
ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 3 (2002) стр. 119-128 
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 3 (2002), pp. 119-128

Д р Радослав РАСПОПОВИЋ  
Историјски институт Црне Горе 
Подгорица

П ОВЈЕРЉ И ВИ  ИЗВЈЕШ ТАЈ ЛАЗАРА ТОМ АН ОВИЋ А  РУСКОМ 
ДИПЛОМАТСКОМ ПРЕДСТАВНИКУ НА ЦЕТИЊ У 

С.В. АРСЕЊ ЕВУ О СТАЊУ МАНАСТИРА У ПЉ ЕВАЉ СКОМ
КРАЈУ

У вези са темом овог саопштења неопходно је да на самом почет- 
ку скренемо пажњу на двије ствари. Прво: документ споменут у насло- 
ву овога рада, датиран са 14. јуном 1910. г. тиче се Пљеваљског паша- 
лука, што значи да се односи не само на пљеваљски крај већ и на дру- 
ге општине са овог подручја. И друго. И  поред своје вјерско-национал- 
не мотивације и садржинске усмјерености на питања црквеног живота, 
које никако не желимо потцијенити, он је имао и специфичну политич- 
ку позадину. У вези са другом од наведених констатација навешћемо и 
ближа појашњења.

Прије свега на такав закључак јасно упућују његова спољна 
обиљежја, тј. чињеница да је настао у Министарству иностраних дјела 
Црне Горе а не у Министарству просвјете и црквених послова, што би с 
обзиром на његов садржај било природно. Сем тога иако је насловљен 
„Царском руском посланику и опуномоћеном министру у Црној Гори С. 
В. Арсењеву” он је у ствари посредством њеног дипломатског представ- 
ника на Цетињу био намијењен царској влади а не руском Светом Сино- 
ду који би, опет по природи ствари, превасходно требао да буде надле- 
жан за преписку црквеног карактера. На основу предходног као логичан 
се намеће закључак да је, осим несумњиве жеље да се на овај начин под- 
стакне ангажовање Русије ради поправљања неповољног положаја у ко- 
ме су се налазили храмови Српске православне цркве у Пљеваљском па- 
шалуку, црногорска влада свакако жељела да тим путем оствари и до- 
датне политичке циљеве. О каквим ширим намјерама у вези са овим до- 
кументом је могло бити ријечи, постаје јасније ако се обрати пажња не 
само на његова спољна обиљежја већ и на суштину концепта спољно-по- 
литичког дјеловања Црне Горе на почетку друге деценије XX вијека.
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Историографски је познато да се већ током прве деценије XX вије- 
ка видљиво уочавају промјена у формулисању задатака спољно-политич- 
ког дјеловања Црне Горе, који ће много конкретније бити дефинисани по- 
слије балканских ратова, односно у измијењеном политичком амбијенту 
пред почетак Првог свјетског рата. Ријеч је о постепеном мијењању ста- 
ва према свакако најважнијим питањима из комплекса званичних срби- 
јанско-црногорских односа, ставу према уједињењу српског и јужносло- 
венских народа, односно међусобном уједињењу двије државе. Док су глав- 
ни задаци спољно-политичког дјеловања у XIX вијеку: стицање незави- 
сности а потом и њено очување и борба за територијално ширење у ду- 
ху историјског наслеђа и традиције Црногораца остваривани као дио 
укупне националне мисије ослобођења и уједињења српског народа, а по- 
некад смјештани у шири југословенски оквир, дотле се у првим децени- 
јама XX вијека неке од одредница ранијег програма почињу редефиниса- 
ти, мада су главни циљеви и даље, у суштини, остали непромијењени. 
Очување независности и територијално ширење као и у претходне три 
деценије били су главни стратешки циљеви спољне политике. Што се пак 
тиче ујединитељског програма, од њега се званично није одустајало, ма- 
да се о ослобођењу и уједињењу српског народа почело да размишља не 
на начин на који су то чинили ранији црногорски владари, владике и 
књажеви, укључујући и самог Николу Петровића у првим годинама вла- 
сти, који су као поклоници уједињења српства били спремни и на одрица- 
ње од престола да би та идеја била остварена, већ у категоријама ствара- 
ња велике државе уз пресудну улогу Црне Горе и њене династије као Пи- 
јемонта. Иако су за формирање оваквих романтичарских амбиција биле 
„криве” и неке спољне околности (аустрофилство Обреновића после Бер- 
линског конгреса, те примат који је због тога у руској и балканској поли- 
тици добила Црна Гора) ипак су остварена државност и њено очување у 
круговима блиским двору временом заузели мјесто примарног политич- 
ког циља, коме су подређивани сви остали. Идеја ослобођења и уједиње- 
ња, односно присаједињења, сусједног, прије свега српског народа, доби- 
ли су другачији смисао. У новом приступу који се све више опажао, оства- 
рење територијалног проширења Црне Горе није као коначан захтјев под- 
разумијевало уједињење са Србијом уколико оно не би било реализова- 
но под династијом Петровића. Напротив, територијалном проширењу Цр- 
не Горе све више се тежило ради одлагања могућег уједињења, односно 
очувања црногорске државности. Таква спољно-политичка орјентација, 
изразито видљива од краја прве деценије XX вијека заснивала се на прет- 
поставци да би стварањем једне велике „црногорске државе” дефинитив- 
но била оспорена идеја о потреби њеног уједињења са Србијом. Тиме би 
интереси династије били сачувани а њена позиција учвршћена.
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Са таквим „патриотским” или „ускоцрногорским” спољно-поли- 
тичким концепцијама Црна Гора је ушла у балканске ратове. Тежња да 
освоји што више значајних територија нарочито је дошла до изражаја 
у дуготрајним и упорним операцијама за освајање Скадра, а у мањој 
мјери и у неспоразумима са српском војском око Призрена. На њима је 
још упорније истрајавано на почетку Првог свјетског рата јер је доби- 
јање заједничке границе у Санџаку још јаче подстакло захтјеве за ује- 
дињењем. Управо због неутемељености таквог концепта државне по- 
литике, у најшире схваћену вољу народа, али и због његове супроста- 
вљености општим историјским и политичким процесима у другој деце- 
нији XX вијека таква политика је доживјела потпун слом.

Иако није била формулисана у виду посебног програма основни 
принципи оваквог спољно-политичког дјеловања били су видљиви већ 
на истеку прве деценије XX вијека. Њихову суштину изражавао је за- 
хтјев за територијалним проширењем за шта су осим историјског на- 
слеђа, економског, привредног и социјалног стања земље били значај- 
ни неки политички моменти. На једној страни ту су били „потрошен 
углед” црногорске династије, тј. незадовољство њеним изразитим апсо- 
лутизмом с елементима државне репресије према политичким неисто- 
мишљеницима, што је посебно било изражено у „бомбашкој афери” и 
„колашинском процесу” а затим и у честим политичким кризама у раду 
Црногорске народне скупштине. Осим унутрашњих политичких и еко- 
номских проблема позиција династија била је оптерећена и спољним, 
који су посебно били изражени у уздизању политичког угледа и утица- 
ја Србије. То је не само обезбјеђивало престиж династије Карађорђе- 
вића већ је водило и јачању унионистичког покрета у Црној Гори. Та- 
кође, одсуство раније срдачности у односима с Русијом, као и висока ци- 
јена која би се имала платити за даље приближавање Аустро-Угарској, 
утицали су да се као начин изласка из све дубље кризе наметне 
заоштравање источног питања с перспективом започињања ратних 
операција према сусједним областима под османском влашћу.

Тежак положај српског народа посебно у Новопазарском Санџаку 
као и кризе које су потресале Османско Царство говорили су о оправда- 
ности такве политике и упућивали на предузимање припремних радњи 
за њену реализацију. Мада је у предстојећем ослободилачком рату про- 
тив Османског Царства предност давана операцијама у сјеверној Алба- 
нији и према Скадру, а не у Санџаку, црногорске власти су ипак насто- 
јале да остваре снажан утицај и на овом простору, међу неослобођеним 
српским народом. Сличну политику водила је и званична Србија.

Национални рад Србије и Црне Горе на рјешавању српског пита- 
ња, чија већа кординарност датира од 60-тих година XIX вијека, није се,
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међутим, увијек одвијао сходно утврђеним споразумима, већ је свака 
страна за себе настојала да учврсти и прошири свој утицај. То је посеб- 
но видљиво на примјеру Рашке области. Борба за политички престиж 
код становништва ових простора водила се кроз давање помоћи у нов- 
цу, оружју, а посебно преко цркве и школе, односно њихових органи- 
зација -  црквено-школских општина. Борба је видљиво била израже- 
на у школској политици, тј. у броју школа које издржавала и у којима 
је постављала учитеље једна или друга држава. Сучељавање је било из- 
ражено и у другим сферама. На првим парламентарним изборима у 
Турској 1908. године жива је била агитација емисара из Србије и Црне 
Горе за избор својих делагата који су требали да бирају посланике за 
турски парламент. Најрадикалнија сучељеност интереса десила се по- 
водом избора митрополита Рашко-Призренске митрополије јер су јед- 
на и друга земља преко њега жељеле да остваре свој утицај на српско 
становништво у тој епархији. Упорним настојањем српске владе, коју 
је подржала Русија, онемогућен је избор за митрополита црногорског 
кандидата Гаврила Дожића иако је Синод Васељенске патријаршије два 
пута изабрао Дожића на митрополитски положај.

И мада се десио нешто раније, прикривен вид те борбе био је са- 
држан и у повјерљивом обраћању министра спољних послова и пред- 
сједника владе Црне Горе Лазара Томановића руском дипломатском 
представнику на Цетињу. Иако је утицај Црне Горе био јак једино у До- 
њим Васојевићима и Затарју, док је у Пљеваљској области као и оста- 
лим дијеловима Новопазарског санџака био много већи углед Србије, 
поменутим обраћањем исказана је намјера да се као репрезент инте- 
реса српског народа и на овим просторима представи Црна Гора. С об- 
зиром да су се епархије Српске православне цркве на територијама под 
турском влашћу налазила под јурисдикцијом Васељенске патријарши- 
је Црна Гора је оваквим поступком испољила тежњу за уплитање у цр- 
квени живот ван свог „епархијског подручја”. Крајњи политички циљ 
свакако је био да се тај простор руској влади представи као сфера по- 
литичког утицаја Црне Горе што је истовремено упућивало и на њене 
територијалне претензије у Санџаку.

II

Предсједник владе и министар спољних послова Црне Горе Лазар 
Томановић своје обраћање С. В. Арсењеву, засновао је на „жалбама и 
извјешћу” које је добио „од угледних Срба из Пљеваљског пашалука”. 
У  релативно опширном допису од непуних седам страна куцаног тек-
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ста истакао је неколико битних аспеката везаних за стање, како каже 
„наших манастира у оним крајевима”. Ради веће прегледности, своје ка- 
зивање је изложио у три посебна дијела која су поднасловима: прво, 
друго, треће, и формално раздвојена. Оваква структура изложеног 
текста, опредељену логиком и начином казивања самог аутора, сматра- 
ли смо обавезујућом и за наше приказ његовог садржаја.

01. Главно питање које се третира у првом дијелу извјештаја ти- 
цало се манастирске непокретне имовине односно опасности од њеног 
присвајања од стране Турака.

Најприје је скренута пажња да „наши манастири у Санџаку: Ба- 
ња, Милешева, Тројица код Пљеваља и рушевина Довоље и Аранђела 
на Тари, располажу са огромним имањима на која су Турци бацили око 
да их присвоје”. Опасност је била врло конкретна јер је у то вријеме, 
од стране турских власти, вођена акција пописивања земљишних доба- 
ра која је за последицу могла да има губљење власничких права на по- 
јединим црквеним имањима. Проблем је био веома озбиљан и због то- 
га се Рашко-Призренски митрополит Нићифор Перић 19. јуна 1910. го- 
дине нарочитом посланицом обратио „Свим намесницима, општинама, 
управитељима и кметовима у рашко-призренској епархији”. Упозора- 
вао је „да је земљомерна Комисија у многим местима већ отпочела рад 
и да је у појединим селима наишла на огромно ограђено и прокрчено 
земљиште, притиснуто и посједнуто од појединих бегова, ага и других 
без икаквих папира и права на посед”. Комисија је почела посједе „ма 
и насељене чивчијама” уписивати у државна имања. У наставку се ка- 
же да ће таква имања бити понуђена за откуп досадашњим незакони- 
тим сопственицима... Због тога је митрополит позивао „сваког нашег 
човјека, цркву или манастир, који имају своју сопствену земљу, да то 
пред Комисијом утврде са документом у рукама, или, ако њих нема а 
оно свједоцима из свог мјеста или из најближих других села”. При то- 
ме је посебно скренута пажња на значај црквено-школских општина у 
овом послу.

О опасности одузимања манастирске имовине у свом повјерљивом 
извјештају пише и Лазар Томановић. Он подсјећа да по турском имо- 
винском законику „свака земља која се не обрађује за 12 година и на 
исту не плаћа порез, постоје државна (мераја) а манастирска и школ- 
ска (вакуфска) за 36 година”. Уколико се то земљиште користи за ис- 
пашу, онда оно и даље остаје својина ранијег господара без обавезе „да 
плаћа ма какаву порезу сматрајући, да он то од драге воље уступа се- 
лу или вароши”. Пошто имања која падају под удар наведених прописа 
имају манастири Тројица и Довоља Турци настоје „да присвоје оно што 
се по неколико стотина година обрађивало и уживали прихода са тих
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имања”. Међу таква добра Томановић убраја „топла купатила манасти- 
ра Бање и имање манастира Тројице у селу Друбљићима на Лиму”. У 
извјештају се даље каже да сва ова манастирска имања имају „ферма- 
не разних султана, којима им је обезбијеђена неприкосновеност”, али 
да Турци, не смијући да оповргну њихову важност, да би их ставили ван 
снаге „у таквом случају населе по неког зликовца коме гледају кроз пр- 
сте”. Пошто су „наши слаби да се боре са таквима” они губе своју имо- 
вину. Опасност те врсте надносила се над већину манастирских доба- 
ра у Пљеваљском пашалуку.

Манастир Бањ а налази се на сјеверу Санџака „близу вароши 
Прибоја, управо на тромеђи”, удаљен 4-6 километара од србијанске и 
босанске границе. Према Томановићевом извјештају „задужбина је 
једног од синова Првовјенчаног, по свој прилици Краља Уроша”. По- 
слије пропасти српске државе под Ђурђом Бранковићем, тај манастир 
је „постигла судбина” остале српске лавре тј. порушен је и у таквом 
стању је био „до доласка за патријарха Пећског М акарија Соколови- 
ћа” који га је обновио. Бањ а је „поново горјела” за вријеме „послед- 
њих ратова” 1876-1878, а 1899. „подигнута би ова задужбина и обно- 
вљена заједно са купатилима, која нијесу даље од њега до највише 100 
метара, а налазе се у самој порти Манастирској”. Према Томановићу 
купатила манастира Бањ е су одвајкада била у рукама манастирског 
братства, а доцније прибојске црквено-школске општине. Она су оста- 
јала својина манастира и онда када је манастир „опустошавао и по сто 
година бивао затворен”. Сад када су та купатила уређена, заш та је 
утрошен велики новац, Турци су жељели да их искористе за свој про- 
свјетни рад. Покретач те акције је „просвјетно одјељење у Пријепо- 
љу” и ствар је толико одмакла да се „већ налазила код Валије у Ско- 
пљу”. У извјештају се даље наводи љековитост ових купатила као и 
то да приходи од њих иду на издржавање манастира, његово уређење, 
а остали на „наше националне и просветне ствари”. Томановић је упо- 
зоравао да ће ако се „по несрећи” деси да ово добро Турци присвоје: 
„цио наш народ у Санџаку извршити самоубиство, т.ј. подићи ће куку 
и мотику без разлике пола и узраста и борити се са турским бајоне- 
тима”.

Имање манастира Свете Тројице било је удаљено од манастира 
Бање свега 8 километара. Налазило се поред саме ријеке Лима. Н а ње- 
му је пљеваљска црквено-школска општина подигла кућу за стан јед- 
ног калуђера. Али, чим је кућа довршена запосјеле су је турске власти 
и уселиле жандарме да у њој станују „без икакве кирије не дајући да се 
имање обрађује, иако је на његово регулисање утрошено 150 наполео- 
на”. Због тога су безуспјешно подношене жалбе разним турским инсти-
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туцијама од кмета до великог везира. Слична ситуација је била и са 
земљиштем око самог манастира код Пљеваља „гдје Турци раде да при- 
своје све до црквене стрехе”. У томе је по оцјени предсједника црно- 
горске владе главну улогу имао „злогласни Мехмед паша Бајровић”, уз 
помоћу „аустријских форинти”.

Тешка ситуација је била и са манастиром Довоља. Турци су сва- 
ким даном „притискали његова имања”, а „наши су слаби и немоћни да 
изађу на крај с Турцима и њиховим законима”, које су примјењивали 
уколико то њима одговара.

02. У другом дијелу свог извјештаја Томановић се посебно бави 
случајем манастира Довоља на чија су имања Турци намјеравали да на- 
селе мухађериме пошто он није имао сва потребна документа како би 
се „засвједочило да су то уистину његова имања”.

Н а имањима тог манастира били су насељени Војиновићи и они 
су према наведеном извјештају манастирску земљу обрађивали током 
претходних 35 година. Међутим, за то вријеме нису плаћали никакав до- 
ходак манастиру иако је више пута од њих тражено „да плаћају пропи- 
сату аренду” уз упозорења на све незгодне последице које, у противном, 
због њихових поступака, могу проистећи. Пошто је наступала 36 годи- 
на по Закону о експропријацији та земља се могла конфисковати, као 
што је по истом закону земља остала ранијем власнику тј. манастиру 
ако би чивчије пристале на давање прописане аренде „и у овом посљед- 
ном моменту”.

Да би заштитила манастирску имовину пљеваљска црквено-школ- 
ска општина је сазвала народне прваке из реона манастира Довоље и 
у договору с њима ријешила „да се одмах приступи купљењу аренде и 
свршивању уговора у Мукавлету (канцеларији)”. На тај начин су мана- 
стирска имања могла бити заштићена од „дрске отимачине” од стране 
турских власти. Међутим, Војиновићи нису пристали на давање било 
каквог дохотка манастиру већ су намјеравали да „сами изваде тапије и 
присвоје манастирско имање”. Због тога је, пише Томановић, постоја- 
ла опасност насељавању мухаџерима на имању манастира Довоље. За- 
бринутост која је у вези са тим владала повећавале су информације о 
контактима Јакова Војиновића са Мехмед пашом Бајровићем који је 
био предсједник беледије (заједничке општине) која се старала о насе- 
љавању мухаџерима.

Негативне последице које би из тога наступиле биле би не само у 
губитку земљишта већ и у мијењању етничке структуре становништа 
јер су „Пренћани са Ограђеницом једино чисто наше село на граници 
црногорско-турској изузев оно у Доњим Васојевићима”. Због тога То- 
мановић износи сугестију да треба „позвати Спасоја Војиновића и при-
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вољети га на који било начин, да плаћају аренду заједно са цијелим бра- 
ством и да одстрани утицај Јакова Војиновића...”

03. И трећи дио Томановићевог извјештаја посвећен је заштити 
имања манастира Довоља али из сасвим другог угла.

Манастир Довоља, који се налази непосредно на граници према 
Шаранцима, било је у то вријеме у рушевинама. До тада је два пута 
горео. Други пут 1875. године. Својевремено је био један од најбога- 
тијих манастира по чему је и добио име Довоља. Већи дио његових 
имања присвојили су Турци Колашинци а 30 баштина још увијек је но- 
сило манастирски назив. По завршетку „Вељег рата” 1879. године на- 
селили су се на имања тог манастира у Пренћанима усташе Ново -Па- 
зарског Санџака. Они су били „пола одметнути од турске власти” и ни- 
су хтјели ступити у никакве преговоре са „духовним властима око 
плаћања аренде на посједнуте манастирске земље”. Посебно на то на- 
род није пристајао док су на челу Рашко-Призренске епархије биле 
грчке владике. Када је за митрополита дошао Србин владика Диони- 
сије приступило се арендирању имања, а чивчијама на манастирским 
имањима дате су велике олакшице. Тада је у Царигард послат захтјев 
за обнову манастира. Али, због „подбадања од стране турских власти 
нити су чипчије хтјеле дати прописану аренду, нити је добивена до- 
звола за обнављање манастира”. Градњу манастира Турци нису могли 
дозволити због тога што је он „од вазда био не богомоља већ извор 
буна и нереда”. Послије тога су и „манастирске чивчије” одбиле да да- 
ју аренду обећавши да ће то учинити и дуг исплатити тек кад „пропо- 
ји манастир”. Пошто су по турском закону о екстрадикцији сва вакуф- 
ска имања прелазила у државну својину ако у року од 36 година ва- 
куф не прима никакав доходак овим имањима манастира Довоља при- 
јетила је опасност да за годину дана буду одузета. Ситуацију је отежа- 
вала околност да су документа која сведоче о томе да је та земља ма- 
настирска загубљена. Међутим и поред тога уколико би чивчије при- 
стале да плате прописану аренду сва земља би остала за манастир, 
„чак и оно што није била његова својина”. Да би спасила манастир- 
ска имања црквено-школска општина је предузимала све што је мо- 
гла окупљајући ради договора народне прваке и инсистирајући на 
плаћање аренде. Ипак, резултата није било. На неплаћање аренде 
чивчије су подстицале и власти ширећи гласине да ће имања остати 
њима ако је то законски било немогуће пошто вакуфске земље могу 
припасти само држави.

Турске насртаје на манастирска имања живо су користиле и 
аустријске власти за своју агитацију и пропаганду што је могло довести 
до даљег подизања тензија и до тога „да се народ дигне и истражи”.
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Да би се наведени проблеми ријешили Томановић предлаже да се 
у што скорије вријеме издејствује дозвола за обнављање манастира. Та- 
ко би се стало на пут свим негативним појавама, а и да њих нема „ма- 
настир је потребан јер на простору од 20 сати у дужини и 8 и више са- 
ти у ширини нема ни једне богомоље”. Због тога „осам хиљада наших 
душа нема се ццје Богу помолити”.

Извјештавајући руског изванредног посланика и опуномоћеног 
министра при црногорском двору С. В. Арсењева о опасностима које 
пријете „нашим манастирима и народу на самој граници Црне Горе”, То- 
мановић је на крају писма изнио очекивање да ће његовим посредова- 
њем „Влада Њ. И. В. Цара све Русије, вјековне заштитнице православ- 
не цркве и српског народа што прије учини нужне кораке у Цариграду, 
која она нађе за најсходније”.

Не располажемо подацима да ли је руска влада поводом Томанови- 
ћевог обраћања предузела какве кораке према турским властима у Ца- 
риграду. У архивском фонду у коме се чува овај документ (ф. Приновље- 
ни рукописи) у Архивском одјељењу Цетињских музеја на такве траго- 
ве нисмо наишли. У сваком случају с обзиром на карактер покренутих 
питања, и начин на који су била предложена њихова могућа разрјешења, 
тешко се могло очекивати да у томе активније учешће могу имати вла- 
де неких страних држава укључујући и руску. Управо та чињеница још 
више нас утврђује у увјерењу да је намјера црногорског предсједника вла- 
де била да осим скретања пажње надлежним у Петрограду на тешко ста- 
ње српског народа и Српске православне цркве у Ново-Пазарском сан- 
џаку, истакне и заштитничку улогу Црне Горе према овим областима, 
означи сфере њеног утицаја, односно искажу претензије према помену- 
тим територијама у случају отварања источног питања.

Radoslav Raspopović, Ph.D.

LAZAR TOMANOVIC’S CONFIDENTIAL REPORT TO S. V. ARSENIJEV, 
RUSSIAN DIPLOMATIC DEPUTY IN CETINJE, ON THE CONDITION OF 

MONASTERIES IN THE AREA OF PLJEVLJA

Summary

In this рарег author analyses report written by the Montenegrin Primemi- 
nister and the Representative Minister of Foreign Affairs, Lazar Tomanovic, to 
S.V. Arsenjev, Russian diplomatic deputy in Cetinje, on the condition of mona- 
steries in the area of Pljevlja. Considering the primarily motive of the addressing
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to be protection of sacral objects, appart of the content of presentation of Toma- 
novic’s report and arguments, the author has tried to explain reasons of sending 
this act to Russian Govemment instead to the Holy Sinod of the Russian Ortho- 
dox Church. Plancing this political move into the wider context of Montenegrin 
foreign policy author concludes that the intentions of the Montenegrin Primemi- 
nister were, except of diverting attention of competent circles in St. Petersburg 
to difficult conditions of Serbian people and Serbian Orthodox Church in sandjak 
of Novi Pazar, to accomplish some additional goals in foreign policy. These go- 
als expressed the need to emphasise that Montenegro has protective role over this 
region, to mark the spheres of its political influence in Raška, as well to indica- 
te its teritorial claims over the region in the case of opening the Eastern Questi- 
on.
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