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КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ 
КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА СРЕДЊЕМ ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ У 

ВРИЈЕМЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

/

Средње Полимље и Потарје, односно жупне долине Лима са притоком 
Љубовиђом и дио долине Таре, од давнина су привлачиле људе на насеља- 
вање. Послије доласка Словена и формирања првих ранофеудалних држава, 
ова регија имала је  значајну улогу, а највећи процват је  доживјела у доба Не- 
мањићау ХШ вијеку, кадасу рудник и насеље Брсково доживјели „неслућен 
економски просперитет‘\ '

Средње Полимље и Потарје, као јединствена историјска, духовна и 
културна цјелина, историографски су мало истражени. Међутим за научно 
истраживање прошлости ове области добру основу представља етнолош- 
ко-историјско дјело професора Жарка Шћепановића „Средње Полимље и 
Потарје“, које је  обухватило живот људских заједница на овом подручју од 
најстаријих времена до краја турске управе 1912. године, односно до бал- 
канских ратова.

Тема мога рада обухвата мали дио из прошлости ове области али је- 
дан од најзначајнијих историјских догађаја везаних за Полимље и Потарје 
-  балканске ратове, чији је  исход ослобођење од вишевјековне турске власти 
и припајање Србији и Црној Гори.

Ипак, национална историографија овој јединственој историјској и при- 
родној регији није довољно посветила пажњу, а узроци су вишеструки. Је- 
дан од њих је  национална и ослободилачка политика и политика ширења 
црногорске државе посљедњег црногорског суверена и интеграциони про- 
цес који се примјењивао у пракси.

1 Видјети опширније: Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Пошарје, Београд, 1979.
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У склопу ширих тема из црногорске историје, о овој регији више су 
писали историчари Миомир Дашић2 и Новица Ракочевић.

Што се тиче националне политике краља Николе према Полимљу и 
Потарју пред балканске ратове, значајно је дјело Ђока Пејовића „Политика 
Црне Горе у Затарју и Горњем Полимљу 1878-1912“. Значајан прилог за 
историју балканских ратова и политику Црне Горе према средњем Полимљу 
и Потарју представља и рад Новице Ракочевића „Стање на црногорско-тур- 
ској граници уочи балканског рата (1908-1912).“3

Послије успјешних ослободилачких ратова 1876-78. године, одлукама 
Берлинског конгреса Црна Гора је  поред међународног признања, добила и 
знатно територијално проширење. Извршавање одлука везаних за разграни- 
чење између Турске и Црне Горе представља посебну тему из овог периода 
националне историје, те историје Полимља и Потарја. Наиме, Турска је  на 
све начине вршила опструкцију међународних обавеза како би одуговла- 
чила разграничење и предају појединих територија, изазивајући немире и 
оружане инциденте са пограничним српским становништвом, највише у 
Полимљу и Потарју, у области Плава и Гусиња и Поља Колашинских, и дуж 
цијеле граничне линије од Мојковца до планине Мокре.

Затегнутост у односима између турских власти и војске са православ- 
ним становништвом у пограничној области није мање-више престајала до 
балканских ратова 1912. године. Отпор српског живља турском насиљууЗа- 
тарју и Беранској нахији нарочито је  испољен 1898, 1905. и 1906. године.4

Средње Полимље и Потарје, као и подручје турске административне 
области Новопазарског санџака, било је неуралгично подручје, названо „по- 
литички земљоуз“, који је и послије Берлинског конгреса остао у саставу 
турског царства, јер велике силе нијесу дозволиле спајање српских држава 
Србије и Црне Горе. Нарочито је у томе предњачила моћна Аустро-Угарска, 
која је  након окупације Босне и Херцеговине дошла у сусједство Србије и 
Црне Горе, а и даље се граничила са Турском баш у подручју старе С-рбије, 
тако да ова област од 1878. године поприма још већи и међународни значај.

Међутим, то није било питање само великих сила, него и српско пи- 
тање. Српски народ је  изложен тешким притисцима сваке врсте због слабе 
заштите лоше локалне власти и неефикасних и пристрасних судова. Био је 
суочен с насиљем и уцјењивањем, погоршањем аграрних односа и опте- 
рећењем разноврсним порезима.5

2 Миомир Дашић, Н езаобилазноу историоЈрафији Црне Горе, Подгорица, 2003.
3Ђоко Пејовић, Политика Црне Горе у  Затарју и Горњем Полимљу 1878-1912, Титог- 

рад, 1973; Новица Ракочевић, Стање на црноГорско-турској Јраници уочи балканскоГ рат а  
(1908-1912), Историјски записи, 3-4. 1962. 485-515.

4Опширније: Ђоко Пејовић. н. д., 9-18.
5Н. Ракочевић, Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918, Цетиње, 1981, 140-141.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ KPAJbA НИКОЛЕ.

Србија и Црна Гора нијесу се одрицале националног рада у неосло- 
бођеним областима. У првом реду, настојале су да обезбиједе сигурност и 
што повољније услове за српски живаљ. Иначе, национална свијест српског 
народа у неоослобођеним крајевима била је  на високом нивоу и национал- 
ни рад се одвијао без већих напора. Значајније ангажовање Србије и Црне 
Горе почиње шездесетих година XIX вијека, о од тада ће то присуство бити 
стално и интензивно све до коначног ослобођења у балканским ратовима 
1912-1913.године.

Српско становништво из Полимља и Потарја активно је учествовало у 
ослободилачким ратовима 1876-78. године, а у највећој мјери задржало је 
оружје и послије Берлинског конгреса и билоувијек спремно на буну. Утицај 
Црне Горе био је  веома јак у Полимљу и Потарју, а интересна сфера краља 
Николе захватала је  ширу територију тадашње административне области 
Новопазарског санџака, као и Метохију. Главни правац спољнополитичке 
активности Србије био је  више усмјерен на Македонију и Косово и Мето- 
хију. Због интересних сфера српских краљевина долазило је  повремено до 
спорења и захлађења дипломатских односа. Утицај Црне Горе био је  знатно 
јачи у средњем Полимљу и Потарју јер се српско становништво ових облас- 
ти налазило у близини црногорске границе, а и родбински је  било повезано 
са становништвом унутар црногорске границе. Такође, у случају буне имало 
је на црногорској страни сигурно уточиште. О националном раду у овој об- 
ласти није било утврђеног споразума, па су и Црна Гора и Србија настојале 
да што више учврсте свој утицај.6

II

Црна Гора, односно краљ Никола, водио је активну националну поли- 
тику у средњем Полимљу и Потарју пред почетак балканских ратова и то је 
један од јачих разлога због којих се ова област више ослањала на Црну Гору 
него на Србију.

Краљ Николаје у спољној политици недвосмислено истицао „историјс- 
ка права“ на некадашње српске земље и мимо границе „Иванбеговине“ и 
Зете Војислављевића и Балшића. Као политички и национални циљ назна- 
чио је  проширење Црне Горе на области некадашњег Душановог царства. 
Нарочито је  истицао градове Пећ и Призрен, први као центар Српске право- 
славне цркве, а други као престоницу Душанову. То је јасно и јавно саопш- 
тио још шездесетих година XIX вијека у политичким списима и патриотс- 
ким пјесмама, као што је  „Онам’ онамо“.

6Н. Ракочевић, Полшиички односи Црне Горе и Србије...., н. д.., 141-142.
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Црна Гора је, према краљу Николи, имала историјску обавезу да ос- 
твари легитимно историјско право ослобођења још неослобођених српских 
области. Сматрао је „аманетом предака“ да крене у борбу против Турака на 
Косову и да на развалине некадашњег царског двора у Призрену пренесе 
своју престоницу.

Цетињски владајући кругови перманентно су истицали да Црна Гора 
има првенство у мисији уједињења и ослобођења, да је  Црна Гора „класична 
српска земља“, а Црногорци „најраснији Динарци“ и „најчистији дио српс- 
ког народа“.

Политичка мисао и национална идеологија елитног српског национа- 
лизма књаза/краља Николе, од почетка владавине па до 1903. године, давале 
су Црној Гори водећу улогу, не само у неослобођеним областима старе Ср- 
бије него у српском народу уопште. Још као млад владар, књаз/краљ Никола 
заносио се идејом „уједињења Српства“ па чак и по цијену одрицања од 
престола у корист србијанског кнеза Михаила. Иако више контроверзан него 
досљедан државник којем је  на првом мјесту било остварење династичких 
циљева, краљ Никола је  ипак био владар високих патриотских осјећаја.

О карактеру националне политике књаза/краља Николе можда најбоље 
свједоче званични листови и поједини чланци.

У једном чланку под насловом „Ст. Србија и Македонија“ између ос- 
талог пише: „...Срби у Старој Србији и Македонији упиру очи у слободне 
српске земље...“7 8

Од 1878. до 1912. године дешавали су се мање-више континуирано ин- 
циденти на граници и пограничном појасу, нарочито у средњем Полимљу и 
Потарју. Штампа у Црној Гори детаљно је о томе обавјештавала јавност. У 
једном чланку се каже: „На нашој граници према Турској још није повраћен 
мир. Тамо још једнако пуца пушка објесних турских стражара и њихових 
крволочних кордона.

У суботу у вече чуло се јако пушкарање на дну Велике и за дуго није 
престајало. Са куле Равни турске страже једнако пуцају преко Полимља и 
непрекидно прелазе нашу границу...

Турски кордони ранили су у Полимљу опасно нашег војника Љубомира 
Влаховића, који је  био на стражи на Приједолској Глави, у тренутку кад је 
пошао за дрва ради огријева.

Исто тако ранили су опасно турски кордони и једног Перишића и Спа- 
соја Зечевића из Виницке.“9

7Опширније: Миомир Дашић, О некии оишшим иоТледима на Црну Гору еиохе краља 
Никаче (1860-1918), Зборник радова: Краљ Никола, личност, дјело и вријеме, Подгорица, 
1998. 27-57.

8 „Цетињски вјесник“, 29, 1.10. 1908.
9,.Цетин>ски вјесник“, 65, 14. 8. 1912., под насловом: „Са наше граниме".
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КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ КРАЈБА НИКОЛЕ.,

У другом чланку пише да је  „...Позната ствар, да турско погранично 
становништво, па чак ни саме њихове пограничне страже никаквих скру- 
пула према сусједима немају, а о међународним односима и да не причамо. 
Безобзирност њихова избијалаје небројено пута и према Црној Гори, и пре- 
ма Србији и према Бугарској... Тако је и дошло до догађаја, који се збио на 
нашој граници код Колашинских Поља у другој половини прошлог мјесе- 
ца... Тако је  дошло до покоља у Берану и беранској нахији, кад је  вијековима 
измученој раји догорило до ноката, стрпљење изгубили и стали да бране и 
да атак атаком одбијају... Оптужбе које се дижу противу Црне Горе, а које 
потичу из Цариграда о тобожњем изазивању неосноване су... А да Црна Гора 
крене, као што јој се то са задњом тенденцијом одвратно подмеће, ствар не 
би била нимало лака...“.'°

О страдању српског живља се каже: „С болом у души зауставимо се 
нарочито на догађаје, који су се овијех дана одиграли у отоманској царевини 
са нашим незаштићеним живљем, које и дан дањи служи као нишан крво- 
лоштва и објести свирјепих и разузданих турских хорда и над којим се још 
једнако врше најгнуснија звјерства... И док се још невина крв безбројних 
жртава -  пуши, извршен је покољ над Србима у Сјеници и Бијелом Пољу, а 
одмах затим настаје канибалски покољ Срба по многим селима у Новопа- 
зарском Санџаку...“ .и

Како је  стање било у Полимљу и Потарју почетком XX вијека, свје- 
доче, најчешће, анонимна писма, које је објављивала тадашња црногорска 
штампа. ЈТист „Народна мисао“ објавио је писмо под насловом „Са извора 
ријеке ЈТима“, у коме се износе чињенице о страдању српског живља у тада 
још неослобођеном дијелу Полимља: „Доста је  било јада и невоља, које је 
претрпио премучени српски народ овог краја од својих крвожедних сусједа 
Арнаута и Потурица. Остављени сами себи ми смо били као нека мала оаза 
у великој пустињи, која је  небројено пута прегнојена костима наших преда- 
кау вјечној борби са надмоћнијим сусједом нашим.

У тим страшним тренуцима, тако рећи голих шака излазили су на сусрет 
непријатељским нападима на наше мило огњиште, правили смо трешњеве 
топове, не би смо ли њима срушили непријатељске фортице. Дакле, вршили 
смо свој свети дуг, бранећи вјеру и народност кријепећи се надом, да ће на- 
стати дани срећније будућности...

У тој очајној борби исчекасмо вријеме, када се указа зора на српском 
небу, која наговјешћаваше дане љепше будућности за вријеме неумрлог 
књаза Данила, када пружисмо руке преко Кома пут Ловћена... Али колико 
су радосни и пуни наде били ти срећни тренутци толико су били жалосни

'“„Цетињски вјеспик", 66, 18. 8. 1912., под насловом: „Црна Гора и Турска (Ко изазива: 
ми или Турци?)“

"„Цетињски вјесник“, 68, 25. 8. 1912.
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доцније, када политичка линија остави беранску нахију под својим агама и 
беговима; када несрећни Срби Плаво-Гусињског округа остадоше, да се и 
даље гуше у тешким ропским ланцима крвожедних хијена -  Арнаута. Но 
Срби беранске нахије, и ако их је  политичка међа одвојила, опет нијесу тако 
јако осјећали тежину ропског јарма, јер ту су била њихова браћа у граници, 
са којом су дијелили зло и добро...

Да ли зна наша влада о грозном страдању народа Плаво-Гусињског ок- 
руга, који данас: го, бос и гладан скапава по Полимљу, Ржаници и Вели- 
кој,...?

Значи тријебљењу Срба широм су отворена врата, а онда збогом лијепи 
српски крају, по теби ће се вити арнаутски звјерови! Али смије ли се допус- 
тити?... Дижемо овај ропски и мученички глас, позивајући браћу слободних 
српских земаља, позивајући цио просвијећени свијет, да нам дадне правед- 
ну народну заштиту... Пропаст наша пропаст срца Србинова -  Старе Србије, 
то је страшан и судбоносан чин за будућност цијелог српског имена“.'2

Граница уочи балканских ратова Црне Горе и Турске једним дијелом 
ишла је  долином ријеке Таре, гдје су оружани инциденти били веома чес- 
ти. О овим, најчешће оружаним сукобима, обавјештавани су детаљно цр- 
ногорска влада и сам краљ Никола, што се види из великог броја докумена- 
та о тим догађајима у архивском одјељењу Народног музеја на Цетињу. У 
једном таквом документу, у извјештају Обласне управе из Колашина, који 
је  прослијеђен црногорском посланству у Цариграду, описују се оружани 
сукоби у долини Таре код Мојковца, око земље уз саму границу у селу Бје- 
лојевићима. Село је било под опсадом од стране Турака, а у оружаном об- 
рачуну страдао је на Пржиштима Вучета Ђукић, а на „Лазовима Аџића, на 
коси више Барица рањенје Стеван Јованов Радовић...14.13

Погранични сукоби у долини Таре у првој половини 1912. године били 
су још јачи и жешћи и наговјештавали су скори рат са Турском. Приликом 
једног таквог пограничног сукоба у Колашинским Пољима, међу жртвама 
био је  и поткомандир црногорске војске, осамдесетогодишњи Вукалица 
Драшковић. Вијест о његовој смрти пренио је „Глас Црногорца“ гдје се на- 
води да је Драшковић био јунак кога је  због „ратних подвига и храбрости 
красила Обилића медаља и Ђорђевски крст... Стари овај наш граничар чије 
су ратничке заслуге врло велике није могао свом срцу да одоли, а да се и 
он не нађе међу оне борце који су били потекли да бране своје од напада и

12 Видјети писмо у цјелини, потпиеано псеудонимом „ШудиковатГ у листу „Народна ми- 
сао". бр. 17,24. 12. 1906.

13 Народни музеј Црне Горе Цетиње. Библиотечко-архивско одјељење (даље у тексту
НМЦГ БАО), ф. НиколаЈ. к. за 1911, бр. 85, 18. 4. 1911, Краљевском посланству у Цариграду- 
Препис Кр. Обласне управе у Колашину, за Министра иностраних дјела потписујс-Славо 
Рамадановић.
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да штите земљишта своја, те је при заузимању шанца на Пржишта и поги- 
нуо...“.14

Извјештаји објављивани у штампи о инцидентима на граници у долини 
ријеке Таре и Лима, као и њихова садржина, наговијестили су балканске ра- 
тове: ,.Ријетко су кад раније као овога љета догађаји на црногорско-турској 
граници били тако озбиљни и тешки. По посљедицама својим могли су бити 
и судбоносни...“.15

Они не само да су могли бити судбоносни већ су ускоро то и постали, 
јер је јавности обзнањено да се врши мобилизација црногорске војске. „Ње- 
гово Вел. Кр. Господар издао је  данас наредбу да се изврши мобилизација 
црногорске војске. Овај важни корак, изазван непрестаним пограничним 
нередима и јаким појачањима царске отоманске војске дуж наше границе, 
средство је  за заштиту земље и њених државних и националних интереса у 
садашњим озбиљним приликама“.16

Национално-ослободилачка политика и високи патриотизам краља 
Николе дошли су до изражаја у балканским ратовима. У његовом прогласу 
„Црногорцима“, краљ говори о неопходности рата и ослобођења још не- 
ослобођене браће у Старој Србији: „... Тужни вапај, који допире из Старе 
Србије од тамошње наше потлачене браће, не може се даље подносити.

Онамо немилосрдно кољу не само људе, него жене и нејаку ђецу српску. 
Гладно, јадно и плијењено српско се робље потуца по горама и око гаришта 
својијех домова кликујући вас, да га заштитите и избавите.

Дужност и љубав рода налажу вам да похитате браћи у помоћ...“ .
Даље у прогласу, црногорски суверен констатује како зна „да би сте ви 

то и досад учинили са урођеном вам одважношћу, да Ме нијесте слушали и 
ишчекивали исход Мојијех мирољубивих напора за заштиту мученика ис- 
преко границе...“.

На крају прогласа, краљ Никола отворено каже да је  ослобођење неос- 
лобођених крајева највећи државни и национални интерес и његов сан, који 
постаје јава: „Црногорци!... Нека се с благословом Божјим и Светога Петра 
Цетињскога и свијех наших светаца остваре снови из ране Моје младости, 
када сам пјесмом наговјештавао овај знаменити дан и загријевао српске гру- 
ди вјером да оружани морамо поћ: Онамо онамо, за брда она!...“ . '7

Мјесец дана по почетку рата, „Глас Црногорца“ пише да се „...навршује 
мјесец дана да је  Црна Гора објавила рат Турској за своје животне интересе 
и за спасење од коначног истребљења родне браће своје... Ђурђеви Стубо-

'4„Глас Црногорца‘\  32, 28. 7. 1912.
'\,Г лас  Црногорца", 35, 18. 8. 1912.
'6„Глас Црногорца4', 40. 18. 9. 1912.
'7Видјети „Проглас“ у цјелини, објавл»ен у „Гласу Црногорца", бр. 42, 26. 9. 1912. (по 

старом кал.).
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ви, Пећка Патријаршија, Високи Дечани ове свете Немањићке задужбине, 
које су у ропству пет вјекова провеле, радосно уздижу благодарења Богу са 
топлим молитвама на здравље и срећу свога Ослободиоца, благовјернога 
Господара Краља Николу и Његове Савезнике..,“ .18

За вријеме балканских ратова све је практично било посвећено наци- 
оналној идеји и ослобођењу неослобођених крајева. „Цетињски вјесник“ 
о борбама и великим успјесима црногорске и србијанске војске детаљно је 
обавјештавао јавност: „Ни пјесници српски из седамдесетијех година про- 
шлога вијека не би могли у својој машти замислити доба и догађаје, које 
прижељкују данашња српска и балканска покољења. Петовјековни сан пос- 
тао је јава... Једна мисао једна жеља, једна иста одлучна воља, да се изгине 
за неослобођену браћу, везала је  у чврсту заједницу балканске хришћанске 
краљевине,... растурише се куле у ваздуху, што су их и стари освајач са ис- 
тока и нови освајачи са запада градили на балканском раздору... Нека кроз 
вјекове траје ово ново срећно доба, којем су пјевали сви наши пјесници, за 
којим су чезнули сви наши велики људи, доба, које је  вазда било свети сан 
крунисаног пјесника свесрпске химне: „Онамо, онамо!...“19

У националном одушевљењу и ослободилачком духу и заносу „Цетињс- 
ки вјесник“ објавио је  и пјесму Алексе Шантића „Призрене с т а р и ..п је с м у  
високог патриотизма, која заслужује да се и овдје пренесе у цјелини:

„Призрене стари, капије раствори!
По праговима сагове разгрни,
Скерлетом тешким доксате огрни,
Твоје се царство враћа!... Гле у зори,

Великој зори. Бог над тобом бдије!
Ура! Уз поклик српскога усгаша,
Жезло ти носе два орла крсташа,
Мила два брата, златне круне двије!

Заљуљај звона, нека Васкрс јаве!
С Ловћена тврдог и Авале плаве,
Сјутра, уз трубе, под стјегом, у зори,

Витезови, силни громови у боју,
Јездиће гордо уз калдрму твоју!
Призрене стари, капије раствори!...“20

18„Глас Црногорца‘\  49, 27. 10. 1912.
'‘'„Цетињски вјесник", 76, 22. 9. 1912.
20„Цетињски вјесник“, 83, 10. 10. 1912.
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„Глас Црногорца“ пише да ће се на ослобођеном Косову, након „пуних 
пет столећа прве ће се ове године Косово спомињати кобног Видовдана у 
слободи...“.21

О ослобођеном Косову, пред Видовдан 1913. године, пише и „Цетињски 
вјесник“: „Косово, некадтужно, чијој јежалосној успомени намијењен сјут- 
рашњи дан, ослобођено је, освећено је. До јуче је тако рећи знамење про- 
пасти цијелог једног народа од данас обиљежје побједе и поноса. Погрешке 
предака, сливене у косовску трагедију преобратиле су се у врлине савреме- 
ника, који пропаст у прошлости замијенише славом у садашњости...

На Косову су се јуче загрлиле двије српске војске. Срца браће из обје 
српске краљевине могла су својим откуцајима казивати осјећања једног и 
истог народа, који је  толико жудио за сједињењем Српства од Дунава до 
Мора. Заједничко пребивање и једне и друге српске војске на Косову зало- 
га су љепше српске будућности, доказ је цијеломе свијету, да обје српске 
краљевине служе само једној и истој српској мисли. Али присуство црно- 
горске војске у садашњим тренутцима на Косову посебно још нешто више 
казује. Оно казује да је  Црна Гора, која је небројене жртве поднијела за доб- 
ро Српства, вазда тамо гдје је  и Србија, кад год је ова, ма с које стране, у 
опасности као српска држава. Тијем Црна Гора испуњава дужност не само 
према својој посестрими, не само према читавоме Српству, него и према 
себи самој...“ .22

За заједничку границу у Старој Србији каже се да се „након пуне сто 
и три године... Богу хвала, сретно остварава спасоносна замисао Великог 
Карађорђа!... за обнову старе славе и величине, -здружење граница двију 
слободних српских држава. Преко новопазарског санцака... љутим мачем 
избише за навијек „клин“ у словенско месо, ударен од нових душмана сло- 
боде српске и уједињења још онда, кад су обје државе српске, ратујући у 
исто доба, свака на својој страни саме и својим силама још и о трагу три- 
десет и неколико година кадре биле, да скрше ту препреку, и да се нађу у 
природном и братском загрљају...“.23

У току успјешних балканских ратова и након њих, сан генерација о ује- 
дињењу српског народа постао је  реалан. Већ је  влада генерала Јанка Ву- 
котића у програму свога рада, поднесеном краљу Николи 8. октобра 1913. 
године, указала да ће балканским ратовима „проширење и ојачање српских 
Краљевина“ Црне Горе и Србије, још јаче покренути заједничке непријатеље 
„да свим могућим начинима“ не само омету двије државе у „извођењу наци- 
оналног задатка“, него да им „униште или бар умање извојевање и моралне 
тековине“, затим да „да јединство интереса и народних тежња обију српс-

21„Глас Црногорца“, 26, 15. 6. 1913.
22„Цетињски вјесник“, 48, 14. 6. 1913.
в „Глас Црногорца", 8. 16. 02. 1913.
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ких краљевина“ упућују на заједничке акције, што треба да дође до израза 
у једном писаном уговору којим би требало регулисати међусобне односе у 
питањима: војним, дипломатским, трговинским и уопште економским. На- 
име, радило се о унији између Црне Горе и Србије, која није остваренајер је 
ту идеју прекинуо Први свјетски рат.

Даље се у програму владе каже да би се прешло одмах на замисао по 
разграничењу са Србијом „које се може рећи да је приведено крају, јер се је 
свело на незнатно разилажење“, -  а да за прву етапу треба послати изван- 
редног посланика у Београд.24

Прије посланика Лазара Мијушковића у Београд је, у мисији за разгра- 
ничење, био послат његов презимењак, професор и једно вријеме министар 
просвјете Мирко Мијушковић, који је у једној изјави загребачком „Србобра- 
ну“, а коју је пренио и цетињски „Вјесник“ казао даје  граница између Црне 
Горе и Србије „утврђена“, а споразум „дефинитиван, пошто садашњи деле- 
гат Црне Горе има потпуне пуномоћи са Цетиња...“, затим, да постављена 
граница „не може да спријечи, нити има намјеру да укочи заједнички живот, 
и она може значити нешто само у односу на иностранство и у међународном 
погледу али за Србију и Црну Гору она значи само везу вјековима чекану и 
гарантију за свијетлу заједничку будућност....“ .25

Изјава Мирка Мијушковића поткријепљена је, поред осталог, братском 
сарадњом србијанске и црногорске војске у балканским ратовима и срдач- 
ним сусретом на дугом фронту од Викоча на сјеверозападу према Херцего- 
вини, па преко Подборове и Бродарева до Сјенице на југоистоку. Станов- 
ништво је  испољавало истовјетне симпатије и према србијанској и према 
црногорској војсци.26

Карактер националне и ослободилачке политике краља Николе у бал- 
канским ратовима према неослобођеним областима, у које спадају средње 
Полимље и Потарје, можда најбоље одсликавају краљеви прогласи војни- 
цима послије закљученог мира. Уједном се каже: „...жељно Сам ишчекивао 
повратак из Македоније Мојега дичнога Дечанског Одреда, да сви заједно 
подигнемо хвалу Богу за наше велике успјехе, за освећено Косово и об- 
новљење међа нашега давнога царства... Земља је Српска на Југу ослобође- 
на од Мора до Дунава. Наде живих и умрлих милиона Срба остварене су. 
Неизбројиве жртве и муке наше накнађене су... Пјесму побједничку сада 
појте и уздигните ваша јуначка чела с поносом и мирном душом, да сте

24 Документа из епохе краља Николе, приредио Ристо Ј. Драгићевић. Влада краљу Николн 
о сваме проЈраму, Записи, јануар 1940, кн>. XIII. 52-56.

-'„Вјесник”, 84, 30. 10. 1913., под насловом „Односи између Црне Горе и Србије".
26Бранко Перуничић, И звјеит ај о стању у  окруЈу Пљеваљском 1913, Историјски записи, 

3 ^ k  1962.515-516.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЈШО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ KPAJbA НИКОЈ1Е..

вашим прегнућем и храброшћу дужност испунили и одужили се Домови- 
ни...“ .-7

Послије разграничења са Србијом и уступања Црној Гори Пљеваља и 
Ђаковице, извршена је  анексија ослобођених области, тј. „присаједнињење 
Краљевини Црној Гори свих освојених области у границама које су одређе- 
не...“.28

У присаједињеним крајевимауредбом је  извршена управна подјела „као 
у старој Црној Гори“ и то на четири области: пећку, беранску, бјелопољску 
и пљеваљску.29

Најкраће, када је  национално-ослободилачка политика краља Николе 
у питању, према средњем Полимљу и Потарју у вријеме балканских рато- 
ва може се закључити да је  званична политика црногорске државе и краља 
Николе лично била усмјерена на ослобођење још неоослобођених области 
у средњем Полимљу и Потарју, и даље у старој Србији, Косову, Метохији и 
Македонији. Затим, да је  ослобођење наведених области било истакнуто као 
највећи национални циљ и животни интерес Црне Горе, увећањем терито- 
рије и спајањем границе са Србијом.

Становништво у неослобођеним крајевима у Полимљу и Потарју пред 
балканске ратове било је  на тешким искушењима због великог притиска 
турских власти; били су честа жртва граничних инцидената, у којима су и 
сами учествовали.

Српско становништво средњег Полимља и Потарја са истим је  симпа- 
тијама гледало и на Србију и на Црну Гору, али утицај црногорске политике 
био је  јачи у долини Таре и ЈТима због оближње границе и јаких родбинс- 
ких веза и одлучне националне политике црногорске државе и краља Ни- 
коле. То је  црногорском суверену доносило велике симпатије, не само код 
становништва у средњем Полимљу и Потарју него дуго времена у српству 
уопште.

Национално-ослободилачка политика краља Николе у балканским ра- 
товима имала је и економско оправдање -  проширење државе и добијање 
плодног и обрадивог земљишта, у чему је  оскудијевала. Припајањем тери- 
торије у долини ријеке Таре, Лима и њихових притока, као и метохијске 
котлине, Црна Гора је у значајној мјери била ријешила аграрно питање за 
велики број беземљаша из старе Црне Горе и Брда, тако да је  то подручје 
уклопила у јединствени правни, економски и политички систем државе.

27„Глас Црногорца-1, 38, 21. 8. 1913.
2\,В јесник‘\  84, 30. 10. 1913; „Вјесник", 88, 13. 11. 1913.
-\,В јесник‘\  99, 20. 12. 1913.
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ВУКИЋ ИЛИНЧИЋ

Vukić Ilinčić

CHARACTERISTICS OF KING NIKOLA’ S NATIONAL-LIBERATING 
POLICYIN THE MIDDLE POLIMJE AND POTARJE DURING BALKAN

WARS

Summary

Middle Polimje and Potarje are insufficiently studied in the historiography as 
the unique historical, spiritual and cultural whole.

After the fall of Serbian medieval state, where was one o f cultural and reli- 
gious centers, this region has been long under the Turkish rule and was liberated 
as the last one, not until the уеаг of 1912/13.

Serbian population in not yet liberated territories o f the old Serbia, as well 
as in the middle Polimje and Potarje, gained moral support from Serbian states 
Serbia and Montenegro.

Middle Polimje and Potarje were more directed to Montenegro as geographi- 
cally closer, and because family ties with people within boundaries of Montene- 
gro were stronger.

Just before the Balkan wars the middle Polimje and Potarje was unstable 
region and thereby a cause for riots and armed incidents often exceeding local 
characteristics.

Serbian population in the middle Polimje and Potarje, beside mentioned, was 
not much interested in particular state interests of Serbia and Montenegro mean- 
ing that it was not important within whose boundaries would they be, because it 
was for them a matter o f minor significance. The main question was the libera- 
tion, joining boundaries o f Serbian states, and Serbia and Montenegro in this mat- 
ter led practically the same national policy for liberation and union.
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