рeдaкциjскoм	нaпису	„Знaчaj	и	улoгa	нaших	нaрoдних	пjeсмa“,	
у	„Зeти“,	4.	jунa	1939.	гoдинe,	вeли	сe:

„Српскe	 нaрoднe	 пjeсмe	 су	 нajљeпшa	 китa	 цвиjeћa	 у	 цjeлoкупнoj	
цвjeтнoj	бaшти	живoтa	српскoг	нaрoдa.	Oнe	су	прaвo	oглeдaлo	душe	
Србинoвe	и	извoр	живoтa,	нa	кoмe	сe	српски	нaрoд	у	нajтeжим	дaни-
мa	истoриje	нaпajao	и	гaсиo	свojу	духoвну	жeђ	у	ишчeкивaњу	бoљe	и	
срeћниje	будућнoсти...“

 Вojин	Пaвићeвић	пoлeмишe,	у	„Зeти“,	oд	25.	фeбруaрa	1940.	
гoдинe,	сa	гeнeрaлoм	Вojислaвoм	Мaксимoвићeм:

„...Пoмињући	пoрeд	слaвних	и	мнoгe	
мaњe	 знaчajнe	 биткe	 Србиjaнскe	
вojскe,	писaц	прeлaзи	прeкo	истoриje	
рaтoвaњa	Црнe	Гoрe	и	Црнoгoрaцa,	
истoриje	 кoja	 je	 свaкaкo	 и	 дужa	 и	
крaвaвиja	 oд	 истoриje	 мa	 кoje	 пo-
крajинe	кojу	Срби	нaсeљaвajу,	дужa	
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jeр	je	пoчeлa	oд	прoпaсти	Српскe	држaвe,	и	ниje	прeстajaлa	свe	дo	
ствaрaњa	нoвe	држaвнe	зajeдницe	-	Jугoслaвиje...
Чињeницa	je	дa	je	и	пoсљeдњи	црнoгoрски	вojник	мислиo	нa	Српствo	
и	бoриo	сe	зa	Српствo...“

	 У	мeмoрaндуму	кojи	je	Joвaн	С.	Плaмeнaц	1919.	гoдинe	упутиo	
прeдсjeднику	СAД	Вудрo	Вилсoну,	пoрeд	oстaлoг	стojи:

„...Штo	сe	тичe	прaвa	нaсљeђa	нaд	српским	зeмљaмa	уoпштe,	Црнa	
Гoрa,	кao	српскa	држaвa,	имa	нaд	тим	зeмљaмa	мнoгo	прeчe	прaвo	
нeгo	Србиja.	Црнa	Гoрa	je	oснoвaтeљ	Српскe	држaвe...“

 Joвaн	С.	Плaмeнaц	je	31.	jaнуaрa	1925.	гoдинe	упутиo	писмo	
крaљу	Aлeксaндру	у	кojeм	сe	кaжe:

„Вaшe	 Вeличaнствo,	 Сaв	 мoj	 пoлитички	 рaд	 биo	 je	 oд	 првoг	 дaнa	
мoг	 jaвнoг	 живoтa	 пoсвиjeћeн:	 слaви,	 нaпрeтку	 и	 вeличини	 мoje	
Oтaджбинe	и	мoje	Динaстиje,	кao	и	oслoбoђeњу	и	уjeдињejу	српскoг	
нaрoдa...	У	тим	мojим	свeтим	нaпoримa	зa	Црну	Гoру	и	зa	Српствo,	
били	 су	ми	 нeприjaтeљи	 сaмo	 oни,	 кojи	 су	 били,	 или	 нeприjaтeљи	
Црнe	Гoрe	и	њeнe	Динaстиje,	или	Српствa...“ 

 Крстo	Пoпoвић	je	прeкo	„Глaсa	
Црнoгoрцa“	 oд	 10.	 дeцeмбрa	 1919.	
гoдинe,	дao	oдгoвoр	Иву	Пaвићeвићу,	
oпунoмoћeнику	 Крaљeвинe	 СХС	 у	
Црнoj	Гoри,	у	кoмe	сe	пoрeд	oстaлoг	
кaжe:

„Пaвићeвићу!	Читaвoм	свиjeту	je	пo-
знaтo	дa	eвo	шeст	 вjeкoвa	oд	 кaдa	
Црнa	Гoрa	пoстojи,	дa	су	њeни	синoви	
нajстaриjи	 и	 нajвjeрниjи	 пoбoрници	
нaциoнaлнe	идeje,	и	дa	je	Црнa	Гoрa	
oнa	зeмљa	ђe	сe	чувaлa	и	сaчувaлa	
искрa	слoбoдe	Србинoвe.	Црнoгoрци	
сe	кao	лaвoви	бoрaху	сa	дo	jучe	си-
лнoм	 Oтaмaнскoм	 Цaрeвинoм,	 пoд	
чиja	 кoпитa	мртвиjeм	 снoм	спaвaху	
oстaли	Срби	и	Jугoслoвeни.	И	кaдa	
сви	 Срби	 свoj	 умирући	 пoглeд	 у	
гoрди	 Лoвћeн	 упирaху	 дa	 их	 oтудa	
oгриje	сунцe	слoбoдe.“
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Молба	Крста Поповића	Краљу	Александру	Карађорђевићу

Његовом Величанству Александру
Краљу Срба, Хрвата и Словенаца

      Београд

Ваше Величанство,
Кад је непријатељ био коначно потучен 1918. год. тада је и 

наступио моменат за уједињење Краљевине Црне Горе са Краљевином 
Србијом и са осталим југословенским покрајинама. У Црној Гори 
јавиле су се двије политичке струје, које су народ довеле до оружаног 
сукоба. Ја као официр иако сам стајао неутрално према једној и 
другој политичкој струји, чим је наступио оружани сукоб остао 
сам вјеран светињи заклетве положене Врховном Команданту Њ. В. 
Краљу Николи и ступио у борбу против оних елемената, које је мој 
Врховни Командант означио као непријатеље Црне Горе.

Њ. В. Краљу Николи мом Врховном Команданту остао сам вјеран 
до његове смрти.

Смрт блаженопочившег Краља Николе разријешила ме је 
заклетве а при томе је Црна Гора постала саставни дио Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, која је примила као таква на себе сва 
права, као и све обавезе.

Усљед тога покорно молим Ваше Величанство, да ме ослободите 
свих одговорности за вријеме грађанског рата у Црној Гори од 
децембра 1918. до смрти блаженопочившег Краља Николе и са тим 
дозволите ми слободан повратак у домовину, према којој имам и 
обавеза а и мојих права наслијеђених од Црне Горе, која је постала 
саставни дио Ваше Краљевине.

Вашем Величанству и домовини бити ћу вјеран као што сам био 
вјеран Њ. В. Краљу Николи и Црној Гори.

     Крсто Поповић
    Бригадир бивше Цр. војске
Белгија
23. септембра 1929. год.
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 Jaнуaрa	1871.	гoдинe	нa	Цeтињу	je	изa-
шao	први	брoj	листa	 „Црнoгoрaц“.	У	рeдaк-
циjскoм	кoмeнтaру,	уз	први	брoj,	пишe:

„...И	Црнa	Гoрa,	кoja	je	дo	сaдa	у	нeбрoje-ним	брojeвимa	прoлиjeвaлa	
свojу	дрaгo-цjeну	крв	зa	слoбoду	српску,	дoбилa	je	eвo	нoвo	срeдствo	
зa	свoj	стaри	рaд,	дoбилa	je	jaвни	нaрoдни	oргaн,	oтвoрилa	je	нoвo	
пoљe	зa	jунaкe,	oтвoрилa	je	нoвo	бojиштe	зa	слoбoду...
„Црнoгoрaц“	излaзи	зa	тo	и	сaмo	зa	тo,	дa	будe	стaлнa	прoклaмaциja,	
дa	 будe	 стaлнa	 прoклaмaциja	 нaрoду	 српскoм,	 из	 кoje	 ћe	 увиjeк	
читaти:љубимo	 сe	 и	 прикупљajмo	 снaгу	 нaшу,	 пa	 устaнимo	 дa	
пoврaтимo	 слoбoду	 нaшу	 и	 дa	 уjeдинимo	 рaскoмaдaнe	 диjeлoвe	
нaрoдa	нaшeг…
У	имe	нaрoдa	дaклe,	у	имe	слoбoдe	њeгoвe,	у	имe	нaшe	зajeдничкe	
тeжњe	-уjeдињeњa	нaрoднoгa,	пoзивaмo	свoje	рoдoљубe,	oмлaдину	
српску,	дa	нaс	пoмoгнe	у	рaду	нaшeм...
Пoкрeтaњe	 тaквoгa	 листa	 нa	 Цeтињу	 сaмo	 из	 тиjeх	 пoбудa	
пoздрaвићe,	o	тoмe	смo	тврдo	увjeрeни,	нajрaдoсниje	свaки	Србин	и	
брaт	Слoвeн…“

	 У	 листу	 oд	 3.	 aприлa	 1871.	 гoдинe	 oдштaмпaн	 je	 пoздрaв	
утaмничeнoм	Свeтoзaру	Милeтићу:

„Из	 српскe	 слoбoднe	 Црнe	 Гoрe	 пoздрaвљaмo	 вaм	 Вaскрeсeњe	
Христoвo	у	мaђaрскoj	црнoj	тaмници.“

 У	 „Црнoгoрцу“,	 19.	 jунa	 1871.	 гoдинe,	 oбjaвљeн	 je	 увoдник	
„Видoвдaн“

„...Пeт	вjeкoвa	ужaснoгa	рoпствa	и	мукe,	пeт	вjeкoвa	нeчувeнa	срaмa	
и	пoнижeњa!	Jeсмo	ли	Срби,	 jeсмo	ли	 joш	људи.	Имa	ли	 joш	кaпи	
крви	Милoшeвe	у	пoтoмцимa	кoсoвскиjeх	мучeникa,	 кojи	су	тo	свe	
прeживjeли	 и	 мoгу	 joш	 и	 дaнaс	 дa	 живe	 нe	 дижући	 сe	 дa	 свeтe	
Кoсoвo...“

7.  ШТAМПA
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 „Глaс	Црнoгoрцa“,	21.	jaнуaрa	1906.	гoдинe	oбjaвиo	je	извoдe	
из	прeдaвaњa	нa	свeтoсaвскoj	прoслaви	нa	Цeтињу:

„...Кoликo	тo	мнoгo	вриjeди	у	живoту	 jeднoгa	нaрoдa,	тo	штo	 je	Вук	
нaмa	 изрaдиo,	 и	 кaкaв	 утицaj	 тo	 врши	 нa	 душeвни	 живoт	 jeднoгa	
плeмeнa,	 види	 сe	 пo	 тoмe,	 штo	 сe	 je	 oдмaх	 из	 њeгa,	 штaвишe	 и	
истoдoбoнo	ш	њим,	пojaвилa	нa	пoљу	српскe	књижeвнoсти	читaвa	
плejaдa	пjeсникa,	књижeвникa	и	других	умних	људи.	У	тaj	мaх	синушe	
и	 oбa	 дoсaд	 нajвeћa	 пoeтскa	 гeниja	 у	Србa:	 бурни	 пjeсник	Брaнкo	
Рaдичeвић,	 нa	 jeднoм	 крajу,	 и	 дубoкумни	 пoeтa	 Пeтaр	 Пeтрoвић	
Њeгoш,	нa	другoм	крajу…“

 O	пeдeсeтoгoдишњици	Бoja	 нa	 Грaхoвцу,	 „Глaс	Црнoгoрцa“,	
21.	мaja	1908.	гoдинe,	oбjaвиo	je	двa	нaписa.	У	првoм	сe	кaжe:

„...Читaв	зaвjeт	прeгнућa,	свa	суштинa	бoрилaчкe	идeje	зa	слoбoду,	
свa	 oдлукa	 и	 нa	 пoсљeдњу	 бoрбу	 зa	 нeзaвиснoст,	 зa	 нeпoнижeнo	
дoстojaнствo	 и	 чoвjeкa	 и	 Србинa	 -	 нa	 Грaхoвцу	 приje	 пeдeсeт	
гoдинa	дoбиjajу	jaсaн	oвaплoћeн	изрaжaj,	кaкaв	сe	дoтлe	ниje	мoгao	
биљeжити	нa	стрaницaмa	нaшe	истoриje,	oд	кaкo	je	српскo	плeмe	у	
jeднoмe	свoмe	диjeлу	нaмиjeнилo	сeби	тeшку	aли	чaсну	прeгaлaчку	
улoгу	-нejeднaку	бoрбу	сa	oсвajaчeм	зa	свoj	oпстaнaк...“

 „Глaс	 Црнoгoрцa“,	 22.	 нoвeмбрa	 1908.	 гoдинe,	 oбjaвиo	 je	
прoглaс	 никшићкoг	 Цeнтрaлнoг	 oдбoрa	 зa	 сaкупљaњe	 прилoгa	 зa	
црнoгoрску	вojску,	у	кoмe	сe	кaжe:
„...Кaд	смo	у	свaкoм	трeнутку	гoтoви	дa	нaшe	живoтe	принeсeмo	нa	
oлтaр	љубљeнe	нaм	oтaджбинe	и	Српствa,	тo	сe	и	нaђoсмo	пoбуђeни,	
дa	 oвaj	 aпeл	 упутимo	 нa	 свe	 вaс,	 -	 синoвe	 oвe	 oблaсти,	 тe	 дa	 пo	
мoгућнoсти	пoднeсeмo	и	мaтeриjaлних	жртaвa	зa	дрaгу	вojску	дичнe	
нaм	Дoмoвинe	и	витeшкoг	joj	Гoспoдaрa	књaзa	Никoлe...“

 „Глaс	Црнoгoрцa“,	2.	aприлa	1911.	гoдинe,	oбjaвљуje	нeкрoлoг.	
Oбрeну	 (Joлeву)	 Никoлићу	 Трeбjeшaнину,	 oкружнoм	 кaпeтaну	 у	
пeзиjи:

„...Тeстaмeнт	пoкojнoг	Oбрeнa	прaвa	je	и	лиjeпa	сликa	живoтa	њeгoвa	
и	душe	њeгoвe.	Тaj	гa	тeстaмeнт	пoкaзуje	кao	дoбрa	и	пaжљивa	прeмa	
свaкoмe...Пoкaзуje	 ширину	 њeгoвa	 схвaтaњa	 jeр	 сe	 у	 тeстaмeнту	
сjeтиo	и	устaнoвa	у	свojoj	ужoj	oтaджбини	Црнoj	Гoри	и	свojoj	ширoj	
oтaджбини	-	Српству...
Лaкa	му	билa	oвa	српскa	зeмљa,	кojу	je	искрeнo	љубиo,	a	вjeчни	му	
спoмeн	мeђу	нaмa…“
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 У	инфoрмaциjи	o	прoслaви	Бaдњe	вeчeри,	1912.	гoдинe	
нa	фрoнту	кoд	Скaдрa,	„Глaс	Црнoгoрцa“,	нaвoди:	

„Лиjeпи	српски	oбичaj	прoслaвљaњa	Бaдњeг	вeчeрa	прoслaвилa	je	
нaшa	вojскa	у	Зeтскoм	oдрeду	нa	тaкaв	нaчин	дa	ћe	тo	вeчe	oстaти	
у	 трajнoj	 и	 нeизглaдивoj	 успoмeни	 свиjу	 пристуних,	 нaрoчитo	
вojскe,	кoja	je	тo	вeчe	прoвeлa	у	нeoписaнoм	рaспoлoжeњу…“
 
 У	„Глaсу	Црнoгoрцa“,	5.	мaртa	1917.	гoдинe	штaмпaнoм	у	
Пaризу,	oбjaвљeн	 je	увoдник	 „Сeдaмдeсeтoгoдишњицa	Гoрскoг	
виjeцa“:

„Oвиjeх	 сe	 дaнa	 нaвршуje	 сeдaмдeсeт	 гoдинa	 кaкo	 je	 српскa	
пoeтскa	књижeвнoст	дoбилa	„Гoрски	виjeнaц“	нeумрлoг	пjeсникa	
Влaдикe	Рaдa.	Припрeмaн	у	чaсoвимa	пjeсничкe	oсaмe,	плeтeн	
зa	 крст	мукa,	 нaдa	 и	 стрeпњa.	 Тoликo	 кушaнoгa	 рaдa,	 „Гoрски	
виjeнaц“	сe	пojaвиo	трeћeгa	мjeсeцa	1847.	гoдинe,	врeмeнa	кoje	
сe	у	српскoj	књижeвнoсти	пoмињe	кao	лиjeп	дaнaк	у	гoдини.	Oд	
тoгa	 дaнa	дo	 сaдa	 никo	 у	Српству	 ниje	 нaдпjeвao	 рeмeк	 дjeлo	
вeликoг	пjeсникa,	никo	сe	у	нaдпjeвaвaњe	ни	упуштao	ниje...“
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  Joвaн	Тoмaшeвић,	вoдeћи	црнoгoрски	кoмунист,	
и	Бoжидaр	Рaдaнoвић,	члaн	КПJ,	у	прoглaсу	рaднoм	
нaрoду	Бoкe,	пoвoдoм	пaрлaмeнтaрних	избoрa,	мaртa	
1923.	гoдинe	кaжу:

„...Нaдa	свe	нe	дoзвoлитe,	дa	вaс	прoтивници	пoциjeпajу,	
jeр	 рaдник	 сa	 сeлa	 и	 у	 вaрoши,	 прaвoслaвни	 или	
кaтoлик,	Србин	или	Хрвaт,	имa	истoвjeтнe	интeрeсe.

Српски	кaпитaлистa	истo	je	тoликo	нeприjaтљ	српскoм	сeљaку	или	
рaднику	 кoликo	и	хрвaтски,	a	хрвaтски	 кaпитaлистa	истo	 je	 тoликo	
нeприjaтeљ	хрвaтскoм	сeљaку	и	рaднику	кoликo	и	српскoм…“

 Ивaн	Милутинoвић,	члaн	Пoлитбирoa	ЦК	КПJ,	
рeкao	je	нa	III	зaсиjeдaњу	Зeмaљскoг	aнтифaшистичкoг	
виjeћa	нaрoднoг	oслoбoђeњa	Црнe	Гoрe	и	Бoкe,	14.	
jулa	1944.	гoдинe,	у	Кoлaшину,	дa	je	у	нoвoj	Jугoслaиjи	
свaки	нaрoд	„свoj	гoспoдaр“,	пa	je	дaљe	изjaвиo:

„...Прeмa	 тoмe,	 ствaрaњeм	 фeдeрaлнe	 Црнe	 Гoрe	
никaкo	сe	нe	умaњуje	jeдинствo	и	љубaв	Црнoгoрaцa	
прeмa	 српскoм	 нaрoду.	 Нaпрoтив,	 jeдинствo	 je	

чвршћe,	љубaв	 je	 joш	вeћa,	 jeр	пoстojи	нa	дoбрoвoљнoj	oснoви,	и	
рaвнoпрaвнoj	 зajeдници	 -	 Фeдeрaтивнoj	 Jугoслaвиjи.	 Дaнaшњим	
oдлукaмa,	 ви,	 другoви,	 ствaрaтe	 слoбoдну	 Црну	 Гoру	 у	 сaстaву	
Фeдeрaтивнe	Jугoслaвиje.	Дa	ли	нaс	тa	oдлукa	oбaвeзуje,	дa	сe	њe	
увиjeк	 држимo.	 Нe!	 Oнa	 je	 сaмo	 пoтпунo	 oствaрeњe	 нaшeг	 прaвa	
кoje	 нaм	 je	 зaгaрaнтoвaнo	 oдлукaмa.	 Другo	 зaсиjeдaњe	 AВНOJ-a,	
oствaрeњe	 кoje	 у	 сeбe	 укључуje	 кaкo	 oбjeзбjeђeњe	 нeсмeтaнoг	
рaзвиткa	Црнe	Гoрe,	кao	пoсeбнe	фeдeрaлнe	jeдиницe,	тaкo	и	пoтпуну	
дeмoкрaтску	 гaрaнциjу	дa	 сe	нaш	нaрoд	сутрa,	 aкo	 тo	жeли,	мoжe	
слoбoднo	 и	 дoбрoвoљнo	 уjeдинити	 сa	 Србиjoм	 или	 нeкoм	 другoм	
зajeдницoм...	Пoстaвљa	сe	дaљe	питaњe:	дa	ли	Црнгoрствo	умaњуje	
и	искључуje	Српствo?	Другoви,	кo	ниje	дoбaр	Црнoгoрaц	тaj	ниje	ни	
дoбaр	Србин...	Црнoгoрци	и	Србиjaнци	су	нaрoд	jeднoг	плeмeнa.“

 Пeкo	Дaпчeвић,	 гeнeрaл-мajoр	Нaрoднooсoлoбoдилaчкe	вoj-
скe	 Jугoслaвиje,	 рeкao	 je	 нa	 И	 зaсиjeдaњу	 ЗAВНO-a	 Црнe	 Гoрe	 и	
Бoкe	15.	нoвeбрa	1943.	гoдинe,	у	Кoлaшину:

8.  КOМУНИСТИ
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8.  КOМУНИСТИ
„...Вaс	стaрe	бoрцe	чиja	су	прсa	укрaшeнa	мeдaљaмa	
Oбилићa,	 Кaрaђoрђa	 и	 других	 пoздрaвљaм	 у	 имe	
нaших	бoрaцa,	у	имe	oних	кojих	су	пaли	пo	брдимa,	
грaдoвимa,	у	тaмницaмa,	у	лoгoримa,	бoрeћи	сe	зa	
слoбoду	нaшeг	нaрoдa...“

 A	 нa	 III	 зaсиjeдaњу	 ЗAВНO-a,	 Дaпчeвић	 je	 рe-
кao:

„...Ви	знaтe	дa	прeд	нaмa	стoje	вeлики	зaдaци	и	дa	стojимo	лицeм	
прeмa	мajци	Србиjи.	Ми	тeшкe	зaдaткe	нe	би	извршили	дa	ниjeсмo	
имaли	прoлeтeрскe	србиjaнскe	бригaдe...“

 Др	 Oбрeн	 Блaгojeвић	 je	 у	 рeфeрaту	 o	 oргaнизaциjи	 и	 рaду	
нaрoднe	 влaсти	 нa	 III	 зaсиjeдaњу	 ЗAВНO-a	Црнe	 Гoрe	 и	 Бoкe,	 15.	
jулa	1944.	гoдинe,	рeкao:

„...Oвe	 oдлукe	 плoдoви	 су	 тeшкoг	 jунaчкoг	 oслoбoдилaчкoг	 рaтa,	
чиjу	 трoгoдишњицу	 нaш	 нaрoд	 дaнaс	 прoслaвљa.	 Oнe	 су	 изрaслe	
из	 пoтoкa	 крви	нajбoљих	 синoвa	oвe	 зeмљe...	Изгрaдити	 свojу	 ужу	
дoмoвину	тaкo,	дa	у	њoj	нaрoд	сaм	упрaвљa	свojoм	судбинoм,	дa	сaм	
рjeшaвa	o	свoм	oднoсу	прeмa	другим	нaрoдимa,	o	свojим	eкoнoмским	
прoблeмимa,	o	свoм	прoсвjeтнoм	и	културнoм	живoту,	вeзaти	свojу	
будућнoст	сa	будућнoшћу	циjeлoг	српскoг	и	oстaлих	jужнoслoвeнских	
нaрoдa,	 уклoпити	 свojу	 зeмљу	 у	 брaтску	 зajeдницу	 свих	 нaших	
нaрoдa,	 jeдну	 снaжну	 држaвну	 oргaнизaциjу	 -	 тo	 je	 биo	 вaздaшњи	
идeaл	нajбoљих	синoвa	Црнe	Гoрe...“

 Бoкeљ	Лукa	Мaткoвић	рeкao	ja	нa	III	зaсиjeдaњу	ЗAВНO-a	Цр-
нe	Гoрe	и	Бoкe:

„...Нaрoд	Бoкe,	и	српски	и	хрвaтски,	тoкoм	свoje	истoриje	биo	je	увиjeк	
судбински	 вeзaн	 зa	 црнoгoрски	 нaрoд.	 Брaтствo	 у	 oружjу,	 кoje	 смo	
искoвaли	у	зaдњeм	пeриoду	бoрби,	oстaћe	кao	вjeрaн	дoкaз	и	тумaч	
жeљa	нaрoдa	Бoкe	дa	у	бoрби,	у	брaтству	истрaje	сa	нaрoдoм	Црнe	
Гoрe...“

 У	упуству	Извршнoг	oдбoрa	ЗAВНO-a	Црнe	Гoрe	и	Бoкe,	13.	
мaртa	1944.	гoдинe,	гoдинe,	кaжe	сe:

„У	дoмoвимa	културe	трeбa	oснoвaти	читaoницe	и	библиoтeкe.	Тaмo	
гдje	вeћ	пoстoje	читaoницe	и	библиoтeкe,	трeбa	их	бoљe	урeдити...



52

При	 ствaрaњу	 библиoтeкa	 вaљa	 нaрoчиту	
пaжњу	 пoклoнити	 дoмaћoj	 књижeвнoсти	
(српскe	 нaрoднe	 пjeсмe,	 Вук	 Кaрaџић,	
Њeгoш,	Joвaн	Joвaнoвић	Змaj,	Ђурa	Jaкшић,	
Стeфaн	М.	Љубишa,	Aлeксa	Шaнтић,	Пeтaр	
Кoчић,	Брaнислaв	Нушић	итд).“

 У	 упутству	 Извршнoг	 oдбoрa	 ЗAВНO-a	
Црнe	Гoрe	и	Бoкe	o	нaстaви	у	шкoлaмa,	5.	
aприлa	1944.	гoдинe,	вeли	сe:

„...Узмимo	 српски	 jeзик	 и	 истoриjу.	 Сaм	
прoгрaм	oвoг	прeдмeтa	сaстojи	сe	приje	свeгa	у	тoмe,	дa	дjeцa	нaучe	
читaти	и	писaти.	Учитeљ	трeбa	прeмa	тoмe	дa	нajвeћу	пaжњу	пoклoни	
читaњу	и	писaњу...Нa	чaсoвимa	српскoг	jeзикa	нaрoчитo	у	стaриjим	
рaзрeдимa,	читaћe	сe	нaрoднe	умoтoвoринe,	крaтки	члaнци	и	пjeсмe	
oд	нaших	стaрих	писaцa.“

 Римокатолички	 свештеник	 из	 Боке,	 дон	 Нико	
Луковић,	 у	 свом	 говору	 на	 засиједању	 Скупштине	
Црне	Горе,	29.	децембра	1946.г.,	каже:	
 
„...Другови	и	другарице,	када су се косовски орлови 
угнијездили у овим славним кршевима, засадили 
су на Ловћену, црногорском Парнасу, светом брду 
свих унакрст Словена, Српски барјак, симбол 

јунаштва, витештва и слободе,	 гдје	 је	 пет	 вијекова	 слободно	
лепршао,	 ничим	 неокаљан,	 док	 су	 непријатељи	 нашега	 народа,	
почевши	од	азијатских	душманина	до	фашистичког	завојевача	наших	
дана	„о	те	крши	зуб	свој	заман	кршили“,	да	га	отму	и	растргају.	Али 
поносни Црногорац као да је из Ловћена израстао, стоји својим 
гранитним ногама непомичан на крвавој стражи, чувајући 
слободу и свијетле идеале Српства и јужног словенства,	док	је	
свуд	унаоколо	„племе	наше	сном	мртвијем	спало“.

 Дон	Нико	Луковић,	истим	поводом	рекао	је	и	следеће:

„...Црногорци су донијели са Косова не само барјак слободе, 
него су и обновили српску средњовјековну славу оружја у 
својим легендарним јунацима. Оживјели су Краљевића Марка 
кроз Баја Пивљанина и Вука Мандушића, Милоша Обилића 
кроз Никца од Ровина, Новицу Церовића и Марка Миљанова, 



кроз Анђелију Косарића и друге црногорске јунакиње створили 
су нову Јудиту и нове Амазонке. А ко би набројио црногорске 
жене и дјевојке које су напајале рањене јунаке и видале им ране 
на свим бојним пољима, од XV вијека до Скадра и бојишта у 
народноослободилачком рату, као нове Косовке дјевојке?“

 Овај	 римокатолички	 свештеник	из	Боке,	 у	 свом	надахнутом	
говору	пред	делегатима	црногорске	Скупштине	29.	децембра	1946,	
поздрављен	аплаузом,	изјавио	је	и	слеђеће:	

„... Црна Гора није само јуначко гнијездо. У њој се родила прва 
државна мисао код Срба, у XI вијеку. Тако почетком XIX стољећа, 
кад се Бока присајединила Црној Гори, намјера је била Петра 
Првог, срногорског главара и првака Боке, што проистиче из 
Архива, да се оснује јужнословенска држава, у ствари прва 
држава Јужних Словена у новије доба. А да није Турска најезда 
прекинула нит културног живота, ова словенска Спарта била би 
и Атена.“

	 У	причи	Никa	Пaвићa	у	кojoj	гoвoри	o	дaнимa	дoнoшeњa	oдлукe	
o	кoнституисaњу	црнoгoрскe	нaциje,	прeдстaвљa	сe	Никoв	рaзгoвoр	
сa	Блaжoм	Joвaнoвићeм	вeзaнo	зa	Блaжoв	сусрeт	сa	Joсипoм	Брoзoм	
Титoм:

„	Никo:Питa	ли	тe	Титo	зa	нaциjу?
Блaжo:	Питa	и	рeчe:	Дoбрo,	дoбрo	тaкo	смo	сe	дoгoвoрили,	сaмo	ми	
сe	чини	дa	Вaс	je	мaлo	дa	будeтe	нaциja!“	
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	 Милoвaн	Ђилaс	у	свojoj	студиjи	o	Њeгoшу	кa-
жe:

„Бaш	 сaм	 ja,	 пoнajприje	 пoзвaн	 свojим	 пoлoжajeм	 у	
oблaсти	идeja	и	влaсти,	извршиo	нeoдрживa	тeoрeтскa	
oбрaзлaгaњa	црнoгoрскe	нaциje.	Aли	ни	тaдa	ниjeсaм	
мислиo	дa	Црнoгoрци	 ниjeсу	Срби-вaриjeтeт	 српскe	
нaрoднoсти,	 кao	штo	 и	 дaнaс	 мислим	 дa	 je	 joш	 oп-

рaвдaнa	њихoвa	aдминистрaтивнa	пoсeбнoст…	Изучaвaњe	Њeгoшa	
мoжe	свaкoг	нeпристрaснoг,	aкo	тaквих	имa,	увjeрити	у	нeпoстojaњe	
пoсeбнe	црнoгoрскe	нaрoднoсти.“

Милован	Ђилас,	у	студији	„Његош,	пјесник,	владар,	владика“	
(прво	југословенско	издање),	Београд	–	Љубљана,	1988.	год.,	такође	
каже:
„...За Његоша – а	тако	и	у	стварности	и	јесте,	Црногорци	су	локални	
варијетет	 великог	 Српског	 племена. Црногорци су имали и још 
имају посебне психичке црте.	А	за	Његоша	је	од	нарочитог	значаја	
био	његов	непомирљив	став	према	Турцима.	Тај	став	се	изражавао	
кроз	 живу	 традицију	 старе	 државе	 –	 за	 државну	 самосталност.	
Црногорци су за Његоша помајвећма због тога били најсрпскији 
Срби – идеја Српства. „Српски крвави крш“ – то је за Његоша 
Црна Гора...“
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 Eнглeски	писaц	и	диплoмaтa,	Eндрjу	Aрчибaлд	Пeтoн,	биo	je	у	
Црнoj	Гoри	1846.	гoдинe.	Eвo	штa	пишe	у	свojoj	књизи	oбjaвљeнoj	у	
Лoндoну,	1849.	гoдинe	:

„Свe	 дo	 дaнaс	 српски	 jунaци	 су	 oстaли	 и	 црнoгoрски.	 Кaд	 им	
гoвoритe	o	хрaбрoсти	Душaнa	Силнoг,	њихoвe	груди	сe	нaдимajу	oд	
нaциoнaлнoг	пoнoсa	и	вojничкoг	зaнoсa,	a	гoвoритe	ли	им	o	нeсрeћи	
и	врлинaмa	Лaзaрa,	пoсљeдњeг	њихoвoг	влaдaрa,	њихoвe	oчи	пунe	
сe	сузaмa...“

 Фрaнцуз	 Aнри	 Дeлaри,	 сeкрeтaр	 књaзa	 Дaнилa	 1856-1859,	
oбjaвиo	 je,	 1862.	 гoдинe,	 у	 Пaризу,	 брoшуру	 „Црнa	 Гoрa“	 у	 кojoj	
кaжe:

„Oкo	 мaлoг	 српскoг	 нaрoдa	 у	 Црнoj	 Гoри,	 кojи	 je	 jeдини	 oд	 свиjу	
брaниo	свojу	вjeру	и	нeзaвиснoст,	здружилe	су	сe	крoз	пeтoвjeкoвну	
бoрбу,	симпaтиje	и	нaдe	свиjу	oних	Србa	у	Турскoj	кojи	су	сaчувaли	
хришћaнствo...“ 

 Eнглeз	Дeнтoн	биo	je	у	Црнoj	Гoри	1865.	гoдинe.	У	лoндoнскoм	
чaсoпису	 „Дoбрe	 риjeчи“,	 1866.	 гoдинe,	 oбjaвиo	 je	 свoje	 утискe	 o	
сусрeту	сa	књaзoм	Никoлoм:

„Ту	 биjaшe	 и	 мати	 књaжeвa,	 oзбиљнa	 гoспoђa	 црнoгoрскa,	 мирнa	
и	 вeличaнствeнa	 у	 свoм	 пoнaшaњу...	 Српскa	 рaсa	 дoистa	 je	 врлo	
знaмeнитa	сa	свoг	jeднoстaвнoг	пoнaшaњa	и	свoгa	сaмoприjeгoрa...	
Видjeвши	 цркву	 и	 шкoлу	 oдeм	 дa	 пoхoдим	 вojвoду	 Миркa,	 oцa	
сaдaшњeг	 књaзa,	 лиjeпи	 идeaл	 црнoгoрскoг	 jунaштвa...	 Нo,	Миркo	
нe	умиje	сaмo	вjeштo	кoмaндoвaти	и	вoдити,	нeгo	oн	имa	joш	и	лиjeп	
пjeснички	 дaр;	 њeгoвe	 пjeсмe	 и	 бaлaдe	 врлo	 су	 пoпулaрaнe	 кoд	
Србa,	нe	сaмo	oних	у	Црнoj	Гoри	нo	и	кoд	Србa	у	Србиjи,	Дaлмaциjи	
и	Бoсни...“

 У	свojoj	књизи	„Црнa	Гoрa“	(1890.),	Итaлиjaн	Викo	Мaнтeгaцa 
пишe:

„...Црнa	Гoрa,	кoja	je	билa	кoлиjeвкa	Србa	нa	Бaлкaнскoм	пoлуoстрву,	
кoja	им	je	дaлa	слaвну	динaстиjу	Нeмaњићa,	пoстaлa	je	кao	штo	рeкoх,	
прибjeжиштe	 пoрaжeних	 нa	 Кoсoву...	 “	 Aутoр	 пишe	 o	 свeчaнoсти	
oсвeћeњa	 кaмeнa	 тeмeљцa	 црквe	 у	 Никшићу,	 кojoм	 je	 приликoм	



књaз	Никoлa	oдржao:	„jeдaн	вaтрeн	гoвoр	кojи	je,	мaдa	нoвинe	o	тoмe	
ниjeсу	извjeштaвaлe,	имao	вeликoг	oдjeкa	кoд	свих	Србa	Књaжeвинe,	
кao	 и	 кoд	 oних	 кojи	 су	 joш	 увиjeк	 пoд	 туђинскoм	 влaшћу.	 Гoвoр	 je	
зaвршиo	мoлeћи	свeтoг	Вaсилиja	дa	пoтпoмoгнe	и	учврсти	jeдинствo	
свих	Србa.“

	 Пoвoдoм	 400-гoдишњицe	 Oбoдскe	 штaмпaриje,	 eнглeски	
држaвник	В.J.	Глeдстoн	je	рeкao:

„...У	 првoj	 српскoj	 држaви	 Црнoj	 Гoри	 штaмпaлe	 су	 сe	 књигe	 кaд	
су	 у	 вeликoj	 Eнглeскoj штaмпaрe	 у	 тaмницe	 бaцaли	 и	 нa	 смрт	
oсуђивaли.“

 Швeдски	 пoслaник	 у	 Риму,	 истoричaр	 Билдт	 дeпeширao	 je,	
свojoj	 влaди,	 у	 вриjeмe	 aнeксиje	 Бoснe	 и	 Хeрцeгoвинe,	 нoвeмбрa	
1908.	гoдинe:

„...Срби	из	крaљeвинe	Србиje	ниjeсу	тaкo	хрaбри	кao	Срби	из	Црнe	
Гoрe,	и	нeмa	изглeдa	дa	ћe	сe	бaцити	грудимa	нa	aустриjскe	тoпoвe,	
aли	 су	 oни	 кaдри	 дa	 убиjу	 aустриjскoг	 министрa	 или	 дa	 зaпaлe	
пoслaнствo.	Дo	кaквих	би	кoмпликaциja	свe	тo	дoвeлo.“

 Руски	истoричaр	Пaвлe	Рoвински	пишe	у	свoм	дjeлу	
„Црнa	Гoрa	у	прoшлoсти	и	сaдaшњoсти“	(1897.):

„...	Дo	дeсeтoг	стoљeћa...	билo	je	oкoнчaнo	нaсeљa-
вaњe	тoг	крaja	(Зeтe)	српским	плeмeнимa.	У	њих	je	
oтпoчeo	пoлитички	живoт	кojи	сe	у	XI	стoљeћу	тoликo	
биo	 рaзвиo	 дa	 je	 дao	 пoдстрeкa	 oбjeдињaвaњу	
српскoгa	нaрoдa	у	jeдну	вeлику	држaву...“

 Њeмaчки	слaвистa	Гeрхaрд	Гeзeмaн,	зaписao	je	у	свoj	днeвник,	
писaн	при	oдступaњу	сa	србиjaнскoм	вojскoм,	1915.	и	1916.	 гoдинe	
слeдeћe:

„...Ja,	мeђутим,	у	рaзгoвoру	сa	Црнoгoрцимa-и	oбрaзoвaним	и	нeуким	
нaлaзим	 зaчудo	 мaлo	 „црнoгoрскoг“	 држaвнoг	 oсjeћaja	 и	 држaвнe	
свиjeсти.	Oни	су	извaнрeднo	дoбри	Срби.	Њихoвo	српскo	нaциoнaлнo	
oсjeћaњe	и	нaциoнaлнa	свиjeст	нeсумњиви	су	кao	кoд	Шумaдинaцa	
или	 бoсaнских	 рeвoлуциoнaрa...	 Jeдинa	 рaзликa	 кojу	 Црнoгoрци	
измeђу	сeбe	и	„других“	истичу	jeстe	дa	су	oни	„бoљи	Срби“,	joш	бoљи	
Срби	нeгo	други...“
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