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ОТВАРАЊЕ СКУПА

Колегинице и колеге, даме и господо,
Отварам међународни научни скуп Сто пет година од успоста

вља ња дипломатских односа Црне Горе и САД.
На почетку бих желио да истакнем да су научне конференције 

са оваквим садржајем јединствене у научној пракси Црне Горе. Наиме, 
у црногорској историографској литератури задуго није било ни једне 
публикације посвећене односима Црне Горе и Сједињених Америчких 
Држава, а такође нијесу организовани научни скупови нити округли 
столови на ову тему.

Са задовољством можемо казати да се ситуација ове године 
про ми јенила у неколико позитивних праваца. Најприје, Историјски 
институт у сарадњи са Министарством вањских послова Црне Горе 
и Амбасадом САД у Црној Гори организовао је 22. јуна 2010. године 
промоцију књиге „Црна Гора у документима Националног архива у 
Вашингтону 1905-1918“. Према оцјени промотора професора Џона 
Тредвеја из Ричмонда (САД) и академика Драгољуба Живојиновића 
(Србија) ријеч је о јединственој и изузетно корисној публикацији, коју је 
објавио/ Историјски институт Црне Горе. Сувишно је да напомињем који 
су све епитети у вези с квалитетом књиге и начином њеног приређивања 
изречени током њеног представљања, јер је већина вас присуствовала 
том догађају. Желим, ипак, да се посебно захвалим амбасадору САД 
у Црној Гори Његовој Екселенцији господину Родерику Муру и овдје 
присутном представнику Стеј Дипартмента господину Натанијелу Смиту 
на помоћи коју су нам пружили током рада. Она се није огледала само у 
стављању на располагање докумената којима је допуњен материјал кој 
смо сами прибавили, већ, када је у питању амбасада САД у Црној Гори, 
и у пресудној финансијској помоћи у публиковању овог издања. 

Заједно са изложбом посвећеној овом значајном датуму у Цен-
тралној народној библиотеци „Ђурађ Црнојевић“ на Цетињу, коју су 
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отво рили директор Библиотеке госпођа Јелена Ђуровић и аутор изложбе 
господин Зоран Зековић, научни скуп који данас одржавамо представља 
трећи крупан искорак у изучавању дипломатских и политичких односа 
између двије земље.

Сама чињеница да то чинимо у згради Ректората Универзитета 
Црне Горе говори о крупном значају који и црногорска и америчка 
страна придају обиљежавању наведеног јубилеја и укупно бољој 
научној изучености црногорско-америчких односа. 

У том смислу и од одржавања овог научног скупа с правом 
можемо очекивати да ће допринијети бољем познавању различитих 
питања која су предмет пажње саопштења присутних учесника. Њихов 
научни ауторитет не оставља разлог за сумњу да су таква позитивна 
очекивања нових научних резултата сасвим реална. 

На крају, отварајући ову научну конференцију, хтио бих да свима 
пожелим успјешан рад, али и да изразим наду да све што је претходно 
побројано, укључујући и нашу конференцију, представља само почетак 
успјешне научне сарадње у изучавању важних тема из црногорско-
америчких односа.

Хвала на пажњи.
      Др Радослав Распоповић
Подгорица, 
23. јун 2010.                     



ЧЛАНЦИ

John D. TREADwAY*1

REFLECTIONS ON US-MONTENEGRIN RELATIONS, 
1905-1918

Focus on John B. Jackson, the First American Minister 
to Montenegro, 19051907”

ABSTRACT: This short article considers aspects of the US
Montenegrin relationship between 1905 and 1918  the years covered by 
the documentary collection Crna Gora i SAD: U dokumentima Nacionalnog 
arhiva u Vašingtonu, 19051918, published by the Istorijski Institut in the 
spring of 2010.  Focusing on the activities of the first accredited American 
minister to Montenegro, John B. Jackson (19051907), it in fact draws 
heavily upon the documents included in the volume.  

KEY wORDS: USA, Montenegro, John B.Jackson

This short ar tic le con si ders aspects of the US-Mon te ne grin re la ti on-
ship bet we en 1905 and 1918 -- the years co ve red by the do cu men tary col lec-
tion Cr na Go ra i SAD: U do ku men ti ma Na ci o nal nog ar hi va u Va šing to nu, 
19051918, pu blis hed by the Isto rij ski In sti tut in the spring of 2010.2 Fo cu-
sing on the ac ti vi ti es of the first ac cre di ted Ame ri can mi ni ster to Mon te ne-
gro, John B. Jac kson (1905-1907), it in fact draws he a vily upon the do cu-
ments in clu ded in the vo lu me. Of co ur se, in com pres sing thir teen (or even 
* Author is historian, professor at Samuel Chiles Mitchell - Jacob Billikopf University of 

Richmond.
1 The author wishes to thank Roderick w. Moore and Slavica Rosić for their invaluable 

support in the realization of this project.
2 Crna Gora i SAD: U dokumentima Nacionalnog arhiva u Vašingtonu, 19051918/Monte

negro and the United States: Documents from the National Archives in Washington, 1905
1918 (hereafter CGSAD), Podgorica: Istorijski Institut Crne Gore/SANUS - Podgorica, 
2010. The book was presented at the Montenegrin Central National Library Đjurđe 
Crnojević in Cetinje on 22 June 2010. 
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two) years of US-Mon te ne grin ti es to a short pa per, I am obli ged to le a ve a 
lot of things out. In stead of men ti o ning the tho u sands of players who fi gu red 
di rectly or in di rectly in the US-Mon te ne grin re la ti on ship, I will men tion just 
a hand ful. Si mi larly, in stead of dra wing upon all 291 do cu ments fo und in 
the new pu blis hed col lec tion, I will use only a few -- plus a few mo re from 
ot her so ur ces. 

In the Be gin ning

Alt ho ugh the Uni ted Sta tes De part ment of Sta te da tes the start of „of-
fi cial” di plo ma tic re la ti ons bet we en the Uni ted Sta tes and Mon te ne gro from 
Oc to ber 1905, when John B. Jac kson pre sen ted his cre den ti als to Prin ce Nic-
ho las in Ce ti nje, the re we re a num ber of in ter-go vern men tal con tacts even 
be fo re then. In the last de ca de of the ni ne te enth cen tury, for exam ple, Ga-
vro Vu ko vić, then Mon te ne grin mi ni ster for fo re ign af fa irs, ex chan ged no tes 
with the Ame ri can sec re tary of sta te con cer ning Mon te ne gro‘s ad he ren ce to 
the Uni ver sal Po stal Con ven tion and the Con ven tion re la ting to the ex chan ge 
of po stal pac ka ges and po stal mo ney-or ders, sig ned in was hing ton in 1897.3 
And la te in 1901, the US and Mon te ne grin go vern ments ex chan ged no tes re-
gar ding a for mal in vi ta tion to ha ve Mon te ne gro ta ke part in the St. Lo u is in-
ter na ti o nal ex po si ti on of 1903.4 Un til John Jac kson‘s ap po int ment, ho we ver, 
it was cu sto mary for the re pre sen ta ti ves of cer tain Euro pean „Gre at Po wers,” 
no tably Austria-Hun gary and Rus sia, to re pre sent Mon te ne grin „in te rests” in 
the Uni ted Sta tes. At the Po stal Con gress of was hing ton, for exam ple, Mon-
te ne gro was re pre sen ted „as usual” by the Austrian de le ga te.5 And in 1905, 
the year of Jac kson‘s ap po int ment, Mon te ne gro ma de ar ran ge ments with the 
Im pe rial Rus sian em bassy „for the pro tec tion of Mon te ne grins in the Uni ted 
Sta tes.”6 

3 Prince Nicholas, 2 March 1898, Cetinje, CGSAD, No. 2; Gavro Vuković to State Department, 
17 November 1898 and 3 June 1899, CGSAD, Nos. 3 and 4.

4 Gavro Vuković to State Department, 12/25 September 1901, CGSAD, No. 5. Montenegro 
declined to participate because of financial considerations. In Vuković‘s words, „My 
Government is on the point of settling financial affairs and is obliged therefore to reduce 
for the next three or four years its expenses with a view to economy.” Similarly, at the end 
of 1905, the Montenegrin government declined to take part in the forthcoming celebrations 
commemorating the 300th anniversary of the establishment of Jamestown 1607. John 
Jackson to State Department, Athens, 21 December 1905, Montenegrin Series, No. 20, 
CGSAD, No. 50.

5 Montenegrin Ministry of Foreign Affairs, 20 December 1896, CGSAD, No. 1.
6 John Jackson to John Hay, 12 March 1905, Athens, Montenegrin Series No. 1, CGSAD, 

No. 9; Alvey Adee to John Jackson, 30 March 1905, CGSAD, no. 9. A technical note: 
the correspondence of 30 March became the first entry in the State Department‘s new 
„Montenegrin Series” (for correspondence generated in washington). Again, the reasons 
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As part of an in ter nal Sta te De part ment re or ga ni za tion in 1905, Ro-
ma nia and Ser bia we re de tac hed from the Ame ri can mis sion to Gre e ce and 
be ca me a se pa ra te, com po si te di plo ma tic as sig nment. At the sa me ti me Mon-
te ne gro was ad ded to the Ame ri can mis sion to Gre e ce and di plo ma tic agency 
to Bul ga ria.7 Thus, John B. Jac kson, un til then the Ame ri can mi ni ster to Gre-
e ce, Ro ma nia and Ser bia, for mally be ca me the Ame ri can „En voy Ex tra or di-
nary and Mi ni ster Ple ni po ten ti ary to Gre e ce and Mon te ne gro and Di plo ma tic 
Agent in Bul ga ria.”8 He was the first of a num ber of Ame ri can mi ni sters 
-- to day we wo uld use the term „am bas sa dors” -- re si dent in At hens, Gre e-
ce, who we re al so re spon si ble for the con duct of di plo ma tic re la ti ons with 
Mon te ne gro.9 

Jac kson (1905-07) and his im me di a te suc ces sor, Ric hmond Pe ar son 
(1908-09), we re both ap po in ted by Pre si dent The o do re Ro o se velt, a Re pu-
bli can, at le ast at the ti me of the ir ap po int ment.10 Jac kson and Pe ar son we re 
suc ce e ded in turn by Ge or ge H. Mo ses (1910-12) and Ja cob Go uld Schur man 
(1912-13), who we re ap po in ted by Ro o se velt‘s suc ces sor, wil li am Ho ward 
Taft, al so a Re pu bli can.11 The two mi ni sters who fol lo wed, Ge or ge wil li ams 
and Gar ret Drop pers, we re both ap po in ted by Taft‘s suc ces sor, wo o drow 
wil son, a De moc rat. Du ring world war I, ho we ver, Ame ri can re la ti ons with 
Mon te ne gro we re ge ne rally con duc ted thro ugh of fi ces of the Ame ri can am-
bas sa dor in Pa ris, wil li am Sharp.

As it hap pens, Ame ri can mi ni sters cre di ted to Mon te ne gro we re usu-
ally gif ted po li ti ci ans or edu ca tors, as well as di plo mats -- and fre qu ently 

were essentially because of a financial nature: „owing to economic reasons, Montenegro is 
unable to maintain a consular service....”

7 The reorganization resulted from the diplomatic and consular act approved by Congress on 
3 March 1905. Alvey A. Adee to John Jackson, 1 April 1905, washington, CGSAD, No. 10; 
Jackson to Hay, 19 April 1905, CGSAD, No. 14; Alvin Adee to John Jackson, 3 May 1905, 
washington, CGSAD, No. 18. The new American minister to Romania and Serbia was John 
w. Riddle. Alvey A. Adee to Jackson, 27 July 1905, CGSAD, No. 25.

8 In fact, Jackson himself was largely responsible for convincing the United States government 
to appoint a minister to Montenegro. Jackson‘s career as a diplomat spanned a quarter 
century, from 1890 to 1915. See Nathaniel Smith, „John B. Jackson and the Beginning of 
U.S.-Montenegrin Diplomatic Relations,” http://podgorica.usembassy.gov/smith_lecture.
html. 

9 Charles S. wilson was appointed Secretary of the Legation of the United States to Greece 
and Montenegro and the Diplomatic Agency in Bulgaria.” Alvin Adee to Charles wilson, 3 
May 1905, washington, CGSAD, No. 16.

10 Theodore Roosevelt succeeded to the presidency upon the assassination of william 
McKinley in 1901, serving as the Republican president of the United States until 1908. As 
head of the „Bull Moose Party, he challenged his Republican successor as president, and 
woodrow wilson, the candidate of the Democratic Party, in the presidential election of 1912.

11 Ralph Eldin Minger, William Howard Taft and United States Foreign Policy: The Apprentice 
Years, 19001908 (Urbana: University of Illinois Press, 1975).
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a happy com bi na tion the re of. Ge or ge H. Mo ses, for exam ple, was sub se-
qu ently elec ted to the Uni ted Sta tes Se na te -- and ser ved as pre si dent pro 
tem po re of the Se na te bet we en 1925 and 1933. Ja cob Go uld Schur man al so 
ser ved as pre si dent of Cor nell Uni ver sity and the Uni ted Sta tes Am bas sa dor 
to Ger many af ter world war I.12

The turn of the twen ti eth cen tury was a ti me of gre at chan ge -- for 
both the Uni ted Sta tes and for Mon te ne gro. The Uni ted Sta tes was be co-
ming a ma jor player on the world sta ge for the first ti me. In deed, it was in 
the pro cess of it self be co ming one of the so-cal led Gre at Po wers. Its po li ti-
cal and eco no mic in te rests we re in deed be co ming mo re and mo re glo bal. It 
was al so a ti me of chan ge for Mon te ne gro. In 1905 the Bal kan prin ci pa lity 
ac qu i red it first con sti tu tion and, as a re sult, its first re pre sen ta ti ve as sembly, 
its skup šti na. 

To a cer tain ex tent, the esta blis hment of for mal di plo ma tic ti es with 
Mon te ne gro was part of Pre si dent Ro o se velt‘s mo re as ser ti ve glo bal fo re ign 
po licy.13 Not to over sta te the ca se, ho we ver, Mon te ne gro was not a ma jor 
fac tor in Ame ri can glo bal cal cu la ti ons at the ti me -- just as the Uni ted Sta tes 
was not a ma jor fac tor in Mon te ne gro‘s re gi o nal ones. Still, an of fi cial re la ti-
on ship had been esta blis hed. Over the next se ven years, Ame ri can mi ni sters 
to Mon te ne gro ge ne rally fo cu sed on the bu si ness of po li tics (re por ting back 
to was hing ton what was tran spi ring in Ce ti nje) -- as well as the bu si ness of 
bu si ness, which, ad mit tedly, was very li mi ted in tho se days. On the ot her 
hand, the first „sub stan ti ve” en tri es in the Sta te De part ment‘s new „Mon te-
ne grin Se ri es” de alt, per haps pre dic tably, with an eco no mic qu e sti on rat her 
than a po li ti cal one -- whet her Ame ri can ex ports to Mon te ne gro we re en ti-
tled the Mon te ne grin „mi ni mum ta riff.”14 The se en tri es in fact pre da te Jac-
kson‘s pre sen ta tion of cre den ti als in Ce ti nje. The sub se qu ent en tri es in the 
12 Jacob Gould Schurman was a scholar with many published titles to his credit including, 

inter alia, The Balkan Wars, 19121913 (Princeton: Princeton University Press, 1914) and 
The Ethnical Import of Darwinism (New York: C. Scribner‘s Sons, 1887).

13 See, for example, Howard K. Beale, Theodore Roosevelt and the Rise of America to World 
Power (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1956); Fredrick w. Marks, Velvet on Iron: The 
Diplomacy of Theodore Roosevelt (Lincoln: University of Nebraska PRess, 1979); Richard 
H. Collin, Theodore Roosevelt  Culture, Diplomacy, and Expansion: A New View of 
American Imperialism (Baton Rouge: Louisiana State UniversityPress, 1985).

14 Herbert Pierce (Treasury Department) to John Jackson, washington, 29 June 1904, 
Montenegrin Series No. 3, CGSAD, No. 24. Pierce: „The Secretary of the Treasury has 
been advised that no conventional arrangements touching tariff matters exist between this 
country and Montenegro.” Even before presenting his credentials in Cetinje, Jackson asked 
the Montenegrin foreign ministry „to be informed as soon as possible if the Montenegrin 
Government regarded American products as being entitled to be imported into Montenegro 
in accordance with the minimum rates of the new customs tariff.” Jackson to Elihu Root, 
Athens, 4 August 1905, Montenegrin Series No. 6, CGSAD, No. 26. Cf. Charles wilson to 
Elihu Root, 17 August 1905, Athens, Montenegrin Series No. 7, CGSAD, No. 27.
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new Mon te ne grin se ri es con cer ned Prin ce Nic ho las‘s de ci sion to aut ho ri ze 
a Mon te ne grin par li a ment, the skup šti na, and grant fre e dom of the press.15

John Jac kson‘s Man da te (1905-1907)

On Mon day, 30 Oc to ber 1905, John Jac kson for mally pre sen ted his 
cre den ti als to Prin ce Nic ho las in Ce ti nje.16 Spe a king in French, he pa rap hra-
sed Pre si dent Ro o se velt‘s for mal writ ten gre e ting to the Mon te ne grin mo-
narch, saying „it was a per so nal ple a su re to me to be the first re pre sen ta ti ve 
of a free pe o ple in a co un try which had al ways been able to ma in tain its in-
de pen den ce.” The fol lo wing eve ning, Prin ce Nic ho las and Prin cess Mi le na 
ho sted a din ner in Jac kson‘s ho nor at the pa la ce, which was at ten ded by ot her 
mem bers of the royal fa mily and all Mon te ne grin sta te mi ni sters and the ir 
wi ves. Jac kson re por ted that „he wis hed to ma ke it evi dent that the co ming 
of an Ame ri can re pre sen ta ti ve was re gar ded as an event of im por tan ce in the 
Mon te ne grin ca pi tal, and be ca u se I was con stantly be ing shown by the royal 
fa mily and ot her Mon te ne grins with whom I ca me in con tact that the com pli-
ment paid by us to the lit tle mo un tain sta te was very highly ap pre ci a ted.”17 At 
the din ner, Nic ho las sho wed Jac kson the St. Lu ke‘s Day proc la ma tion18 he 
had just sig ned cal ling for elec ti ons to the new skup šti na, the aim of which in 
Jac kson‘s words, was to chan ge „the exi sting pa tri ar chal go vern ment to one 
mo re in ac cord with the spi rit of the pre sent age.” In his sub se qu ent re port to 
was hing ton, Jac kson sug ge sted that in cre a ting a par li a ment, Nic ho las was 
ac ting „vo lun ta rily” -- and no ted the ap pre hen sion of cer tain Mon te ne grin 
„con ser va tors” who „fe ar that di sa ster may fol low the in tro duc tion of do-
me stic po li tics and pos si ble par li a men tary go vern ment in to a co un try whe re 
they are as yet unk nown.” On 2 No vem ber, Nic ho las re ce i ved the Ame ri can 
mi ni ster on ce again, this ti me „in pri va te audi en ce.” The next day, Jac kson 
de par ted Ce ti nje for Gre e ce by way of Italy.19

15 writing in the absence of Jackson, Charles wilson to Elihu Root, 22 August 1905, Athens, 
Montenegrin Series No. 8, CGSAD, No. 28. wilson, writing in Jackson‘s absence (in 
Cetinje at the time), based his reporting on the Glas Crnogorca.

16 John Jackson to Elihu Root, 30 October 1905, Cetinje, Montenegrin Series No. 9, CGSAD, 
No. 35; John Jackson to Elihu Root, 1 November, 1905, Cetinje, Montenegrin Series No. 
11, CGSAD, No. 39; Jackson to Root, 28 November 1905, Athens, Montenegrin Series No. 
17, CGSAD, No. 47. 

 Note: CGSAD errantly includes a report from Jackson dated 31 August 1905, CGSAD, No. 
31. This entry in fact covers Jackson‘s visit to Montenegro the following year and should be 
dated 31 August 1906. Indeed the entry is repeated as CGSAD No. 83.

17 Jackson to Secretary of State, 28 November 1905, Athens, Montenegrin series 17, CGSAD, 
No. 47.

18 Proclamation to the People of Montenegro, 18/31 October 1905, CGSAD, No. 38.
19 Jackson to Secretary of State, 28 November 1905, Montenegrin Series No. 16, CGSAD, No. 46.
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For its part, the Uni ted Sta tes Tre a sury De pa rt ment, mo re in te re sted 
in com mer cial is su es than po li ti cal ones, pres sed Jac kson „to ob tain at on-
ce” the Mon te ne grin ta riff in for ma tion it had re qu e sted pre vi o usly.20 And, 
in deed, com mer cial qu e sti ons fi gu red pro mi nently in Jac kson‘s con ver sa ti-
ons with Fo re ign Mi ni ster Vu ko vić.21 Prin ce Nic ho las, for his part, sug ge-
sted the ne go ti a tion of a com mer cial tre aty bet we en the Uni ted Sta tes and 
Mon te ne gro.22

The qu e sti on of Mon te ne grin emi grants to the Uni ted Sta tes al so 
played an im por tant ro le in Jac kson‘s di scus si ons with the king and the Mon-
te ne grin fo re ign mi ni stry -- then and in years to co me.23 In the Ame ri can 
en voy‘s words.  

20 State Department to Jackson, 2 November 1905, CGSAD, No. 40. Jackson had already sent 
a report to State (No. 10 in the Legation‘s Montenegrin Series), in which he explained that 
„as far as I have been able to ascertain (there being no published Montenegrin statistics), 
there is no direct importation of American products into this country. Such American 
articles as come here are through by Austrian, Italian or other non-American vessels...and 
are entered by the Custom officials as being of the same origin as the vessel in which they 
are transported and located accordingly. Consequently, as American imports, as a matter 
of fact receives most-favored-nation treatment under existing conditions. I saw no reason 
to urge a categoric answer to the academic question posed by the Treasury Department. In 
the absence of any conventional arrangement touching tariff matters, there can of course 
be no question of American imports being ‚entitled‘ to the minimum rates, although in 
practice they do enjoy them.” John Jackson to Elihu Root, 31 October 1905 (Montenegrin 
Series No. 10), Cetinje, CGSAD, No. 36; Jackson to Secretary of State, 5 November 1905, 
sent from Venice, CGSAD, No. 41. Upon his return to Athens, he transmitted a copy -- in 
Serbian-- of the Montenegrin Tariff and Custom law of 1903. John Jackson to Elihu Root, 
28 November 1905, Montenegrin Series No. 13, CGSAD, No. 43; 28 November 1905, 
Montenegrin Series No. 14, CGSAD, No. 44.

21 John Jackson to Elihu Root, 31 October 1905, Montenegrin Series No. 10, CGSAD, No. 36.
22 John Jackson to Elihu Root, 28 November 1905, Montenegrin Series No 16, CGSAD, No. 

46.
23 The Montenegrin immigrants to the United States were an important part of the unofficial 

relationship that already existed. By the time of Jackson‘s appointment, thousands of 
Montenegrins had made their way across the Atlantic, where they acquired the reputation 
of being tireless workers, especially in the mines of Pennsylvania, Montana, and Arizona 
-- and in the fisheries of California and Mississippi.

 In the words of President woodrow wilson in 1918: „As regards those Montenegrins...
who have come to live among us, and through whom the United States has become better 
known to their fellow countrymen at home, we owe them a debt of gratitude that they have 
contributed in no small measure, to the friendly relations and mutual good feeling which so 
happily prevail, and which it is my sincere hope will continue to prevail and increase day 
by day....” Reply of President wilson to General A. Gvozdenović, on the Occasion of his 
Reception, 20 September 1918, CGSAD, No. 250. In fact, many of the documents found in 
CGSAD concern problems faced by as well as the accomplishments of Montenegrins living 
in the United States. See, inter alia, Đoko D. Pejović, Iseljavanja Crnogoraca u XIX vijeku 
(Titograd, 1962) and Richard S. Jones, EuropeanAmerican Ethnic Groups: Montenegrins 
(washington, Library of Congress, 1971).
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In re cent years a con si de ra ble num ber of Mon te ne grins ha ve emi gra-
ted to the Uni ted Sta tes, and the Prin ce is gre atly in te re sted in the ir wel fa re. 
The se emi grants, it is said, ra rely be co me Ame ri can ci ti zens, and many of 
them re turn to Mon te ne gro with the ir ear nings, ma in ta i ning whi le in the Uni-
ted Sta tes re gu lar cor re spon den ce with the ir fri ends at ho me. In the lit tle re a-
ding ro om or Ca si no, which is at tac hed to the un pre ten ti o us na ti o nal the a tre, 
I was sur pri sed to see the Se at tle ‚Post In tel li gen cer‘ on fi le among the small 
num ber of pa pers ta ken, and it se ems that this pa per is sent in ex chan ge for 
the Mon te ne grin we ekly sent to so me one at Do u glas, Ore gon.24

Fo re ign Mi ni ster Vu ko vić re qu e sted the as si stan ce of the Ame ri can 
go vern ment in con nec tion with the fa te of two brot hers, Lu ka and Bla go ta 
Ra du lo vić of Ze ta, who we re re por ted kil led in a mi ning ac ci dent in Ana con-
da, Mon ta na,25 and Sa va Ko pi to vić from Crm ni ca, who was li ke wi se kil led 
in a mi ning ac ci dent in Glo be, Ari zo na.26

It is not cle ar to what ex tent Jac kson ex chan ged in for ma tion with ot-
her di plo ma tic re pre sen ta ti ves du ring his vi sit to Mon te ne gro in 1905, but it 
is cle ar that he was in to uch with his co un ter parts. Ce ti nje was, af ter all, a 
small com mu nity with only one ma jor ho tel to spe ak of, and the num ber of 
mi ni sters re si dent in the Mon te ne grin ca pi tal in 1905 co uld be co un ted on 
one hand: „It is al most amu sing,” he wro te, „to watch the ac tion of the va-
ri o us mem bers of the di plo ma tic corps, for in spi te of the fri endly re la ti ons 
ma in ta i ned among the ma jo rity of the col le a gu es, one is al ways con sci o us 
of la tent fe e ling of je a lo usy and su spi cion -- espe ci ally among the Turks, 
Austrian, Rus si ans and Ita li ans.” His long re port of No vem ber 28 in ti ma-
ted at le ast a me a su re of mu tual con sul ta tion -- or at le ast of mu tual con cern 
-- among mem bers of the di plo ma tic com mu nity re gar ding a supply of arms 
that had ar ri ved in Mon te ne gro shortly be fo re Jac kson‘s ar ri val in Oc to ber: 
„Mem bers of the di plo ma tic corps we re very cu ri o us as to how they had been 
ob ta i ned and what dis po si tion was to be ma de of them.” In his con ver sa ti ons 
with Jac kson, Prin ce Nic ho las „re fer red to the se can non...in a ge ne ral way, 
with a vi ew to sho wing me that he was pre pa ring for any con tin gency. He is 
proud of the in cre a se in ter ri tory which has ta ken pla ce du ring his re ign, and 
is of co ur se ho pe ful of ob ta i ning mo re whe ne ver the Ma ce do nian qu e sti on 
co mes up for fi nal set tle ment.”27 
24 John Jackson to Secretary of State, 28 November 1905, Montenegrin Series No. 17, 

CGSAD, No. 47.
25 John Jackson to Secretary of State, 1 December 1905, Athens, Montenegrin Series No. 18, 

CGSAD, No. 48.
26 John Jackson to Secretary of State, 1 December 1905, Athens, Montenegrin Series No. 19, 

CGSAD, No. 49. See Root to Jackson, 20 January 1906, washington, Montenegrin Series 
No. 5, CGSAD, No. 55.

27 John Jackson to Secretary of State, 1 December 1905, Athens, Montenegrin Series No. 19, 
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In di scus sing the pos si bi lity of mi li tary con flict at so me po int in the 
fu tu re, Jac kson wro te in a short postscript to his lengthy re port: 

In Mon te ne gro every man is con si de red as be lon ging to the army as 
long as he is able to be ar arms. In con ver sa tion the Prin ce spo ke of the pos-
si bi lity of a call to arms, when every Mon te ne grin emi grant who had not ac-
qu i red fo re ign na ti o na lity wo uld be ex pec ted to pre sent him self. He said that 
he had re ce i ved from Mon te ne grins in the Uni ted Sta tes let ters in which they 
had ex pres sed the ir wil ling ness to re turn at on ce sho uld this ever be the ca se. 

This in deed pro ved to be the ca se in the va ri o us con flicts that we re just 
aro und the cor ner. To Nic ho las‘s sug ge stion that „the Ame ri can Go vern ment 
might, un der cer tain con di ti ons, be wil ling to pro vi de for the ir tran spor ta-
tion,” Jac kson „ga ve ab so lu tely no en co u ra ge ment.”28

The Ame ri can mi ni ster‘s as ses sment of Mon te ne gro‘s re la ti ons with 
the ma jor Euro pean Gre at Po wers was spot on: 

The Turks ha ve al ways con si de red Mon te ne gro as be lon ging mo re 
or less to the Ot to man Em pi re, alt ho ugh they for mally re cog ni ze her in de-
pen den ce. Bet we en Mon te ne gro and Austria the re has been con si de ra ble ill 
fe e ling ever sin ce the lat ter oc cu pied Bo snia and Her ze go vi na, and pla ced 
tro ops in No vi Ba zar, in ac cor dan ce with the terms of the Tre aty of Ber lin, 
and every sin ce Rus sia has prac ti cally ma in ta i ned the Mon te ne grin mi li tary 
for ces. Be si des Italy is ge ne rally cre di ted with am bi ti ons in the di rec tion of 
Al ba nia and with in ten ti ons to use Mon te ne gro as a ba se sho uld an auspi ci-
o us oc ca sion pre sent it self.29

The fact that Jac kson did not men tion Ger many, Gre at Bri tain, or 
Fran ce in his re port is re flec ti ve of the fact that they played a se con dary ro le 
in Mon te ne gro‘s fo re ign re la ti ons in 1905. That wo uld chan ge soon eno ugh.

wri ting from At hens on 23 De cem ber 1905, Jac kson re por ted on the 
in tro duc tion of par li a men tary go vern ment in Mon te ne gro a few days be fo re. 
He enu me ra ted mem bers of the new ca bi net, in clu ding La zar Mi ju ško vić, 
the new pri me and fo re ign mi ni ster, who had been „po in ted out [to Jac kson] 
du ring [his] re cent vi sit to [Ce tin je] as ‚the man of the fu tu re‘” and Jan ko Vu-
ko tić, the new mi ni ster of war, who was de sti ned to play an im por tant ro le in 
days ahead. Jac kson lo gi cally opi ned that „it is of co ur se too early to spe ak 
of po li ti cal par ti es, but it is pro ba ble that the mem bers of the new Skupshti na 
will di vi de in to two gro ups, one con ser va ti ve -- in fa vor of a con ti nu an ce of 
the pa tri ar chal system, and the ot her pro gres si ve -- advo ca ting the in tro duc-

CGSAD, No. 49. Of course, the „Macedonian Question” refers to the possible redistribution 
of Turkish-held territory in the Balkan Peninsula, the centerpiece of which was Macedonia.

28 Ibid.
29 Ibid.
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tion of mo dern ide as.”30 Three days la ter, on 26 De cem ber, he tran smit ted a 
no te he had re ce i ved from the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs in Ce ti nje, da ted 
19 De cem ber, in which the for mer fo re ign mi ni ster re por ted on Prin ce Nic-
ho las‘s spe ech from the thro ne to his new skup šti na.31 Jac kson‘s as ses sment 
was that in sur ren de ring his autoc ra tic po wer the Prin ce is ac ting on his own 
ini ti a ti ve and wit ho ut com pul sion of any kind. Autoc ra tic go vern ment was 
ne ces sary in the past to pre ser ve the in de pen dent exi sten ce of Mon te ne gro, 
and it is to be ho ped that the in tro duc tion of mo dern po li tics may not be di-
sa stro us to the „bra ve lit tle mo un tain prin ci pa lity.32

On 26 De cem ber, Jac kson al so re por ted a com mu ni ca tion da ted 10 
days ear li er (that is, on 16 De cem ber), from for mer Mon te ne grin Fo re ign 
Mi ni ster Vu ko vić, sug ge sting the con clu sion of a tre aty in con nec tion with 
in he ri tan ce is su es con cer ning Mon te ne grins li ving in the Uni ted and Ame-
ri cans in Mon te ne gro. Jac kson, who was re luc tant to tran smit a draft tre-
aty from a man no lon ger in of fi ce, no net he less no ted that „Mon te ne gro is 
eager to con clu de as many tre a ti es with fo re ign co un tri es as pos si ble and that 
anything pro po sed by us is li kely to be ac cep ted,” and he re fer red the mat ter 
to was hing ton. 33 

On 20 Ja nu ary 1906, Jac kson tran smit ted a re port con cer ning one Sa-
va Pe rov-Bje loš, a Mon te ne grin su bject, who had emi gra ted to the Uni ted 
Sta tes se ve ral years be fo re. The new Mon te ne grin mi ni ster of fo re ign af fa irs 
asked for the as si stan ce of the Uni ted Sta tes go vern ment „to ascer tain the 
ca u se of the de ath of Pe rov and the dis po si tion ma de of any pro perty which 
may ha ve been left” -- thus po in ting out the re le van ce of Vu ko vić‘s ear li er 
re qu est de spi te the chan ge of go vern ment in Ce ti nje.34 Iro ni cally, on the very 
30 John Jackson to Elihu Root, Athens, 23 December 1905, Montenegrin Series No. 21, 

CGSAD, No. 51. Jackson confirmed the appointments on 28 December after receiving 
formal words from the new prime minister, Lazar Mijušković on the change of government 
in Cetinje, mentioning, inter alia, the name of Andrija Radović, the new minister of finance 
and public works, a future prime minister, who would play an important (and controversial) 
role in Montenegrin political life in the future. Jackson recounted meeting Radović for the 
first time in 1904 at the coronation of King Peter Karadjordjević in John Jackson to Elihu 
Root, Athens, 26 December 1905, Montengrin Series, No. 22, CGSAD, No. 52. Jackson to 
Root, Athens, 28 December 1905, Montenegrin Series No. 24, CGSAD, No. 54.

31 John Jackson to Elihu Root, Athens, 26 December 1905, Montenegrin Series No. 23, 
CGSAD, No. 53. See also Glas Crnogorca, No. 49, Cetinje, 6 December 1905 (O.S.).

32 John Jackson to Elihu Root, Athens, 5 February 1906, Montenegrin Series No. 26, CGSAD, 
No. 60.

33 John Jackson to Elihu Root, Athens, 26 December 1905, Montenegrin Series, No. 22, 
CGSAD, No. 51.

34 John Jackson to Elihu Root, Athens, 20 January 1906, Montenegrin Series No. 25, CGSAD, 
No. 56. Response see Robert Bacon to John Jackson, washington, 24 March 1906, 
Montenegrin Series, No. 10, CGSAD, No. 66. In May, the Montenegrin foreign ministry 
requested „further effort be made” to ascertain the fate of Perov-Bjeloš, whom another 
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day that Jac kson sub mit ted this re port, the Of fi ce of the As si stant So li ci tor in 
was hing ton con clu ded that „the re wo uld pro bably be lit tle prac ti cal de mand 
for such a tre aty with Mon te ne gro.”35 Ro bert Ba con, the ac ting sec re tary of 
sta te, se con ded the opi nion.36 Jac kson, ho we ver, pre dic ted that the Mon te-
ne grin go vern ment „will re fer to the mat ter again be fo re long, be ca u se as 
al ready re por ted, of the de si re which exits to ne go ti a te tre a ti es with as many 
co un tri es as pos si ble, and be ca u se of the ac tual im po r tan ce of the tre aty in 
qu e sti on to Mon te ne gro, in vi ew of the in cre a sing num ber of emi grants to 
the Uni ted Sta tes” -- and he so ught per mis sion to use Ar tic le III of the tre aty 
with Spain as the ba sis for pos si ble ne go ti a tion.37 Just two we eks la ter, the 
Mon te ne grin fo re ign mi ni stry tur ned to Jac kson on ce again for as si stan ce in 
ascer ta i ning the whe re a bo uts of one Ra do je Pe ro vić.38 On 15 March, Sec-
re tary of Sta te Eli hu Ro ot ap pro ved Jac kson‘s re qu est to use Ar tic le III of 
the Ame ri can tre aty with Spain as the ba sis for a pos si ble fu tu re tre aty with 
Mon te ne gro re gar ding in he ri tan ce.39

On 4 April, Jac kson con veyed the de ci sion of the Mon te ne grin go-
vern ment to send a de le ga te to the Uni ted Sta tes to „to vi sit the pla ces in 
which Mon te ne grins are em ployed,” in or der to „in form it self as to the exact 
con di ti ons un der which the emi gra tion ta kes pla ce and the si tu a tion of the 
pe o ple in qu e sti on af ter the ir ar ri val in Ame ri ca.” The en voy re qu e sted in for-
ma tion from Mi ju ško vić so that the de le ga te in qu e sti on, Mar ko Dju ka no vić, 
a sta te co un se lor, co uld be re ce i ved in ap pro pri a te fas hion by Ame ri can aut-
ho ri ti es.40 Mo re o ver, he wro te that in vi ew of the lar ge num bers of Mon te-

Montenegrin had reported as having died in New Orleans in March 1905. John Jackson to 
the Secretary of State, 11 May 1906, Athens, Montenegrin Series No. 36, CGSAD, No. 76; 
Robert Bacon to John Jackson, 13 June 1906, washington, State Department Montenegrin 
Series 15, CGSAD, No. 79.

35 In any event, Article III of the a treaty between the US and Spain was held forth as „the 
latest example of our treaty provisions on this subject.” Office of the Assistant Solicitor, 20 
January 1906, CGSAD, No. 57.

36 Robert Bacon served as Acting Secretary of State in the absence of Elihu Root, during 
the latter‘s tour of South America in 1906. Subsequently, he succeeded Root in office, 
becoming the 39th United States Secretary of State, serving between January and March 
1909, during the final months of the presidency of Theodore Roosevelt. Robert Bacon to 
John Jackson, 2 February 1906, washington, Montenegrin Series No. 7, CGSAD, No. 59.

37 John Jackson to Elihu Root, 21 February 1906, Athens, Montenegrin Series No. 27, 
CGSAD, No. 62.

38 John Jackson to Elihu Root, 8 March 1906, Athens, Montenegrin Series No. 28, CGSAD, 
No. 63.

39 Root was the 38th United States Secretary of State, serving under President Roosevelt 
between July 1905 and January 1909. Elihu Root to John Jackson, 15 March 1906, 
washington, Montenegrin Series No. 9, CGSAD, No. 65. Vukotić‘s request was a relevant 
one -- regardless of the change of government in Cetinje.

40 John Jackson to Elihu Root, 4 April 1906, Athens, Montenegrin Series No. 29, CGSAD, 
No. 67.
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ne grins im mi gra ting to the Uni ted Sta tes, the new Mon te ne grin go vern ment 
was mul ling over the pos si bi lity of se e king per sons „ho no ra ble, ric he, bien 
vue, ge ne ro u se” to ser ve as ho no rary Mon te ne grin con suls in New York and 
San Fran ci sco.41 Iro ni cally, less than one month la ter, the Mon te ne grin go-
vern ment ex ten ded its con do len ces to Pre si dent Ro o se velt via Jac kson re gar-
ding the ear thqu a ke that de stroyed much of San Fran ci sco on the mor ning 
of 18 April.42

Jac kson was dis tur bed by a qu e sti on po sed by Mi ju ško vić in con nec-
tion with fu tu re Mon te ne grin emi gra tion to the Uni ted Sta tes, na mely, „if the 
Uni ted Sta tes [was] dis po sed to pro hi bit, upon a re qu est from the Mon te ne-
grin Go ve rn ment, the ad mis sion to the Uni ted Sta tes of any Mon te ne grins 
pre sen ting them sel ves wit ho ut pas sports re gu larly vi sed for the pur po se of 
emi gra tion to Ame ri ca.” Jac kson told the Mon te ne grin mi ni ster that he was 
con fi dent that „the Ame ri can Go vern ment wo uld not be wil ling to comply 
with his re qu est as it has al ways ex ten ded a wel co me to per sons li kely to be-
co me de si ra ble ci ti zens, whet her the ir emi gra tion from the ir na ti ve co un try 
has been with the per mis sion of the go vern ment the re of or not.”43 Only a few 
we eks the fo re ign mi ni stry re qu e sted Jac kson‘s help in de li ve ring a Mon te-
ne grin co urt jud gment aga inst one Pe tar Ra da ča, a Mon te ne grin emi grant 
re po r tedly re si ding in the mi ning com mu nity of Pa ra di se, Ari zo na, who had 
ap pa rently run afoul of Mon te ne grin law.44

In Ju ne 1906, Jac kson con veyed the de ci sion of the Mon te ne grin go-
ve rn ment to is sue its own cur rency -- spe ci fi cally, to coin nic kel and bron ze 

41 Jackson to Elihu Root, 6 April 1906, Athens, Montenegrin Series No. 31, CGSAD, No. 69. 
The Montenegrin foreign ministry asked Jackson for assistance in putting together a list 
of appropriate candidates. Jackson, who „[did] not feel at liberty” to suggest any names 
upon his own authority, requested State Department direction. The acting secretary of state 
wrote back: „I have to say that the Department would gladly recognize any reputable person 
whom the Montenegrin Government might commission as honorary consul at New York or 
at San Francisco, or elsewhere in the United States. Its practice is against recommending 
any one for office under a foreign government. It would, however, have no objection to 
making inquiries regarding the standing and fitness of any particular persons suggested by 
the Montenegrin Government if requested by that Government to do so.” Robert Bacon to 
John Jackson, 3 May 1906, Montenegrin Series No. 12, CGSAD, No. 74.

42 Jackson to Elihu Root, 23 April 1906, Athens, Montenegrin Series No. 33, CGSAD, No. 71.
43 John Jackson to Elihu Root, 4 April 1906, Athens, Montenegrin Series No. 30, CGSAD, 

No. 68. Acting Secretary of State Robert Bacon approved Jackson‘s response, adding that 
„the administrative officers of the United States may exclude only the classes of persons 
whose entry is prohibited by law.” Robert Bacon to Jackson, 3 May 1906, washington, 
State Department Montenegrin Series No. 11, CGSAD, No. 73.

44 John Jackson to Elihu Root, 26 April 1906, Athens, Montenegrin Series No. 34, CGSAD, 
No. 72. Jackson subsequently reported that the Montenegrin foreign ministry had informed 
him that Radača had left Arizona and gone to Mexico to live. Jackson to Secretary of State, 
3 May 1906, Athens, Montenegrin Series No. 35, CGSAD No. 75.
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mo ney in the no mi nal va lue of 1, 2, 10, and 20 hel lers (Austro-Hun ga rian 
cur rency) to the amo unt of 200,000 crowns. In Jac kson‘s words, „It is esti-
ma ted that the Go vern ment will ma ke a pro fit of abo ut 120,000 Crowns by 
the tran sac tion of re pla cing the Austrian mo ney (which has gold va lue) by 
the se co ins, and this amo unt is to be con si de red by the Go vern ment as ‚ex-
cep ti o nal re ve nue.‘”45 The sa me day, Jac kson re por ted that he had le ar ned 
that the „ex cep ti o nal re ve nue” is qu e sti on was to be used to pay for twel ve 
Ma xim-Nor den feldt mac hi ne guns, which had been or de red in Ger many. 
In Jac kson‘s opi nion, tho ugh, „no spe cial sig ni fi can ce is to be at tac hed to 
this la test pur cha se, or to...re cent in ci dents -- which are of a chro nic na tu re 
-- on the Tur ko-Mon te ne grin fron ti er.” On the ot her hand, he con veyed the 
wi dely held be li ef that „at so me ti me in the fu tu re the Ma ce do nian -- Tur-
key in Euro pe -- qu e sti on must be set tled by an ap peal to arms.”46 Gi ven the 
ten ta ti ve mi li tary si tu a tion in the land, it ca me as no sur pri se when Jac kson 
re la ted the re ne wed ef forts of the Mon te ne grin go vern ment to pro hi bit fo-
re ig ners from dra wing maps or to „ex plo it” Mon te ne gro from a „mi li tary 
po int of vi ew.”47

In August 1906, not qu i te one year af ter pre sen ting his cre den ti als in 
Ce ti nje, Jac kson ma de his „an nual vi sit” to Mon te ne gro. On this oc ca sion he 
again met with Prin ce Nic ho las; Fo re ign Mi ni ster Mi ju ško vić; Alek sa Mar ti-
no vić, the sec re tary ge ne ral of the fo re ign mi ni stry; and ot her sta te mi ni sters. 
On 26 August, he vi si ted Crown Prin ce Da ni lo at his sum mer re si den ce out-
si de Bar, be fo re re tur ning to Gre e ce.

On ce back in At hens, Jac kson wro te anot her long re vi ew of po li ti cal 
and eco no mic de ve lop ments in Mon te ne gro, in clu ding im pen ding elec ti ons 
to Mon te ne gro‘s par li a ment, the de ve lop ment of a po li ti cal „op po si tion” 
in the co un try, and the re a li za tion on the part of Mon te ne grin le a ders that 
„chan ges must ta ke pla ce, and that so met hing must be do ne to de ve lop the 
co un try eco no mi cally.” He al so to uc hed upon joc keying for po li ti cal advan-
ta ge among the three Gre at Po wers with the gre a test in te rest in Mon te ne grin 
af fa irs, Austria-Hun gary, Rus sia, and Italy. In di scus sing Ita lian in vest ment 
at the port of Bar, he wro te:

45 John Jackson to Secretary of State, 12 June 1906. See Radoslav Raspopović ed., Normativne 
osnove monetarnog i bankskog sistema u Crnoj Gori (19061916): Dokumenti štampani 
povodom 100 godina odkovanja prvog Crnogorskog državnog novca (Podgorica, 2006), 
pp. 19-20. The 1 and 2 pare coins were bronze. The 10 and 20 pare coins were nickel. 

46 John Jackson to Secretary of State, 12 June 1906, Athens, Montenegrin Series No. 38, 
CGSAD, No. 78. The Maxim-Nordenfeldt company was technically headquartered in 
London.

47 John Jackson to Secretary of State, 14 June 1906, Athens, Montenegrin Series No. 39, 
CGSAD, No. 80; John Jackson to Secretary of State, 7 December 1906, Athens, Montenegrin 
Series No. 51, CGSAD, No. 92.
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Mr. Mi o uc hcko vitch said that [pro po sals for eco no mic de ve lop ment] 
had first been ma de to Austria, but she was un wil ling to do anything for the 
eco no mic de ve lop ment of the co un try, and as Rus sia ne ver ga ve ‚anything 
but guns,‘ he had been obli ged to apply to Italy. The re sult is that the re is 
con si de rably in cre a sed in ter na ti o nal je a lo usy.48

 Jac kson al so no ted a new player in the Mon te ne grin in te r na ti o nal lan-
dsca pe: Im pe rial Ger many. „As evi den ce of an opi nion that Mon te ne gro may 
be abo ut to be co me of in cre a sed com mer cial im por tan ce, „ he wro te,” I beg 
to men tion the fact that a Ger man Mi ni ster Re si dent pre sen ted cre den ti als (as 
the first re pre sen ta ti ve of the Em pi re) at Cet ti nje a short ti me ago.”49 He al so 
men ti o ned that „the Bri tish Co un ci lor of Em bassy at Ro me is to be ac cre di-
ted to Mon te ne gro as Char ge d‘af fa i res.”50 At the end of his re port, Jac kson 
con clu ded: „No qu e sti ons of im por tan ce are pen ding bet we en the Uni ted 
Sta tes and Mon te ne gro.... Un less so met hing unex pec ted hap pens, I shall not 
vi sit Mon te ne gro again be fo re next spring.”51

Elec ti ons for Mon te ne gro‘s „first re gu lar” skup šti na to ok pla ce shortly 
af ter Jac kson‘s re turn to At hens. Im me di a tely af ter the ope ning ses sion, the 
new as sembly, at the in sti ga tion of for mer Fo re ign Mi ni ster Vu ko vić, pas sed 
a vo te of no con fi den ce in the go vern ment, and La zar Mi ju ško vić was obli-
ged to step down. Mi ju ško vić‘s suc ces sor as pri me and fo re ign mi ni ster was 
Mar ko Ra du lo vić. On the one hand, Jac kson ob ser ved, „Last year fa ult was 
fo und with this Na ti o nal As sembly be ca u se the re was no op po si tion, but this 
year the con trary ap pe ars to be the ca se.”52 On the ot her hand he con clu ded 
that „it is not at all pro ba ble that he will show any an ti-dyna stic ten den ci es, 
or that the Skupshti na and Ca bi net will, un der his di rec tion, be any less un der 
the in flu en ce of the Prin ce than has he re to fo re been the ca se.”53 

In com mu ni ca ting the spe ech from the thro ne at the ope ning of the 
new as sembly, Jac kson ci ted Prin ce Nic ho las‘s cha rac te ri za tion of Mon te ne-

48 John Jackson Report on annual visit to Montenegro, 31 August 1906, Athens, CGSAD, No. 83.
49 Ibid. The new German minister resident in Cetinje was Gisbert von Pilgrim-Baldezza 

(inadvertently referred to in CGSAD as „Gilbert Piligram”).
50 Ibid. On the other hand, he was replacing a minister resident in Cetinje, who had been 

recalled in 1905.
51 John Jackson Report on annual visit to Montenegro, 31 August 1906, Athens, Greece No. 

43, CGSAD, No. 81; Jackson to Elihu Root, 31 August 1906, Athens, Montenegrin Series 
No. 43, CGSAD, No. 82.

52 John Jackson to Elihu root, 4 December 1906, Athens, Montenegrin Series, No. 49, CGSAD, 
No. 89. Jackson observed that parliamentary government in Montenegro was still in its 
infancy: „There is practically no Montenegrin legislation as yet, everything in the way of 
the law having been decreed by Princely Ukase.” John Jackson to Elihu Root, 3 December 
1906, Athens, Montenegrin Series No. 48, CGSAD, No. 87. 

53 John Jackson to Elihu Root, 7 December 1906, Athens, Montenegrin Series No. 51, 
CGSAD, No. 92.
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gro‘s fo re ign re la ti ons as be ing „per fectly cor rect and very cor dial.” Ac cor-
ding to the mo narch, „Tro u bles on the Tur kish fron ti er had been com ple tely 
re mo ved thanks to the good will of both the go vern ments con cer ned and 
espe ci ally of His Ma jesty the Sul tan.” 54 That this unu sual sta te of af fa irs wo-
uld chan ge soon eno ugh was al most a gi ven.

Jac kson re por ted on va ri o us ini ti a ti ves of the new go ve rn ment, in clu-
ding a pro po sal to mo ve the na ti o nal ca pi tal from Ce ti nje to Da ni lov grad.55 
In Jac kson‘s esti ma tion, 

whi le Ce ti nje was ad mi rably adap ted to ser ve as a strong hold of a mo-
un tain na tion, be fo re the in ven tion of mo dern ar til lery, it can not be con si de red 
as su i ta ble for a ca pi tal at the pre sent ti me.... The tran sfer of the na ti o nal ca-
pi tal can be ac com plis hed wit ho ut any very gre at outlay.... The ra il way which 
is in pro cess of con struc tion from An ti va ri, and the ste a mers on La ke Scu ta ri, 
will fa ci li ta te com mu ni ca tion bet we en Da ni lov grad and the Adri a tic -- com-
mu ni ca tion ca pa ble of be ing kept open all the year ro und, whi le for we eks at 
a ti me du ring the win ter Cet ti nje is so me ti mes prac ti cally inac ces si ble.56 

The Ame ri can en voy‘s po si ti ve ap pra i sal of the pro po sed le gi sla tion 
not withstan ding, the Mon te ne grin ca pi tal re ma i ned in Ce ti nje. On the ot her 
hand, the skup šti na did pass a re so lu tion abo lis hing the de ath pe nalty ex cept 
in ca ses of high tre a son.57

The Mi ju ško vić go vern ment had la sted not qu i te one year, from 2 Ja-
nu ary to 19 No vem ber 1906. The Ra du lo vić go vern ment did not last ne arly 
as long. In Fe bru ary 1907, Jac kson re por ted the re sig na tion of the Ra du lo vić 
ca bi net and the ap po int ment of An dri ja Ra do vić, the for mer fi nan ce mi ni ster, 
as the new chi ef mi ni ster and mi ni ster for fo re ign af fa irs, in ter alia.58 Only 
two months la ter, ho we ver, on 17 April, Ra do vić, too, was for ced to re sign. 
La zar To ma no vić be ca me the new pri me mi ni ster. It was the third chan ge of 
go vern ment sin ce the me e ting of the skup šti na in De cem ber. Jac kson ob ser-
ved: „Ap pa rently Mon te ne gro is to fol low the exam ple of her si ster Bal kan 
sta tes, all of which we re gi ven par li a men tary go vern ments be fo re they we re 
suf fi ci ently advan ced to pro fit by them.”59 In fact, To ma no vić re ma i ned in 
po wer for anot her fi ve years, un til Ju ne 1912.

54 John Jackson to Elihu Root, 7 December 1906, Athens, Montenegrin Series No. 51, 
CGSAD, No. 92.

55 John Jackson to Elihu Root, 2 January 1907, Athens, Montenegrin Series No. 54, CGSAD, 
No. 95.

56 Ibid.
57 John Jackson to Elihu Root, 15 February 1907, Athens, Montenegrin Series No. 57, No. 100.
58 John Jackson to Elihu Root, 9 February 1907, Athens, Montenegrin Series No. 56, CGSAD, 

No. 98.
59 John Jackson to Elihu Root, 25 April 1907, Athens, Montenegrin Series No. 61, CGSAD, 

No. 103.
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The Mon te ne grin ca bi net was not the only thing su bject to chan ge in 
1907. In Oc to ber, only two years af ter pre sen ting his cre den ti als in Ce ti nje, 
Jac kson was ap po in ted the new Ame ri can mi ni ster ple ni po ten ti ary to Per sia, 
switching po si ti ons with Ric hmond Pe ar son, who now be ca me the Ame ri can 
mi ni ster to Gre e ce and Mon te ne gro. Af ter ta king le a ve of the Gre ek royal fa-
mily and go vern ment, Jac kson de par ted At hens on his fa re well trip to Mon-
te ne gro on 21 Oc to ber.60

In his fi nal long re port writ ten at the „Ame ri can Le ga tion” in Ce ti nje, 
i.e., from his ro om in the Grand Ho tel, he con clu ded that „in spi te of all re-
ports to the con trary in the fo re ign press, the re se ems to be at pre sent no an ti-
dyna stic mo ve ment in Mon te ne gro.... It is pro ba ble that when the Skupshti na 
me ets, in abo ut a month, cer tain me a su res ac cep ta ble to the Prin ce will be 
sub mit ted to and [...] by it, and that the ses sion will be short.” In re flec ting 
on the in tro duc tion of con sti tu ti o nal go vern ment in Mon te ne gro, he wro te: 

Just two years ago, when the Prin ce first pro po sed gi ving a Con sti-
tu tion to Mon te ne gro, it was ge ne rally felt that he was ta king a pre ma tu re 
and dan ge ro us step. The re was prac ti cally no de mand for a con sti tu tion. The 
Prin ce‘s advi sers we re op po sed to his gran ting and ur ged him to de fer and 
only from twenty to sixty youn ger men -- the self-styled in tel li gen ce of the 
co un try -- who had stu died abroad, in Fran ce, Rus sia or Ser via, we re ent hu-
si a stic. The mass of the pe o ple knew not hing of Con sti tu ti o nal go vern ment, 
and the Prin ce him self (who is in how own words ‚mo re of a po et than a po-
li ti cian‘) had no cle ar idea as to what it me ant. He re to fo re, his aut ho rity had 
been ab so lu te and pa tri ar chal, and he ima gi ned that it wo uld so con ti nue.61

Com men ting on the de arth of well edu ca ted Mon te ne grins, Jac kson 
ob ser ved that among the fun cti o na ri es [of the pre vi o us go ve rn ment] was the 
so-cal led „in tel li gen ce,” al most all of whom oc cu pied go vern ment po si ti ons, 
as men of even su per fi cial edu ca tion are at a pre mi um in Mon te ne gro, and 
as most of the se men we re de pen dent upon the ir of fi cial sa la ri es, they ha ve 
been obli ged to se ek ot her em ployment abroad -- must to the di sa dvan ta ge 
of the ir own co un try. At pre sent the re are very few „edu ca ted” men among 
the [...] of fi ci als, and many posts (espe ci ally among the ju di ci ary) are va cant 
be ca u se the ma te rial to fi le them is wan ting.62

Last but not le ast Jac kson ad dres sed the qu e sti on of Mon te ne grin im-
mi gra tion to the Uni ted Sa tes. „Eco no mi cally,” he wro te, „the co un try ma kes 

60 John Jackson to Elihu Root, 19 October 1907, Athens, Greek Series No. 601, CGSAD, No. 
109; Until the arrival of his successor, the legation will be in the hands of Mr. Sickles as 
charge d‘affaire ad interim.

61 John Jackson to Elihu Root, 27 October 1907, Cetinje, Montenegrin Series No. 66, CGSAD, 
No. 110.

62 Ibid.
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but lit tle pro gress. [But] the ef fect of emi gra tion is fi nan ci ally advan ta ge o us, 
the 18 to 19 tho u sand (esti ma ted) Mon te ne grins in the Uni ted Sta tes ha ving, 
as I am told, sent abo ut 5,000,000 Kru na (one mil lion dol lars) back to the ir 
na ti ve co un try du ring the past year.”63

On the mor ning of 27 Oc to ber, Jac kson for mally pre sen ted his let ter of 
re call to Prin ce Nic ho las. 64 That af ter noon, Nic ho las ho no red Jac kson with a 
„ban qu et champêtre.” The fol lo wing mor ning Jac kson left Ce ti nje for Mon-
tre ux, Swit zer land, to join his fa mily be fo re tra ve ling on to his new post in 
Per sia.65 The em bassy of John Jac kson in Mon te ne gro had co me to an end.66

US-Mon te ne grin Re la ti ons Post-Jac kson and the First World War

Af ter Jac kson‘s de pa r tu re, the Ame ri can mi ni sters who vi si ted Ce ti-
nje, be gin ning with Ric hmond Pe ar son (Jac kson‘s pre de ces sor in Te he ran), 
fol lo wed his exam ple in re por ting on Mon te ne gro‘s do me stic po li ti cal qu e-
sti ons and ex te r nal re la ti ons, the ef forts of the Mon te ne grin mo narch to ex-
pand his fron ti ers, and, of co ur se, the qu e sti on of Mon te ne grin im mi grants 
in the Uni ted Sta tes. One ex cep ti on to „bu si ness as usual” con cer ned the 
ele va tion of Prin ce Nic ho las to the sta tus of king in 1910, on the oc ca sion of 
his 50th an ni ver sary as Mon te ne grin ru ler. From an Ame ri can per spec ti ve, 
ho we ver, even mo re no ta ble was the sur pri sing of fer -- ma de ini ti ally in 1909 
-- to ce de to the Uni ted Sta tes ro ughly one fo urth of Mon te ne gro‘s co a stli ne. 
The idea was that Mon te ne gro wo uld gi ve the Uni ted Sta tes the Val Di No-
ce (Val da nos) at Ul cinj for the con struc tion of an Ame ri can na val ba se and 
co a ling sta tion.67 De spi te the ent hu si a stic re por ta ge of Ric hmond Pe ar son, 
the Uni ted Sta tes go vern ment dec li ned the of fer, whet her ma de in ear nest 
or not.68 It was left to Ge or ge H. Mo ses, Pe ar son‘s suc ces sor, to dec li ne the 
63 Ibid.
64 John Jackson to Elihu Root, 27 October 1907, Cetinje, Montenegrin Series 67, CGSD, No. 

112. 
65 John Jackson to Elihu Root, 27 October 1908, Cetinje, Montenegrin Series No. 67, CGSAD, 

No. 112.
66 Until his successor had presented his credentials, Montenegrin affairs were formally in the 

hands of Mr. Sickles, the chargé d‘affaires ad interim in Athens.
67 See, inter alia, Richard Challener, „Montenegro and the United States: A Balkan Fantasy,” 

Journal of Central European Affairs, 17 (October 1957): 236-42. 
68 In the words of then Minister Pearson: „My farewell visit to Montenegro was without 

special incident, except, that the Prime-Minister, who is also Minister for Foreign Affairs 
made to me a proposition so serious and so remarkable that I deem it worthy of a special 
report.” „This proposition was so sudden and so startling that it fairly took my breath away. 
I exclaimed in astonishment, surely your Excellency, Montenegro has resolved to surpass 
American in generosity!... On the way back to the Hotel I could not avoid thinking: such 
a thing as this has never been dreamed of in Downing Street nor in the Chanceries of 
Vienna or Berlin; but after all, why should we expend hundreds of millions on a navy, 
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Mon te ne grin go vern ment‘s of fer in per son upon the oc ca sion of his an nual 
vi sit to Ce ti nje in the spring of 191069 -- af ter the pas sing of ten months.70 
Even then, the mat ter con ti nued to oc cupy was hing ton thro ugh 1911.71 In 
1912 and 1913, the qu e sti on of the Bal kans wars and the ef forts of va ri o us 
Red Cross or ga ni za ti ons do mi na ted the Ame ri can di plo ma tic re por ta ge.

The out bre ak of world war I in August 1914 fo und the Uni ted Sta tes 
pur su ing a po licy of ne u tra lity -- much to the cha grin of for mer Pre si dent 
Ro o se velt -- whi le Mon te ne gro com mit ted it self to the En ten te Po wers.72 
To be gin with, US-Mon te ne grin re la ti ons we re not af fec ted by the con flict, 
but in the sum mer of 1915, ti es we re da ma ged when the US Ju sti ce De-
part ment ar re sted se ve ral Mon te ne grins, char ging them with con spi ring to 
vi o la te Ame ri can ne u tra lity laws by rec ru i ting Mon te ne gro im mi grants and 
sen ding them to fight in the ir ho me land. One of the Mon te ne grins ar re sted 
was Cap tain An to Vla di mir Se fe ro vić, a mem ber of the Mon te ne grin Red 
Cross, and a re si dent of New York City. Yet de spi te his run-in with Ame-

if we are unwilling to acquire all the accessories essential to its greatest efficiency. One 
tenth of the cost of one battleship would pay for a sea wall at Val di Noce behind which an 
entire fleet could rest with east and safety. The full cost of one battle-ship would pay for 
the fortifications which would make this spot as impregnable as Gibraltar and as useful in 
case of need.” The Navy Department, however, was of the opinion that „ such a base is not 
needed by the U.S.” „Proposed Session to United States by Montenegro of the Bay of Val di 
Noce for a Naval Station, 29 June 1909, CGSAD, No. 126. „As a coaling station, such a base 
would not be needed as it is now a better practice to coal fleets, or even small squadrons of 
ships, from colliers rather than by the facilities of the coaling station.” Huntington wilson 
to George Moses, 1 July 1909, washington, Montenegrin Series No. 1, CGSAD, No. 128.

69 George Moses to P. C. Knox, 6 July 1909, No. 1 Montenegrin series, CGSAD, No. 131. In 
the words of Moses, „I took the matter up with the Montenegrin Foreign Office, „I perceived 
immediately from the Minister‘s manner that, whatever interpretation should have been 
put upon his words to my predecessor, it was not intended that they should be taken in 
the manner indicated by Mr. Pearson.... The Minister‘s language to me further indicated 
that an error had been made; and he seemed relieved when I turned the conversation to 
other topics.” Moses to State Department, Athens, 8 June 1910, No. 7 Montenegrin Series, 
CGSAD No. 135.

70 A gap of ten months appears in the CGSAD documentary collection until March 1910, when 
Moses discussed the question of tariff. Huntington wilson to George Moses, 25 March 
1910: „I transmit herewith copies of the President‘s [Taft] proclamation, dated the 24th 
instant, admitting from and after March 31, 1910, under the terms of the minimum tariff 
of the United States approved August 5, 1909, all articles when important into the United 
States or any of its possessions (except in the Philippine Islands and the Islands of Guam 
and Tutulia) from Montenegro.”

71 P. C. Knox concerning a draft letter from President Taft, 7 August 1911, CGSAD, No. 
179; Fowle to Adee, 31 July 1911, CSGAD, No. 168; Letter from President Taft to King 
Nicholas, 9August 1911, washington, CGSAD, No. 181.

72 Many of the following pages are drawn from John D. Treadway, „Anglo-American 
Diplomacy and the Montenegrin Question, 1914-1924,” Occasional Papers, woodrow 
wilson Center, European Institute, East European Program, no. 26 (April 1991): 1-20.
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ri can aut ho ri ti es, when Mon te ne gro ope ned its first con su la te ever in the 
Uni ted Sta tes on 12 Oc to ber 1915, Se fe ro vić was ap po in ted con sul -- and 
the Sta te De part ment ra i sed no ob jec tion. Ini ti ally at le ast, Se fe ro vić pro ved 
to be an in de fa ti ga ble de fen der of King Nic ho las and the Royal Mon te ne-
grin go vern ment. when Mon te ne gro fi nally fell to the ar mi es of the Cen tral 
Po wers in Ja nu ary 1916 and when Nic ho las de par ted his ho me land for exi le 
in Fran ce, Se fe ro vić vo ci fe ro usly de nied ru mors of col lu sion bet we en the 
king and the Austri ans.

Af ter Ame ri ca‘s en try in to the war in April 1917 and espe ci ally af-
ter the proc la ma tion of Pre si dent wil son‘s Fo ur teen Po ints in Ja nu ary 1918 
(po int 11 cal led for the „eva cu a tion” and „re sto ra tion” of Mon te ne gro, in ter 
alia), King Nic ho las had every re a son to feel fa irly con fi dent that things we re 
go ing his way and that when the war ca me to an end, he wo uld be re sto red to 
his thro ne. Thro ug ho ut the spring and sum mer of 1918, he ex chan ged a se-
ri es of warm let ters with Pre si dent wil son, who ge ne rally draf ted and typed 
his per so nal re spon ses to the king on his own typew ri ter. Nic ho las was do ing 
his best to win the Ame ri can pre si dent to his si de, and wil son‘s short let ters 
of re spon se se e med to in di ca te that the king‘s ef forts we re paying di vi dends. 
In a re spon se to a no te from Nic ho las on the first an ni ver sary of Ame ri can 
in vol ve ment in the war, for exam ple, wil son wro te „Your gra ci o us and wel-
co me mes sa ge co mes to us as the vo i ce of a na tion in which the pe o ple of the 
Uni ted Sta tes ha ve al ways had the li ve li est in te rest and with who se strug gles 
and aspi ra ti ons they ha ve al ways felt a very ge nu i ne sympathy. we wel co me 
it as the vo i ce of a fri end and send you in re turn as su ran ces of our sin ce-
re fri en dship.”73 In re spon se to Nic ho las‘s Fo urth of July mes sa ge of 1918, 
wil son wro te: „I trust that Your Ma jesty and the no ble and he ro ic pe o ple of 
Mon te ne gro will not be cast down, but will ha ve con fi den ce in the de ter mi-
na tion of the Uni ted Sta tes to see that in the fi nal vic tory that will co me, the 
in te grity and rights of Mon te ne gro shall be se cu red and re cog ni zed.”74

with his ti es to wil son on se e mingly firm fo o ting, the king mo ved to 
con so li da te his in flu en ce in Ame ri can cir cles and to as su re him self of the 
pre si dent‘s ear. He asked the Ame ri can go vern ment to ac cept Doc tor (and 
Ge ne ral) An to Gvo zde no vić as his co un try‘s first mi ni ster ple ni po ten ti ary to 
was hing ton and wil li am Fre de rick Dix, the sec re tary ge ne ral of the Mu tual 
Li fe In su ran ce Com pany of New York, as Mon te ne gro‘s new con sul ge ne ral 
in New York. The cho i ce of the lat ter was a cal cu la ted one by Nic ho las -- ur-
ged on him by the Bri tish school he ad ma ster and self-proc la i med spo ke sper-
73 wilson to King Nicholas, 12 April 1918, woodrow wilson Papers, Library of Congress, 

Reel 370, Series 4, Case File 4618.
74 woodrow wilson to King Nicholas, 10 July 1918, woodrow wilson Papers, Library of 

Congress, Reel 286, Series 4, Case File 551.
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son for Mon te ne grin in te rests, Ale xan der De vi ne.75 Not only was Dix a pro-
mi nent in su ran ce agent and a co lo nel in the New York po li ce re ser ve; mo re 
im por tant, he was a mem ber of the Prin ce ton Class of 1889 -- and a per so nal 
fri end of Pre si dent wil son. Ro bert Lan sing, the US Sec re tary of Sta te at the 
ti me, ac cep ted Gvo zed no vić as Mon te ne grin mi ni ster and wil li am Dix as 
con sul ge ne ral, much to the cha grin of the Bri tish Fo re ign Of fi ce.76 wil son 
promptly sent Dix a con gra tu la tory let ter he had typed him self in which he 
wro te, „we are par ti cu larly glad that you will un der ta ke to re pre sent the in-
te rests of the do ughty lit tle king dom in New York.”77 Two months la ter, in 
Oc to ber 1918, Ale xan der De vi ne wro te wil son per so nally, be ing ca re ful to 
men tion „our fri end „wm. F. Dix” in the ope ning li ne. Af ter de scri bing him-
self to the Ame ri can pre si dent as „pro bably [be ing] re gar ded by the King and 
the pe o ple of Mon te ne gro as the ir chi ef En glish fri end,” he of fe red an „un-
bi a sed,” and for De vi ne an unu su ally ba lan ced, ap pra i sal of the Mon te ne grin 
qu e sti on for wil son‘s con si de ra tion.78

At the end of the war in 1918, Nic ho las fo und him self on the win ning 
si de, but the out co me was not exactly what he had ho ped for. De spi te pre vi-
o us as su ran ces from Al lied qu ar ters, the French go vern ment did not per mit 
him to re turn ho me. Upon the wit hdra wal of Austro-Hun ga rian for ces from 
Mon te ne gro in August 1918, French, and, mo re im por tant, Ser bian tro ops 
fil led the po li ti cal-mi li tary va cu um the re. Pre si dent Raymond Po in caré told 
Nic ho las on No vem ber 24, 1918, that „it ap pe ars pre fe ra ble that your Ma-
jesty sho uld post po ne the re turn to your king dom un til li fe shall ha ve re su-
med its ha bi tual co ur se.” At the sa me ti me, the „Na ti o nal As sembly” in Pod-
go ri ca „ob ta i ned a vo te for im me di a te union with Ser bia, and the de po si tion 
of King [Nic ho las] and the who le Pe tro vić dynasty.”79

what hap pe ned next? The Uni ted Sta tes go vern ment was ca ught in 
the mid dle bet we en King Nic ho las (and Ale xan der De vi ne) on the one hand 
-- and the ge ne rally an ti-Nic ho las Bri tish Fo re ign Of fi ce (in par ti cu lar Ha-
75 william Frederick Dix to woodrow wilson, 26 June 1918, woodrow wilson Papers, 

Library of Congress, Reel 370, Series 4, Case File 4618.
76 william Lansing to woodrow wilson, 9 July 1918, woodrow wilson Papers, Reel 370, 

Series 4, Case File 4618. Harold Nicolson Memorandum: „I submit that we should inform 
the United States Government exactly what we know and think of King Nikita, and should 
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to the conduct of dynastic and dangerous propaganda for which purpose he will doubtless 
expend the subsidies being afforded by the two Allied Governments, if not the sums 
subscribed for the ‚Montenegrin Red Cross Fund.‘” PRO FO 371/3149, p. 9.

77 wilson to Dix, 12 July 1918, woodrow wilson Papers, Reel 370, Series 4, Case File 4618.
78 Devine to wilson, 11 October 1918, woodrow wilson Papers, Reel 371, Series 4, Case File 

4618. Accompanying Devine‘s letter to wilson was a copy of a lengthy letter Devine had 
posted to King Nicholas the day before. Devine to Nicholas, 10 October 1918.

79 Harold Nicolson, Peacemaking 1919 (New York: Grosset & Dunlap, 1965), p. 149.
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rold Ni col son), sup por ted by Ro bert w. Se ton-wat son, on the ot her. That‘s 
whe re this pa per ends -- be ca u se the last do cu ment in CGSAD is da ted De-
cem ber 1918. How and why things played out the way they did is the su bject 
of anot her in qu iry.

In Con clu sion

Be gin ning with John Jac kson‘s ap po int ment in 1905, Ame ri can mi-
ni sters to Mon te ne gro re por ted on in ter nal Mon te ne grin po li ti cal de ve lop-
ments, di plo ma tic re la ti ons with ot her po wers, bor der con flicts (espe ci ally 
with ne ig hbo ring Al ba nia), mat ters of mu tual eco no mic im po r tan ce (in clu-
ding qu e sti ons of ta riffs), Prin ce/King Nic ho las‘s mac hi na ti ons re la ting to 
pos si ble ter ri to rial ex pan si on, the mu tual su spi ci ons of the ot her mem bers 
of Ce ti nje‘s mi ni scu le di plo ma tic com mu nity, and, of co ur se, the qu e sti on 
of the well-be ing of Mon te ne grin im mi grants to the Uni ted Sta tes. Alt ho ugh 
they usu ally spent only a we ek or so vi si ting the Mon te ne grin ca pi tal every 
year and had li mi ted know led ge of the lo cal lan gu a ge, the ir re ports we re ge-
ne rally ba lan ced and in sightful -- in ke e ping with the much lon ger re ports 
sub mit ted by the ir Gre at Po wer co un ter parts to the ir ho me of fi ces. with the 
co ming of war in 1914, ho we ver, the ro le of Ame ri can mi ni sters as sig ned to 
Mon te ne gro as a con du it for of fi cial US-Mon te ne grin re la ti ons di mi nis hed. 
It was the new Mon te ne grin re pre sen ta ti ves in New York and was hing ton, 
and, espe ci ally af ter 1917, Ame ri can re pre sen ta ti ves in Pa ris who as su med 
ever gre a ter re spon si bi lity for re la ti ons bet we en the Uni ted Sta tes and what 
Pre si dent wil son had ter med „the do ughty lit tle king dom.”

John D. TREADwAY

REFLECTIONS ON US-MONTENEGRIN RELATIONS, 1905-1918

Summary

According to the author, beginning with John Jackson‘s appointment in 
1905, American ministers to Montenegro reported on internal Montenegrin political 
developments, diplomatic relations with other powers, border conflicts, matters 
of mutual economic importance, Prince/King Nicholas‘s machinations relating to 
possible territorial expansion, the mutual suspicions of the other members of Cetinje‘s 
miniscule diplomatic community, and, of course, the question of the well-being of 
Montenegrin immigrants to the United States.  Although they usually spent only a 
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week or so visiting the Montenegrin capital every year and had limited knowledge 
of the local language, their reports were generally balanced and insightful. with 
the coming of war in 1914, however, the role of American ministers assigned to 
Montenegro as a conduit for official US-Montenegrin relations diminished.  It was 
the new Montenegrin representatives in New York and washington, and, especially 
after 1917, American representatives in Paris.
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Рат и ста ње на фрон то ви ма ши ром Евро пе и дру где има ли су раз-
ли чи те по сле ди це по раз вој опе ра ци ја на ра ти шти ма, пре све га у при су-
ству ве ћих или ма њ их вој них фор ма ци ја на уда ље ним ра ти шти ма. Јед на 
од та квих нео че ки ва них рат них епи зо да би ло је при су ство аме рич ких 
тру па на Ја дран ској оба ли на кон пот пи си ва ња при мир ја са Аусто-Угар-
ском и њеним по то њ им рас па дом. Аме рич ке тру пе на ла зи ле су се рас ту-
ре не на про сто ру од Ри је ке и на се ве ру до Цр не Го ре на ју гу. О њихо вом 
ви ше ме сеч ном бо рав ку, као и раз ло зи ма због ко јих су се на шли на том 
про сто ру, ве о ма ма ло се зна у до ма ћој и ино стра ној исто ри о гра фи ји. 
По ред ору жа них сна га, на Ја дран ском мо ру су де ло ва ли и де ло ви Ше сте 
аме рич ке (Сре до зем не) фло те ко ји су у тим кра је ви ма оста ли ско ро три 
го ди не, вр ше ћи над зор над оба лом и спре ча ва ју ћи из би ја ње ору жа ног 
су ко ба из ме ђу сна га Ита ли је и Кра ље ви не СХС.

Ка ко је до то га до шло? От куд аме рич ке тру пе на цр но гор ском при-
мор ју, кад се зна да се оне ни су бо ри ле на ита ли јан ско-аустро у гар ском 
фрон ту? При ча је ду га и сло же на, а у нај кра ћем мо же се пред ста ви ти 
на овај на чин. Ита ли ја је по сле ду гог окле ва ња об ја ви ла рат Аустро-
Угар ској, ко ји је во ди ла с ве ли ким на по ром и уз те шке жр тве, у про ле ће 
1916. го ди не. Рас по ло же ње за бор бу би ло је сла бо. То ме су до при не ли 

* Аутор је дописни члан САНУ.
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мно ги раз ло зи. Ита ли јан ски по раз код Ко ба ри да у ок то бру и но вем бру 
1917. го ди не на ја вљи вао је  нај го ри мо гу ћи ис ход. Ско ро исто вре ме но, 
Ок то бар ска ре во лу ци ја у Ру си ји и оба ра ње ца ри зма на ја ви ли су њен из-
ла зак из ра та. Уко ли ко би до шло и до из ла ска Ита ли је из ра та, си ту а ци ја 
на са ве знич ким фрон то ви ма по ста ла би из у зет но те шка. Пе си ми стич ко 
рас по ло же ње и страх би ли су при мет ни на ра зним стра на ма. Гла со ви о 
ита ли јан ској ка пи ту ла ци ји и за кљу че њу се па рат ног ми ра по сто ја ли су 
све упор ни ји; го во ри ло се и о аб ди ка ци ји ита ли јан ског кра ља Вик то ра 
Ема ну е ла III. У на сто ја ња да се Ита ли ја из ву че из ра та упле ла се и Св. 
Сто ли ца, што је си ту а ци ју чи ни ло још сло же ни јом и не из ве сни јом.

Страх од нај го рег на вео је са ве знич ке и аме рич ке по ли тич ке и 
вој не вр хо ве да раз мо тре ста ње у Ита ли ји: од лу ка је би ла јед но гла сна. 
У Ита ли ју је ва ља ло што пре упу ти ти зна чај не сна ге, фран цу ске и бри-
тан ске, ка ко би се учвр стио фронт и спре чио не при ја тељ ски про дор у 
ср це зе мље. Аме ри кан ци су од лу чи ли да одо бре зна чај не кре ди те, уве-
ре ни да ће то по мо ћи да се кри за пре бро ди. Усле ди ла је и дру га ме ра: 
по чет ком де цем бра 1917. го ди не аме рич ки Кон грес об ја вио је Аустро-
Угар ској рат, иако ни су по сто ја ли на ме ре и пла но ви да се САД вој но 
ан га жу је на том фрон ту.1

То ни је би ло све. Усле ди ла је уну тра шња ре ор га ни за ци ја у зе мљи. 
Вла да пре ми је ра Па о ла Бо се ли ја под не ла је остав ку; њу је за ме ни ла но-
ва вла да са Ви то ри ом Ор лан дом на че лу. Сме њ е на је и вр хов на ко ман да 
ору жа них сна га. Ге не ра ла Ра фа е ла Ка дор ну за ме нио је ге не рал Ар ман-
до Ди јаз као на чел ник вр хов не ко ман де. Он је, у до го во ру са Ор лан дом 
и Сид ни јем Со ни ном, ми ни стром ино стра них по сло ва, од лу чио да зах-
те ва сла ње зна чај них вој них сна га, укљу чу ју ћи и аме рич ке је ди ни це, 
на ита ли јан ски фронт. С тим је ишло ма ло те же. Аме рич ке је ди ни це 
по че ле су да при сти жу у Евро пу у ве ћем бро ју тек у ле то 1918. и би ле 
су не спрем не за ула зак у бор бу.2 Рас пра ва из ме ђу две стра не тра ја ла је 
ду го и тек у ле то 1918. го ди не вла да у Ва шинг то ну до не ла је од лу ку да 
упу ти јед ну је ди ни цу на ита ли јан ски фронт. У пи та њу је био 332. пук 
83. ди ви зи је. Пук је рас по ла гао по себ ном ме ди цин ском је ди ни цом и че-
том за снаб де ва ње. Пу ком је ко ман до вао пук. Хен ри Ва лас, а на ла зи ла 
се под над зо ром ге не ра ла Чар лса Три та, на чел ни ка аме рич ке ми си је у 
Ита ли ји. Пук је до де љен ита ли јан ској вр хов ној ко ман ди, ко ја је од ре ђи-
ва ла њего ве ак тив но сти и кре та ња.3

1 Д. Живојиновић, Американци на Јадрану 19181919. године, ВИГ 3 (1970), 105-162.
2 F. Palmer, Newton D. Baker. America at War, I-II (New York 1931), II, 310, говори о 

захтевима за упућивање америчких трупа на различита ратишта.
3 American Battle Monument Commission, American Armies and Battlefields in Europe 

(washington 1938), 430; J. Edmonds and H. D. Davies, Military Operations in Italy, 1915-



33Америчке трупе у Црној Гори 1918-1919. године

По до ла ску у Ита ли ју, у ју лу 1918. го ди не, при пад ни ци пу ка до би-
ли су упут ства о то ме ка ко тре ба да се по на ша ју пре ма ста нов ни штву, да 
се уз др жа ва ју од увре дљи вих ко мен та ра и кри ти ке ита ли јан ских оби ча-
ја и по на ша ња.4 Убр зо по том пук. Ва лас оба ве стио је ге не ра ла Џо на Џ. 
Пер шин га, ко ман дан та аме рич ких сна га у Евро пи, да је пук био спре-
ман за по крет.5 Убр зо су из би ли не спо ра зу ми из ме ђу Ита ли ја на и Аме-
ри ка на ца. Не спрем ни за бор бу, Аме ри кан ци су на сто ја ли да по бољ ша ју 
мо рал у зе мљи, а тек кра јем ра та су сту пи ли у ак ци ју. Ита ли ја ни су, пак, 
оче ки ва ли но ве је ди ни це и њихо во укљу че ње у бор бе не ак тив но сти. У 
вре ме пот пи си ва ња при мир ја пук се за те као у гра ди ћу Ви ла Ор би.6

Од ред ба ма при мир ја са Аустро-Угар ском, за кљу че ним 3. но вем-
бра 1918. го ди не, вла да САД, као и њене ору жа не сна ге, пре у зе ле су 
оба ве зу да уче ству ју у про во ђе њу њего вих од ред би. С об зи ром на то да 
су се пред сед ник САД Ву дро Вил сон и вла да на ла зи ли у спо ру са Ита-
ли јом због њених пре тен зи ја на ис точ ној ја дран ској оба ли при су ство 
аме рич ких сна га би ло је нео п ход но ка ко би се спре чи ли ору жа ни су ко-
би из ме ђу Ита ли је и Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Дал ма ци ји 
и Цр ној Го ри. Њихов бо ра вак у Цр ној Го ри имао је и дру ге по сле ди це, о 
ко ји ма ће ка сни је би ти ви ше ре чи.

На ла зе ћи се у са ста ву ита ли јан ских ору жа них сна га аме рич ки 
пук је за др жао исти од нос ка кав је имао за вре ме тра ја ња рат них опе-
ра ци ја. С об зи ром на то, ита ли јан ска вр хов на ко ман да је од лу чи ва ла о 
њего вим кре та њ и ма и ак тив но сти ма. Као пр ви ко рак, вр хов на ко ман-
да је на ре ди ла да се пук по де ли у три ба та љо на. На тај на чин, би ла је 
у ста њу да ша ље ма ње је ди ни це у по је ди не обла сти и гра до ве. Ти ме 
су из бе га ва ни су ко би с ло кал ним ста нов ни штвом и ства ран ути сак о 
ме ђу са ве знич кој са ра дњи. Упу ћу ју ћи ба та љо не у Ри је ку и Цр ну Го ру, 
Ита ли ја ни су их пре тво ри ли у ору ђе сво је по ли ти ке. То је убла жа ва ло 
от пор ло кал ног сло вен ског жи вља, ко је је окле ва ло да се су прот ста вља 
Аме ри кан ци ма. По пра ви лу, ба та љо ни су би ли упу ћи ва ни у оне де ло ве 
где су пра ва Ита ли је би ла спор на или та мо где је оче ки ван нај о штри ји 
от пор ло кал ног ста нов ни штва.7

За та кав раз вој до га ђа ја и по ло жај аме рич ких тру па у Ри је ци и 
Цр ној Го ри од го вор ност ни је сно си ла са мо ита ли јан ска стра на. У то ме 

1919 (London 1949), 244-245.
4 Генерал Ебен Свифт команди америчких трупа у Италији, Рим, 17. VII 1918. Army 

Branch, кутија 3533, Национални архив, Вашингтон, Д.Ц. У даљем тексту као Army 
Records.

5 J. J. Pershing, My experiences in the world war, I-II (New York 1931), II, 94, 98.
6 Edmonds and Davie, n.d. 307, 318, 354.
7 V. S. Mamatey, The United States and the Origins of the Adriatic Question (1918), Florida 

States University Studies IV (1951) 59.
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су је по мо гли, иако не на мер но, стал ни зах те ви На род них ви је ћа СХС, 
као и са гла сност срп ске ко ман де у Ко то ру. Они су тра жи ли да се са са-
ве знич ким тру па ма на оба лу ис кр ца ју и аме рич ки од ре ди. Још пре пот-
пи си ва ња при мир ја, 30. ок то бра 1918. го ди не, Ју го сло вен ски од бор је 
тра жио од ко ман дан та аме рич ких сна га у Евро пи да се тру пе ис кр ца ју у 
обла сти ко је су би ле пред ви ђе не за ева ку а ци ју. Ти ме би се спре чио ула-
зак срп ских тру па у њих.8 Исти зах тев по но вио је 18. но вем бра 1918. го-
ди не у Па ри зу и др Ан тон Ко ро шец, пред сед ник На род ног ви је ћа СХС, 
у раз го во ру са аме рич ким иза сла ни ком Едвар дом Ха у сом. Ко ро шец је, 
по ред оста лог, ука зи вао да је за одр жа ва ње ми ра и ре да у де ло ви ма бив-
ше Мо нар хи је би ло нео п ход но да аме рич ке тру пе, за јед но са ита ли јан-
ским, оку пи ра ју гра до ве на оба ли у ко ји ма су жи ве ли при пад ни ци раз-
ли чи тих на ро да. Ха ус је обе ћао да ће зах тев по др жа ти, иако је он био 
упе рен про тив до ла ска срп ских тру па у те кра је ве. 

Усле ди ла је уоби ча је на раз ме на гле ди шта са за ин те ре со ва ним 
стра на ма. Ха ус је по др жао Ко ро шчев зах тев, а њега је при хва тио и Ор-
лан до. Оче ки ва ло се мно го од до ла ска аме рич ких тру па. За ин те ре со ва-
не стра не су се са гла си ле са пре до гом, а Вил со но ва са гла сност је би ла 
под стак ну та и чи њ е ни цом да је и ју го сло вен ска стра на по др жа ва ла са-
ра дњу са Ита ли јом. То је би ла ве ли ка по гре шка Ју го сло вен ског ве ћа. 
Ита ли јан ску игру про зрео је на чел ник срп ске вр хов не ко ман де вој во да 
Жи во јин Ми шић. На ре дио је да де ло ви II ар ми је бу ду упу ће ни у Дал ма-
ци ју и Цр ну Го ру и та ко спре че ита ли јан ске на ме ре. 

Упр кос уси ље ном мар шу, срп ске је ди ни це ни су сти гле на вре ме у 
све обла сти ко је су би ле об у хва ће не од ред ба ма при мир ја. Исти на, пук 
под ко ман дом пук. Во ји на Мак си мо ви ћа ушао је у Ри је ку већ 13. но вем-
бра, али је под пре тњ ом мо рао да је ева ку и ше и по ву че се у Кра ље ви цу. 
Ита ли јан ска стра на би ла је спрем на за ак ци ју. Тру пе и мор на ри по че ли 
су ис кр ца ва ње убр зо на кон пот пи си ва ња при мир ја. То им је омо гу ћи ло 
да по сед ну те ри то ри је ко је су им би ле обе ћа не Лон дон ским пак том. Из 
Ал ба ни је и ита ли јан ских лу ка упу ћи ва не су тру пе у Ри је ку, Ко тор, Бар, 
За дар; на сто ја ле су та ко ђе да за у зму и Сплит, али у то ме ни су има ли 
успе ха. Већ 10. но вем бра 1918. го ди не ге не рал Се ти мо Пја ћен ти ни, ко-
ман дант ита ли јан ских сна га на Бал ка ну, на ре дио је ис кр ца ва ње у Ко то-
ру и Ба ру, као и при пре му за про дор у уну тра шњ ост Цр не Го ре. Циљ је 
би ло за у зе ће Це ти ња, Лов ће на, Гра хо ва и дру гих ме ста. Дан ка сни је, 11. 
но вем бра, вр хов на ко ман да на ре ди ла је да се дру ги аме рич ки ба та љон, 
за јед но са ар ти ље ри јом и ко мо ром, укр ца на бро до ве и от пло ви у Ко тор. 
Ба та љо ном је ко ман до вао ма јор Френк Скан ланд.

8 M. Paulova, Jugoslovenski odbor (Zagreb 1925), 531-532.
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Ва ља ло је од лу чи ти ка ко ис ко ри сти ти при су ство аме рич ког ба та-
љо на. О то ме је во ђе на жи ва рас пра ва из ме ђу вр хов не ко ман де и вла де. 
Пја ћен ти ни је на сто јао да се тру пе што пре ис кр ца ју на оба лу ка ко би 
спре чи ле да фран цу ског ко ман дан та да пре да срп ским сна га ма ко ман-
ду над гра дом и око ли ном. Ге не рал Ди јаз зах те вао је од Ор лан да да се 
са гла си да се ис кр ца ва ње ита ли јан ских тру па оба ви пре до ла ска Аме-
ри ка на ца. Ор лан до је окле вао, од го во рив ши Ди ја зу да ита ли јан ске сна-
ге ни су у том тре нут ку би ле до вољ но ја ке за са мо стал ну ак ци ју. С об-
зи ром на то, на ре дио је да се у Ко тор што пре упу те аме рич ке тру пе. То 
је би ло ра зум но. Сна га ита ли јан ских тру па би ла је два и по ба та љо на. 
Тек кад им се при кљу че аме рич ки, бри тан ски и фран цу ски ба та љо ни, 
сна га са ве знич ких тру па би ће се дам ба та љо на. Упр кос то ме, Ди јаз је 
зах те вао да се ита ли јан ске тру пе што пре ис кр ца ју, ка ко би обез бе ди ле 
ита ли јан ски по ло жај у Цр ној Го ри. Ни је да кле, би ла ри јеч о кон тро ли 
гра до ва и лу ка на оба ли већ о за у зи ма њу по зи ци је за ак тив но сти у Цр-
ној Го ри.9 

У ме ђу вре ме ну, бр од “Ар ген ти на” са аме рич ким и ита ли јан ским 
тру па ма пло вио је од Ве не ци је ка Ко то ру, где је ба цио си дро 20. но-
вем бра 1918. го ди не. Ма јор Скан ланд ни је оба вио ни ка кве прет ход не 
при пре ме у по гле ду рас по ре да ба та љо на, њего вог сме шта ја и де лат но-
сти. По до ла ску у Ко тор, од лу че но је да се ба та љон по де ли у три де ла: 
ко ман да ба та љо на, јед на че та, ар ти ље ри ја и ин тен дан ту ра оста ли су у 
Ко то ру; дру га че та је оти шла у Ти ват, док су две че те и ме ди цин ско оде-
ље ње пре шли у Зе ле ни ку. Ти ме је пр ва фа за би ла за вр ше на. 

Пред Ита ли ја ни ма и Аме ри кан ци ма на ла зи ло се осе тљи во пи та-
ње. Шта  да ље? Сла ње тру па у уну тра шњ ост Цр не Го ре или за др жа ва ње 
на оба ли? За то су би ле по треб не по ли тич ке од лу ке. У ме ђу вре ме ну, по 
до ла ску аме рич ких тру па у Ко тор, Скан ланд је на ре дио да се ста ве у 
упо тре бу слу жбе ко је су би ле нео п ход не за оба вља ње основ них по сло-
ва. У из ве шта ју упу ће ном ко ман ди у Ита ли ји Скан ланд је опи сао при-
вред не и дру ге при ли ке ко је је за те као у зе мљи, као и на сто ја ња Аме-
ри ка на ца да ожи ве за на те и тр го ви ну, об но ве ра ди о ни це и елек трич ну 
цен тра лу. Би ло је оспо со бље но 80 во зи ла ко ја су пре во зи ла ро бу и пут-
ни ке; са ни тет ске је ди ни це из вр ши ле су дез ин фек ци ју љу ди и ма те ри ја-
ла у гра ду. Да би се очу вао ред, по ста ви ли су стал не па тро ле. Скан ланд 
је твр дио да су Аме ри кан ци ужи ва ли на кло ност ло кал них вла сти и ста-
нов ни штва. Би ло је и про бле ма. Скан ланд је упо зо рио да је снаб де ва ње 
оде ћом и обу ћом би ло не за до во ља ва ју ће, да су вој ни ци ишли у одр па-
9 Први сукоб избио је кад је пук. Симоновић, командант српских снага, одбио да 

призна италијанског генерала Деметриа Карбонеа за команданта савезничких трупа 
у Котору.
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ним уни фор ма ма и обу ћи. Вест о то ме иза зва ла је ве ли ку уз бу ну у кон-
гре су и број не оп ту жбе на ра чун вој них вла сти.10

На пр ви по глед, мо гло се за кљу чи ти да су при ли ке у Ко то ру и Цр-
ној Го ри би ле мир не; од нос из ме ђу аме рич ког ба та љо на и ита ли јан ске 
ко ман де у Ко то ру био је не про ме њ ен. То је био при вид. Ита ли јан ска 
ко ман да је на сто ја ла да што пре оства ри сво је на ме ре уз по моћ Аме ри-
ка на ца. По сто јао је страх да је ко ман да у Евро пи мо гла да на ре ди по вла-
че ње ба та љо на из Цр не Го ре. Та да су по че ле да се от кри ва ју пра ве ита-
ли јан ске на ме ре и раз ло зи сла ња ба та љо на у Цр ну Го ру. Аме ри кан ци су 
ужи ва ли по ве ре ње на ро да, сма тра ни искре ним са ве зни ци ма. Ита ли ја ни 
су има ли на уму на ме ре ко је су од у да ра ле од аме рич ких. Чи та во вре ме 
су, за пра во, при пре ма ли пла но ве ка ко да упо тре бе аме рич ки ба та љон 
као прет ход ни цу упу ћи ва ња ита ли јан ских тру па у уну тра шњ ост Цр не 
Го ре. Тих да на у Цр ној Го ри су при пре ма ни из бо ри за ве ли ку уста во-
твор ну скуп шти ну и до но ше ње ва жних од лу ка о суд би ни др жа ве и ди-
на сти је Пе тро вић-Њего ша. Циљ ита ли јан ске ак ци је био је да спре чи 
пред из бор ну кам па њу и одр жа ва ње за се да ња ве ли ке на род не скуп шти-
не, тј. пру жи по др шку кра љу Ни ко ли и њего вим ма ло број ним при ста-
ли ца ма у бор би за очу ва ње не за ви сне Цр не Го ре и ди на сти је. Дру гим 
ре чи ма, да се спре чи ује ди њ е ње Цр не Го ре и Ср би је.11 

За ни мљи во је да су Ита ли ја ни за бра ни ли ма јо ру Скан лан ду да 
ус по ста ви до дир са офи ци ри ма аме рич ке мор на ри це у Ко то ру. На зах-
тев пор. Лоф ти на, ита ли јан ски ад ми рал Ви то рио Мо ла на ре дио је да се 
аме рич ке тру пе ис кр ца ју на оба лу и при пре ме за по ла зак ка Це ти њу. То 
је би ло 22. но вем бра 1918. го ди не. Тек у раз го во ру са пор. Лоф ти ном 
ма јор Скан ланд је са знао за ита ли јан ске на ме ре. Њего ви про те сти код 
ита ли јан ског ад ми ра ла би ли су уза луд ни, по што се аме рич ки ба та љон 
на ла зио под ита ли јан ском ко ман дом. На кон то га, ста ње у Ко то ру се на-
гло про ме ни ло; при јат но рас по ло же ње за ме ни ли су на пе тост, оп ту жбе 
за пре ва ру, уце ну и дру го. Оп ту жбе на ра чун Ита ли ја на из нео је и фран-
цу ски ад ми рал Го бе. Он је од ба цио би ло ка кву од го вор ност за ита ли-
јан ски ко рак.12

Оче ки ва ла се ко нач на на ред ба. Пред по ла зак на Це ти ње, 22. но-
вем бра, ге не рал Пја ћен ти ни оба ве стио је Ди ја за и Со ни на да су срп ски 
10 Сканланд пук. Валасу, Ђенова 10. III 1919, 332 пешадијска дивизија, кутија 3534. 

Army Records, Национални архив, Вашингтон; A. C. Davidonis, The American Navel 
Mission in the Adriatic 19181919. Administrative Reference Service; Report 4. Navy 
Department (Sember 1943), 34.

11 За детаљан опис збивања, Д. Живојиновић, Италија и Црна Гора 19141925. Студија 
о изневереном савезништву (Београд 1998), 271-290.

12 Гобе Фатоу. Котор, 23. XI 1918, тајно; Лофтин Нелсону. Котор, 23. XI 1918. Naval 
Records. 
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и цр но гор ски офи ци ри упо зо ри ли ита ли јан ске ко ле ге да ће до ћи до ору-
жа ног су ко ба уко ли ко се ита ли јан ске тру пе упу те на Це ти ње.13 Да би 
се из бе гао су коб, Пја ћен ти ни је тра жио са гла сност да се ита ли јан ским 
тру па ма при кљу че аме рич ке и фран цу ске. Оја ча ни од ред кре нуо је 23. 
но вем бра ка Це ти њу. Ме ђу тим, то ком мар ша лов ћен ским вр ле ти ма не-
ко ли ко срп ских и цр но гор ских офи ци ра упо зо ри ли су ма јо ра Скан лан да 
на пра ве ита ли јан ске на ме ре. Све стан ри зи ка у ко ме се на шао, ма јор 
Скан ланд је са ку пио хра брост и, упр кос свим ита ли јан ским упо зо ре-
њ и ма, вра тио сво је тру пе у Ко тор. Ита ли јан ски план био је осу је ћен, 
а углед Аме ри ка на ца код ло кал ног ста нов ни штва са чу ван. Пре стиж до 
ко га је Ита ли ја ни ма би ло ве о ма ста ло био је ука љан.

С об зи ром на ком про ми та ци ју ко ју су до жи ве ли Ита ли ја ни, с јед-
не, и са зна ње у аме рич ким вој ним вр хо ви ма у Евро пи да је њихов ба-
та љон по стао ору ђе у ту ђим ру ка ма, с дру ге стра не, ја вља ли су се све 
че шће зах те ви да се од ред ста ви под ко ман ду аме рич ких сна га и вра ти 
у САД. С об зи ром на ита ли јан ско др жа ње и упор ност пре ти ла је опа-
сност да Ита ли ја ни по но ве по ку шај “осло бо ђе ња” Цр не Го ре уз по моћ 
Аме ри ка на ца. На та кву мо гућ ност стал но су упо зо ра ва ли пред став ни-
ци мор на ри це ко ји су би ли све до ци зби ва ња у Ко то ру. Пор. Лоф тин је 
већ 22. но вем бра скре нуо па жњу прет по ста вље них на те жак по ло жај 
у ко ме се на ла зио ба та љон у Ко то ру. Тра жио је да бу де оба ве штен о 
њего вом по ло жа ју и од но су пре ма ита ли јан ској вр хов ној ко ман ди. На-
кон не у спе ле ита ли јан ске опе ра ци је у Цр ној Го ри, по ло жај ба та љо на 
и ма јо ра Скан лан да по стао је још те жи, упо зо рио је Лоф тин. Ука зао је 
на не ло гич но др жа ња аме рич ке ко ман де. По себ но је на гла сио не мо гућ-
ност ма јо ра Скан лан да да са мо стал но до но си од лу ке о ба та љо ну ко јим 
је ко ман до вао, као и на дво лич но др жа ње ита ли јан ског ад ми ра ла пре ма 
њему.14

Су о чен с та квим упо зо ре њ ем, ад ми рал Ба лард се обра тио ви шој 
ко ман ди у Па ри зу. У оп шир ном пи сму упу ће ном ад ми ра лу Бен со ну, он 
је упо зо рио да ко ман дант ба та љо на ни је био упо знат са ста вом вла де 
САД. Због то га је без по го во ра при хва тао на ло ге ита ли јан ских офи ци-
ра, чи ји су ци ље ви би ли у су прот но сти са аме рич ким. Ис ка зао је до ста 
оштрих ре чи на ра чун др жа ња ко ман де ар ми је, на њихо во не по зна ва ње 
при ли ка на Ја дран ском мо ру и од су ство ја сних упут ста ва. Од го вор ност 

13 Д. Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије (Титоград 1962), 322-323; Davidonis, n.d. 
37. 

14 Лофтин Нелсону. Котор, 25. XI 1918. На основу Лофтинових извештаја, адмирал 
Белард је закључио да је стање у Котору био крајње непредвидљиво и да је могло 
да доведе до оружаног сукоба. Балард Бенсону. Венеција, 30. XI 1918. пов. Naval 
Records.
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за не мир но ста ње, Ба лард је при пи сао ита ли јан ским по ступ ци ма и по-
на ша њу, ко је је до ве ло до уз не ми ре но сти ме ђу ста нов ни штвом. Из Ба-
лар до вих ре чи кри ти ке из ре че них на ра чун др жа ња ко ман де ар ми је, пр-
о ис ти че чи њ е ни ца да је мор на ри ца има ла сво је ци ље ве, и да је па сив но 
др жа ње ар ми је би ло сме тња њихо вом про во ђе њу у жи вот.15

На кон упо зо ре ња о на ста лом ста њу, ад ми ра лу Бен со ну ни је би ло 
те шко да про це ни раз ло ге за др жа ње ита ли јан ских ору жа них сна га. Кад 
га је ад ми рал Ба лард оба ве стио о одр жа ва њу Под го рич ке скуп шти не и 
њеним од лу ка ма и ита ли јан ском стра ха од по то њ их зби ва ња, Бен сон је 
бр зо схва тио шта се сла њ ем Аме ри ка на ца у Цр ну Го ру на сто ја ло по-
сти ћи. У од го во ру на Ба лар до во пи смо, он је за кљу чио да је при су ство 
тру па у Ко то ру “про ис те кло из же ље да се кон тро ли шу из бо ри”.16

Тај не ви ше ни је би ло. Бен кон је од мах оба ве стио ге не ра ла Та-
ске ра Бли са, де ле га та САД у вој ном ко ми те ту вр хов ног рат ног ве ћа, о 
при ли ка ма у ко ји ма се на ла зио ба та љон у Ко то ру. Блис је упо зо рио ми-
ни стра ра та Беј ке ра, на гла сив ши да су те шко ће у про во ђе њу од ред би 
при мир ја са Аустро-Угар ском че сто би ле по ли тич ке, а ма ње вој не при-
ро де. То је би ла ја сна алу зи ја на ита ли јан ске по ступ ке, ка ко у Ко то ру 
та ко и у дру гим де ло ви ма бив ше Мо нар хи је. 

Усле ди ла је бр за ак ци ја. Ад ми рал Бен сон је упу тио у ис тра жи-
вач ку ми си ју у Ја дран ско мо ре кап. Вол те ра Ге рар ди ја. Он је до био на-
ре ђе ње да по се ти све ва жни је гра до ве на ис точ ној оба ли и утвр ди ста-
ње. На кон де се то днев ног бо рав ка на Ја дран ском мо ру, Ге рар ди је при-
пре мио из ве штај у ко ме је при ка зао ста ње и пред ло жио ме ре да се оне 
про ме не. Њего ви за кључ ци би ли су у све му по ду дар ни са Ба лар до вим. 
На сед ни ци аме рич ке ко ми си је за пре го во ре о ми ру њего ве пре по ру ке 
су би ле при хва ће не. У по гле ду по ло жа ја аме рич ких тру па, Ге рар ди је 
пред ло жио, а ко ми си ја при хва ти ла, да се из ра ди пра вил ник о њихо вој 
упо тре би у про во ђе њу при мир ја.

За да так да уоб ли чи пра вил ник до био је ге не рал Блис. По што је 
обез бе дио Вил со но ву са гла сност за свој пред лог, Блис је при сту пио 
њего вом фор му ли са њу. Нај ве ћу па жњу по све тио је про бле му упо тре бе 
аме рич ких тру па у Цр ној Го ри од стра не ита ли јан ске ко ман де. У из ве-
шта ју о оба вље ном по слу, Блис је на гла сио да су аме рич ке тру пе у Цр-
ној Го ри би ле упо тре бље не од стра не Ита ли ја на за оства ре ње њихо вих 
рат них ци ље ва и про до ра у уну тра шњ ост зе мље. То је би ло у су прот но-
сти са од ред ба ма при мир ја. Ита ли јан ска ко ман да по де ли ла је аме рич-
ки пук у не ко ли ко ма њ их је ди ни ца, та ко да ма јор Скан ланд ни је био у 
ста њу да том је ди ни цом ко ман ду је. Што се ти че бу ду ће упо тре бе ове 
15 Живојиновић, Американци на Јадрану…, 124-125.
16 Бенсон Баларду. Париз, 1. XII 1918. Naval Records.



39Америчке трупе у Црној Гори 1918-1919. године

је ди ни це у про во ђе њу од ред би при мир ја, Блис је пред ви део да ба та љон 
ни је мо гао би ти упо тре бља ван у гра до ви ма и обла сти ма ко ји су би ли 
пред ви ђе ни за ева ку а ци ју у скла ду са чл. III при мир ја. Исто је ва жи ло и 
за оне те ри то ри је ко је су Ита ли ја ни сма тра ли сво јим због ет нич ких раз-
ло га. У по гле ду по вла че ња, Блис је сма трао да ни је био тре ну так да се 
ба та љон по ву че, по што је мо гао би ти од ко ри сти у про во ђе њу при мир-
ја. Њего во по вла че ње из Цр не Го ре тре ба ло је да се оба ви у до го во ру 
из ме ђу ита ли јан ске вр хов не ко ман де и ко ман дан та аме рич ког екс пе ди-
ци о ног кор пу са у Евро пи. Блис је, оче вид но, на сто јао да из бег не су коб 
са Ита ли ја ни ма. Упо знат са Бли со вим пред ло гом, Вил сон је дао са гла-
сност за њего ву при ме ну.17

Ве сти ко је су при ку пља не, као и рас пра ве ко је су усле ди ле, до-
ве ле су аме рич ке тру пе у Цр ној Го ри у цен тар па жње. Из ве штај кап. 
Ги рар ди ја и пред лог ге не ра ла Бли са при си ли ли су пред став ни ке оба ве-
штај не слу жбе ар ми је да при ку пи нео п ход на оба ве ште ња о при ли ка ма 
на ис точ ној ја дран ској оба ли, пре све га за др жа ње ита ли јан ских вла сти 
пре ма пред став ни ци ма но ве др жа ве. Пре пи ска из ме ђу ше фа оба ве штај-
не слу жбе ге не ра ла Де ни са Но ла на и ге не ра ла Три та до при не ла је да 
се мно ги про бле ми из ме ђу Аме ри ка на ца и Ита ли ја на бо ље са гле да ју 
и оце не. У од го во ру на Но ла нов зах тев, ге не рал Трит је на гла сио да 
је из ме ђу до ма ћег сло вен ског жи вља и Аме ри ка на ца по сто ја ла ве ли ка 
на кло ност и уза јам но ува жа ва ње што ни је био слу чај из ме ђу сло вен-
ског жи вља и Ита ли ја на. Аме рич ко др жа ње би ло је у су прот но сти са 
ита ли јан ским оче ки ва њ и ма. Трит је та ко ђе ука зао да аме рич ке тру пе, 
због сво је ма ло број но сти, ни су би ле у ста њу да оба вља ју не ке зна чај-
ни је ду жно сти. Оне су мо гле да пру же мо рал ну по др шку они ма ко ји су 
сма тра ли да су их са ве зни ци из не ве ри ли. На гла сио је да је ко ман да ба-
та љо на на сто ја ла да укло ни све оно што је мо гло да ре ме ти мир; пред-
ло жио је да се ба та љон не по вла чи из тих кра је ва.18 Аме ри ка ци су би ли 
рас тр за ни из ме ђу же ље да по мог ну ло кал ном ста нов ни штву, с јед не, и 
ита ли јан ске агре сив но сти, с дру ге стра не. Због то га су се по но во на шли 
у не при јат ном по ло жа ју.

Аме рич ки ба та љон у Цр ној Го ри по но во се на шао у не во љи ка-
да је из би ла Бо жић на по бу на 6. ја ну а ра 1919. го ди не. До ње је до шло 
у до го во ру из ме ђу ма ло број них ро ја ли стич ких гру па и по је ди на ца, с 
јед не, и ита ли јан ских оба ве шта ја ца, с дру ге стра не. По бу ну су под сти-
ца ли ми ни стар ство ра та и ад ми ра ли тет.19 Ита ли јан ска ко ман да ни је 
17 Блис Вилсону. Париз, 23. XII 1918. Diplomatic, Legal, Fiscal Branch, серија 811. 22/1. 

Архив Стејт департмента. Национални архив, Вашингтон, Д.Ц.
18 Трит Нолану. Падова, 11. I 1919. Army Branch, кут. 3535. Национални архив.
19 За опис збивања око Божићне побуне, Д. Живојиновић, Црна Гора у борби за опстанак 
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окле ва ла да аме рич ки ба та љон по но во ис ко ри сти у по ли тич ке свр хе, 
да по мог не по бу њ е ни ке у њихо вом на сто ја њу да пре у зму власт на Це-
ти њу и дру где. То ме се од луч но ус про ти вио ге не рал Ве нел, ко ман дант 
са ве знич ких тру па у Цр ној Го ри. По че так бор би око Це ти ња на вео је 
фран цу ског ге не ра ла да ин тер ве ни ше си лом. Упу тио је фран цу ски пук 
у уну тра шњ ост; на ред ног да на, 7. ја ну а ра, на ре дио је Скан лан ду да упу-
ти по ла аме рич ког ба та љо на на Це ти ње. Овај се за пу тио пут Це ти ња са 
пот пу ним на о ру жа њ ем; са Аме ри кан ци ма на Це ти ње су се упу ти ли и 
Ита ли ја ни. На Кр ста цу је ита ли јан ске тру пе до че као ге не рал Ве нел и 
њихо вом ко ман дан ту на ре дио да се вра те у Ко тор. Аме ри кан ци су на-
ста ви ли по крет и сти гли до Његу ша. Са знав ши за на ред бу фран цу ског 
ге не ра ла, ге не рал Кар бо не из ра зио је Ве не лу сво је не го до ва ње због та-
квог по ступ ка. Фран цу ски ге не рал је од го во рио да је ди но фран цу ске 
тру пе мо гу да мар ши ра ју до Це ти ња, док ће Аме ри кан ци и Ита ли ја ни 
би ти у обез бе ђе њу.

Ве не ло ва на ред ба иза зва ла је ди пло мат ске про те сте са ита ли јан-
ске стра не. Ге не рал Пје тро Ба до љо, за ме ник на чел ни ка вр хов не ко ман-
де, зах те вао је од вла де да до зво ли да ита ли јан ске тру пе до ђу на Це ти ње 
и Под го ри цу. На кон то га је тре ба ло укло ни ти срп ске гар ни зо не, а по том 
раз ја сни ти не спо ра зу ме са Фран цу зи ма.20 На кра ју, ита ли јан ски по ку-
шај за вр шио се но вим не у спе хом, а по бу на ро ја ли ста би ла је бр зо угу-
ше на. По бу њ е ни ци ко ји ни су ус пе ли да до ђу до ал бан ске гра ни це би ли 
су раз о ру жа ни. Нај ве ћи део њих се пре дао Аме ри кан ци ма, ко ји су их 
упу ти ли у Ко тор. Си ту а ци ја се по сте пе но сми ри ла по што су Ита ли ја ни 
по све ти ли ви ше па жње зби ва њ и ма на се ве ру Ја дран ског мо ра.

Об зи ром на на ста ло ста ње, све че шће се го во ри ло да је аме рич ке 
тру пе у Ита ли ји, Цр ној Го ри, Ис три и дру где, тре ба ло са ку пи ти и при-
пре ми ти за по вра так у САД. За то је би ла нео п ход на по ли тич ка од лу ка, 
а ње ни је би ло. Ко ман да тру па у Евро пи, ко ман да мор на ри це и по је-
ди ни чла но ви де ле га ци је у Па ри зу зах те ва ли су што хит ни је по вра так 
тру па сво јим ку ћа ма. Ме ђу тим, Ха ус је био про тив, уве рен да је њихо во 
при су ство би ло нео п ход но из по ли тич ких раз ло га. Кад су ита ли јан ски 
ци ље ви у Цр ној Го ри би ли от кри ве ни, као и упо тре ба аме рич ких тру па 
за њихо во оства ре ње, при ти сак за по вла че ње се по ја чан. Све че шће се 
го во ри ло да је ита ли јан ска упо тре ба аме рич ких тру па би ла у су прот но-
сти са ин те ре си ма САД, као и њеном по литчком на Ја дран ском мо ру. 

19141922 (Београд 1994), 284-316.
20 Бадољо Сонину. Падова, 8. I 1919. I Documenti Diplomatici Italiani. Seria Sesta, vol. 

I (1918-1922), 435-436. Амерички воји аташе у Риму, пук. Баки, тврдио је да су 
Французи и Срби настојали да спрече долазак америчког одреда на Цетиње. Баки 
Пејџу. Рим, 14. I 191. Хартије и дневници Едварда М. Хауса. Библиотека Стерлинг. 
Јелски универзитет, Њу Хејвен, Конектикат.
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На во ди ло се да ће САД на тај на чин би ти уву че не “на за дња вра та” у 
су ко бе ко ји су се од ви ја ли у Ја дран ском мо ру и окол ним зе мља ма. То су 
при зна ва ли и пред став ни ци ар ми је све сни мо гу ћих ри зи ка и не при јат-
но сти. Ха у со ва по ли ти ка би ла је из ло же на кри ти ци.

У вре ме док су се су ко би на коп ну и мо ри ма од ви ја ли, пред сед ник 
Вил сон је још увек био у САД. По чет ком де цем бра 1918. го ди не на ло-
жио је да се од лу ка о да љем бо рав ку пу ка од ло жи до њего вог до ла ска 
у Па риз. Др жав ни се кре тар Беј кер је тра жио од ге не ра ла Бли са да се 
пи та ње по кре не у пр вом по год ном тре нут ку. За то је би ло по треб но још 
вре ме на. Због то га је сва ка од лу ка би ла спре че на. Исто вре ме но, ита ли-
јан ски ди пло ма ти и по ли ти ча ри уве ра ва ли су Ха у са у нео п ход ност упу-
ћи ва ња но вих аме рич ких је ди ни ца у Ита ли ју. Ипак, ни је им по шло за 
ру ком да то оства ре. Исто вре ме но, ге не рал Блис је оба вљао ин тен зив ну 
раз ме ну гле ди шта у Вој ном ко ми те ту у Вер са ју, чи ји је био члан, са ци-
љем да са ве знич ке вла де до не су за јед нич ку од лу ку о упо тре би тру па у 
про во ђе њу при мир ја са Аустро-Угар ском. Блис је уве ра вао сво је са го-
вор ни ке да те шко ће у ко ри шће њу тру па ни су би ле вој не, већ по ли тич ке 
при ро де. Имао је на уму све ви дљи ви ји от пор ста нов ни штва ита ли јан-
ској оку па ци ји у Дал ма ци ји, остр ви ма, Цр ној Го ри, Ис три, , као и ин-
ци ден те ко ји су из би ја ли с тим у ве зи.21 Без об зи ра на то, ге не рал Блис 
је сма трао да ни је би ло пре по руч љи во по вла чи ти пук у том тре нут ку. 
Ева ку а ци ја се не би мо гла оба ви ти без ин ци де на та, а Ита ли ја ни би од-
су ство Аме ри ка на ца ис ко ри сти ли за учвр шћи ва ње сво га по ло жа ја и вр-
ше ње при ти ска на ста нов ни штво. Из гле да ло је да су Аме ри кан ци би ли 
нео д луч ни и да ни су има ли став о то ме.22

Вил со нов до ла зак у Евро пу био је при ли ка да от поч не рас пра ва о 
том пи та њу и њего вом ре ше њу. У раз го во ру са Вил со ном у Бре сту, во-
ђе ном 18. де цем бра, ге не рал Блис га је обав стио о по ло жа ју аме рич ког 
пу ка у Ита ли ји и дру где. Пред ло жио је да се тру пе не по вла че. Са сво је 
стра не, Вил сон је ука зао на нео п ход ност да се ре ши пи та ње упо тре бе 
аме рич ког пу ка од стра не Ита ли ја на у по ли тич ке свр хе. Не ко ли ко да на 
ка сни је, ге не рал Блис је оп шир но при ка зао ита ли јан ску по ли ти ку и на-
чин ко ри шће ња аме рич ких вој ни ка. На кон то га, Вил сон је на ло жио да 
се из ра де пра ви ла за упо тре бу аме рич ких тру па у Ита ли ји.23

На са стан ку аме рич ке ко ми си је за пре го во ре о ми ру одр жа ном 
10. ја ну а ра 1919. го ди не, Вил сон је по ста вио пи та ње упо тре бе тру па. 

21 Д. Живојиновић, У потрази за заштитником. Студија о српскоамеричким везама 
18781920. године (Београд 2010), 383-402.

22 Блис Бејкеру. Париз, 18. XII 1918. Хартије Њутон Д. Бејкера. Преписка 19161921. 
Рукописно одељење Конгресне библиотеке, Вашингтон, Д.Ц.

23 Давидонис, н.д. 54.
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На гла сив ши да је на чин на ко ји су Ита ли ја ни ко ри сти ли аме рич ке тру пе 
био не при хва љив, ге не рал Блис је пред ло жио да се пи та ње ре ши у раз-
го во ру са ита ли јан ском вр хов ном ко ман дом. До го во ре но је да се у раз-
го во ри ма во ди ра чу на о сле де ћим чи ни о ци ма: аме рич ке тру пе мо гле су 
би ти ко ри шће не је ди но у скла ду са аме рич ким ци ље ви ма и по ли ти ком; 
са ра дња са ита ли јан ском ар ми јом мо гла се од ви ја ти је ди но у кра је ви ма 
ко ји су об у хва ће ни чл. III При мир ја са Аустро-Угар ском. Оне ни су мо-
гле би ти упу ћи ва не у кра је ве ко ји ни су би ли об у хва ће ни тим чла ном. У 
пи та њу је оче вид но би ла Цр на Го ра; тру пе су мо гле би ти ко ри сти ти са-
мо као је ди ни ца и под ко ман дом аме рич ког офи ци ра; ни ка ква де о ба на 
ма ње је ди ни це ни је би ла до зво ље на.24 Дру гим ре чи ма, тру пе су се мо гле 
ко ри сти ти је ди но у скла ду са од ред ба ма при мир ја. Вил сон је на гла сио 
да се због до та да шњ ег на чи на њихо вог ко ри шће ња мо гло сма тра ти да су 
оне би ле део ита ли јан ских ору жа них сна га. То је би ло не при хва тљи во. 
На ло жио је да се на ред ба до ста ви ге не ра лу Три ту, ко ји ће сва пи та ња 
ре ши ти у пре го во ри ма са ита ли јан ском вр хов ном ко ман дом.25

Иако са при мет ним за ка шњ е њ ем и на кон не при јат них ис ку ста ва, 
пи та ње упо тре бе аме рич ке је ди ни це би ло је ре ше но. Је ди ни ца је оста ла 
на том про сто ру још не ко вре ме и ту оба вља ла ко ри сне по сло ве. На чин 
њене упо тре бе био је де фи ни сан. Ви ше ни је би ла ору ђе у ру ка ма ита-
ли јан ских ге не ра ла већ сред ство аме рич ке про па ган де. Као та ква, је ди-
ни ца ви ше ни је би ла од кoристи ита ли јан ској вр хов ној ко ман ди, па је, 
сто га, и бор ба за њено за др жа ва ње на тим про сто ри ма по ста ла бе сми-
сле на. Кад је ге не рал Трит оба ве стио ге не ра ла Ба до ља о од лу ци до не тој 
у Па ри зу, он је без по го во ра при хва тио. Ор лан до је де лио та кво ми шље-
ње, иако је сма трао да би аме рич ки ба та љон у Ко то ру мо гла да за ме ни 
бри тан ска јединицa.26 

Бо ра вак Аме ри ка на ца на ис точ ној ја дран ској оба ли при бли жа вао 
се кра ју. То ком фе бру а ра 1919. го ди не пук се при пре мао за по вра так, 
што се и до го ди ло кра јем ме се ца. Пук се са ку пио у Ђе но ви, ода кле је 
от пло вио у САД.27

Ис ку ства ко ја су офи ци ри и вој ни ци сте кли то ком бо рав ка у Цр-
ној Го ри би ла су раз ли чи та. По је дин ци су се ла ко сна шли ус по ста ви ли 
до ди ре са ло кал ним жи вљем, док дру ги то ни су би ли у ста њу. Офи ци-
ри су из ра жа ва ли сво је не за до вољ ство на чи ном на ко ји су их ита ли јан-
ски ге не ра ли ко ри сти ли у Цр ној Го ри. Од го вор ност за не га тив но ис ку-
ство сно си ли су по ли ти ча ри, ге не ра ли и офи ци ри ко ји су од лу чи ва ли о 
24 Блис Бејкеру. Париз, 11. I 1919. Блисове хартије.
25 Блис генералу Першингу. Париз, 16. I 1919. Хартије генерала Першинга.
26 ДДИ, I, 467-468.
27 American Armies and Battlefields in Europe, 431.
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њихо вом кре та њу и де ло ва њу. Нај од го вор ни ји је, сва ка ко, био Ха ус ко ји 
је отво ре но на ги њ ао и по др жа вао ита ли јан ске же ље и зах те ве. Иако ма-
њу, од го вор ност су сно си ли и аме рич ки ге не ра ли ко ји су ско ро у пот пу-
но сти за не ма ри ли ба та љо не у Ко то ру и дру где. То су би ли раз ло зи због 
ко јих је ар ми ја САД не до вољ но уче ство ва ла у зби ва њ и ма на Ја дран-
ском мо ру. У том по гле ду има ла је пот пу но под ре ђе ну уло гу у од но су 
на мор на ри цу САД. Она је оба ви ла из у зет но ва жну уло гу у кри зним 
да ни ма на кон за кљу че ња при мир ја са Аустро -Угар ском. 

Aca de mi cian Dra go ljub D. ŽI VO JI NO VIć

AME RI CAN TRO OPS IN MON TE NE GRO IN 1918-1919

Sum mary

Ac cor ding to pro vi si ons of the Tru ce with Austria-Hun gary, con clu ded on 
No vem ber 3, 1918, the USA go vern ment and its ar med for ces as su med the obli ga-
tion to par ti ci pa te in im ple men ting its pro vi si ons. Con si de ring the fact that the US 
Pre si dent wo o drow wil son and the Go vern ment we re in a dis pu te with Italy over 
the lat ter’s pre ten si ons to Eastern Adri a tic Co ast, the pre sen ce of Ame ri can tro ops 
was ne ces sary to pre vent ar med con flicts bet we en Italy and the King dom of Serbs, 
Cro ats and Slo ve nes in Dal ma tia and Mon te ne gro. Using the ir pre sen ce in Ko tor, 
the Ita lian com mand tried to en ter the in ter i or of Mon te ne gro with an Ame ri can mi-
li tary unit and thus pre vent the Gre at Con sti tu ti ve As sembly from ta king pla ce. Ha-
ving seen thro ugh the in ten ti ons of the Ita li ans, Ame ri can Ma jor Scan land or de red 
a re tre at of the tro ops to Ko tor. Af ter the Christ mas mu tiny of the royalists and the ir 
sup por ters on Ja nu ary 6, 1918, and the ir fa i lu re to re a li ze the ir po li ti cal go als, most 
of the in sur gents so ught re fu ge with Ame ri can mi li tary tro ops in Ko tor, tru sting the 
Ame ri cans to pro tect them mo re than the Ita li ans. 
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Др Радослав РАСПОПОВИћ*
 

О ДИПЛОМАТСКИМ ОДНОСИМА ИЗМЕЂУ 
ЦРНЕ ГОРЕ И САД 1905 -1918.

AB STRACT: The pa per de als with the is sue esta blis hing di plo ma tic 
re la ti ons bet we en Mon te ne gro and the USA. The USA exer ci sed the ir ac ti ve 
right to le ga tion in 1905, whi le the re ci pro city in di plo ma tic re pre sen ta tion 
was ac hi e ved in la te 1918. The aut hor is ma inly pre oc cu pied with the ti me 
when first Ame ri can en voys we re ac cre di ted, the is su es they we re de a ling 
with du ring the ir oc ca si o nal vi sits to Mon te ne gro and the de gree of in flu en ce 
they had on the re la ti ons bet we en Mon te ne gro and Ame ri ca. 

KEY wORDS: USA, Mon te ne gro, di plo ma tic re pre sen ta ti ves, let ters 
of ac cre di ta tion, John B. Jac kson, Sta te De part ment

Оп ште мје сто у те о ри ји ди пло ма ти је је да ди пло мат ски од но си 
пред ста вља ју основ ни об лик одр жа ва ња зва нич них од но са из ме ђу др-
жа ва у скла ду с на че ли ма ме ђу на род ног пра ва и при зна том ме ђу на род-
ном прак сом.1 Под ра зу ми је ва се и да се уста но вље ње ди пло мат ских од-
но са ре а ли зу је на осно ву уза јам не са гла сно сти са мо ме ђу на род но при-
зна тих др жа ва, пу тем пре го во ра.

Акре ди то ва ње ди пло мат ских пред став ни ка под ра зу ми је ва по-
сто ја ње пра ва по слан ства (јус ле га ти о нис) ко је се сти че с до би ја њ ем 
не за ви сно сти, у кор пу су с оста лим пра ви ма ко је по сје ду ју др жа ве као 
су ве ре ни су бјек ти.2

* Аутор је научни савјетник и директор Историјског института Црне Горе. 
1 Др Богдан Кризман, Постанак модерне дипломације, Загреб 1957, 12. Проф. др 

Милан Бартош, Међународно јавно право, књ. II, Београд 1956, 341. Др Миодраг 
Митић, Дипломатске и конзуларне функције, Београд 1988, 11. Александар Јелић, 
Савремено дипломатско право, Београд 1978.

2 Видјети: Др Смиља Аврамов, др Миленко Крећа (Међународно јавно право, Београд 
1986, 70): „Квантитативни вид суверености састоји се у серији атрибута: право на 

UDC: 341.7/.8(73:497.16)”1905-1918”    
UDC: 327(73:497.16)”1905-1918”
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У ли те ра ту ри не по сто ји је дин ствен став у по гле ду ту ма че ња при-
ро де пра ва на ко ме се за сни ва ди пло мат ска дје лат ност др жа ва. Про фе-
сор Бар тош је сма трао да је пра во др жа ве на сло бод но за сни ва ње ме ђу-
на род них од но са из ве де но из пра ва на ме ђу на род ну лич ност.3 Ј. Ан дра-
ши ре а ли за ци ју те ка те го ри је од но са ве зу је за пра во на ме ђу на род ни 
са о бра ћај као основ но пра во, а С. Авра мов и др М. Кре ћа сма тра ју да је 
то је дан од атри бу та су ве ре но сти.4

Но, без об зи ра на то о ком је са став ном ди је лу не ког од основ них 
пра ва ри јеч, не спор но је да је пра во по слан ства у ак тив ном или па сив-
ном ви ду, од но сно пра во спо љњ ег пред ста вља ња, прав ни основ сла ња 
и при ма ња ди пло мат ских пред став ни ка. Као атри бут не ког од основ них 
пра ва (на ме ђу на род ну лич ност, су ве ре ност или ме ђу на род ни са о бра-
ћај), пра во по слан ства се оства ру је ин сти ту ци о на ли за ци јом кон крет них 
ве за, чи ме др жа ва сту па у ди пло мат ске (или кон зу лар не) од но се с дру-
гим та квим су бјек тима. 

I

Цр на Го ра је сво је пра во по слан ства сте кла ме ђу на род ним при-
зна њ ем до би је ним на Бер лин ском кон гре су.5 Од лу ке о при зна њу не за-

самозаштиту и самоодбрану, трајни суверенитет над природним богатствима, право 
закључивања међународних уговора, активно и пасивно право посланства”; Мирко 
Кисовец, Дипломатски представници, Београд 1939, 13

3 М. Бартош (Међународно јавно право, књ. И, 270): „Право државе на међународну 
личност значи да свака држава има право да учествује у међународном животу као 
субјект међународног права (...) Ово право значи да свака држава може слободно 
развијати своје међународне односе (...) Право држава на међусобно општење 
обухвата право на дипломатске, саобраћајне и друге односе”. 

4 Др Смиља Аврамов, др Миленко Крећа (Међународно јавно право, Београд 1986, 70): 
„Квантитативни вид суверености састоји се у серији атрибута: право на самозаштиту 
и самоодбрану, трајни суверенитет над природним богатствима, право закључивања 
међународних уговора, активно и пасивно право посланства”. 

5 Међународно признање Црна Гора је добила 1878, најприје миром у Сан Стефану, 
а затим и на Берлинском конгресу. У првом случају ријеч је била о признању на 
билатералном плану између Русије и Османског царства, којим су двије државе први 
пут једним међнародним актом, званично и „дефинитивно“, како у чл. 2 уговора 
стоји, признале Црној Гори статус независне дршаве. Одредбама овог уговора 
територија Црне Горе је била увећана скоро три и по пута. Она је добијала: Беране, 
Бијело Поље, Пљевља, Пријепоље, Тутин, Рожаје, Ругову, Плав, Гусиње, Никшић, 
Гацко, Подгорицу, Колашин, Спуж, Жабљак, излазак на море. У састав њене државне 
територије било је укључено скоро читаво Скадарско језеро; требало је да граница 
иде средином ријеке Бојане; добила је дио Јадранског приморја с луком Бар. То су 
била глобална рјешења. Уговор је, међутим, предвиђао и да европска комисија, у којој 
ће бити заступљене „узвишена Порта” и књажевска влада Црне Горе, дефинитивно 
одреди границе Књажевине “уносећи на лицу мјеста, у главни нацрт, модификације 
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ви сно сти Цр не Го ре од Ви со ке Пор те и свих оста лих „Ви со ких Стра на 
Уго вор ни ца” ко је је још ни је су при зна ле (чл. 26) и од лу ке о но вим, ме-
ђу на род но при зна тим, гра ни ца ма (чл. 28) пред ста вља ле су за Цр ну Го ру 
прав но нај зна чај ни ји дио од лу ка. При зна ње не за ви сно сти, прет ход но 
да то на би ла те рал ном пла ну, у спо ра зу му из ме ђу Ру си је и Осман ског 
цар ства у Сан Сте фа ну, овим је до би ло по твр ду и од дру гих ве ли ких 
си ла.6 Ти ме је Цр на Го ра и де ју ре по ста ла пу но пра ван члан он да шње 
ме ђу на род не за јед ни це.7

По зна то је да пра во по слан ства (јус ле га ти о нис) има свој ак тив ни 
и па сив ни вид тј. да је услов не са мо за сла ње не го и за при ма ње ди пло-

које буду сматрали потребним и оправданим и у обостраном интересу за мир између 
двије земље...”. С обзиром на то да су на конгресу у Берлину велике силе извршиле 
ревизије неких одредаба уговора из Сан Стефана, свакако да је финални акт конгреса 
имао већи значај за међународно прзнање него уговор из Сан Стефана. Фактичко стање 
државности тек је послије одлука Берлинског конгреса, у комуникацијама с другим 
државама, попримило све атрибуте сувереног дјеловања које је подразумијевало 
и једнак правни статус Црне Горе с осталим субјектима међународне заједнице. 
Видјети: Др Новак Ражнатовић, Црна Гора и Берлински конгрес, Цетиње 1979, 21; Г. 
Перазић, Р. Распоповић, Међународни уговори Црне Горе 18781918, 110; Берлински 
конгрес, Подгорица 2008, приредио др Радослав Распоповић. 

6 Према протоколу бр. 10 са сједнице од 1. јула на којој је расправљано питање Црне 
Горе у погледу прве алинеје чл. 2. уговора о миру у Сан Стефану, којим је призната 
независност Црне Горе од представника великих сила, изнијети су овакви ставови: 
„Лорд Салисбарy изјављује да његова влада никада није признала ову независност и 
тражи изостављање ријечи ‚дефинитивно‘”. Из размјене мишљења по овом питању 
проистиче да је: „ Њемачка, у принципу, признавала независност Књажевине и да је 
Аустро-Угарска већ формално признала. На питање које је предсједник поставио, гроф 
од Саинт-Валлиер-а одговара да је Француска имплицитно признала. Опуномоћени 
представници Русије изјављују да њихова влада није никада ни престала да је 
признаје, будући да црногорске књажеве није потврђивао султан и да нијесу плаћали 
данак”. Г. Перазић и Р. Распоповић, Међународни уговори Црне Горе 18781918, 120.

7 Признање је, осим позитивних, имало и негативне стране. Одлукама конгреса 
Црна Гора је највише оштећена у приморју, гдје је добила само Бар и дио обале, 
уз значајно ограничење њеног суверенитета на том подручју. Спич је узела Аустро-
Угарска, а Улцињ с обалом и територијом до Бојане требало је вратити Османском 
царству. За узврат, Црна Гора је добила Подгорицу, Спуж и Жабљак, а за напуштање 
дијела територије у Херцеговини: Билеће, Гацко, Зупце, Црквице, које су припале 
Аустро-Угарској, Црној Гори су додијељени Плав и Гусиње. Укупно територијално 
проширење такође је значајно смањено а, сем тога, Берлинским уговором (чл. 
29) било је предвиђено да лука Бар и све црногорске воде буду затворене за ратне 
бродове свих народа; поморско-полицијски и санитарни надзор како у Бару тако и 
дуж црногорске обале требало је да врше аустроугарски лаки стражарски бродови. 
За црногорску обалу усвојено је законодавство које је било на снази у Далмацији. 
За Аустро-Угарску је резервисано и право пружања конзуларне заштите црногорској 
трговачкој поморској застави. Најзад, Црна Гора се имала споразумјети с Аустро-
Угарском о праву ове државе на изградњу и одржавање једног друмског и жељезничког 
пута преко црногорске територије у приморју. За Црну Гору је резервисана слобода 
пловидбе Бојаном.
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мат ских пред став ни ка дру гих др жа ва. Сход но овом пра ву, од мах на кон 
при зна ња не за ви сно сти сво ја ди пло мат ска пред став ни штва на Це ти њу 
отво ри ле су ве ли ке си ле: Ру си ја, Фран цу ска, Аустро-Угар ска, Ита ли ја, 
Ве ли ка Бри та ни ја и Осман ско цар ство. Дви је пр ве од по бро ја них зе ма-
ља то су ура ди ле 1878, а ве ћи на оста лих на ред не 1879. Од дру гих ве ли-
ких си ла ди пло мат ска пред став ни штва у Цр ној Го ри отво ри ла су и САД 
1905. и Њемач ка 1906.

Што се про це ду ра отва ра ња ти че прак са Цр не Го ре се, нај че шће, 
ни је од ви ја ла сход но по зна тим те о риј ским обра сци ма. По сту пак њихо-
вог ус по ста вља ња од ви јао се на при бли жно исти на чин, сход но истом 
про то ко лу, би ло да је ри јеч о ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са с ве-
ли ким си ла ма или, пак, ма лим, чак и по лу су ве ре ним зе мља ма (Бу гар-
ска). Раз лог то ме те шко да је мо гао би ти у не по зна ва њу нор ми ме ђу на-
род ног пра ва већ ви ше у по тре би да се по твр ди рас по ло же ње зе мље за 
про ши ре њ ем бро ја пред став ни ка акре ди то ва них на Це ти њу.

Не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва оне мо гу ћио је Цр ну Го ру да 
пу тем вла сти тих ди пло мат ских ми си ја, се ден тар ног ка рак те ра, са мо-
стал но пред ста вља зе мљу у ино стран ству или оства ри ре ци про ци тет у 
од но си ма с др жа ва ма ко је су има ле сво ја по слан ства на Це ти њу. За то је 
већ по чет ком 1879. ми ни стар спољ них по сло ва Стан ко Ра до њ ић за тра-
жио од се кре та ра ру ског по слан ства на Це ти њу Шпе је ра да ин те ре се 
Цр не Го ре у сви је ту за сту па ју ди пло мат ски пред став ни ци те др жа ве, у 
свим зе мља ма у ко ји ма су акре ди то ва ни, све док Цр на Го ра не бу де у 
при ли ци да отво ри сво је ди пло мат ске ми си је.8

При хва та ју ћи за хтјев Цр не Го ре, ми ни стар ство ино стра них дје ла 
Ру си је цир ку лар ном но том од 8. фе бру а ра 1879. пре ни је ло је то пра во 
на сво ја по слан ства у дру гим зе мља ма, о ко ме су она тре ба ла да оба ви-
је сте њихо ве вла де. Но та о ге не рал ном за сту па њу Цр не Го ре иза зва ла је 
не га тив не ре ак ци је вла да по је ди них ве ликх ве ли ких си ла.

 На цир ку лар ру ске вла де о за сту па њу ин те ре са Цр не Го ре нај-
при је је не га тив но ре а го ва ла вла да Аустро-Угар ске, по зи ва ју ћи се на чл. 
29 Бер лин ског уго во ра и њено пра во кон зу лар не за шти те цр но гор ских 
ин те ре са9. Под ути ца јем Аустро-Угар ске и осман ска ца ре ви на је, по зи-
ва ју ћи се на чл. 10 Бер лин ског уго во ра, од би ла за сту па ње Цр не Го ре у 
8 О садржају књажевог захтјева, који је имао карактер генералног овлашћења за 

заступање дипломатских интереса Црне Горе, Шпејер је нотом од 26. децембра 1878/ 
7. јануара 1879 (која је у Петрограду примљена 9/21. јануара 1879), обавијестио 
Николаја Карловича Гирса, министра спољних послова Русије, Архив внешней 
политики Российской империи (АВПРИ), ф.Славянский стол, д. 425, 12.

9 Аустро-Угарска се позвала на члан 29 и добијено право конзуларне заштите 
црногорске поморске заставе. Видјети: проф. др Гавро Перазић, мр Радослав 
Распоповић, Међународни уговори Црне Горе 18781918, Подгорица 1992, 128.
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Осман ском цар ству од стра не Ру си је.10 Оста ле ве ли ке си ле, и по ред из о-
ста на ка из ри чи тог про ти вље ња за сту па њу Цр не Го ре од стра не Ру си је, 
на сто ја ле су да што ви ше ума ње његов зна чај, кроз рад сво јих стал них 
ми си ја на Це ти њу.

II

Не ко ли ко де це ни ја ка сни је од ме ђу на род ног при зна ња Цр не Го ре 
на Бер лин ском кон гре су ус по ста вље ни су ди пло мат ски од но си из ме-
ђу Цр не Го ре и САД. То се де си ло кра јем 1905, пре да јом акре ди тив-
них пи са ма аме рич ког иза сла ни ка у Ати ни Џо на Џек со на а про то кол 
о акре ди то ва њу био је исто вје тан с оним прак ти ко ва ним при ли ком ус-
по ста вља ња ди пло мат ских од но са с дру гим ве ли ким си ла ма. Би ло је и 
из вје сних спе ци фич но сти. Не ке су про из и ла зи ле из чи њ е ни це да су се 
од но си из ме ђу дви је зе мље до та да од ви ја ли за сту па њ ем ин те ре са Цр-
не Го ре у САД по сред ством Ру си је, и да та прак са отва ра њ ем аме рич-
ке ми си је ни је пре ки ну та, ма да је са др жај за ступ нич ких по сло ва ти ме 
сва ка ко ума њ ен. Спе ци фич но је би ло и то да су САД свог ди пло мат ског 
пред став ни ка у Цр ној Го ри име но ва ле тек 1905. го ди не и то на не ре зи-
дент ној осно ви.

Кра так при каз исто ри је ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са из-
ме ђу дви је зе мље био би сље де ћи. Нај при је се цр но гор ско ми ни стар-
ство спољ них по сло ва по зва ло на по зна ти цир ку лар ру ске вла де од 8. 
фе бру а ра 1879. и за тра жи ло да ди пло мат ски пред став ни ци Ру си је шти-
те ин те ре се Цр не Го ре у Сје ди њ е ним Аме рич ким Др жа ва ма. Та кав акт 
упу ћен је Стејт ди парт мен ту кра јем апри ла или по чет ком мар та 1905.11 
По зи тив ним од го во ром вр ши о ца ду жно сти др жав ног се кре та ра Ал виа 
Еј ди ја од 30. апри ла те го ди не,12 ди пло мат ским пред став ни ци ма Ру си је 
да то је пра во да за сту па ин те ре се Цр не Го ре. И за хтјев и по зи тив на од-
лу ка мо гу се до брим ди је лом ве зи ва ти за ве о ма број но при су ство цр но-
гор ске еко ном ске еми гра ци је у САД.13

10 Османско царство се позвалало на члан 31. уговора по коме је требало да се Књажевина 
Црна Гора „споразумије непосредно с отоманском Портом о именовању црногорских 
представника у Цариграду и неким мјестима Империје гдје се за тим укаже потреба.” 
Видјети: Г. Перазић, Р. Распоповић, Међународни уговори Црне Горе 18781918, 128.

11 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону 19051918, 
приредио др Радослав Распоповић, Подгорица 2010, 55. 

12 Исто.
13 Почетком XX вијека број исељених Црногораца у САД био је веома висок. Ријеч је 

била, углавном, о „одлажењу на зараду”, дакле због економских разлога, али је оно 
било толико масовно да је постојала опасност да ће Црна Гора остати без радне снаге. 
Видјети: Никола П. Шкеровић, Црна Гора на освитку XX вијека, Београд 1964, 59; Др 
Пејовић Д. Дјоко, Исељавање Црногораца у XИX вијеку, Титоград 1962.
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Но, исе ље нич ко пи та ње и ве ли ки број до се ље них Цр но го ра ца ни је 
био је ди ни раз лог за по зи ти ван од го вор на цр но гор ски за хтјев. Обра ћа ње 
Цр не Го ре би ло је у са гла сју с про мје на ма у спољ ној по ли ти ци САД. Иако 
ни је су би ле де фи ни са не до ни воа ја сног по ли тич ког за о кре та, у њихо вој 
по за ди ни ста ја ле су ди ле ме у по гле ду свр сис ход но сти да љег во ђе ња изо-
ла ци о ни стич ке по ли ти ке и не ан га жо ва ња на европ ском кон ти нен ту, као 
у прет ход ним де це ни ја ма, а као оправ да ни ји спољ но по ли тич ки на ступ 
сма тра но је ве ће при су ство САД у спољ ној по ли ти ци европ ских др жа ва. 
САД су, да кле, у то ври је ме и да ље зва нич но во ди ле изо ла ци о ни стич-
ку по ли ти ку, али да она, као ни до та да, ни је зна чи ла не по сто ја ње ди-
пло мат ских, по ли тич ких а по себ но не еко ном ских од но са са европ ским 
др жа ва ма. Вје ро ват ни је је, ипак, да су се ве ћи сте пен ути ца ја и јед ног и 
дру гог од на ве де них раз ло га укр сти ли па су у спољ ној по ли ти ци САД, 
по ред оста лог, учи ни ли по ли тич ки ак ту ел ном и по зи ци ју Цр не Го ре.

Пла но ви о ре ор га ни за ци ји мре же аме рич ких ди пло мат ских пред-
став ни шта ва у сви је ту ути ца ли су и на фор му ли са ње кон кре та ног пред-
ло га о ре ор га ни за ци ји аме рич ке ди пло мат ске слу жбе на Бал ка ну. Он је 
са чи њ ен од стра не, бу ду ћег пр вог аме рич ког ди пло мат ског пред став-
ни ка у Цр ној Го ри, Џо на Б. Џек со на. Пред лог се за сни вао на иде ји да, 
ако у Бу гар ској не бу де акре ди то ва на не за ви сна ди пло мат ска ми си ја, 
она бу де при дру же на Ру му ни ји и Ср би ји, а не Грч кој. То је об ја шњ а ва-
но до брим ве за ма Бу ку ре шта, Бе о гра да и Со фи је, т.ј. чи њ е ни цом да се 
из ру мун ске при је сто ни це до Со фи је мо гло сти ћи, во зом, пу то ва њ ем у 
тра ја њу од 24 са та.14

По што ни је био пре ци зно упо знат с пла но ви ма о мо гу ћем отва-
ра њу аме рич ког ди пло мат ског пред став ни штва у Цр ној Го ри, Џек сон је 
пред ла гао да, ако је њего во ус по ста вља ње ак ту ел но, ди пло мат ски од-
но си са Цр ном Го ром тре ба да бу ду на не ре зи дент ној осно ви и да ди-
пло мат ски за ступ ник САД у Цр ној Го ри бу де аме рич ки ди пло мат ски 
пред став ник у Бу ку ре шту. То је обра зла гао до бром са о бра ћај ном по-
ве за но шћу Бу ку ре шта, пре ко Бе о гра да и Бо сне, са Цр ном Го ром. На ве-
де ни пред лог сма трао је мно го бо љом ва ри јан том не го да САД у Цр ној 
Го ри за сту па аме рич ки ди пло мат ски пред став ник у Ати ни, из ко је је 
ко му ни ка ци ја са Цр ном Го ром знат но те жа и не ре дов ни ја.15

По ли ти ку укљу чи ва ња САД у европ ски си стем рав но те же сна-
га, за чим се, због сна ге Аме ри ке, као гло бал не си ле, осје ћа ла све ве ћа 
по тре ба, на сто јао је да по ли тич ки не а гре сив но ар ти ку ли ше пред сјед-
ник САД Те о дор Ру звелт.16 По тре бу за укљу чи ва њ ем САД у ме ђу на-
14 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону 19051918..., 54. 
15 Исто, 52. 
16 Теодор Рузвелт (1858-1919), предсједник Сједињених Америчких Држава (1901-1909). 
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род ну за јед ни цу на прин ци пи ма по ли ти ке рав но те же сна га не са мо 
да ни је сма та рао по гре шном већ упра во су прот но, не ком вр стом по-
ли тич ке нео п ход но сти, с об зи ром на сте пен еко ном ске и по ли тич ке 
мо ћи САД. Иако је сви јест о по тре би на пу шта ња изо ла ци о ни стич ке 
по ли ти ке и у са мој Аме ри ци у из вје сној мје ри по сто ја ла, још уви-
јек ни је био про на ђен аде ква тан по ли тич ки мо дел ко ји би га ран то вао 
успјех ако се тим по ли тич ким пу тем кре не.17 Изо ла ци о ни зам је и да-
ље имао знат но ве ћи број при ста ли ца, иако не, мо жда, та ко чвр сто 
уби је ђе них као ра ни је. По тре ба да САД обез би је ди мје сто у ме ђу на-
род ној за јед ни ци сход но ве ли чи ни и мо ћи ко јом је рас по ла га ла би ла 
је све при сут ни ја.

 
III

На ве де ни раз ло зи сва ка ко су пред ста вља ли ши ри исто риј ски 
оквир ко ји је опре ди је лио став Стејт ди парт мен та да зна чај пр во бит-
не од лу ке, по во дом за хтје ва Цр не Го ре за за сту па ње њених по да ни ка 
у САД од стра не Ру си је, до не кле ума њи опре ди је лив ши се да по сло ве 
пред ста вља ња САД у Цр ној Го ри вр ше оне са ме, име но ва њ ем свог ди-
пло мат ско пред став ни ка.

Сход но но вом по ли тич ком кур су, до не се на је од лу ка да до та да-
шњи ди пло мат ски пред став ник САД у Ср би ји и Ру му ни ји Џон Б. Џек-
сон бу де име но ван за из ван ред ног по сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра 
Сје ди њ е них Аме рич ких Др жа ва у Грч кој и Цр ној Го ри и ди пло мат ског 
пред став ни ка у Бу гар ској, док је за за ступ ни ка аме рич ких ин те ре са у 
Ср би ји и Ру му ни ји, од ре ђен Џон Ридл, до та да шњи ге не рал ни кон зул у 
Ка и ру.18 Том од лу ком, са др жа ном у ак ту од 3. мар та 1905, Стејт ди парт-

Припадао је Републиканској странци, али је због неслагања с Вилијамом Тафтом 
касније основао Прогресивну странку и био њен кандидат на изборима 1912. За пред-
сједника САД тада је изабран Вудро Вилсон (ту дужност је обављао од 1913. до 1921. 
године). Теодор Рузвелт је заслужан за изградњу Панамског канала, а за по сре довање 
ради окончања руско-јапанског рата 1906. добио је Нобелову награду за мир. 

17  Вудро Вилсон је на идеји о „посебности америчке нације“, њеној несебичности, о 
предодређености да ради добра других народа а не властитих интереса води борбу 
против неправде у свијету, извео Америку из изолационизма. Теодор Рузвелт, за ра-
зли ку од „Вилсоновог идеализма“, заступао је концепт равнотеже снага, који је био 
карактеристичан за Европу, и сматрао да Америка због своје снаге, на бази основних 
принципа реал политике, треба да изађе из изолационизма и укључи се у глобални 
поредак равнотеже моћи у свјету. Ширење демократије и моралних вриједности за 
њега нијесу били прави покретачки мотив. Касније је признао да он са својом по ли-
ти ком не би могао, као што је то учинио Вилсон, да изведе амерички народ из изо-
лационизма. Видјети: Хенри Кисинџер, Дипломатија, књ. 1, Београд 1999,183-199. 

18 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону19051918..., 55-
56. 
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мент је број сво јих ди пло мат ских пред став ни ка у по је ди ним др жа ва ма 
на Бал ка ну по ве ћао отва ра њ ем ди пло мат ских пред став ни шта ва у још 
три зе мље.

Џон Б. Џек сон је, да кле, акре ди то ван за пр вог аме рич ког ди пло-
мат ског пред став ни ка у Цр ној Го ри, на не ре зи дент ној осно ви. На чи ном 
њего вог име но ва ња по сту пље но је су прот но од пред ло га ко ји је он ра-
ни је за сту пао, да аме рич ки ди пло мат ски пред став ник на ре зи дент ној 
осно ви у Бу ку ре шту бу де и не ре зи дент ни ди пло мат ски пред став ник 
САД у Цр ној Го ри. Умје сто то га, Цр ну Го ру, по од лу ци Стејт ди парт-
мен та „по кри вао је“ њен стал ни ди пло мат ски пред став ник у Ати ни, 
што је у пр вим го ди на ма ди пло мат ских од но са из ме ђу дви је зе мље био 
сам Џек сон.

Ко нач ну по твр ду ова од лу ка је до би ла на за си је да њу кон гре са ти-
ме што је од ре ђе но да ове из мје не сту па ју на сна гу 1. ју ла 1905. Та да је 
Џон Џек сон по ло жио за кле тву и до био пу но моћ ја, од но сно акре ди тив-
на пи сма за оба вља ње но вих ду жно сти у три на ве де не зе мље.

Аме рич ко ми ни стар ство, ипак, ни је мо гло да по сту пи по пред ви-
ђе ном пла ну све до ље та 1905. Но, и при је зва нич ног име но ва ња Џек-
сон је за по чео са сла њ ем де таљ них из вје шта ја из Ати не пу тем ко јих је 
ин фор ми сао сво ју вла ду о свим зна чај ним до га ђа ји ма ве за ним за Цр ну 
Го ру: спро во ђе њу ре фор ми, из бо ри ма за скуп шти ну 1905. на ко јој је 
књ аз же лио да ок тро и ше устав, на чин до но ше ња уста ва, при пре ма ма за 
уво ђе ње пар ла мен та ри зма...

 И при је не го што је пре дао акре ди ти ве, Џон Б. Џек сон био је у 
по сје ти Цр ној Го ри од 22. до 27. ав гу ста 1905. и, осим од пред сјед ни-
ка вла де, 24. ав гу ста био је при мљен и у ауди јен ци ју код цр но гор ског 
књ а за. Кон ста ту ју ћи да из ме ђу дви је зе мље не ма не ри је ше них пи та ња, 
из вје шта вао је и да се 26. ав гу ста 1905. срео с пре сто ло на сљед ни ком 
Да ни лом, а да је сље де ћег да на от пу то вао у Грч ку.

Џек со но ви из вје шта ји из тог пе ри о да оби лу ју мно штвом по да та-
ка о спољ ној и уну тра шњ ој по ли ти ци Цр не Го ре на по чет ку XX ви је-
ка, а уз је дан из вје штај са оцје ном од но са ове др жа ве с дру гим зе мља-
ма до ста вио је и спи сак ме ђу на род них би ла те рал них спо ра зу ма ко је је 
за кљу чи ла Цр на Го ра. С по чет ком зва нич ног оба вља ња ди пло мат ских 
по сло ва од стра не Џо на Б. Џек со на ни је ус по ста вљен ре ци про ци тет у 
ди пло мат ском пред ста вља њу из ме ђу дви је зе мље. Цр на Го ра то не ће 
ус пје ти да по стиг не до пред сам крај 1918, ка да је за њеног из ван ред ног 
по сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра име но ван ге не рал др Ан те Гво зде-
но вић. За то је ин те ре се Цр не Го ре, од но сно њених по да ни ка у САД, све 
до та да шти ти ла Ру си ја.
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 IV

Акре ди тив на пи сма Џон Б. Џек сон је уру чио 30. ок то бра 1905. 
У пр вом из вје шта ју по све ће ном том до га ђа ју оба ви је стио је о пре да ји 
пи са ма пред сјед ни ка Те о до ра Ру звел та цр но гор ском књ а зу.19 У крат ком 
ра пор ту пре нио је и мол бу цр но гор ског књ а за да пре не се њего ву за хвал-
ност пред сјед ни ку САД. Џек сон је на ја вио свој брз по вра так у Ати ну и 
де таљ ни ји из вје штај из Грч ке о бо рав ку на Це ти њу. Ипак, ни је про пу-
стио да на ве де још не ко ли ко по да та ка ко ји су за са вре ме ног ис тра жи ва-
ча исто ри је ди пло ма ти је Цр не Го ре ве о ма ва жни.

На и ме, пре ма пи сму аме рич ком др жав ном се кре та ру Џо ну Хе ју 
од 4. ја ну а ра 1905. Џек сон на во ди да ни је упо знат „ка ква је пре по ру ка 
за Цр ну Го ру“ и „да ли ће на Це ти њу би ти акре ди то ван аме рич ки пред-
став ник“ али је, за слу чај да се то де си, дао сво је са вје те о ко ји ма смо 
прет ход но го во ри ли. Из Џек со но вог из вје шта ја од 30. ок то бра 1905. 
про из и ла зи да је књ аз о то ме био оба ви је штен знат но ра ни је, у ју ну 
1904. У то ври је ме је био у по сје ти Њемач кој, а у Бер ли ну је оба ви је-
штен да „њемач ка Вла да раз ма тра ус по ста вља ње ми си је у Цр ној Го ри 
и да ће се тра жи ти од Рај хста га да то обез би је ди на свом сље де ћем 
за си је да њу ове је се ни“.20Убр зо на кон што се до зна ло да ће аме рич ки 
пред став ник би ти акре ди то ван на Це ти њу, у Њемач кој је очи глед но по-
рас тао сте пен зан те ре со ва но сти да и она са ма отво ри сво ју ми си ју у 
Цр ној Го ри. Иако је у то ме пре су дан зна чај има ла по сје та књ а за Ни ко ле 
Бер ли ну, очи глед но ни је био без ути ца ја ни аме рич ки план о отва ра њу 
по слан ства у Цр ној Го ри. На ве де ни по да так је уто ли ко за ни мљи ви ји 
уко ли ко се зна да због слу ча ја с ба ро ном Те стом21 Њемач ка ско ро три-
19 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону19051918..., 

89; Др Милан Булајић, Односи између Црне Горе и САД и црногорско исељеништво, 
Сусрети, бр. 90-91, Титоград, март-април 1988, 19.

20 Исто.
21 Према закључку конгреса у Берлину сачињени су били нарочити протоколи “за сваку 

интересирану државу”, с одлукама и потписима делегата свих сила. За доносиоца 
таквог протокола у Црну Гору, “да га званично Књазу уручи”, био је одређен барон 
Теста. Међутим, како свједочи војвода Гавро Вуковић: “Кад је нарочити изасланик 
Књаза Бизмарка дошао на Цетиње, неким кобним случајем, нити га је ко сусрио, нити 
ико на њега пажње обратио. Књаз се находио негдје у унутрашњости земље. Војвода 
Станко Радоњић, који се занимао нашом спољном политиком, јер онда није било 
министарстава у Црној Гори, био је у пратњи Књажевој. Барон Теста остао је три 
дана на Цетињу, па кад је видио да на њега нико ни главе не окреће, вратио се у Котор. 
Из Котора послао је телеграфично крваву жалбу противу Књаза Кнезу Бизмарку”. 
Сматрајући ситуацију у којој се његов представник тада нашао „неописивим 
скандалом” и „тешком увредом”, Бизмарк “није хтио захтијевати сатисфакцију већ, 
пошто је обавијештен о том нечувеном поступку према нарочитом званичном његовом 
мисијонеру, у највишем огорчењу издао је један ужасан циркулар на сву германску 
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де сет го ди на ни је има ла ди пло мат ске од но се с Цр ном Го ром и да их је 
ис по ста ви ла тек 1906.

Де та љан из вје штај Џо на Б. Џек со на о ауди јен ци ји на цр но гор-
ском дво ру, све ча ној пре да ји њего вих акре ди тив них пи са ма, раз го во ру 
с књ а зом Ни ко лом, Џек сон је по слао аме рич ком др жав ном се кре та ру 
28. но вем бра 1905. из Ати не. 22 У њему је опи сао свој до ла зак у Ко тор 
27. ок то бра 1905. а за тим и од ла зак истог да на на Це ти ње. При ли ком 
бо рав ка у цр но гор ској при је сто ни ци по сје тио је ми ни стар ство спољ-
них по сло ва и та мо оста вио ко пи ју сво јих акре ди тив них пи са ма, чи је 
ори ги на ле је 30. ок то бра уру чио цр но гор ском књ а зу. То ком бо рав ка на 
Це ти њу су срео се и раз го ва рао с цр но гор ским ми ни стром спољ них по-
сло ва Га вром Ву ко ви ћем, за тим с на сљед ни ком при је сто ла књ а зом Да-
ни лом Пе тро ви ћем, ко ји га је по звао да ру ча с њим и књ а ги њ ом. Џон Б. 
Џек сон је, да кле, био вр ло љу ба зно при мљен у Цр ној Го ри.

Пре да ја акре ди тив них пи са ма оба вље на је по уоби ча је ном про то-
ко лу. Књ а жев ски ађу тант од вео га је двор ском ко чи јом до дво ра ис пред 
ко га је би ла по стро је на по ча сна че та и ор ке стар ко ји је сви рао „Жи вје ла 
Ко лум би јо“23 и при ли ком до ла ска Џо на Б. Џек со на на двор и ка сни јег 
од ла ска. При ли ком пре да је акре ди тив них пи са ма, на све ча ној це ре мо-
ни ји у нај ве ћој про сто ри ји за при је ме на дво ру, уз при су ство свих ви-
со ких лич но сти по ли тич ког жи во та Цр не Го ре, Џек сон је па ра фра зи рао 
ри је чи аме рич ког пред сјед ни ка, са др жа не у акре ди тив ним пи сми ма, 
до да ју ћи при то ме и из ра зе лич ног за до вољ ства што је он „пр ви пред-
став ник јед ног сло бод ног на ро да у зе мљи ко ја је од у ви јек успи је ва ла да 
одр жи сво ју не за ви сност“.24

У сво јој бе сје ди књ аз Ни ко ла И Пе тро вић-Његош, пре ма истом 
из вје шта ју, осим лич не за хвал но сти пред сјед ни ку САД због име но ва-
ња Џек со на за пр вог аме рич ког иза сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра 
у Цр ној Го ри, по ред оста лог, ис ка зао је по што ва ње пре ма пред сјед ни ку 
Те о до ру Ру звел ту, уз за хвал ност пре ма осје ћа њ и ма ко је он га ји пре ма 
њему, њего вој по ро ди ци и Цр ној Го ри.25

На кон пре да је акре ди тив них пи са ма, Џек сон је с књ а зом „у дру гој 
ода ји“ во дио при ја тан, не фор мал ни раз го вор. То ком тог су сре та књ аз је 
у ви ше на вра та по но вио да њему и њего вој по ро ди ци чи ни ве ли ко лич-
но за до вољ ство и част „да уго сти аме рич ког пред став ни ка у Цр ној Го-

дипломацију унакрст свијета, као и на све своје консулате, да морају у свакој прилици 
игнорирати Црну Гору тако, као и да не постоји”. Војвода Гавро Вуковић, Германија 
и Црна Гора, Записи, књ. И, Цетиње, јул-децембар 1927, 97.

22 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону 19051918, 108.
23 „Хаил Цолумбиа“ – ранија незванична химна Сједињених Америчких Држава
24 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону19051918, 108.
25 Исто.
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ри“. Као при ја тељ Ру си је за хва лио се на пред сјед ни ку САД на њего вом 
за у зи ма њу „у по сти за њу ми ра из ме ђу те зе мље и Ја па на”. Исто вре ме но 
је из ра зио на ду да ће Џек со нов до ла зак у Цр ну Го ру „би ти од ко ри сти 
Цр но гор ци ма у Сје ди њ е ним Др жа ва ма и да ће та ко ђе во ди ти по бољ-
ша њу тр го вин ских од но са из ме ђу дви је зе мље“.26 Књ аз је пред ло жио и 
по че так пре го во ра о тр го вин ском спо ра зу му.27

Сље де ће ве че ри, 30. ок то бра, у Џек со но ву част при ре ђе на је ве-
че ра на дво ру. Та да је краљ про чи тао „Про глас на ро ду цр но гор ском“ 
ко ји је об ја вљен че ти ри да на ка сни је, у ко јем књ аз Ни ко ла на ја вљу је „о 
иду ћем Ни ко људ не“ одр жа ва ње уста во твор не скуп шти не и рас пи си ва-
ње из бо ра.28

Не са мо у ври је ме пр ве Џек со но ве зва нич не ауди јен ци је то ком пре-
да је акре ди ти ва, већ и ка сни је 21. но вем бра 1905,29 књ аз се с по себ ном 
при сно шћу обра тио пред сјед ни ку Те о до ру Ру звел ту и по но во из ра зио 
сво ју за хвал но сти због име но ва ња аме рич ког иза сла ни ка у Цр ној Го ри.

Џек сон је из вје шта вао да се у Цр ној Го ри ус по ста вља ње ди пло-
мат ских од но са са САД сма тра ло “до га ђа јем од ве ли ке ва жно сти“ и да 
су књ аз, књ а жев ска по ро ди ца и дру ги Цр но гор ци с ко ји ма је био у кон-
так ту стал но ста вља ли до зна ња да то што је аме рич ка вла да акре ди то-
ва ла на цр но гор ском дво ру свог ди пло мат ског пред став ни ка „ком пли-
мент Цр ној Го ри, ко ји су САД да ли ма лој пла нин ској зе мљи“ и да је тај 
„ком пли мент“ од свих „мно го ци је њ ен“.

САД ни је су има ли згра ду сво јег по слан ства на Це ти њу. Ре зи ден-
ци ја Џо на Б. Џек со на, и ка сни јих аме рич ких по сла ни ка ко ји су по вре-
ме но до ла зи ли у Цр ну Го ру, био је хо тел Гранд на Це ти њу.30 За до ла зак 
не ко ли ко пу та го ди шње, по не ко ли ко да на, то је сва ка ко би ло до вољ но. 

При ли ком пр вог бо рав ка у цр но гор ској при је сто ни ци, а слич но је 
би ло и ка сни је, Џек сон је обра тио па жњу и на то да ни у јед ној цр но гор-
ској про дав ни ци ни је би ло про из во да аме рич ког по ри је кла, а да је све 
дру го што се у њима на ла зи ло, би ло сла бог ква ли те та. То је го во ри ло о 
си ро ма штву, од но сно ма лој еко ном ској сна зи зе мље. Као до бру стра ну 

26 Исто.
27 Исто.
28 Одлуку о даривању Устава књаз је саопштио у Лучинданском прогласу од 18/31. 

октобра 1905.Истога дана издат је указ којим је књаз наредио да се избори посланика 
за Скупштину заказану за 16/19. децембар одрже 14/27. новембра 1905. Скупштина је 
, сходно књажевој вољи изгласала Уставнав, на Нукољдан 16/19. децембара 1905. Др 
Радослав Распоповић, Нормативна основа изборног изборног система за Црногорску 
народну скупштину, Парламентаризам у Црној Гори, Зборник радова са Округлог 
стола историјског института Црне Горе, Подгорица 1999, 273.

29 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону19051918, 97.
30  Глас Црногорца, бр. 41, 15. октобар 1905.
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књ а же ве по ли ти ке сма трао је на мје ру да се Цр на Го ра раз ви је из гра дњ ом 
пу те ва, ка ко би се по ве за ли ве ћи гра до ви, да се Бар пре тво ри у „сло бод-
ну лу ку“ и из гра ди крат ка пру га од “лу ке до уну тра шњ о сти“. Ипак, из ра-
жа вао је скеп ти ци зам у по гле ду еко ном ске кон со ли да ци је зе мље, јер су 
се сви глав ни ин ве сти ци о ни ра до ви за сни ва ли на стра ним сред стви ма.

Џек сон као и два ка сни ја аме рич ка ди пло мат ска пред став ни ка 
акре ди то ва на у Цр ној Го ри, Рич монд Пир сон, ко ји је на тој ду жно сти 
био од 20. ма ја 1908. до 29. ју на 1909, и Џорџ Мо зес, ко ји је у исти ста-
тус имао од 31. ма ја 1910. до 30. сеп тем бра 1912, ни је су има ли под јед-
нак сте пен ди пло мат ског ан га жма на у од но су на Ја ко ба Голд Штур ма на 
(на ду жно сти од 21. ју ла 1913. до 18. ав гу ста 1913), Џор џа Фре да Ви-
ли јам са (на ду жно сти од 10. ма ја 1914. до 28. сеп тем бра 1918) и Га ре та 
Дро пер са (на ду жно сти од но вем бра 1914. до 4. де цем бра 1918). По-
сље дња тро ји ца су, зва нич но, та ко ђе би ли акре ди то ва ни у Цр ној Го ри. 
Ме ђу тим, за раз ли ку од њих, Џек сон, Пир сон и Мо зес су би ли у при-
ли ци да се упо зна ју са свим стра на ма дру штве ног жи во та Цр не Го ре, 
укљу чу ју ћи и пи та ње ма сов не еми гра ци је Цр но го ра ца у САД, јер су 
по вре ме но до ла зи ли и у њој бо ра ви ли. При мје ћи ва ли су да је еми гра ци-
ју Цр но го ра ца у дру ге зе мље под сти ца ла Аустро-Угар ска, пред на мје-
ра ва ном оку па ци јом Бо сне и Хер це го ви не. Том пи та њу био је по све ћен 
са др жај ве ћи не из вје шта ја ових ди пло ма та до 1908. Сва ка ко да за та кав 
при ступ ни је био без зна ча ја по да так да се то ком 1905-06. на ра ду ван 
Цр не Го ре на ла зи ло ско ро 22 % ак тив ног вој ног са ста ва ору жа них сна га 
Цр не Го ре, ко ји су чи ни ли осно ву њене вој не мо ћи. И по ред сма њ е ног 
људ ског по тен ци ја ла Цр на Го ра је по ку ша ва ла да се на о ру жа на бав ком 
по треб не опре ме у ино стра на ству. Аме рич ки иза сла ни ци кон ста ту ју да 
Цр на Го ра у том по гле ду ни је би ла усмје ре на са мо пре ма Ру си ји, не го и 
пре ма дру гим зе мља ма. Зна ло се, а то су и њихо ви из вје шта ји са др жа-
ли, да је по сли је књ а же ве по сје те Ита ли ји Цр на Го ра до би ла 52 те шка, 
али за стар је ла то па.

По себ ну те мат ску цје ли ну пред ста вља ју из вје шта ји о до но ше њу 
уста ва, кон сти ту и са њу пар ла мен та и по че ци ма њего вог ра да. У де цем-
бру 1906. Џек сон је из вје шта вао о фор ми ра њу пр ве устав не вла де Ла за ра 
Ми ју шко ви ћа, на кон уво ђе ња пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, ис ти чу ћи 
по зи тив ност про мје на ко је се, на кон до но ше ња уста ва, мо гу оче ки ва ти. 
Оцје њ и вао је да је ра но го во ри ти о ви ше стра нач ком по ли тич ком жи во-
ту др жа ве, али је на го вје шта вао бр зу по дје лу иза бра них пред став ни ка у 
пар ла мен ту на дви је гру пе: кон зер ван тив ну, за очу ва ње по сто је ћег си-
сте ма, и про гре сив ну, ко ја те жи но вим иде ја ма ко је тре ба оче ки ва ти.31

31 Први парламентарни (уставни) избори за црногорску народну скупштину одржани су 
14/27. септембра 1906. Из скупштинске већине формиран је опозициони блок – Клуб 



57О дипломатским односима између Црне Горе и САД ...

На спољ но по ли тич ком пла ну, пр ви аме рич ки ди пло мат ски пред-
став ник по зи ци ју Цр не Го ре је оцје њ и вао са ста но ви шта од но са с по је-
ди ним зе мља ма.

Сва ка ко да су по се бан зна чај има ли од но си са су сјед ним Осман-
ским цар ством, не са мо због про шло сти већ и због њихо ве са вре ме не 
ак ту ел но сти. Од но се из ме ђу те дви је зе мље је оцје њ и вао при ја тељ ским, 
али је, ипак, ја сно уоча вао при мар ну уло гу Ру си је у спољ ном и уну тра-
шњ ем жи во ту Цр не Го ре. При то ме ни је за не ма ри вао ни при ја тељ ске и 
вр ло ср дач не ве зе Цр не Го ре и Аустро-Угар ске, по себ но књ а за Ни ко ле 
са ца ром Фра њ ом Јо си фом. Цр но гор ско-ита ли јан ске од но се је сма трао 
вр ло ва жним и због по ро дич них тј. ди на стич ких али и еко ном ских ве за. 
За оцје ну укуп не ме ђу на род не по зи ци је зе мље ни је за не ма ри вао зна чај 
до брих по ли тич ких од но са Цр не Го ре с Фран цу ском и Ве ли ком Бри-
та ни јом, ко ји ма је до да вао и САД. До бре од но се Цр не Го ре с Грч ком, 
Бу гар ском и Ср би јом, с ко ји ма је Цр на Го ра та ко ђе има ла ус по ста вље не 
ди пло мат ске од но се, сма трао је та ко ђе ве о ма ва жним.

По свом са др жа ју Џек со но вим из вје шта ји ма су слич ни и из вје-
шта ји Стејт ди парт мен ту Ри чар да Пир со на и Џор џа Мо зе са. Оби ло ва ли 
су мно штвом по да та ка и пра ти ли раз ли чи те аспек те по ли тич ког и дру-
штве ног жи во та Цр не Го ре. С дру ге стра не, не мо же мо то исто ре ћи и 
за са др жај слу жбе них обра ћа ња Стејт ди парт мен ту њихо вих на сљед ни-
ка Ја ко ба Голд Штур ма на, Џор џа Фре да Ви ли јам са и Га ре та Дро пер са. 
Они су, зва нич но, та ко ђе би ли акре ди то ва ни у Цр ној Го ри, и ма да је 
њихов ди пло мат ски ста тус офи ци јел но био исти, у прак си се раз ли ко-
вао од ста ту са њихо вих прет ход ни ка.

Иако, та ко ђе, акре ди то ва ни на не ре зи дент ној осно ви, за раз ли ку 
од пр вих аме рич ких ди пло ма та у Цр ној Го ри, они ни је су би ли у при ли-
ци да се у не по сред ној ко му ни ка ци ји с цр но гор ским зва нич ни ци ма, или 
до ла ском у Цр ну Го ру, упо зна ју с по ли тич ким жи во том зе мље, уну тра-
шњ им при ли ка ма, усло ви ма у ко јим се од ви јао њен ме ђу на род ни жи вот. 
Уче шће Цр не Го ре у Пр вом а по том у Дру гом бал кан ском ра ту, као и 
из би ја ње Пр вог свјет ског ра та, спр је ча ва ли су их у оба вља њу ди пло-
мат ских ду жно сти на уоби ча јен на чин. С дру ге стра не, кри за у ме ђу на-

народне странке, који је оштро критиковао представнике извршне власти, односно 
владу. Наредни, пријевремени, избори одржани су 18/31. октобра 1907. На њима, као 
и на изборима од 14/27. септембра 1911, апсолутну побједу однијеле су присталице 
књаза Николе, који су, након формирања опозиционе Народне странке, почетком 1907. 
године, формирали Праву народну странку - Праваши. У овим скупштинским сазивима 
није било ни једног представника Народне странке, прије свега због прогона од стране 
режима којима су били изложени. Тек на изборима од јануара 1914. Народна странка је 
добила изборну већину. Видјети: Р.Распоповић, Др Радослав Распоповић, Нормативна 
основа изборног изборног система за Црногорску народну скупштину, 175.
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род ним од но си ма ко ји су ови до га ђа ји иза зва ли и од ла зак кра ља Ни ко ле 
и цр но гор ске вла де у еми гра ци ју по чет ком 1916. при род но су нај при је 
сма њ и ли а по том ели ми ни са ли до та да шњи ин те рес аме рич ких ди пло-
ма та из Ати не за одр жа ва ње ди пло мат ских од но са са Цр ном Го ром. За-
то, иако су зва нич но би ли и на ди пло мат ској ду жно сти, ти ме што су би-
ли акре ди то ва ни при цр но гор ском дво ру, они ни је су би ли у мо гућ но сти 
да оба вје шта ва ју Стејт ди парт мент о зби ва њ и ма у Цр ној Го ри или ра ду 
цр но гор ске вла де у еми гра ци ји.

За то су у ана ли зи ди пло мат ских од но са Цр не Го ре и САД на ма 
би ли на рас по ла га њу са мо ди пло мат ски из вје шта ји аме рич ких ди пло-
ма та за пе ри од до 1912, у ко ји ма су они из но си ли сво ја ви ђе ња о спољ-
ним и уну тра шњ им при ли ка ма у Цр ној Го ри. Сва ка ко да је та вр ста до-
ку ме на та ва жна јер пру жа ин фор ма ци је о то ме ка ко је аме рич ка ди пло-
ма ти ја, осим о прет ход но ре че ном, ви дје ла и из вје шта ва ла о укуп ном 
дру штве ном и по ли тич ком жи во ту у Цр ној Го ри, нпр. пар ла мен тар ним 
из бо ри ма 1906, фор ми ра њу по ли тич ке опо зи ци је ре жи му, из гла са ва њу 
не по вје ре ња вла ди Ла за ра Ми ју шко ви ћа, мо не тар ном си сте му у Цр ној 
Го ри... Ти ди пло мат ски спи си пред став ни ка јед не ва не вроп ске зе мље 
сва ка ко су зна чај ни за објек тив ност ана ли за про шло сти Цр не Го ре. 
Осим од су ства би ло ка квих не по сред них по ли тич ких ин те ре са, па ти-
ме и при стра сно сти, за ове из вје шта је је ка рак те ри сти чан из не на ђу ју ће 
ви сок сте пен ана ли тич но сти. Пи шу ћи их, њихо ви ауто ри се ни је су за-
др жа ва ли на опи су ста ња, из у зев он да ка да је то би ло нео п ход но, већ су 
успи је ва ли у на сто ја њу да про дру у су шти ну дру штве них зби ва ња и по-
ли тич ких по ја ва. Та кав при ступ је омо гу ћа вао аме рич ким ди пло ма та ма 
да игра ју ак тив ну уло гу у од но си ма из ме ђу дви је зе мље.

У кор пус та квих „ак тив них чи њ е ња“ спа да ју: за кљу чи ва ње спо-
ра зу ма о ме ђу соб ном на сље ђи ва њу, вје ро ват но на мет ну тим по тре бом 
ре гу ли са ња имо вин ског ста ња ве ли ког бро ја Цр но го ра ца на ра ду у 
САД, за тим пру жа ње по да та ка о ца рин ским та ри фа ма, ра ди под сти ца-
ња тр го вин ске раз мје не, из вје шта ва ње о не мо гућ но сти за бра не ула ска 
у САД цр но гор ској по ли тич кој еми гра ци ји, али и из вје шта ва ње или 
не по сред но уче ство ва ње у про сла ва ма зна чај них до га ђа ја из цр но гор-
ског по ли тич ког жи во та, ко ји су афир ми са ли бли скост ме ђу соб них 
ве за дви је зе мље. Слу чај те вр сте био је и про гла ше ње Цр не Го ре за 
кра ље ви ну и че тит ке пред сјед ни ка Таф та32 кра љу Ни ко ли, уз ко је су 
пре ни је те и че стит ке аме рич ког на ро да Цр ној Го ри на уз ди за њу у ранг 
кра љев ства.

32 Вилијам Хауард Тафт (1857-1930) био је двадесет седми предсједник Сједињених 
Држава (1909-1913), министар правде Сједињених Држава (1921- 1930).
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V

Ак тив ни јој уло зи аме рич ких ди пло ма та у спољ но по ли тич ком 
жи во ту Цр не Го ре до при но си ли су и глав ни ак те ри на цр но гор ској по-
ли тич кој сце ни. Је дан од та квих при мје ра је и по ну да ува ле Вал да нос 
Сје ди њ е ним Др жа ва ма, од стра не цр но гор ских вла сти, као не ке вр сте 
трај не кон це си је ко ја би не су мњ и во обез би је ди ла из вје сну по ли тич ку 
ста бил ност и за шти ту Цр не Го ре на ме ђу на род ном пла ну. При је не го 
што об ја сни мо ка ко је она кон крет но да та, обра ти ће мо па жњу на мо гу ће 
мо ти ве ко ји су је усло ви ли. 

Њих, ван сва ке су мње тре ба тра жи ти у ме ђу на род ној по зи ци ји 
Цр не Го ре по сли је ру ско-ја пан ског ра та 1905. Сва ка ко да су по раз ко-
ји је та да до жи вје ла Ру си ја и пад њеног ме ђу на род ног ути ца ја ко ји је 
по том сли је дио осла би ли по ли тич ку по зи ци ју у Цр ној Го ри. Сем то га, 
прет ход ни мај ски пре врат у Ср би ји 1903. и до ла зак на при је сто ди на-
сти је Ка ра ђор ђе ви ћа про ми је ни ли су по зи ци ју Цр не Го ре у бал кан ској 
по ли ти ци Ру си је. Гу бље ње ра ни јег пре сти жа у од но су на дру ге бал кан-
ске зе мље, ка да је би ла у пи та њу на кло њ е ност ру ског дво ра, си гур но је 
мо гао би ти је дан од раз ло га за тра же ње но вог спољ но по ли тич ког по-
кро ви те ља. Аустро-Угар ска, са сво јим екс пан зи о ни стич ким пла но ви ма 
пре ма Бал ка ну, па ти ме и Цр ној Го ри, сва ка ко то ни је мо гла би ти. Шта 
ви ше њена по ли ти ка је иза зи ва ла страх од мо гу ћег по ли тич ког и еко-
ном ског под јарм љи ва ња Цр не Го ре, ко је је без ра ни је за шти те Ру си је 
мо гло би ти са свим ре ал мо. 

Сем то га и про дор ита ли јан ског ка пи та ла у раз ли чи тим обла сти-
ма еко ном ског жи во та зе мље, био је вр ло из ра жен. Гра дња сло бод не 
лу ке у Ба ру, пру ге од Ба ра до Вир па за ра и мо но по ла ду ва на у Под го-
ри ци би ли су илу стра тив ни при мје ри еко ном ске пе не тра ци је Ита ли је у 
при вред ни жи вот Цр не Го ре, на ко ји се ла ко мо гло на до ве за ти и ши ре ње 
по ли тич ког ути ца ја. 

Окре та ње Аме ри ци, као про тив те жи мо гу ћег ја ча ња по ли тич ког 
и еко ном ског ути ца ја су сје да, и без ана ли за дру гих мо гу ћих мо ти ва, из-
у зев оче ки ва не еко ном ске ко ри сти, мо гло је да пред ста вља об ја шњ ив 
мо тив на ве де не по ну де. 

Да цр но гор ска по ну да ди је ла сво је те ри то ри је ни је има ла слу ча-
јан ка рак тер го во ри чи њ е ни ца да је она об на вља на у ви ше на вра та то-
ком пе ри о да 1909- 1911. го ди не.

Пр ву ин фор ма ци ју о цр но гор ској по ну ди, са озна ком по вјер љи во-
сти, из аме рич ког по слан ства у Ати ни, Стејт ди парт мен ту по слао је ди-
пло мат ски пред став ник САД у Цр ној Го ри 22. ма ја 1909. Пир сон је ја-
вљао: „да га је при ли ком по сље дње по сје те Цр ној Го ри Вла да те зе мље 
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оба ви је сти ла у по вје ре њу да же ли да усту пи Сје ди њ е ним Др жа ва ма без 
на док на де, усло ва или за др шки ува лу Вал да нос, за јед но са окол ним зе-
мљи штем ко је се про те же до вр ха окол них пла ни на, ка ко би омо гу ћи ла 
Се ди њ е ним Др жа ва ма да ус по ста ве по мор ску ба зу и ста ни цу за снаб ди-
је ва ње угљем у европ ским зе мља ма“.33

Исти да тум но си и Пир со но во пи смо П.Ц. Нок су, аме рич ком др-
жав ном се кре та ру. У њему с ви ше де та ља из но си окол но сти под ко јим 
му је, при ли ком њего ве опро штај не по сје те Цр ној Го ри, 3. ма ја 1909, 
ова по ну да са оп ште на у ми ни стар ству спољ них по сло ва Цр не Го ре. 
Њу ни је са оп штио би ло ко, не го пред сјед ник вла де и ми ни стар спољ-
них по сло ва Цр не Го ре др Ла зар То ма но вић, у при су ству под се кре та ра 
ми ни стар ства Сла ва Ра ма да но ви ћа. То ма но вић је са оп штио да „Књ аз 
и Пар ла мент Цр не Го ре, на кон па жљи вог раз ма тра ња про шло сти и са-
да шњ ег по ло жа ја Сје ди њ е них Др жа ва, и по себ но ве ли ко ду шног ста ва 
на ше Вла де у од но су пре ма сла би јим си ла ма, по го то во њеног не дав ног 
ве ли ко ду шног по на ша ња пре ма Ки ни и Ку би, озбиљ но же ле да усту-
пе“34 Сје ди њ е ним Др жа ва ма ува лу Вал да нос, у гра ни ца ма ко је је са оп-
шта вао у свом прет ход ном пи сму. 

Пир сон да ље на во ди сво ју за пре па шће ност овом по ну дом, ко ја је 
под ра зу ми је ва ла да се Цр на Го ра од три де сет ми ља сво је мор ске оба-
ле од рек не јед не тре ћи не. С дру ге стра не, про цје њ и вао је да би јед на 
де се ти на ци је не вој ног бро да би ла до вољ на да се по диг не мор ски зид 
у Вал да но су, иза ко га би се мир но и без бјед но мо гла уси дри ти чи та ва 
фло та. Пу на ци је на јед ног бор бе ног бро да би ла би до вољ на за утвр ђе ња 
ко ја би ово мје сто учи ни ла нео сво ји вим по пут Ги брал та ра, „под јед на ко 
ко ри сним у слу ча ју по тре бе“.35

Пир со на су ипак му чи ли мо ти ви по ну де и су мња да је она по сље-
ди ца бли ско сти књ а за Ни ко ле с аустриј ским ца рем Фра њ ом Јо си фом и 
же ље да се ти ме про вје ри до ко је мје ре су САД спрем не да на пу сте сво-
ју тра ди ци о нал ну по ли ти ку изо ла ци о ни зма.

 И сам Стејт ди парт мент је био из не на ђен са др жа јем по ну де, а 
при је не го што је ко на чан од го вор дат, усли је ди ло је обра ћа ње за ми-
шље ње одје ље њу рат не мор на ри це. Од го вор ко ји је уско ро сти гао гла-
сио је да „та ква ба за ни је по треб на САД-у“.36 Од го вор одје ље ња рат не 
мор на ри це обра зло жен је сље де ћим раз ло зи ма - као пр во, на ве де но је 
да „по ста вља ње та кве ба зе на оба ли Цр не Го ре на Ја дран ском мо ру ни је 
по жељ но, с об зи ром на ри јет ке при ли ке у ко ји ма би мор на ри ца Сје ди-
33 Црна Гора и САД у документима националног архива у Вашингтону 19051918, 235.
34 Исто, 237-238.
35 Иасто, 238. 
36 Исто. 286.
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њ е них Др жа ва мо гла ко ри сти ти та кву ба зу, по што на Ме ди те ра ну не ма 
стал них мор на рич ких сна га“;37 дру ги раз лог ко јим је од би ја ње мо ти-
ви са но био је да као „ста ни ца за снаб ди је ва ње угљем та ква ба за ни је 
по треб на, по што је са да прак са да се фло та, или чак и ма ли еска дро ни, 
снаб ди је ва ју угљем бро до ви ма за пре воз угља не го у ста ни ци“.38 

 Став одје ље ња рат не мор на ри це био је и зва ни чан став Стејт ди-
парт мен та. Од го вор ко ји је за мје ник др жав ног се кре та ра 1. ју ла 1909. 
упу тио ми ни стар ству спољ них по сло ва Цр не Го ре са др жао је ин ден-
тич не раз ло ге због ко јих су САД про ци је ни ле да ус по ста вља ње та кве 
ба зе на оба ла ма Цр не Го ре ни је по жељ но. На кон то га, по сред ством но-
вог ди пло мат ског пред став ни ка САД у Цр ној Го ри Мо зе са, усли је ди ла 
је из ја ва за хвал но сти цр но гор ској вла ди на учи њ е ној по ну ди, од но сно 
цр но гор ски пред лог је од би јен.39

На кон не га тив ног од го во ра аме рич ке вла де на цр но гор ску по ну-
ду, ка да је ово пи та ње Мо зес уз гред но по но во по кре нуо у ју ну на ред не 
1910. го ди не, ис по ста ви ло се да је, пре ма об ја шњ е њу ми ни стра спољ-
них по сло ва Ла за ра То ма но ви ћа, ини ци ја ти ва у ве зи с Вал да но сом по-
гре шно схва ће на и по гре шно пре ни је та у Ва шинг тон. То је тре ба ло да 
зна чи да цр но гор ске по ну де у по гле ду усту па ња Вал да но са на на чин на 
ко ји је то пре нио Пир сон, у ства ри, ни је ни би ло.40 

Да, ипак, то на кнад но То ма но ви ће во ту ма че ње ни је од го ва ра ло 
ствар ним по ли тич ким по те зи ма нај ви ших цр но гор ских зва нич ни ка по-
твр ђу је не ко ли ко до ку ме на та из 1911.

Џ. Х. Мо зес је 6. ју ла 1911. го ди не у лич ном пи сму пред сјед ни ку 
Стејт ди парт мен та Хан тинг то ну Вил со ну из вје шта вао да га је краљ по-
звао „ри је шен да му по вје ри јед ну ве ли ку тај ну“. Пре ма са др жа ју тек ста 
ко ји је Мо зес за пи сао краљ је ре као: „Ну дим Сје ди њ е ним Др жа ва ма, без 
на кна де, на на јам од де ве де сет го ди на, уз при ви ле ги ју об на вља ња, лу ку 
Ул цињ са свим по треб ним зе мљи штем уз њу, за ста ни цу за снаб ди је ва-
ње угљем, мор на рич ку ба зу или за ка кву год на мје ну за ко ју се од лу че 
Сје ди њ е не Др жа ве.“41 

На Мо зе со во чу ђе ње да је то пи та ње још уви јек ак ту ел но, ма да 
је ри јеч би ла о Ул ци њу а не Вал да но су, јер га је сма трао раз ри је ше ним 
то ком прет ход не го ди не, краљ је, „ја ко за па њ ен“, тра жио об ја шњ е ње. 

У истом пи сму Мо зес на во ди да је у на став ку раз го во ра пре нио 
са др жај ра ни јег Пир со но вог из вје шта ја о То ма но ви ће вој и Ра ма да но-

37 Исто, 241.
38 Исто. 
39 Исто, 244.
40 Исто, 250.
41 Исто, 286.
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ви ће вој по ну ди, као и њихо вој мол би да се ствар др жи у нај стро жи јој 
тај но сти. То ма но вић ко ји је, очи глед но, при су ство вао овом раз го во ру 
из ја вио је да о то ме ни шта не зна, а Мо зес је „пу стио да оста не на то-
ме“. 

Краљ је не ги рао да је би ло ко га овла стио да ну ди Вал да нос, не 
ис кљу чу ју ћи мо гућ ност да је то пи та ње, као по вољ ну при ли ку за Цр ну 
Го ру, спо ми њ ао у раз го во ру с пред сјед ни ком вла де, али да ни ко га ни је 
овла стио да по кре ће пи та ње по ну де. 

Сад, пак, краљ “за и ста же ли то“. Сло бо дан да рас по ла же Ул ци њ-
ем, јер га је „из во је вао“ од Ту ра ка, он же ли да га узму САД и же ли да 
Мо зес ту по ру ку пре не се „ди рект но Пред сјед ни ку као тај ну по ру ку јед-
ног ше фа др жа ве дру гом“.42 По сли је не ко ли ко да на краљ је исто пи та ње 
по кре нуо у раз го во ру с Мо зе сом, на ве че ри у дво ру, а по том у јед ном од 
ље тњ и ко ва ца у Ник ши ћу, гдје је овај био по зван. То ком свх раз го во ра о 
овом пи та њу Мо зес је ис ти цао од су ство овла шће ња пред сјед ни ка да без 
кон сул то ва ња кон гре са рје ша ва та ква пи та ња, а да он сам ко му ни ци ра с 
пред сјед ни ком по сред ством др жав ног се кре та ри ја та, а не лич но.

За ни мљи ва је кра ље ва ре ак ци ја на Мо зе со ву уз др жа ност. Ре као 
је: “Ви ди те ја не мам ми ни стра ни ти кон зу ла у Аме ри ци, и са Пред сјед-
ни ком мо гу да ко му ни ци рам са мо пре ко Вас. Са да Вас мо лим да ми 
учи ни те ту част и из не се те мој пред лог пред Пред сјед ни ка у ви ду тај не 
по ру ке од Кра ља Цр не Го ре за ко ју ће мо зна ти са мо Ваш Пред сјед ник, 
ја и Ви, у слу ча ју да се ис по ста ви да по ну ду ни је мо гу ће при хва ти ти. 
Мо же те ли то учи ни ти или не? Хо ће те ли или не ће те?“.43 Кра љев ис-
каз упу ћу је и на не стр пљи во сти ко ја се гра ни чи са еле мен ти ма нер во зе 
због оду го вла че ња Мо зе са да по сту пи по њего вом за хтје ву. 

Не ма ју ћи из бо ра, Мо зес се лич ним пи смом, чи ји смо са др жај 
углав ном пре ни је ли, обра тио др жав ном се кре та ру Хан тинг то ну Вил со-
ну у ко ме је пред ло жио да кра љев за хтјев бу де пре ни јет пред сјед ни ку а 
да он од го во ри сво је руч ним пи смом, ко је би Мо зес пре дао кра љу.44 

И док пр ва по ну да ни је озбиљ но раз ма тра на ни ти ана ли зи ра ни 
мо ти ви због ко јих је да та, у дру гом слу ча ју, с њеном об но вом од стра не 
кра ља Ни ко ле и с об зи ром на њего во ин си сти ра ње да се с њеним са-
др жа јем упо зна аме рич ки пред сјед ник, по све ће на јој је ве ћа па жња. У 
Стејт ди парт мен ту су, на и ме, по ку ша ли да уђу у по ли тич ку по за ди ну 
та квог за хтје ва. 

Јед на од про цје на је би ла да је глав ни раз лог био у то ме да ће Цр-
ну Го ру, при је или ка сни је, не ка од ве ли ких си ла „вје ро ват но Ита ли ја 
42 Исто. 
43 Исто, 287. 
44 Исто. 
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или Аустри ја на сто ја ти да при по је“ и да Цр на Го ра же ли да обез бје ди 
аме рич ку за шти ту од те вр сте опа сно сти. Исто вре ме но, одје ље ња за пи-
та ња бли ског ис то ка је оцје њ и ва ло да би у слу ча ју при хва та ња по ну де 
„мно ге европ ске си ле са ве ли ким из не на ђе њ ем и не при ја тељ ством гле-
да ле на то“.45

Дру ги од раз ма тра них раз ло га кра ље ве упор но сти био је да Цр-
на Го ра на тај на чин же ли да се од бра ни од Ту ра ка. Страх је, у овом 
слу ча ју, сма тран хи по те тич ким и ма ло вје ро ват ним, јер да „Цр ној Го ри 
пред сто ји озбиљ на опа сност од Тур ске, Ита ли ја и Аустри ја би јој ра до 
при ско чи ле у по моћ, зна ју ћи вр ло до бро да би за та кву по моћ на кра ју 
би ле на гра ђе не.“ 46 Сем то га, опа сност по Цну Го ру од стра не Осман-
ског цар ства би ла је ма ло вје ро ват на.

Оци је њ е но је та ко ђе да, с об зи ром на ра ни ју од лу ку одје ље ња 
рат не мор на ри це у по гле ду Вал да но са и на сте пен тра же не тај но сти, 
евен ту ал на про мје на од лу ке не би би ла ко ри сна за ми ни стар ство рат не 
мор на ри це САД. 

Због све га , за кљу че но је да не пре о ста је ни шта дру го осим да се 
упу ти за хвал ност кра љу Ни ко ли на по ну ди и да му се са оп шти, на при-
кла дан на чин, да је ни је мо гу ће ис ко ри сти ти. 

При хва ћен је став Мо зе са да би би ло до бро са чи ни ти лич ну по-
ру ку „за хвал но сти и љу ба зног од би ја ња“ ко ју би пред сјед ник упу тио 
кра љу, а ко ју би му до ста вио Мо зес.

Кон цепт ого во ра са чи њ ен је у Стејт ди парт мен ту, у одје ље њу за 
бли ски ис ток. За др жа но је опре дје ље ње да с об зи ром на то да је у пи та-
њу би ла усме на по ну да кра ља и од го вор аме рич ког пред сјед ни ка тре ба 
да бу де не фор ма лан, од но сно да има ка рак тер лич ног пи сма из ме ђу дво-
ји це ше фо ва др жа ва. На кон што је не ко ли ко пу та ре ди го ва но, пи смо је 
упу ће но Мо зе су да га уру чи кра љу кад на ђе за сход но. 

Овај сва ка ко нео би чан слу чај из цр но гор ске исто ри је, ко нач но је 
раз ри је шио текст пи сма аме рич ког пред сјед ни ка Ви ли ја ма Таф та. То се 
по себ но мо же ка за ти за његов за вр шни дио у ко ме је аме рич ко од би ја ње 
цр но гор ске по ну де фор му ли са но на сље де ћи на чин. Тафт је пи сао: „У 
знак од го во ра на Ва шу љу ба зну по ну ду и с об зи ром на кра јње не фор-
ма лан и ли чан на чин на ко ји је она са оп ште на, ко ри стим се под јед на ко 
не фор мал ним и лич ним ме то дом лич ног пи сма у од го во ру на усме но 
са оп ште ње Ва шег Ве ли чан ства. Са да шња по ли ти ка и по тре ба Сје ди њ-
е них Др жа ва не до зво ља ва ју овој Вла ди да се упу сти у та кав по ду хват 
ко ји пред ви ђа ве ли ко ду шна по ну да ва шег Ве ли чан ства ве за на за лу ку 
Ул цињ; и сто га сам при мо ран да Вас оба ви је стим да ни је смо у мо гућ-
45 Исто, 300.
46 Исто.
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но сти да ис ко ри сти мо при ли ку ко ја се овој зе мљи ука зу је због ве ли ке 
ве ли ко ду шно сти Ва шег Ве ли чан ства“.47 

 
VI

Прет ход на епи зо да из исто ри је цр но гор ско-аме рич ких спољ но-
по ли тич ких од но са, за јед но с оним што је прет ход но ре че но го во ри о 
зна ча ју ус по ста вља ња цр но гор ско-аме рич ких ди пло мат ских од но са, 
али исто вре ме но ука зу је на не до во љан сте пен њихо ве из у че но сти. По-
сље дњи при мјер ко ји смо на ве ли то по твр ђу је.

Сва ка ко да је то је дан од раз ло га за и да ље при сут ну не до у ми цу 
ко ја, сва ка ко оста је, а сво ди се на не по зна ни цу ка ко су аме рич ке ди пло-
ма те акре ди то ва не у Ати ни, ко ји су у пе ри о ду од 1905. до 1912. јед ном 
мје сеч но до ла зи ли у Цр ну Го ру, би ли та ко до бро ин фор ми са ни о све му 
што се у њој де ша ва ло, с пот пу ним ра зу ми је ва њ ем су шти не њеног по-
ли тич ког би ћа и по ли тич ких при ли ка и ка ко су успи је ва ли да да ју та ко 
тач не про цје не по пут, на при мјер, оне ве за не за из бо ре од 28. сеп тем бра 
1906. да су оче ки ва ња ве ли ка, али да се „у вла ди зе мље не ће де си ти ни-
ка кве ве ли ке про мје не док год је књ аз вла дар жив“.48

Об ра да цр но гор ско-аме рич ких од но са ко ја је у цр но гор ској исто-
ри о гра фи ји тек на по чет ку, под ра зу ми је ва ко ри шће ње са мо до ку ме на та 
јед не вр сте, као што је то, у осно ви, би ло у на шем ра ду. Док ни је ус по-
ста вљен ре ци про ци тет у ди пло мат ском пред ста вља њу од из во ра цр но-
гор ске про ви ни јен ци је мо гла се ко ри сти ти са мо штам па и ме мо ар ска 
ли те ра ту ра, оскуд на по да ци ма ре ле вант ним за ову те му а на кон то га 
вр ло си ро ма шна цр но гор ска ди пло мат ска гра ђа.

До ку мен ти кључ ног зна ча ја за пи та ње об ра де те ме о од но си ма 
Цр не Го ре и САД, на ста ли на ре ла ци ји Стејт ди парт мен та и ка би не та 
европ ских ве ли ких си ла на ма, на жа лост, ни је су би ли до ступ ни. Та ко је 
мно го то га ве за но за аме рич ку по ли ти ку оста ло не ја сно, по себ но ве за но 
за ври је ме Бал кан ских и Пр вог свјет ског ра та. Ка сни је, ка да је цр но гор-
ска вла да из бје гла у Па риз, ди пло мат ски из вје шта ји Шар па, аме рич-
ког ди пло мат ског пред став ни ка у Па ри зу, уз пи сма цр но гор ске вла де и 
кра ља Ни ко ле пред ста вља ли су основ ни кор пус гра ђе ко ји је мо гао да 
ба ци ви ше свје тло сти на ди пло мат ске од но се из ме ђу дви је зе мље у том 
пе ри о ду.

И упра во због то га што је су шти на аме рич ке по ли ти ке пре ма 
Цр ној Го ри, у мно гим сег мен ти ма, и по ред број них ра до ва про фе со-
ра Дра го љу ба Д. Жи во ји но ви ћа, оста ла не до вољ но ра сви је тље на, по-
47 Исто, 314.
48 Исто, 171.
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сто ји сна жна по тре ба за њеном на уч ном об ра дом. То се нај бо ље ви ди 
по пи та њ и ма ко ја су, ди је лом, ов де до так ну та, уз дру га, по пут на чи на 
ус по ста вља ња ре ци про ци те та у ди пло мат ском пред ста вља њу ко ја од 
са да шњ ег, ре ла тив но дав но уте ме ље ног, исто риј ског ста ва мо гу би ти 
до пу њ е на но вим сег мен ти ма до ни воа мо но граф ске об ра де.

У ве зи с тим по зна то је да, иако је за хтјев цр но гор ске еми грант-
ске вла де за отва ра ње њеног ди пло мат ског пред став ни штва, с об зи ром 
на ви сок сте пен при ја тељ ства и ср дач но сти од но са из ме ђу дви је зе-
мље, аме рич ка ад ми ни стра ци ја ре ла тив но бр зо по вољ но ри је ши ла, већ 
у ок то бру 1917, до ствар ног ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са до-
шло је мно го ка сни је, у де цем бру 1918. Та да су број на кључ на пи та ња 
ве за на за суд би ну Цр не Го ре већ би ла ри је ше на на са свим дру га чи ји 
на чин у од но су на де кла ри са не прин ци пе аме рич ке по ли ти ке, ко ји су 
по ред оста лог би ли са др жа ни и у 14 та ча ка пред сјед ни ка Вил со на. Са-
мо кор пус пи та ња ве за них за зна чај овог сег мен та аме рич ке по ли ти ке 
пре ма Цр ној Го ри, сте пен њене аутох то но сти у од лу чи ва њу, од но сно, 
чвр сти на ве за но сти с по ли ти ком европ ских са ве зни ка, крат ко роч ним 
и ду го роч ним ци ље ви ма са ве зни штва, мо гу се по сма тра ти и из угла 
по сље ди ца ко је су оне има ле на на чин ре а ли за ци је од лу ке о суд би ни 
Цр не Го ре. 

Оно што се по пи та њу од но са пре ма ус по ста вља њу ре ци про ци-
те та у ди пло мат ском пред ста вља њу мо же за кљу чи ти, са ста но ви шта 
оду го вла че ња при је ме цр но гор ског ди пло ма те, на кон да те са гла сно сти 
о ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са, је да Сје ди њ е ње Др жа ве већ та-
да ни Цр ну Го ру а ни суд би ну Евро пе ни је су сма тра ле сво јим пи та њ-
ем и да се ско ро по нов но по вла че ње у изо ла ци о ни зам, из ко га је ја сно 
иза шла 1917, ула ском у Пр ви свјет ски рат, већ на зи ра ло. По себ но на-
кон кра ха Вил со но ве иде је о ко лек тив ној без бјед но сти, пред аме рич-
ким кон гре сом, би ло је очи глед но да је суд би не Евро пе би ла пре пу ште-
на европ ским зе мља ма. Њихов, пак, став пре ма пре стан ку по сто ја ња 
Аустро-Угар ске и фор ми ра њу од њене те ри то ри је ни за но вих др жа ва, 
ме ђу ко ји ма је би ла и Ју го сла ви ја, у чи ји са став, ма да на раз ли чит на-
чин, би ушле и Ср би ја и Цр на Го ра, за сни вао се на по ли тич ком кон цеп-
ту ко ји је, до брим ди је лом, у ра ту већ био ре а ли зо ван.

 За да љи ис ход тих по ли тич ких про јек ци ја САД ни је су има ле ни-
ка кав по се бан ин те рес. То га је, ре ла тив но ка сно, по ста ла свје сна Цр на 
Го ра. Вра ћа ње САД изо ла ци о ни зму већ се у прак си де ша ва ло. Не у спјех 
Па ри ске ми ров не кон фе рен ци је, као по сље дње по ли тич ке при ли ке да се 
де кла ри са ни прин ци пи о но вој ме ђу на род ној за јед ни ци, за сно ва ној на 
етич ким прин ци пи ма и нор ма ма ме ђу на род ног пра ва, оства ре у прак си 
са мо је то по твр ђи вао.
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Де фи ни тив но окон ча ње при ја тељ ских и ве о ма ср дач них ди пло-
мат ских од но са из ме ђу Цр не Го ре и САД де си ло се по чет ком 1921. Ма-
да су од но си Стејт ди парт мен та и но ве ју го сло вен ске др жа ве ус по ста-
вље ни по чет ком 1918, исто вре ме но фор мал но одр жа ва ње од но са са Цр-
ном Го ром оста вља ло је сна жан ути сак о од су ству аме рич ког ин те ре са 
да се по окон ча њу ра та ра ди кал ни је уми је ша у рје ша ва ње би ло ког од 
европ ских пи та ња.

Ra do slav RAS PO PO VIć, PhD

ON DI PLO MA TIC RE LA TI ONS BET wE EN MON TE NE GRO 
AND THE USA FROM 1905 TO 1918

Sum mary

Mon te ne gro esta blis hed di plo ma tic re la ti ons with the Uni ted Sta tes of Ame-
ri ca on Oc to ber 30, 1905. The first di plo ma tic re pre sen ta ti ve of the USA in Mon te-
ne gro was John B. Jac kson. He re pre sen ted his co un try di plo ma ti cally in Mon te ne-
gro as a non-re si dent, whi le at the sa me ti me he was a per ma nent le ga te in Gre e ce. 
what the aut hor par ti cu larly tried to emp ha si ze in this pa per is the fact that at the 
ti me when it esta blis hed di plo ma tic re la ti ons with Mon te ne gro, the USA led an iso-
la ti o nist po licy. The po licy im plied non-in ter fe ren ce with Euro pean af fa irs, which 
con se qu ently sho uld ha ve im plied that the Sta te De part ment was not fa mi li ar with 
the sta te of af fa irs in Euro pe, much less in small Bal kan co un tri es such as Mon te-
ne gro. Ne vert he less, do cu ments from the Na ti o nal Ar chi ves in was hing ton, which 
ser ved as a ba sis for this pa per, pro ve qu i te the op po si te. Even tho ugh it did not 
di rectly in ter fe re with Euro pean af fa irs, Ame ri ca was well in for med of the cir cum-
stan ces in Euro pe thro ugh its net work of di plo ma tic re pre sen ta ti ves. Ho we ver, the 
esta blis hment of di plo ma tic re la ti ons with Mon te ne gro and nu me ro us re ports which 
its non-re si dent re pre sen ta ti ves sent to the Sta te De pa rt ment not only pro ve that the 
lat ter was well-in for med of the po li ti cal and so cial li fe in Mon te ne gro, but al so that 
it had an asto un dingly high de gree of un der stan ding of the ro ots of hi sto ri cal, et hni-
cal, men tal and re li gi o us af fa irs. The re fo re, the ac cre di ta tion of Ame ri can di plo mats 
was pri ce less to Ame ri can fo re ign po licy sin ce it ena bled it to be bet ter ac qu a in ted 
with the si tu a tion in the Bal kans, but it was al so pri ce less to Mon te ne gro be ca u se it 
me ant easi er com mu ni ca tion with the hig hest Ame ri can sta te in sti tu ti ons. This was 
par ti cu larly im por tant con si de ring the lar ge num ber of Mon te ne grin ci ti zens wor-
king in the USA.



Nathaniel SMITH*

JOHN B. JACKSON AND THE BEGINNING OF 
U.S.-MONTENEGRIN DIPLOMATIC RELATIONS 

AB STRACT: “John B. Jac kson was an in du stri o us and pro fes si o nal 
di plo mat who re pre sen ted the Uni ted Sta tes all over the world, in clu ding We
stern and So uthEastern Euro pe, La tin Ame ri ca, and the Mid dle East.  Jac
kson was in stru men tal in Uni ted Sta tes Go vern ment’s de ci sion to re cog ni ze 
Mon te ne gro and he was the first U.S. En voy to the co un try, from 1905 to 1907. 

KEY wORDS: John B.Jackson, United States’ diplomacy, first U.S. 
ambassador in Montenegro

John Brin ker hoff Jac kson enjoyed a long and va ried di plo ma tic ca re er. 
He ser ved in the U.S. di plo ma tic ranks from 1890 to 1915 all over the world, 
in clu ding we stern and So uth-Eastern Euro pe, La tin Ame ri ca, and the Mid-
dle East.1 Jac kson was dif fe rent than the ave ra ge Ame ri can am bas sa dor of 
his ti me in that he was able to ma ke a ca re er of fo re ign di plo macy. The mo re 
stan dard ex pe ri en ce of his pe ers was the ho nor of a one-ti me am bas sa dor ship 
and then a re turn to the Uni ted Sta tes to a mo re pro fi ta ble pri va te po si tion. 
Jac kson stro ve to be co me an ef fec ti ve pro fes si o nal di plo mat. He cul ti va ted 
per so nal re la ti ons with le a ding Euro pe ans whi le he was po sted in Ber lin and 
he spo ke Ger man, French, Spa nish, Ita lian, and Gre ek.2 The New York Ti-
mes, pra i sed Jac kson as “a cle ver and in du stri o us di plo mat”3 

Jac kson al so ser ved du ring a uni que pe riod in the hi story of U.S. fo-
re ign re la ti ons. The Spa nish-Ame ri can war and the pre si dency of The o do re 
* Autor is PhD at the Office of Historian, Department of State, washington, DC.
1 A full accounting of Jackson’s service as a Chief of Mission can be accessed at: http://www.

history.state.gov/departmenthistory/people/jacksonjohnbrinkerhoff
2 See Philip Jackson to Knox, April 22, 1909, U.S. National Archive II, Record Group 59, 

Numerical and Minor Files, 1906-1910, M862, Roll 226.
3 “Some Diplomatic Promotions,” New York Times, October 17, 1902, p. 8. 
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Ro o se velt mar ked a sharp ex pan si on in Ame ri can in ter na ti o nal en ga ge ment. 
Pre si dent Ro o se velt em bra ced and ex pan ded Ame ri ca’s ro le in the world and 
he sha ped the U.S. go vern ment to bet ter pro mo te its in te rests abroad. He re-
or ga ni zed the staf fing of the whi te Ho u se to im pro ve its re spon se to fo re ign 
events and he wor ked to re pla ce the spo ils system of pro mo tion for U.S. di-
plo mats with a me rit-ba sed system to im pro ve pro fes si o na lism. Jac kson was 
well-po i sed to ta ke full advan ta ge of the se trends and they hel ped him in his 
work re gar ding Mon te ne gro. 

It was Jac kson who con vin ced was hing ton to be gin di plo ma tic re la ti-
ons with Mon te ne gro. He was able to do so due to his know led ge abo ut the 
co un try and the re spect that he enjoyed in was hing ton due to his di plo ma tic 
skills. In 1903 Jac kson he ard that Bul ga ria wo uld be ad ded to the three co-
un tri es in which he was al ready re pre sen ting the Uni ted Sta tes (Gre e ce, Ro-
ma nia, and Ser bia). He wro te to Sec re tary of Sta te John Hay to sug gest that 
Mon te ne gro al so be ad ded.4 Jac kson felt that re cog ni zing Bul ga ria but not 
Mon te ne gro wo uld be un di plo ma tic, be ca u se Bul ga ria was still un der Tur-
kish so ve re ignty whi le Mon te ne gro was in de pen dent.5 Furt her mo re, he po-
in ted out that the Prin ce of Mon te ne gro was the fat her-in-law of the Kings of 
Italy and Ser bia and that the Prin ce’s in flu en ce was in cre a sing in the re gion, 
espe ci ally re gar ding the Al ba ni ans and the Adri a tic co ast. Jac kson pre dic ted 
that ra il road and te le graph con struc tion in Mon te ne gro wo uld in te rest Ame-
ri can bu si nes smen and that Ame ri can di plo ma tic re pre sen ta tion in Mon te ne-
gro wo uld be com mer ci ally be ne fi cial.6 Jac kson al so no ted that the ad di tion 
of Mon te ne gro to his mis sion wo uld ren der his work “still mo re in te re sting at 
a tri fling in cre a se in ex pen se.” He was ca re ful to ex pla in to was hing ton that 
the pos si ble fi nan cial bur den as so ci a ted with re cog ni zing Mon te ne gro wo uld 
be mi ni mal. This was im por tant be ca u se the U.S. Con gress had to ap pro ve 
the ex pen se and the fe de ral bud get was very li mi ted at that ti me. Sec re tary 
of Sta te Hay ac cep ted Jac kson’s ar gu ments and in for med Con gress that it 
was: “im por tant to our pu blic in te rest that the Uni ted Sta tes ha ve di plo ma tic 
re pre sen ta tion in Mon te ne gro.”7 Con gress even tu ally agreed and in March 

4 Jackson to Hay, February 2, 1903, U.S. National Archive II, Record Group 59, Despatches 
from U.S. Ministers to Greece, 1868-1906, T159, Roll 14. 

5 Jackson to Hay, March 6, 1903, U.S. National Archive II, Record Group 59, Despatches 
from U.S. Ministers to Greece, 1868-1906, T159, Roll 14.

6 See, for example, Jackson to Hay, October 6, 1903 and September 3, 1904, U.S. National 
Archive II, Record Group 59, Despatches from U.S. Ministers to Greece, 1868-1906, T159, 
Roll 15.

7 See Hay to Jackson, October 26, 1903, U.S. National Archive II, Record Group 59, 
Diplomatic Instructions of the Department of State, 1801-1906, Balkan States, M77, Roll 
17; and House of Representatives, 58th Congress, 3d Sess., Document No. 83, “Explanation 
of Appropriation for Foreign Intercourse,” p. 3.
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1905, cle a red the way for Jac kson to be co me Mi ni ster to Gre e ce and Mon te-
ne gro and Di plo ma tic Agent to Bul ga ria.8 

As a re sult of Jac kson’s ur ging, the Uni ted Sta tes re cog ni zed Mon-
te ne gro and Jac kson be ca me the first Ame ri can Am bas sa dor to the co un try. 
He was an xi o us to tra vel from At hens, whe re he kept his re si den ce, and get 
to Ce ti nje to pre sent his cre den ti als to the royal go vern ment (and he was so-
mew hat de spe ra te to avoid the sum mer he at). But his vi sit was post po ned 
du ring the sum mer of 1905. He was fi nally able to re ach the ca pi tal, tra ve ling 
thro ugh Ko tor, by the end of Oc to ber.9 The Prin ce pro vi ded a la vish re cep-
tion in clu ding a mi li tary pre sen ta tion and a band that played the song “Hail 
Co lum bia,” which was the U.S. Na ti o nal Ant hem at the ti me. Jac kson spo ke 
with the Prin ce in French and the two ex chan ged warm re ma rks. The Prin ce 
asked Jac kson to thank Pre si dent Ro o se velt for ope ning re la ti ons with Mon-
te ne gro and for Ro o se velt’s re cent ef forts to help end the war bet we en Rus sia 
(Mon te ne gro’s clo se ally) and Ja pan.10 The fol lo wing day, the Prin ce ho sted 
a for mal din ner to ho nor Jac kson. Jac kson spo ke at length with the Prin ce 
abo ut the Prin ce’s plans for a mo re re pre sen ta ti o nal go vern ment and eco no-
mic im pro ve ments for the co un try.11 

Even tho ugh Jac kson was only able to vi sit Mon te ne gro on ce a year 
he kept ca re ful tabs on events in Ce ti nje and kept was hing ton well in fo r med 
abo ut the co un try. For exam ples, he sent co pi es and his analysis of the Prin-
ce’s spe ec hes, the new con sti tu tion, and exa mi ned the on go ing de ve lop ment 
of par li a men tary go vern ment. Jac kson al so re por ted on com mer cial en de a-
vors such as the con struc tion of ports and cre a tion of the na ti o nal bank, as 
well as the on go ing fig hting along the Al ba nian bor der. Jac kson in for med 
was hing ton that the Prin ce was im pro ving the mi li tary and ho ping to con ti-
nue his ex pan si on of Mon te ne grin ter ri tory. Jac kson al so pro vi ded as si stan ce 
to Mon te ne grin ci ti zens who wan ted in for ma tion abo ut the ir re la ti ves who 
had emi gra ted to Ame ri ca. Af ter he was re-as sig ned to Per sia, Jac kson ma de 
a spe cial po int of tra vel ling to Ce ti nje in 1907 to per so nally pre sent his let ter 
of re call to the royal co urt and he ex chan ged warm words of fa re well with 
the Prin ce.12

8 House of Representatives, 58th Congress, 3d Sess., Document No. 83, “Explanation of 
Appropriation for Foreign Intercourse,” p. 3.

9 See Adee to Jackson, May 3, 1905, U.S. National Archive II, Record Group 59, Diplomatic 
Instructions of the Department of State, 1801-1906, Balkan States, M77, Roll 17; and 
Foreign Relations of the United States, 1905, p. 664.

10 Foreign Relations of the United States, 1905, p. 664-7.
11 Jackson to Root, November 1, 1905, U.S. National Archive II, Record Group 59, Despatches 

from U.S. Ministers to Montenegro, 1905-1906, T525. 
12 Jackson to Root, October 27, 1907, U.S. National Archive II, Record Group 59, Numerical 

and Minor Files, 1906-1910, M862, Roll 226.
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Jac kson did well to de di ca te him self to le ar ning abo ut Mon te ne gro 
and the re gion. Af ter his last year as Am bas sa dor to Mon te ne gro, Jac kson 
cla i med that he had stu died the Bal kans so tho ro ughly that he was the most 
in for med li ving Ame ri can on the su bject.13 He was al so able to draw upon 
his ear li er di plo ma tic ex pe ri en ce and per so nal con nec ti ons in or der to sa fely 
na vi ga te a dif fi cult as sig nment. One can al most he ar the stra i ning of his ef-
forts in his de scrip tion of his work du ring this pe riod. “It is ma ni festly im-
pos si ble,” he wro te, “for one man to gain a suf fi ci ent know led ge of se ve ral 
co un tri es at the sa me ti me and to esta blish the re qu i si te per so nal re la ti ons, to 
ena ble him to ‘do’ anything of im por tan ce, as he can not de vo te his at ten tion 
to any one co un try wit ho ut ne glec ting the cur rent work con nec ted with the 
ot hers, and wit ho ut run ning the risk of cre a ting ill fe e ling with the ir aut ho ri-
ti es as a re sult of such ne glect.”14

No net he less, Jac kson al so did well to re cog ni ze what he co uld prac-
ti cally at tain in the re gion. He ac cu ra tely de scri bed the Ame ri can in te rest in 
Mon te ne gro and the sur ro un ding co un ti es du ring his ti me as “pla to nic rat her 
than ac ti ve.”15 This was an ho nest re flec tion of the small amo unt of Ame ri can 
in flu en ce and in vol ve ment in So uth-Eastern Euro pe in the early twen ti eth 
cen tury. Ame ri can po licy to wa rd Mon te ne gro was li mi ted to at temp ting to 
cre a te eco no mic op por tu nity and did not ex tend in to pu rely po li ti cal mat-
ters. Still, Jac kson de ser ves per so nal cre dit for the ope ning of U.S. re la ti ons 
with Mon te ne gro. It was no small fe at to con vin ce was hing ton to fol low his 
advi ce. As a ru le, the U.S. Con gress did not want to spend mo ney to send 
Ame ri can di plo mats to co un tri es whe re the eco no mic and po li ti cal ti es with 
the Uni ted Sta tes se e med overly dis tant. Jac kson pre va i led due to his hard-
won re pu ta tion as an ef fec ti ve ca re er di plo mat and be ca u se of his ef forts to 
edu ca te his su per i ors in was hing ton abo ut Mon te ne gro. 

13 Jackson to Bacon, September 7, 1907, U.S. National Archive II, Record Group 59, 
Numerical and Minor Files, 1906-1910, M862, Roll 226.

14 See, for example, Jackson to Hay, October 6, 1903, U.S. National Archive II, Record Group 
59, Despatches from U.S. Ministers to Greece, 1868-1906, T159, Roll 15.

15 Jackson to Hay, February 2, 1903, U.S. National Archive II, Record Group 59, Despatches 
from U.S. Ministers to Greece, 1868-1906, T159, Roll 14.
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Nathaniel SMITH

JOHN B. JACKSON AND THE BEGINNING OF 
U.S.-MONTENEGRIN DIPLOMATIC RELATIONS

Summary

According to author, the American interest in Montenegro and the surround-
ing counties, during the first years of XX century, was “platonic rather than active.”  
This was an honest reflection of the small amount of American influence and in-
volvement in South-Eastern Europe in the early twentieth century.  American policy 
toward Montenegro was limited to attempting to create economic opportunity and 
did not extend into purely political matters.  Still, J.B. Jackson deserves personal 
credit for the opening of U.S. relations with Montenegro.  It was no small feat to 
convince washington to follow his advice. Jackson prevailed due to his hard-won 
reputation as an effective career diplomat and because of his efforts to educate his 
superiors in washington about Montenegro.
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ИСТОРИЈСКИ ЗАПИСИ О ЦРНОГОРСКО-АМЕРИЧКИМ 
ОДНОСИМА КРОЗ ИСТОРИЈУ

ABSTRACT: The aut hor de als with the in ter na ti o nal po si tion of 
Mon te ne gro thro ug ho ut hi story from the aspect of the re la tion of gre at po
wers to wards small co un tri es. He lo oks in to how hi sto ri cal ex pe ri en ce and 
tra di tion af fects cur rent fo re ign po licy.

KEY wORDS: Mon te ne gro, gre at po wers, small co un tri es, tra di tion, 
fo re ign po licy

Да бих вас увео у те му мо га са оп ште ња пр во ћу ре ћи да су Исто
риј ски за пи си нај ста ри ји ча со пис у Цр ној Го ри. При ло зи об ја вље ни у 
њима при па да ју исто ри ји, књ и жев но сти, кул ту ри и уоп ште дру штве-
ној ствар но сти Цр не Го ре. У њима су об ја вљи ва ни и исто риј ска гра ђа, 
освр ти и при ка зи на исто ри о граф ску ли те ра ту ру, па и по том осно ву 
ну де дра го цје не по дат ке за те му на ше рас пра ве. По себ но је за ни мљи ва 
ру бри ка Стран ци о Цр ној Го ри из ко је са зна је мо шта су о Цр ној Го ри 
ми сли ли и пи са ли моћ ни су сје ди и ве ли ка ни пи са не ри је чи - по пут јед-
ног Ге теа или Ле о пол да Ран кеа оца мо дер не исто ри о гра фи је. Чи ни ми 
ве ли ку част што сам у јед ном че тво ро го ди шњ ем ман да ту (1994-1998) 
био глав ни и од го вор ни уред ник Исто риј ских за пи са.

У окви ру дру ге мо је те зе овог са оп ште ња же лим да ак цен ти рам 
ва жну уло гу ча со пи са у раз во ју на уч не ми сли. Та кво мје сто с раз ло гом 
при па да Исто риј ским за пи си ма у раз во ју исто риј ске на у ке у Цр ној Го-
ри. Мно га на уч на пи та ња отва ра на су у на уч ним ча со пи си ма. С раз ло-
гом је ре че но да се пра ва на у ка на ла зи у исто риј ској пе ри о ди ци - из про-
стог раз ло га што она мо же да при хва ти ре зул та те не по сред них ис тра-
жи ва ња, за раз ли ку од мо но гра фи ја и сту ди ја ко је на ста ју по из вје сно 
* Аутор је редовни члан САНУ.
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дру га чи јој тех но ло ги ји и про це ду ри. Књ и ге се пи шу го ди на ма го ди не 
су по треб не и за њихо во об ја вљи ва ње та ко је уви јек би ло та ко је и са да.

У ела бо ра ци ји при ја вље не те ме ко ри стио сам се до са да ура ђе-
ним би бли о гра фи ја ма Исто риј ских за пи са, од ко јих је пр ва об ја вље на 
1989. го ди не, а са др жи 4.025 би бли о граф ских је ди ни ца; дру га је об ја-
вље на 2007.го ди не и са др жи 5.086 би бли о граф ских је ди ни ца. На рав-
но да сам кон сул то вао и ка пи тал но из да ње Цр но гор ске би бли о гра фи је; 
до са да је об ја вље но 28. све за ка ен ци кло пе диј ског фор ма та са ви ше од 
30.000 би бли о граф ских је ди ни ца.

Те ма ко ју сам при ја вио је де ли кат на по ви ше осно ва. При па да 
бло ку те ма ве за них за од но са ве ли ких и ма лих др жа ва. Хтио сам ре ћи 
да се на њу не јед на ко гле да са обје стра не: за јед не је го ле ма а за дру ге 
и су ви ше ма ле на. Та ко им се при ла зи ло кроз исто ри ју. Ако је по сто ја ла 
и тре ћа стра на - она је те од но се ви дје ла по прин ци пу про до мо суа. Све 
то на го вје шта ва те шко ће у њеној ела бо ра ци ји.

На рав но да је би ло и дру гих те шко ћа ко је су че ка ле ис тра жи ва ча. 
САД су ду го би ле окре ну те уну тра шњ им про бле ми ма као што су, ре-
ци мо, рат за не за ви сност и гра ђан ски рат, да би се ба ви ле и пи та њ и ма 
сви је та. А упра во у то ври је ме Цр на Го ра је оства ри ла, углав ном, бор-
бе не кон так те са та да шњ им ве ли ким си ла ма, ли ше цар ске Ру си је ко ја је 
сма тра на при ја тељ ском.

Та ко зва но “Бал кан ско пи та ње” и “Бал кан ска вје тро ме ти на” ни је-
су би ли у фо ку су спољ не по ли ти ке САД, иако је “Бос фор ски бо ле сник” 
био на умо ру. Ни је их тан ги ра ла ни ти “бу ра на Бал ка ну” ко ја је прет-
хо ди ла Сан сте фан ском ми ру и Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не, ка да 
је пр во би ла ство ре на ни ка да ве ћа Цр на Го ра, а по том и ме ђу на род но 
при зна та, исти на, у знат но ма њ им гра ни ца ма. Не за па же но су про ху ја ли 
и Бал кан ски ра то ви 1912-1913. го ди не, иако се, упра во у то ври је ме, у 
САД на ла зио ве ћи број Цр но го ра ца, ко ји су на да ле ки пут по шли “тр-
бу хом за кру хом”. Иако, упра во у то ври је ме, до ла зи до ус по ста вља ња 
ди пло мат ских од но са дви је су ве ре не зе мље, САД су овај про стор пре-
пу шта ле дру ги ма. САД су оста ја ле не за ин те ре со ва не и ка да је из би ла 
по бу на мор на ра у Бо ки Ко тор ској фе бру а ра 1918. го ди не, оста ја ле су по 
стра ни до га ђа ја око ује ди њ е ња, та ко ђе, 1918. го ди не. Ни је су их за ни ма-
ли ни до га ђа ји ве за ни за са зив, рад и од лу ке по зна те Под го рич ке скуп-
шти не, ко ја је рје ша ва ла пи та ње ду го роч не бу дућ но сти Цр не Го ре. А са 
свим тим пи та њ и ма жи вје ла је на ша број на ди ја спо ра у САД.

Ка да има мо у ви ду све на ве де но - мо же мо за кљу чи ти да смо, ми-
мо оче ки ва ња, на шли са свим ма ло при ло га о овим од но си ма.

Дру ги би тан раз лог је сте пен раз во ја исто риј ске на у ке у Цр ној 
Го ри. Иако је Цр на Го ра би ла са мо стал на и ме ђу на род но при зна та др-
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жа ва, за ду го ни је има ла ин сти ту ци је ко ја би се ор га ни зо ва но ба ви ла 
пи та њ и ма њене бо га те исто риј ске про шло сти, чак ни по је ди нач них ис-
тра жи ва ча. Пр ву пи са ну исто ри ју Цр не Го ре, као што се зна, на пи сао је 
Вла ди ка Ва си ли је, при је 250 и ви ше го ди на у њој се и не по ми њу САД, 
ни ти има го во ра о од но си ма Цр не Го ре и САД, јер их и ни је би ло. Али 
су за то стран ци до ста пи са ли о Цр ној Го ри. На хи ља де ауто ра се ба ви ло 
Цр ном Го ром. Скром ни су по да ци о САД, за раз ли ку од, ре ци мо Ру са, 
Фран цу за, Ен гле са, Ита ли ја на, Њема ца - и да нас ве ли ких си ла и ве ли-
ких исто ри о гра фи ја. 

Са по но сом ис ти че мо да су има ли о че му и пи са ти. Цр на Го ра је 
бо га та исто ри јом. Бо га ти ја од мно гих, мно го ве ћих зе ма ља. Има ла је и 
ум не др жав ни ке, ко ји су ужи ва ли ве ли ки углед у Евро пи, ка ко то за па жа 
Ле о полд Ран ке за Све тог Пе тра Це ти њ ског, ко га је, ка ко пи ше, по зна ва-
ла чи та ва Евро па.

Вра ћа ју ћи се ср жи за да те те ме, кон ста то ва ће мо да се код САД 
вр ло ка сно про бу дио ин те рес за Цр ну Го ру, ка кав да нас - еви дент но по-
сто ји. Ам ба са дор САД да нас је нај ак тив ни ји ди пло ма та у Цр ној Го ри. 
Пре ма њего вим ри је чи ма об и шао је сву Цр ну Го ру. Њен је ве ли ки за-
љу бље ник. Имао сам при ли ку и да га лич но упо знам. Вр ло за ни мљив 
са го вор ник. Хтио сам ре ћи: ка да по ра сте ин те рес - он да су САД - ту, као 
да су вје ко ви ма при сут не. Због че га је да нас по рас тао ин те рес САД за 
Цр ну Го ру ни је пред мет ни ти ово га ску па, ни ти мо га са оп ште ња.

САД ус по ста вља ју ди пло мат ске од но се са Цр ном Го ром у ври је-
ме ка да их пре ки да ју њихо ви и њени са ве зни ци; Цр на Го ра у фор мал но-
прав ном сми слу и не по сто ји као др жа ва по сли је ка пи ту ла ци је 1916. го-
ди не. За ни мљи во би би ло про ник ну ти у раз ло ге та квог по на ша ња САД 
- и пре ма Цр ној Го ри и пре ма њихо вим рат ним са ве зни ци ма. Зва нич но 
то је об ја шњ а ва но ста вом да се европ ским са ве зни ци ма - пре пу шта ју 
европ ски про бле ми. Ина че, аме рич ке тру пе су уче ство ва ле у опе ра ци ја-
ма са ве зни ка у осло ба ђа њу Цр не Го ре 1918. го ди не, ко је да нас не ке ко-
ле ге на зи ва ју чак са ве знич ком оку па ци јом Цр не Го ре 1918. го ди не (стр. 
1103), при че му ва ља но не об ја шњ а ва ју ка кав је то са ве зник, ка ква је 
то оку па ци ја. Као што је по зна то ини ци ја ти ва за ус по ста ву ди пло мат-
ских од но са по те кла је од Цр не Го ре из ег зи ла. 1. ав гу ста 1918. го ди не 
име но ван је ге не рал Гво зде но вић за пр вог ам ба са до ра у Ва шинг то ну. 
Зва нич но је при мљен 20. ок то бра 1918. го ди не од пред сјед ни ка САД 
Вил со на. Бо ра вио је у САД са мо до 16. де цем бра 1918. го ди не. Од но си 
су рас ки ну ти ја ну а ра 1921. го ди не, ка да су САД по ву кле агре ман за цр-
но гор ског ди пло ма ту. 

Не ће би ти су ви шно да кон ста ту је мо да су Исто риј ски за пи си у 
по себ ним одјељ ци ма има ли ру бри ке о од но си ма са стра ним зе мља ма. 
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Нај ве ћи број та квих тек сто ва оче ки ва но се од но си на Ру си ју; ауто ри су 
јед на ко до ма ћи, ко ли ко и ру ски. За па зи ли смо и тек сто ве ко ји тре ти ра ју 
од но се са Егип том, па и Ети о пи јом. При ло зи са те ма ти ком од но са са 
САД ја вља ју се ри јет ко. За па зио сам чи та ву се ри ју тек сто ва о аме рич-
кој књ и жев но сти, на при мјер. Об ја вљи ва ни су у ин тер ва лу од 1929. до 
1933. го ди не. Са мо су два ауто ра из Цр не Го ре. Да кле, опет су стран ци 
или из ва њ ци. Чак ни у озбиљ ној сту ди ји проф. др Бој ке Ђу ка но вић Ен
гле ска књ и жев ност у цр но гор ској пе ри о ди ци ни је сам на и шао на по дат-
ке ко ји би тре ти ра ли аме рич ку те ма ти ку.

Мо жда би мо гао би ти за ни мљив и је дан текст о по то пље ним до-
бро вољ ци ма из САД код Ме до ве ко ји су хи та ли да по мог ну Цр ној Го ри 
у бор би за ко нач но осло бо ђе ње ис под ви ше вје ков ног осман ског роп-
ства (ИЗ, бр. 6/1940). Пре ко њега се мо же отво ри ти при ча - да ли су ти 
до бро вољ ци има ли би ло ка кву зва нич ну по др шку САД или је то би ла 
ис кљу чи во њихо ва за ви чај на бри га и оба ве за.

Тек у но ви је ври је ме Исто риј ски за пи си до но се мно го кон крет-
ни је те ме. Та ко у бро ју 1-2/1989. го ди не на и ла зи мо на по ле мич ки текст 
про фе со ра ме ђу на род ног пра ва др Га вра Пе ра зи ћа ко ји тре ти ра цр но-
гор ско-аме рич ке од но се 1917-1921. го ди не (стр. 473) и ко ји је, на од ре-
ђен на чин, и пр ви зна чај ни ји осврт на од но се у њихо вој нај ра ни јој фа зи. 

Мно го је ви ше би бли о граф ских је ди ни ца ко је тре ти ра ју од но се 
САД и Ју го сла ви је у ко ју је ин те гри ра на и Цр на Го ра 1918. го ди не. Та ко 
Исто риј ски за пи си у бро ју 1-4/2005. го ди не до но се при лог Опе ра ци о
на ли за ци ја про гра ма вој не по мо ћи САД Ју го сла ви ји 19511958, ауто ра 
Ива на Ла ко ви ћа (стр.124). Др Ра до слав Рас по по вић ба вио се пи та њ и ма 
ди пло мат ских пред став ни шта ва стра них др жа ва у Цр ној Го ри (ИЗ, бр. 
1-2/1994, 128) и пи та њ ем од но са Ју го сла ви је и САД у то ку ИИ свјет-
ског ра та (ИЗ, бр. 3/1980, 125). Би ло је, та ко ђе, и по је ди нач них тек сто ва 
аме рич ких ауто ра, ко ји свје до че о на уч ним до ди ри ма САД и Цр не Го ре. 
По ме ну ћу текст аме рич ког ауто ра ко ји је об ја вљен у Исто риј ским за
пи си ма, бр. , ка да сам ја оба вљао за да ћу глав ног и од го вор ног уред ни ка. 
Био је то и пр ви текст јед ног Аме ри кан ца, па и по том осно ву за слу жу је 
по мен и ана ли зу у ши рој вер зи ји мо га са оп ште ња. Пи та ње тих од но са у 
нај но ви јој исто ри ји тре ти ра и чла нак њемач ког ауто ра Ле ха ма на Рол фа, 
об ја вљен у Исто риј ским за пи си ма (бр. 2/1996, 541) под на сло вом Да ли 
је рат у Ју го сла ви ји са мо ју го сло вен ски – наш од го вор је од луч но Не! ко-
ји и сво јим на сло вом су ге ри ра од го вор на по ста вље но пи та ње: ти че се и 
САД у мје ри ко ли ко су оне при сут не у свим ра то ви ма ко ји су во ђе ни на 
пла не ти - на кон за вр шет ка Дру гог свјет ског ра та. 

У за кључ ку \елим да ка жем да су САД до жи вља ва не као тре нут ни 
парт нер, ни ка да као са ве зник, у че му су иде о ло шке и по ли тич ке раз ли ке 
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чи ни ле сво је, као и про стор на уда ље ност. Од но си са Ру си јом, по ре ђе ња 
ра ди, тра ју вје ко ви ма, па се она до жи вља ва као тра ди ци о нал но при ја-
тељ ска зе мља - због исто риј ских ве за, исте пра во слав не вје ре, слич ног 
је зи ка - ра зу мје ли су се без ту ма ча – и, ко нач но, због обо стра ног ин те ре-
са: Ру си ја је у Цр ној Го ри има ла ода ног при ја те ља на то плом Ме ди те ра-
ну а Цр на Го ра је у Ру си ји до би ла за штит ни ка, па ви ше ни је би ла “јед на 
слам ка ме ђу ви хо ро ве” и “си рак ту жни без иђе - ико га”. На про тив ге сло 
је би ло - нас и Ру са 200. ми ли о на, што је ули ва ло ве ли ко са мо по у зда ње 
- не са мо у раз го во ру, већ и у са ра дњи - са сви ма, па и са САД.

Очи то је да САД кроз ста ри ју исто ри ју ни је су ви дје ле ин те рес да 
ин тен зи ви ра ју од но се са Цр ном Го ром. Цр на Го ра, опет, тра жи ла је јед-
ног моћ ног са ве зни ка; ни је га на шла у САД - за сво ври је ме сво га по сто-
ја ња као са мо стал не и ме ђу на род но при зна те др жа ве. Ка да је от кри вен 
обо стра ни ин те рес, ка да су се сте кли усло ви да се он ис ка же, он да су и 
од но си би ли са др жај ни ји и ди на мич ни ји. И ко нач но ма ли број тек сто ва 
из ове обла сти од ра жа ва, као што је већ ис так ну то, и сте пен раз вит ка 
исто риј ске на у ке. На на ма је би ло да са гле да мо оно што се и де си ло, а 
не оно што се ни је де ша ва ло, а мо гло се де си ти.

Да нас је ак ту ел но пи та ње при сту па ња Цр не Го ре тран са тлан ским 
ин те гра ци ја ма, од но сно Ал тан ском вој ном са ве зу чи је је сје ди ште у 
Евро пи а сна га и фи нан си је у САД. За оче ки ва ти је да ће се и та те ма ти-
ка на ћи на стра ни ца ма Исто риј ских за пи са.

До та да, пак, сло жио бих се са ам ба са до ром Му ром, ко ји је не-
дав но из ја вио да је вр ло бит но шта о то ме ми сле гра ђа ни Цр не Го ре. 
Ци ти рам ад ли те рам: “То је

ва ша од лу ка. Не по сто је ме ха ни зми ко ји ма би ло ко мо же Цр ну 
Го ру при ну ди ти да уђе у НА ТО. И да та кви ме ха ни зми по сто је, САД не 
би же ље ле да их ко ри сте. Не би смо хтје ли да Цр на Го ра пре ко сво је во-
ље уђе у НА ТО. Цр на Го ра ко ја не ужи ва по др шку јав но сти не би би ла 
по у здан са ве зник “ука зу је он, до да ју ћи да је за то ва жно да се у Цр ној 
Го ри во ди рас пра ва и да се гра ђа ни еду ку ју о то ме шта члан ство у НА-
ТО зна чи. (Дан, 6. 03. 2010). 

И да за кљу чим: од но си САД и Цр не Го ре има ју сва оби љеж ја од-
но са ве ли ких и ма лих кроз исто ри ју. Цр на Го ра као јед на за ми шље на 
тач ка у про сто ру по не кад је зна ла и да “штр чи” у сво јим од лу ка ма, док 
САД као ве ли ка си ла про ми шља сва ки свој по тез. Гре шке се не то ле ри-
шу чак ни у ре ду по те за. Ври је ме ису ви ше бр зо те че да би се по гре шни 
по те зи мо гли ис пра вља ти чак ни у хо ду. 
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RELATIONS BETwEEN MONTENEGRO AND THE UNITED STATES 
OF AMERICA ON THE PAGES OF HISTORICAL RECORDS

Sum mary

The aut hor de als with the in ter na ti o nal po si tion of Mon te ne gro thro ug ho-
ut hi story, and par ti cu larly from the aspect of the re la tion of gre at po wers to wards 
small co un tri es. He ta kes wi der glo bal re la ti ons, pre fer red by gre at po wers, and par-
tial, par ti cu lar and spe ci fic re la ti ons, in si sted on by small co un tri es as his star ting 
po int. Pre ci sely due to a dif fe rent ap pro ach to the sa me pro blem that the both ha ve, 
the aut hor se eks mo re to open in te re sting qu e sti ons in this por trayal of the com plex 
re la ti ons, than pro vi de an swers to them. Such ap pro ach is al so a met ho do lo gi cal in-
no va tion which we do not en co un ter in the exi sting li te ra tu re de a ling with the sa me 
is sue. For in stan ce, he lo oks in to the ex tent to which hi sto ri cal ex pe ri en ce of the past 
years, and even cen tu ri es, is con ta i ned in the cri te ria of cur rent fo re ign po licy, and 
whet her the adop ted so lu ti ons re flect or an nul the years and cen tu ri es of tra di tion of 
tho se re la ti ons. Fi nally, he ex plo res the mo ti ves be hind the twists in fo re ign po li ci es 
of small co un tri es, if the re we re any thro ug ho ut hi story. He con clu des that a di a lo gue 
bet we en sci en ce and po li tics is mu tu ally be ne fi cial. Hi story can not be chan ged, but 
it can be in ter pre ted in a bet ter way. 
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ABSTRACT: This pa per aims to pre sent the sha ping of Ame ri can pu
blic opi nion on Bal kan Wars 19121913. It is ba sed on in for ma tion pu blis hed 
in New-York Tri bu ne and The was hing ton Post. The se new spa pe rs re gu larly 
mo ni to red si tu a tion in the Bal kans. Alt ho ugh Sta te De part ment was ready to 
en ga ge in Euro pean af fa irs, pu blic opi nion stri ved to sup port prin ci ple that 
the Bal kans sho uld re main to the Bal kan pe o ples.
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Јав но мњ е ње Сје ди њ е них Аме рич ких Др жа ва, у скла ду са др-
жав ном спољ ном по ли ти ком, ни је по ка зи ва ло по себ ни ин те рес за под-
руч је Бал ка на на по чет ку XX ве ка. Би ло је ко мен та ра о кра ље у би ству у 
Ср би ји 1903. го ди не и не што број ни јих ре а го ва ња на Анек си о ну кри-
зу 1908-1909. го ди не. Од но сом Сје ди њ е них Аме рич ких Др жа ва пре-
ма Цр ној Го ри и Ср би ји кра јем XIX и у XX ве ку до сад су се ба ви ли 
Бог дан Љ. По по вић1, Дра го љуб Жи во ји но вић2, Ду брав ка Осто јић-Фе-
јић3 и дру ги ис тра жи ва чи ко ји су се за ни ма ли ди пло мат ском исто ри јом 
уоп ште. Овај рад је на стао углав ном на осно ву про у ча ва ња аме рич ке 
штам пе у пр вој де це ни ји XX ве ка. Јав но мњ е ње САД пре ма Бал кан-
ским ра то ви ма, тач ни је пре ма уло зи Цр не Го ре, по сма тра но је кроз на-
пи се во де ћих ли сто ва са источне оба ле, Њујорк Три бју на4 и Ва шинг тон 
* Аутор је виши истраживач у Историјском институту САНУ.
1 Богдан Љ. Поповић, Прва посета једног америчког дипломате Црној Гори у: Ђ. 

Лопичић, Студије и огледи о дипломатији Црне Горе, Београд 2006, 345-354; исти, 
Једна понуда краља Николе Американцима, у: Ђ. Лопичић, нав.дело, 539-549. 

2 Драгољуб Р. Живојиновић, Црна Гора у борби за опстанак: Отварање црногорског 
посланства у Вашингтону, 19171918 године, у: Ђ. Лопичић, нав.дело, 739-791.

3 Д. Остојић-Фејић, САД и Србија 19141918, Београд 1994.
4 New York Tribune je покренуо 1841. Хорас Грили (Horace Greeley), један од оснивача 
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По ста.5 У ра ду је ко ри шће на ди ги та ли зо ва на штам па из фон до ва Кон-
гре сне би бли о те ке у Ва шинг то ну, као и по је ди ни при мер ци но вин ских 
ли сто ва из нај ве ће но вин ске ин тер нет ба зе6. Дра го це но по моћ но сред-
ство би ла је Ен ци кло пе ди ја аме рич ког но ви нар ства.7

За раз ли ку од Ру ско-ја пан ског ра та и пр ве Ма ро кан ске кри зе, где 
се аме рич ки пред сед ник Те о дор Ру звелт ак тив но укљу чио у по сре до ва-
ње и ми ров не на по ре, за Анек си о ну кри зу и про гла ше ње не за ви сно сти 
Бу гар ске ис по ље но је са мо уме ре но ин те ре со ва ње. Пред сед ник Ру звелт 
је сма трао да би Аустро-Uгарска тре ба ло да бу де но си лац ци ви ли за циј-
ских про ме на на Бал ка ну.8 Ина че је и при лич но ре зер ви са ни аме рич ки 
др жав ни се кре тар Ели ху Рут9 из ја вљи вао да је ”европ ски Ори јент” ван 
по ли тич ке сфе ре ин те ре са САД, те се вла да не ће ме ша ти ди рект но у 
до га ђа је на том про сто ру. 

Ин те ре со ва ње јав но сти за Бал кан 1912. го ди не иза зва ла је и про-
ме на ат мос фе ре у Стејт де парт мен ту. На и ме, Лу ис Ајн штајн, аме рич ки 
ди пло ма та ни жег ран га, за бри нут због де ша ва ња у Евро пи, још го ди-
ну да на пре по чет ка Пр вог бал кан ског ра та на пи сао je пи смо по моћ-
ни ку Др жав ног се кре та ра, Хан тинг то ну Вил со ну, ко је је по ста ло је дан 
од нај зна чај ни јих до ку мен та из тог пе ри о да.10 Он је за кљу чио да еко-

Републиканске партије, на левичарским традицијама. Од 1872. године контролу 
над листом је преузео whitelaw Reid, власник новина New York Herald. Он је био 
посланик САД у Француској 1889-1892. и амбасадор у Великој Британији 1905-1912. 
У заглављу листа стоји мото ”Прогресиван, али не и радикалан” (Progessive but not 
Radical). Од 1922. године лист се зове New York Herald Tribune, излазио је до 1947, а 
од 1983. године излази поново.

5 Washington Post основан је 1877, уз помоћ чланова Демократске партије из Охаја. 
Лист је излазио дневно. Имао је посебан нагласак на националну политику. Редовно 
је излазио до доба Вудроa Вилсона, све док је њиме управљао Рол Мек Лин (Roll Mc 
Lean). Свој крах доживљава 30-тих година 20. века, а нагли опоравак почетком 70-тих, 
када је постао један од водећих дневних листова у САД. Добитник је 25 Пулицерових 
награда, а његови новинари су отворили једну од највећих афера у САД - Вотергејт.

6 www.newspapersarchive.com је база штампе која се месечно увећава за око 2,5 мили-
она страна.

7 Encyclopedia of American Journalism, ed. Stephen L. Vaughn, New York Routhledge, 
2008.

8 william C. Askew and J. Fred Rippy , The United States and Europe‘s Strife, 19081913, 
The Journal of Politics, Vol. 4, No. 1 (Feb., 1942), pp. 68-79.

9 Елиху Рут (Elihu Root 1845 –1937), правник и државник, добитник Нобелове награде 
за мир 1912. године. Био је државни секретар у министарству рата 1899-1904, где 
је помагао земљама освојеним у Шпанско-америчком рату. Председник Теодор 
Рузвелт га је именовао за државног секретара 1905, а од 1909-1915. године имао је 
положај сенатора из Њујорка. Био је председник сенатског комитета за правосуђе и 
председник Карнегијеве задужбине за међународни мир 1910-1925 године. Од 1921. 
године се налазио на челу америчког савета за међународне односе.

10 Луис Ајнштајн (Lewis Einstein), радио је у амбасадама у Константинопољу (од 1903, 
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ном ски ин те ре си не до зво ља ва ју Сје ди њ е ним Аме рич ким Др жа ва ма да 
бу ду не за ин те ре со ва не за по ли тич ке до га ђа је у Евро пи. Уви део је да је 
Ве ли ка Бри та ни ја до при не ла очу ва њу ба лан са европ ских си ла, али и 
да је нај о па сни ја по ја ва у Евро пи рас ту ћи ан гло-гер ман ски ан та го ни-
зам. Уко ли ко би Не мач ка три јум фо ва ла у тој бор би, за пре ти ла би САД 
и оста лим на ро ди ма све та. Пред ло же но је да Сје ди њ е не Аме рич ке Др-
жа ве оба ве зно узму ак тив но уче шће у европ ским по сло ви ма.11

Бал кан ски ра то ви су пред ста вља ли по ку шај на ро да Бал кан ског 
по лу о стр ва да се осло бо де по сле дњ их тра го ва осман ске вла да ви не. С 
дру ге стра не, ве ли ке си ле су стра хо ва ле да би сва ко от по чи њ а ње не-
при ја тељ ста ва мо гло да пре ра сте у су коб ши ром Евро пе. Пред став ни ци 
Стејт де парт мен та на Бли ском ис то ку и у Евро пи би ли су све сни екс-
пло зив но сти кри зе, али ни су са ве то ва ли ни ти пред ла га ли би ло ка кву 
ин тер вен ци ју сво је др жа ве. Ме ђу тим, пред сед ник Тафт је тр пео при-
ти ске са дру гих стра на. Пред став ни ци Бу га ра у Њујор ку су тра жи ли 
да спре чи ин тер вен ци ју европ ских си ла у ко рист Тур ске а Ал бан ци из 
Бо сто на су тра жи ли по моћ за ства ра ње сво је на ци о нал не др жа ве. Апе ли 
за за у ста вља ње ра та су сти за ли и из Бер на, из Ме ђу на род ног би роа за 
мир. Аме рич ки гра ђа ни су га ји ли на кло ност пре ма бал кан ским на ро ди-
ма и ни су по др жа ва ли ин тер вен ци ју ве ли ких европ ских си ла. У пи сми-
ма пред сед ни ку Таф ту гра ђа ни су на ви ја ли да бал кан ске др жа ве по ни зе 
Осман ско цар ство, јер је то за слу жи ло, па чак и да САД тре ба да об ја ве 
рат Не мач кој и Аустро-Угар ској уко ли ко на ста ве при ти сак на Ср би ју.12 

Из гле да да пред сед ник Тафт ни је имао ни шта про тив укљу чи-
ва ња у по сре до ва ње ме ђу за ра ће ним стра на ма и та кав став је пре нео 
Осман ском цар ству, Ср би ји и Бу гар ској пре ко по сред ни ка Бер тро на и уз 
по моћ ам ба са до ра у Па ри зу и Ца ри гра ду, Хе ри ка и Рок хи ла.13 Прем да је 
Осман ско цар ство пред у зе ло озбиљ ни ју ини ци ја ти ву да за мо ли Таф та 
за по сре до ва ње, Стејт де парт мент је био из ри чи то про тив, из у зев у слу-
ча ју да на то ме ин си сти ра ју свих шест европ ских си ла, као и све за ра-
ће не стра не. Из гле да ло је да је Тафт осми слио план ме ди ја ци је пре не го 
што су се то га ла ти ле во де ће европ ске си ле, па до њего вог спро во ђе ња 
ни кад ни је ни до шло.14

а од 1908. као отправник послова), Лондону, Паризу, као амбасадор у Костарики 1911, 
а од 1921-1930. био је амбасадор у Чехословачкој; Хантингтон Вилсон (Huntington 
wilson) помоћник државног секретара САД (март 1909-март 1913).

11 Текст овог меморандума је објављен под насловом The United States and Anglo
German Rivalry, National Review, vol.60 (1913) 736-750.

12 william C. Askew and J. Fred Rippy, нав.дело, 75-76.
13 С. Р. Бертрон, њујоршки банкар, посредник у полузваничним преговорима на Балкану 

и у Русији.
14 william C. Askew and J. Fred Rippy, нав.дело, 76.
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Уочи из би ја ња Бал кан ског ра та Хан тинг тон Вил сон15, по моћ ник 
аме рич ког др жав ног се кре та ра Нок са,16 за кљу чио је да су еко ном ски ин-
те ре си у Осман ском цар ству пред у слов при ја тељ ства, али и да се пр ва-
ци ”до лар ске ди пло ма ти је” не ће ус те за ти да ис ко ри сте не ми ре у Осман-
ском цар ству за оства ре ње сво јих ин те ре са. На са мом по чет ку Бал кан-
ског ра та за аме рич ког ам ба са до ра у Ца ри гра ду по ста вљен је Рок хил17, 
ко ји је до био ин струк ци је да на пра ви при ти сак на осман ске вла сти да 
ра ти фи ку ју кон це си је за же ле зни цу и ру де ко је је тра жи ла ком па ни ја 
”Ot to man-Ame ri can De ve lop ment Com pany”. Ка да је др жав ни се кре тар 
Нокс схва тио да ће због по ли тич ке си ту а ци је ком па ни ја по ву ћи де по зит 
за скла па ње уго во ра о кон це си ји по слао је ше фа бли ско и сточ ног оде ље-
ња Стејт де парт мен та да по ку ша да их убе ди да се пре до ми сле, што овај 
ни је ус пео. Да је осман ски пар ла мент ра ти фи ко вао кон це си ју до но вем-
бра 1911, аме рич ка вла да би јед но став но би ла при мо ра на да се укљу чи 
у по ли тич ка зби ва ња у ре ги о ну.

Пр ве ко мен та ре о за о штра ва њу бал кан ске кри зе мо же мо пра ти ти 
у Њујорк Три бју ну, ко ји је пре нео да је цр но гор ски от прав ник по сло ва у 
Кон стан ти но по љу, Пе тар Пла ме нац у знак об ја ве ра та Осман ском цар-
ству на пу стио град и то баш на ро ђен дан свог кра ља. Њујор шки лист 
је 10. ок то бра 1912. го ди не об ја вио ве ли ки чла нак под на сло вом ”Цр-
но гор ци по ра зи ли Тур ке у би ци; Краљ Ни ко ла и си но ви на бој ном по-
љу”.18 На на слов ној стра ни је об ја вље на фо то гра фи ја са Це ти ња на ко јој 
краљ Ни ко ла пред во ди све ча ну про це си ју са сво јом ћер ком, кра љи цом 
Ита ли је, у пра тњи кра љи це Цр не Го ре и кра ља Ита ли је. У тек сту се на-
во ди да краљ Ни ко ла ин си сти ра да по мог не бра ћи у Ста рој Ср би ји, где 
Тур ци ма са кри ра ју же не и де цу. То је и био раз лог што је цр но гор ска 
вој ска на па ла осман ски гар ни зон у Под го ри ци.19 

Увод ни чар је пре нео и ста во ве фран цу ске штам пе о опа сно сти од 
ши ре ња бал кан ског су ко ба на ве ли ке си ле. Прет по ста вља ло се да ће у 
слу ча ју по бе де бал кан ски са ве зни ци по де ли ти осво је ну те ри то ри ју, а 
у слу ча ју по ра за, у по моћ сло вен ској бра ћи ће си гур но при ско чи ти Ру-

15 Хантингтон Вилсон, (Huntington wilson) помоћник државног секретара САД (март 
1909-март 1913).

16 Филандер Чејс Нокс (Philander Chase Knox, 1853–1921) био је амерички правник и 
политичар, налазио се на месту државног тужиоца, био је сенатор из Пенсилваније и 
државни секретар 1909-1913. године.

17 Вилијам Рокхил (william woodville Rockhill 1854-1914), посланик САД у Грчкој 
1897-99, Румунији 1897-99, Србији 1897-99; Кини 1905-09; генерални конзул САД у 
Атини 1897-98; амбасадор САД у Русији 1909-11, Османском царству 1911-13. 

18 Montenegrins Defeat Turks in Battle; King Nicolas and Sons on the Field, New-York 
Tribune, October 10, 1912, 1-2.

19 Исто.
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си ја, па ће мир у сва ком слу ча ју би ти угро жен. Пре не та је и вест да су 
срп ски и грч ки по сла ник бо ра ви ли на Це ти њу не би ли ути ца ли на од-
ла га ње рат них опе ра ци ја, али да су Цр но гор ци то од луч но од би ли и на-
ста ви ли по свом, ка ко се ве ру је, на под стрек Бу гар ске. С дру ге стра не, у 
члан ку се на во ди да је на кон цр но гор ске об ја ве ра та до шло до сту дент-
ских де мон стра ци ја у Ца ри гра ду, те да су вој ска и ста нов ни штво пре-
сто ни це об у зе ти ја ким вер ским осе ћа њ и ма из вр ши ли ве ли ки при ти сак 
на Пор ту да по ка же ини ци ја ти ву у во ђе њу ра та. Три бју нов до пи сник из 
Ца ри гра да је 9. ок то бра те ле гра фи сао да су осман ски ре зер ви сти по сла-
ти на фронт јер се сма тра ло да цр но гор ска об ја ва ра та пред ста вља сиг-
нал за оп шти на пад бал кан ских са ве зни ка. Осман ски вој ни кру го ви су 
сма тра ли да је Цр на Го ра за ду же на да за др жа ва осман ске тру пе док ће 
Бу гар ска и Ср би ја из вр ши ти глав ни на пад. До пи сник Три бју на је оце-
нио да бал кан ске са ве зни це има ју не су мњ и во до бру стра те ги ју да раз-
ву ку осман ске сна ге на ду гач ку ли ни ју фрон та.20 

На дру гој стра ни ци из да ња од 10. ок то бра 1912. го ди не, уз чла нак 
”Цр на Го ра је са ма об ја ви ла рат” об ја вље на је и фо то гра фи ја цр но гор-
ског ми ни стра ра та, сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа (Ser dar Jan ko Von ko titch), 
ко ји ру ко во ди мо би ли за ци јом.21

Об ја вљен је текст лон дон ског до пи сни ка, озна чен као све жа вест, 
да је у ју та рњ им ча со ви ма 9. ок то бра глав ни на цр но гор ске вој ске на па-
ла Тур ке, та ко што је принц Пе тар, нај мла ђи син кра ља Ни ко ле, ис па-
лио пр ви хи тац на осман ске по ло жа је уз зву ке цр но гор ске хим не ко ју 
је на ли цу ме ста сви рао ор ке стар. Ко мен та тор је прет по ста вио да ће за 
дан-два и оста ли бал кан ски са ве зни ци об ја ви ти рат Осман ском цар ству 
и за кљу чио да је ак ци ја ве ли ких си ла пот пу но про па ла. За бе ле же не су 
и чар ке око Ту зи и Бе ра на из ме ђу ло кал них ста нов ни ка и Осман ли ја. 
”Из не над на об ја ва ра та од стра не Цр не Го ре је још увек те ма ве ли ких 
ди ску си ја. Де лу је оп ште при хва ће но да је по сту пи ла у до го во ру са са-
ве зни ци ма, а не спон та но. Ме ђу тим, не ки не мач ко-аустриј ски кру го ви 
су скло ни да при пи шу овај по сту пак ру ским ин три га ма. С дру ге стра не, 
Тур ци твр де да је Цр на Го ра за пра во ин стру мент оста лих бал кан ских 
др жа ва.”22 

Као ко мен тар на прет ход не тек сто ве у истом бро ју Њујорк Три бју
на иза шао је текст ”Бал кан и Хаг” у ком се осман ској вла ди при зна је да 
је у слу ча ју Цр не Го ре, али и оста лих бал кан ских др жа ва има ла пра во 

20 Montenegrin Diplomat Accredited to the Porte Leaves Post on His King`s Birthday, New-
York Tribune, October 9, 1912, 2; Montenegrin Army Dislodges the Turks, New-York 
Tribune, October 10, 1912, 1-2.

21 Montenegro Alone has Declared War, New-York Tribune, October 10, 1912, 2.
22 Исто. 
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на жал бу због кр ше ња од ред би Ха шке кон вен ци је из ок то бра 1907. го-
ди не. Ко мен та тор је на пи сао да свет не зна за би ло ка кве на по ре Цр не 
Го ре да ан га жу је не ку при ја тељ ску др жа ву као по сред ни ка у из гла ђи-
ва ња су ко ба са Осман ским цар ством, као и да ни је ја сно да ли је по-
сла ла Осман ском цар ству об ја ву ра та, са од го ва ра ју ћим обра зло же њ ем,. 
”Украт ко, чи ни се да се Цр на Го ра по не ла као што су на ро ди оби ча ва ли 
у до ба пре кон фе рен ци је у Ха гу и из гле да да сви њени су се ди и европ-
ске си ле по сма тра ју тај ко рак без озло је ђе но сти, па чак и као ис пра ван.” 
За кљу чак члан ка је да ни је при јат но што је му сли ман ска си ла скре ну ла 
па жњу хри шћан ским пот пи сни ци ма Ха шке кон вен ци је на не до сљед-
ност у њеном спро во ђе њу.23

До пи сник Њујорк Три бју на из Ца ри гра да је оце нио као из у зет но 
за ни мљи ву из ја ву осман ског вој ног ата шеа Џа мил-бе ја, ка ко се тур ски 
офи ци ри не бо је бал кан ских на ро да, јер ће Цр но гор ци, као и увек, во ди-
ти ге рил ски рат у бр ди ма, Гр ке сма тра ју бе зна чај ни ма, а Ср би ће са мо 
би ти ис по моћ Бу га ри ма, ко ји су до бри бор ци, али их има не до вољ но да 
би угро зи ли осман ску ар ми ју.24 

Ефе кат кри зе се озбиљ но по ка зао на Лон дон ској и оста лим ве ли-
ким бер за ма, па дом бал кан ских вред но сних па пи ра. Тај тренд се на ста-
вио и у сле де ћих не ко ли ко да на, па је на па ри ској бер зи до шло до још 
јед ног на глог па да хар ти ја од вред но сти. По чет не цр но гор ске по бе де и 
не си гу ран ди пло мат ски став Ру си је иза зва ле су пра ву па ни ку на бер-
лин ској бер зи, ко ја се мо гла на зва ти пра вом ка та стро фом.25

У пр вим да ни ма из би ја ња ра та ко мен та ри Њујорк Три бју на су 
се од но си ли на број ност тру па бал кан ских са ве зни ка, јер су са ра зних 
стра на сти за ле про це не да се ра ди о ми ли он ским ци фра ма (око 2 ми-
ли о на). Ко мен та тор је на осно ву бро ја ста нов ни ка про це нио ко ли ка је 
мо гућ ност мо би ли за ци је.26 Ста нов ни штво Цр не Го ре је бро ја ло око 250 
000 љу ди, али је ”за сва ког му шкар ца озбиљ но кри вич но де ло да иде не-
на о ру жан или да не бу де вешт у упо тре би оруж ја: што има за ре зул тат 
да у ми ру рас по ла же са је да на ест бри га да и бор бе ном мо ћи од 50 000.” 
Ко мен та тор је про це нио да би це ло ку пан број вој ни ка за ра ће них стра на 

23 Balkans and the Hague, New-York Tribune, October 10, 1912, 8.
24 Montenegro Alone has Declared War, New-York Tribune, October 10, 1912, 2;
25  Stubborn Battle Close to Scutari, New-York Tribune, October 12, 1912, 3.
26 Balkan War Strength, New-York Tribune, October 11, 1912, 5. У процени њујоршког 

листа Бугарска је имала око 4 400 000 становника, па се сматрало да може мобилисати 
око 235 000 војника, Србија има 3 милиона становника и могућност подизања 110 000 
војника, Грчка има 2 750 000 становника, али слабу војну организацију и очекивала 
се мобилизација 50 000 војника, а Црна Гора има око 250 000 становника, али би 
могла сакупити 50 000 војника, док је број становника Османског царства преко 25 
милиона, а номинална снага војске је 375 000 у миру и око 700 000 по избијању рата. 
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из но сио ма ње од ми ли он и да ће се рат не опе ра ци је во ди ти углав ном на 
коп ну. Рат ће си гур но би ти же сток јер ”Тур ци и Цр но гор ци су ро ђе ни 
бо јов ни ци, а Бу га ри сe убра ја ју у нај не ми ло срд ни је рат ни ке. Ср би су 
ју нач ки бор ци, а упр кос озбиљ ног за не ма ри ва ња вој не обу ке и ди сци-
пли не и Гр ци има ју у се би што фа за до бре вој ни ке.”27

На кон ве сти о осва ја њу Ту зи, ко мен та тор њујор шког ли ста је у 
тек сту ”Не по пу стљи ва бит ка бли зу Ска дра” од 12. ок то бра на пи сао да 
ће Ска дар (Scu ta ri) ве ро ват но уско ро па сти у ша ке Цр но гор ци ма, сем 
уко ли ко се об ли жња ал бан ска пле ме на не при кљу че осман ској вој сци. 
Уз оце ну да Пор та ни је озбиљ но схва ти ла цр но гор ску пре тњу и да ни-
је има ла при пре мље ну вој ску на гра ни ци, као што је има на гра ни ци 
са Бу гар ском и Ср би јом, Три бјун је за кљу чио да би се оп шти су коб на 
Бал ка ну мо гао из бе ћи јер оста ле бал кан ске са ве зни це ипак ни су још 
об ја ви ле рат.28

У увод ни ку не дељ ног из да ња Њујорк Три бју на од 13. ок то бра, 
”По ме ра ње Ве ли ких си ла ка ра ту на Бал ка ну” пи са ло је да је ”европ ски 
кон церт ша ла” и пред ви ђа ла се мо гућ ност да ће Аустри ја по ку ша ти 
да из вр ши анек си ју Сан џа ка, што би да ло сиг нал за ру ско на пре до ва-
ње.29 Увод ни чар је про це нио да су ста во ви Аустри је узро ци озбиљ ног 
не ми ра у Евро пи, јер се сма тра ло да пред сто ји су коб са Ру си јом, те да 
ма ли бал кан ски пла мен мо же ре зул ти ра ти по жа ром ши ром це ле Евро-
пе. Аустриј ска љу бо мо ра пре ма Ру си ји, њене ам би ци је ка Со лу ну, као 
и ско ра шња анек си ја Бо сне и Хер це го ви не све до че о про до ру на ју го-
и сток, чвр сто по др жа ном од стра не Не мач ке. ”Тре нут на усме ре ност ка 
Но во па зар ском сан џа ку пред ста вља ве ли ку опа сност, јер је ста нов ни-
штво углав ном срп ско, а њего вим за у зе ћем пре ки ну ла би се фи зич ка 
по ве за ност Ср би је и Цр не Го ре”, за љу чио је увод ни чар Њујорк Три
бју на.30

Пра те ћи да љи ток бор би, Њујорк Три бјун је 15. ок то бра об ја вио 
вест свог до пи сни ка да Цр но гор ци по но во по бе ђу ју и да је лич но краљ 
Ни ко ла ис та као цр но гор ску за ста ву на кон осва ја ња твр ђа ве Ту зи (for-
tress Chipcha nik). До пи сник се за пи тао на ко ји на чин ће Цр но гор ци да 
хра не за ро бље них 3000 Ту ра ка. Цр но гор ске тру пе под вођ ством ге не ра-
ла Мар ти но ви ћа су се оштро су ко би ле са Тур ци ма код Та ра бо ша и са 
обе стра не би ло је жр та ва (са осман ске 300, а цр но гор ске 100), осман ске 
27 The Turks and Montenegrins are natural born warriors, and the Bulgarians are among the 

most ruthless of combatants. The Servians are hard fighters, and despite their gross neglect 
of military training and discipline the Greeks have in them the making of good soldiers. 
Balkan War Strength, New-York Tribune, October 11, 1912, 5 .

28 Stubborn Battle Close to Scutari, New-York Tribune, October 12, 1912, 3.
29 Great Powers Drift Toward War in Balkans, New-York Tribune, October 13, 1912, 1.
30 Исто.
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ку ће су спа ље не и Цр но гор ци су пре шли ре ку Бо ја ну. Осман ли је су на-
па ле Ср би ју код Ри стов ца и прем да је то би ло из не на ђе ње, Ср би су при-
хва ти ли бор бу ко ја још увек тра је.31 У тек сту ”Бе ра не па да у ру ке Цр но-
гор ци ма” до пи сник из Под го ри це је из ве стио да се по сле оштре бор бе 
Бе ра не пре да ло Цр но гор ци ма, по што је 7000 Ту ра ка и Ал ба на ца по бе-
гло, а 1200 за ро бље но. Ко нач ни на пад је по чео под окри љем мра ка, кад 
су Цр но гор ци за ро би ли два Кру по ва то па са му ни ци јом. До ују тру је 
ди ви зи ја под ге не ра лом Ву ко ти ћем про би ла осман ске ли ни је и пот пу но 
окру жи ла град, ко ји се пре под не у 11 са ти пре дао. ”Сце не мар ши ра ња 
цр но гор ских тру па кроз град су би ле дир љи ве. Чи та во ста нов ни штво 
се оку пи ло на ули ца ма да по же ли до бро до шли цу сво јој пла нин ској бра-
ћи. Љу ди су пла ка ли од сре ће јер су ви де ли ко нач но осло бо ђе ње Ср ба 
од ве ков не пот чи њ е но сти. Краљ Ни ко ла је из дао про кла ма ци ју ко јом је 
за тра жио од вој ни ка да уми ре сво ју же сти ну и при ла го де се мо дер ним 
усло ви ма ра то ва ња, ко ји зах те ва ју ар ти љи реј ску при пре му пре по ку ша-
ја осва ја ња утвр ђе них по ло жа ја.32

 Кра јем ок то бра из ве штач Њујорк Три бју на из Лон до на је раз го ва-
рао с по зна тим аме рич ким би зни сме ном и бив шим вла ди ним зва нич ни-
ком ко ји се упра во вра тио са Це ти ња. Не и ме но ва ни би зни смен је ре као 
да је не ми нов но цр но гор ско осва ја ње Ска дра, ко је је пла ни ра но већ три 
го ди не, али је ипак рат из био пре ра но. На пу шта ју ћи Це ти ње, би зни-
смен је по се тио се вер ну ар ми ју и са знао да оче ку ју спа ја ње са срп ским 
од ре ди ма, с ко ји ма ће пр о ду жи ти у су срет Гр ци ма из ме ђу Ско пља и Би-
то ља. То га је на ве ло да за кљу чи да бал кан ски са вез ра ди у са вр ше ној 
хар мо ни ји, али да цр но гор ски и срп ски ди пло ма те већ ра де на не ком 
уго во ру по пут Бер лин ског, јер оче ку ју ско ру ин тер вен ци ју ве ли ких си-
ла, а и не иде им у ко рист ми ров ни уго вор Осман ског цар ства са Ита-
ли јом. ”Цр но гор ски вој ни ци су до бро на о ру жа ни и опре мље ни. Они су 
из ван ред ни бор ци. Је ди но пи та ње је ка ко мо гу да под не су ди сци пли ну, 
с об зи ром да су на ви кли на ге рил ско ра то ва ње.”33

У штам пи је ре дов но пра ћен ток оп са де Ска дра, да та је ма па на-
пре до ва ња бал кан ских са ве зни ка и за бе ле же но је спа ја ње срп ских и цр-
но гор ских сна га код Сје ни це, пр ви пут по сле пет ве ко ва.34 

Пред ла га но је да аме рич ки до пи сни ци из деј ству ју при су ство на 
фрон ту та ко што ће обез бе ди ти ви ски, пра ве ћи алу зи ју на то ка ко су 

31 Bulgarian Envoy asks Passports, New-York Tribune, October 15, 1912, 3.
32 Berana Falls to the Montenegrins, New-York Tribune, October 17, 1912, 5.
33 Capture of Scutari Believed Inevitable, New-York Tribune, October 22, 1912, 2.
34 Troops close to Scutari, New-York Tribune, October 25, 1912, 6; Scutari Beseiged. 

Montenegrins Meet Annihilating Fire from Turks, New-York Tribune, October 26, 1912, 5; 
Scutari Bombarderd from Three Points, New-York Tribune, October 28, 1912, 2.
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фран цу ски рат ни из ве шта чи пре ко шам па њ ца до би ли до зво лу да из ве-
шта ва ју из Ру ско-ја пан ског ра та.35 

На кон што је дао остав ку на ме сто по сла ни ка у Грчкоj, aмерички 
ди пло ма та Џорџ Хи гинс Мо зес јe бо ра вио на Це ти њу у вре ме кад је 
Цр на Го ра об ја ви ла рат Осман ском цар ству36. Сво је ве ли ко ин те ре со-
ва ње за до га ђа је на Бал ка ну по ка зао је у ин тер вјуу у ком се за ло жио 
за по де лу европ ске Тур ске. ”Ви ше је не го ве ро ват но да ће ис точ ни део 
Ма ке до ни је до па сти Бу гар ској, да ће Ста ра Ср би ја са де лом Но во па зар-
ског сан џа ка при па сти Ср би ји, а његов оста так и зе мља Ма ли со ра, са 
гра ни цом се вер но од Ја њ и не Цр ној Го ри. Ју го и сточ ни део Ма ке до ни је 
и цео Епир, Крит и Егеј ска остр ва ићи ће Грч кој. Цен трал ни део Ма ке-
до ни је до Со лу на би мо гао би ти дат Ср би ји ка ко би ди рект но иза шла на 
мо ре и ти ме за у век ре ши ла еко ном ске и по ли тич ке те шко ће са Аустри-
јом. С дру ге стра не, ин те ре си Аустри је су стро го ко мер ци јал ни и не би 
тре ба ло да пра ве про блем јер цео до го вор во ди раз во ју ин ду стри је”, 
про ко мен та ри сао је Мо зес.37 

Ва шинг тон ски зва нич ни ци су ин си сти ра ли да два бој на бро да 
(”Те не си” и ”Мон та на”) по сла та у Дар да не ле не ма ју ни ка кво по ли тич-
ко зна че ње, ни ти же љу да се уче ству је у кон цер ту си ла, већ ис кљу чи ву 
уло гу за шти те жи во та аме рич ких гра ђа на ко ји се на ла зе у Осман ском 
цар ству.38 На кон све га че ти ри не де ље су ко ба бал кан ски рат је до вео до 
ско ро не ве ро ват ног ис хо да – Осман ско цар ство је из бри са но са Бал ка на, 
из у зев по се да око Ца ри гра да. У не дељ ном увод ни ку Њујорк Три бјун је 
про це нио да је на ме ра са ве зни ка да по де ле ал бан ску оба лу из ме ђу Ср-
би је, Цр не Го ре и Грч ке, што би ко нач но одво ји ло Аустри ју од Со лу на и 
рас пр ши ло че тр де се то го ди шње ита ли јан ске аспи ра ци је пре ма су прот-
ној оба ли Ја дра на.39 До пи сник из Лон до на је ја вио да, и по ред сна жног 
про ти вље ња Аустри је, срп ска вој ска на ста ви ла свој по бед нич ки марш 
ка ја дран ској оба ли. Тре ћа срп ска ар ми ја се спо ји ла са цр но гор ском вој-
ском код Ље ша и за јед но су на ста ви ле ка Дра чу, прем да су се кре та ле 
спо ро јер не ма пу те ва. До пи сник је пре нео на ја ве ства ра ња не за ви сне 
др жа ве Ал ба ни је, као по сле ди цу по што ва ња на че ла ”Бал кан бал кан-
ским на ро ди ма”, али је би ло не ја сно да ли би би ла под осман ским или 
аустриј ским про тек то ра том, с тим што је ”кључ но пи та ње не ка вр ста 
35 War Correspondents, New-York Tribune, October 28, 1912, 7.
36 George Higgins Moses, oд 1909. до 1913. године изванредни посланик и опуномоћени 

министар САД у Књажевини и Краљевини Црној Гори са седиштем на Цетињу, 1910 
– 30. 9. 1912.

37 American Diplomat Awards the Spoils, New-York Tribune, November 3, 1912, 3.
38 U.S.Armored Cruisers Ordered to War Zone, New-York Tribune, November 9, 1912, 2.
39 Ready to Blow up St. Sophia Mosque if Bulgars Enter, New-York Tribune, November 10, 

1912, 1.
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ауто ном не ор га ни за ци је са ап со лут ним иму ни те том од кон тро ле Сло ве-
на”.40 До пи сник је сма трао да не ма сми сла да из би је рат око то га да ли 
ће Ср би ја има ти лу ку на Ја дра ну.41 У из ве шта ју из Ри је ке Цр но је ви ћа 
ста ја ло је да је краљ Ни ко ла дао од се чан од го вор аустро у гар ском ми-
ни стру ко ји је же лео да уру чи пред став ку о цр но гор ској ак ци ји про тив 
Ље ша и лу ке Сан Ђо ва ни ди Ме дуа, ре чи ма да од би ја чак и су ге сти ју да 
два срп ска кра љев ства не ће до би ти до зво лу да оку пи ра ју Сан Ђо ва ни и 
Љеш, по го то во у тре нут ку кад не по сто је ни Осман ско цар ство ни Ал-
ба ни ја.42 Убр зо је до шло до успе ха цр но гор ских тру па ге не ра ла Мар ти-
но ви ћа и осва ја ња Сан Ђо ва ни ди Ме дуа.43 

У из да њу од 2. де цем бра 1912. лист Њујорк Три бјун је пре нео да 
се краљ Ни ко ла лич но обра тио тру па ма у шта бу у Гру ди, а по том је ко-
ман до вао дво днев ним бом бар до ва њ ем Ска дра. Ср би су ушли у Драч без 
ијед ног ис па ље ног мет ка, а до бро до шли цу су им по же ле ли и му сли ман-
ски све ште ни ци.44

На на слов ној стра ни Њујорк Три бју на од 4. де цем бра на шли су се 
кра ље ви Грч ке, Ср би је, Цр не Го ре и Бу гар ске, као по бед ни ци над Тур-
ци ма.45 

Пред ви ђа ло се да ће на ми ров ној кон фе рен ци ји у Лон до ну би ти 
ја сан по ло жај Цр не Го ре: ”Ни је ми сте ри ја да се ма ла кра ље ви на мо же 
мал те не сма тра ти ру ском про вин ци јом, а цр но гор ска ар ми ја као кон ти-
гент мо сков ских сна га”.46 У Ме мо ран ду му Цр не Го ре тра же на до зво ла 
за оку па ци ју за пад ног де ла Но во па зар ског сан џа ка, Пе ћи, Ђа ко ви це и 
Ска дра са два де се так ми ља ја дран ске оба ле до ушћа Дри ма. ”За Цр ну 
Го ру Ска дар пред ста вља пи та ње жи во та и смр ти. У слу ча ју да не при-
пад не Цр ној Го ри, мо гло би да до ђе до ре во лу ци је, ко ја би ре зул ти ра ла 
па дом ди на сти је и ује ди њ е њ ем са Ср би јом, за шта већ одав но по сто ји 
во ља у на ро ду.”47

По за вр шет ку рат них опе ра ци ја ве сти о Бал ка ну су сво ди ле на 
бе ле шке на по сле дњ им стра ни ца ма из да ња, али су се ре дов но пра ће на 
де ша ва ња у ве зи ска дар ске кри зе. У фе бру а ру 1913. го ди не за бе ле же но 
је да је на пад Цр но го ра ца на бр до Та ра бош, ко ји тра је већ три да на, ре-
40 Serbs Begin March on Coveted Port, New-York Tribune, November 11, 1912, 2.
41 Question Whether Servia Shall or Shall Not Have Port on Adriatic Too Small for Europe to 

Fight Over, New-York Tribune, November 12, 1912, 2.
42 Scutari Close Pressed. Montenegrin King Refuses to Listen to Austria Hungary, New-York 

Tribune, November 15, 1912, 2.
43 A Montenegrin Success, New-York Tribune, November 18, 1912, 2; Fighting on the 

Adriatic, New-York Tribune, November 20, 1912, 8.
44  Shells Fall in Scutari; Albanian Flag Lowered, New-York Tribune, December 2, 1912, 3.
45 Balkan States Except Greece Sign Armistice, New-York Tribune, December 4, 1912, 1.
46 Peace Delegates Begin Their Sesions ToDay, New-York Tribune, December 16, 1912, 6.
47 What Montenegro Wants, New-York Tribune, January 8, 1913, 3.
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зул ти рао ве ли ким бро јем жр та ва, 2500 Цр но го ра ца и 4000 Осман ли ја.48 
Ме ђу тим, про це њ и ва ло се да би Ска дар мо гао да пот па ли фи тиљ но вог 
”Ве ли ког ра та”, јер Цр на Го ра не пре ста но апе лу је на Ру си ју, а Аустри-
ја се и да ље про ти ви њеној екс пан зи ји.49 На ста вак ска дар ске кри зе је 
ис пра ћен и у тек сту под на сло вом ”Аустри ја ула зи да спа си Ска дар”, 
при ли ком по кре та аустриј ских бро до ва ка Ска дру, што је пред ста вља-
ло ре ак ци ју на ду го трај но бом бар до ва ње од стра не цр но гор ске вој ске 
и по ку шај спре ча ва ња срп ских по ја ча ња ко ја су се упу ти ла из Со лу на 
ка Дра чу и Ска дру.50 У тек сту ”Не во ље са Цр ном пла ни ном” ко мен та-
тор Њујорк Три бју на је за кљу чио да је по сре ди очи глед на ин тер вен ци ја 
Аустро-Угар ске ко ја је на ре ди ла Цр ној Го ри на ко ји на чин би тре ба-
ло да по сту пи у слу ча ју Ска дра. ”Раз лог ова квог ме ша ња је очи гле дан. 
Аустри ја же ли по сва ку це ну да за тво ри Ср би ји пут ка Ја дра ну, и сто га 
ни је вољ на да до зво ли Цр ној Го ри да про ши ри те ри то ри ју ка ју гу, јер 
би на тај на чин био оси гу ран про лаз Ср би ји ка мо ру.”51 И Ва шинг тон 
Пост је у тек сту ”На ци је пред пу ца њ ем” на вео да ће Аустри ја по сла ти 
Цр ној Го ри ул ти ма тум да Ска дар мо ра би ти ал бан ски, али да је краљ 
Ни ко ла од лу чан у сво јим на ме ра ма: ”Или ћу се вра ти ти на Це ти ње као 
осва јач Ска дра или се уоп ште не ћу вра ти ти”.52 Из ве шта ји су се у слич-
ном то ну на ста вља ли и сле де ћих да на. ”Цр ној Го ри за пре ће но ул ти ма-
ту мом” је био текст лон дон ског до пи сни ка ко ји је ја вио да је Аустри ја 
по сла ла 6 ве ли ких но са ча, 14 тор пед них бро до ва и 3 бор бе не кр ста ри це 
спрем не да уни ште ма лу си лу. Краљ Ни ко ла је и да ље твр дио да њего-
ва вој ска бом бар ду је са мо вој не по са де у Ска дру, а не ци вил не ци ље ве. 
При ти сак Аустри је из вр ши ће и ба рон Гисл на Це ти њу ко ји ће пре да ти 
зах тев да Ска дар оста не ал бан ски.53 Аустриј ска де мон стра ци ја си ле над 
Цр ном Го ром иза за ва ла је не мир ши ром Евро пе, Фран цу ска и Не мач ка 
су пре пла вље не та ла си ма шо ви ни зма и ме ђу соб но су се оп ту жи ва ле за 
про во ка ци је, Ру си ја је вр ши ла мо би ли за ци ју на за пад ној гра ни ци, а у 
Бу гар ској је ти њ а ло не при ја тељ ство пре ма Грч кој и Ср би ји.54 Ва шинг
тон Пост је 29. мар та 1913. го ди не ја вио да је Ска дар по но во на пад нут 
и да ће ве ли ке си ле бло ки ра ти Цр ну Го ру.55

По из ве шта ју до пи сни ка Њујорк Три бју на са Це ти ња бло ка да лу-
ке Бар је от по че ла 5. апри ла ка да је осам стра них рат них бро до ва (3 
48 Battle Before Scutari, New-York Tribune, February 11, 1913, 5.
49 Outlook in Europe Again Grows Dark, New-York Tribune, February 16, 1913, 7.
50 Austria Steps in to Save Scutari, New-York Tribune, March 21, 1913, 3
51  Black Mountain Troubles, New-York Tribune, March 22, 1913, 8.
52 Nations Near Break, The washington Post, March 22, 1913, 3.
53 Montenegro Menaced with an Ultimatum, New-York Tribune, March 22, 1913, 3. 
54 Europe in the Throes of Another War Scare, New-York Tribune, March 22, 1913, 3.
55 Turks Flee in Panic, The washington Post, March 29, 1913, 9.
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аустриј ска, 2 ита ли јан ска и по је дан бри тан ски, не мач ки и фран цу ски) 
за тво ри ло при лаз лу ци.56 На на слов ној стра ни 7. апри ла је об ја вље на 
фо то гра фи ја кра ља Ни ко ле ко ји ”ис тра ја ва у на па ду на Ска дар” и ”од-
би ја да се пла ши”. У тек сту ”Бал кан ски са ве зни ци по др жа ва ју Цр ну 
Го ру; Пр ко си це лој Евро пи” да та је ма па Цр не Го ре и Ска дра ко ји је 
пред ста вљен као ”кост раз до ра”. ”Цр на Го ра има 28 ми ља оба ле, њена 
по вр ши на је дво стру ко ве ћа од Мен хет на и Лонг Ај лен да, а има око 250 
000 ста нов ни ка, што из но си око по ла Бронк са.”57

До пи сник Њујо рк Три бју на је 13. апри ла из ве стио да је ру ска де-
кла ра ци ја за слу жи ла за хвал ност чи та ве Евро пе и да је опа сност од ве-
ли ког ра та ствар про шло сти, па је чак и Беч за до во љан. ”Од ва жна ма ла 
Цр на Го ра, чи ја хо мер ска хра брост у су о ча ва њу с про ти вље њ ем чи та ве 
Евро пе иза зи ва ус хи ће не сим па ти је Фран цу ске, до би ће ма лу те ри то ри-
јал ну и фи нан сиј ску на док на ду за од ри ца ње од Ска дра, а спе ку ли ше 
се су мом од 6 ми ли о на до ла ра.”58 У из да њу од 24. апри ла у тек сту под 
на сло вом ”Си ле у ди ле ми услед па да Ска дра”, до пи сник из ла же си ту а-
ци ју на ста лу по сле па да Ска дра на кон 24-ча сов ног на па да. Пр ви по тез 
је на пра ви ла Аустри ја ко ја је за тра жи ла да си ле при мо ра ју Цр ну Го ру 
да се ева ку и ше са ал бан ске те ри то ри је или да јој пре да ман дат да то са-
ма спро ве де. Уз текст су об ја вље не фо то гра фи је кра ља Ни ко ле, прин ца 
Мир ка и Есад-па ше, ко ман дан та Ска дра. По ста вље но је пи та ње шта ће 
Евро па ура ди ти.59 

На кон па да Ска дра у цр но гор ске ру ке, из гле да ло је да је кри за на 
вр хун цу. Аме рич ка јав ност ста ла је на стра ну ма ле си ле. По ма ло иро-
нич ни ко мен тар Њујорк Три бју на од 27. апри ла гла сио је: ”Па ли Ска дар 
се чи ни Евро пи под јед на ко до сад ним про бле мом као и што је био Цр ној 
Го ри нео сво јен... За и ста је по ква рен и из о па чен по тез Цр не Го ре да за у-
зме Ска дар у отво ре ној и хе рој ској бор би про тив же ља Аустро-Угар ске. 
Али, шта је за Аустро-Угар ску би ло да при сво ји Бо сну и Хер це го ви ну 
про тив од ред би све ча ног уго во ра у ко ји је сту пи ла са оста лим си ла-
ма?... Али Аме ри кан ци по шту ју од ва жност и пре зи ру си ле џи је где год 
их при ме те, и са ове дис тан це и с ове не при стра сне тач ке гле ди шта не-
ма раз ло га што би се Цр на Го ра од ре кла на гра де ко ју је по ште но и хра-
бро осво ји ла...”60 Ме ђу тим, не ду го по том, на на слов ној стра ни њујор-
шког ли ста од 28. апри ла иза шао је текст ”Осва ја ње Ска дра је би ло на-
ме штаљ ка” у ком се ис ти че да је краљ Ни ко ла упо тре био адут и да је у 

56 Europe is again on Verge of War, New-York Tribune, April 6, 1913, 9.
57 Balkan Allies Back Montenegro; Defy all Europe, New-York Tribune, April 6, 1913, 1.
58 Russia`s Declaration Gratifies all Europe, New-York Tribune, April 13, 1913, 9.
59 Powers in Dilemma by Scutari`s Fall, New-York Tribune, April 24, 1913, 4.
60 The Problem of Scutari, New-York Tribune, April 27, 1913, 10.
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по сед Ска дра до шао до го во ром са ко ман дан том твр ђа ве Есад-па шом. 
Евро па се су о чи ла с но вим про бле мом јер се Есад-па ша про гла сио за 
кра ља Ал ба ни је, па су не ја сни да љи по те зи Аустри је.61

У ре дов ном спољ но по ли тич ком ко мен та ру Њујорк Три бју на под 
на сло вом ”Јо гу на сти Бал кан” на во ди се: ”Но ве ком пли ка ци је на ста ју 
днев но у бал кан ском ре ги о ну. Цр на Го ра пра ви не во ље си ла ма на де се-
так раз ли чи тих на чи на. Ср би ја, Бу гар ска и Грч ка су по че ле да се це њ-
ка ју око по де ле пле на...а са да се но ва не во ља по ја ви ла у Ал ба ни ји где 
жи во пи сни лик Есад-па ша при ла го дљи во и са жа ром игра сво ју уло гу 
оме та ча... По сто ји основ да се прет по ста ви да је ве ли ки део ове не во-
ље про из вод тај них ин три га ко је Тур ска зна та ко до бро да спро во ди”. 
За кљу чак ко мен та то ра је да би смрт на опа сност од ве ли ког ра та мо гла 
би ти из бег ну та та ко што ће бал кан ски про бле ми би ти пре пу ште ни на 
ре ша ва ње са мим бал кан ским на ро ди ма, уме сто што њима ма ни пу ли шу 
по хлеп не стра не си ле за сво је ин те ре се.62 Не ко ли ко да на ка сни је Три бју
нов спољ но по ли тич ки ко мен та тор је у тек сту ”Опрез на Це ти њу” на пи-
сао: ”Ру си ја је пре не ко ли ко го ди на сма тра ла и го во ри ла о Цр ној Го ри 
као о ”је ди ном при ја те љу у Евро пи”. При ја тељ ство Цр не Го ре има ло је 
вред ност за Ру си ју. Ме ђу тим, Ру си ја се ста ви ла ме ђу не при ја те ље Цр-
не Го ре и упо зо ри ла је да не мо же да је по др жи у зах те ву за њена пра ва 
про тив агре си је Аустро-Угар ске. Без су мње да би за Цр ну Го ру би ло 
ве ли чан стве но да сто ји про тив це ле Евро пе, али та ко ђе не су мњ и во је 
да то не би био оба зри ви па три о ти зам. Та бор ба би се мо гла за вр ши ти 
са мо на је дан на чин, што би то био и крај Цр не Го ре.” Ко мен та тор је 
са ве то вао да је за јед ну др жа ву бо ље да јој се оду зме рат ни плен ко ји је 
ле ги тим но осво ји ла, не го да пре ста не да по сто ји. Прем да су кру жи ле 
гла си не да би Аустро-Угар ска же ле ла да јој ма ла др жа ва и да ље пр ко си, 
ка ко би има ла по вод да је по ко ри, Њујорк Три бјун је сма трао да Цр ној 
Го ри тре ба ода ти по што ва ње и обез бе ди ти ком пен за ци ју за на гра ду ко је 
се од ри че.63

Је ди но је Ва шинг тон Пост у тек сту ”Мол бе за мир” пре нео на-
де ка ко би но ва вла да Вил со на и Бра ја на тре ба ло да се по на ша, кад се 
над Евро пом над нео облак ра та и тр ке у рат ним бро је ви ма. ”Од но вог 
пред сед ни ка САД по ти че му дри ја и пле ме ни ти ја ви зи ја по ли ти ке од оне 
ко ју по зна је Евро па. Са Бра ја ном на че лу спољ не по ли ти ке ра зум но је 
оче ки ва ти да ће Аме ри ка са ен ту зи ја змом са ра ђи ва ти са Ве ли ком Бри-
та ни јом ка ко би спа сла са му Евро пу.”64

61 Scutari`s Capture Was a PutUp Job, New-York Tribune, April 28, 1913, 1.
62 The Balky Balkans, New-York Tribune, May 3, 1913, 8.
63 Discretion at Cettinje, New-York Tribune, May 6, 1913, 8.
64 Pleas for Peace, The washington Post, March 10 1913, 6.; Вудро Вилсон (woodrow 
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Се ри ју на пи са о Цр ној Го ри Ва шинг тон Пост је на ста вио по чет-
ком ма ја 1913. тек стом ”Кри за на Бал ка ну због Аме ри ка на ца”, у ком 
се ка же да су хи ља де Цр но го ра ца ко ји жи ве у Аме ри ци от пло ви ли ка 
отаџ би ни ка да је из био рат са Осман ским цар ством. Ме ђу тим, ве ћи на 
њих се у Аме ри ци окре ну ла ка су пер и ор ном ре пу бли кан ском мо де лу, 
а ду го трај на оп са да Ска дра их је са мо уве ри ла да краљ Ни ко ла ни је 
спо со бан да пред во ди вој ску, те су те ду ге да не ис ко ри сти ли да ши ре 
ре пу бли кан ску про па ган ду и не за до вољ ство у вој сци. Лист сма тра да 
је краљ то га све стан и да ће због ве ли ког при ти ска си ла, а и због уну-
тра шњ их про бле ма аб ди ци ра ти и то у ко рист кра ља Пе тра. ”Краљ Ни-
ко ла ви ше не зах те ва гла ве Ту ра ка. За до во љан је њихо вим но се ви ма и 
уши ма, и кор пе ових ужа сних тро фе ја му се ша љу са фрон та као из раз 
ци ви ли за циј ског ни воа и мо рал ног про гре са Цр но го ра ца под њего вом 
вла да ви ном.”65

”Не ке цр ти це о упор ним Цр но гор ци ма; Вла дар иза зи ва чи та ву 
Евро пу на бор бу” је на слов тек ста у Ва шинг тон По сту, од 4. ма ја 1913. 
го ди не, пре ко це ле стра не. ”Не у стра шив, здрав и сна жан, иако у 72. го-
ди ни, хра бри ста ри мо нарх је од био да бу де од вра ћен од свог пла на. По-
сле бри љант не по бе де Цр но го ра ца, Франц Јо зеф је дао ул ти ма тум, ко ји 
је Ни ко ла од био као Ајакс му ње. Цр на Го ра је гру ба пла нин ска зе мља 
и има те ри то ри ју као по ла Њу Џер зи ја, а њени ста нов ни ци су ро ђе ни 
бор ци, ко ји не гу ју тра ди ци ју ра то ва ња. Чи ни се да је краљ Ни ко ла „мо-
зак“ ства ра ња Бал кан ског са ве за. Цр но гор ци при па да ју срп ској гра ни 
сло вен ске ра се.”66 Пост је пре нео из ја ву аме рич ког ам ба са до ра Џор џа 
Мо зе са67 да краљ Ни ко ла по зна је ско ро све у свом кра љев ству и мо же 
са сва ким да раз го ва ра; то је по сле дња па три јар хал но ор га ни зо ва на др-
жа ва, а краљ је екс трем но по пу ла ран. Цр на Го ра је је ди на од бал кан ских 
др жа ва ко ја се др жа ла про тив Ту ра ка 500 го ди на и ни је се пре да ла... 

wilson), председник САД 4. март 1913-4. март1921; Вилијам Џенингс Брајан (william 
Jennings Bryan), демократа, кандидат за председника САД у три наврата (1896, 1900, 
1908). Председник Вилсон га је именовао за државног секретара 1913-1916.

65 Crisis in Balkans Due to Americans, The washington Post, May 2 1913, 6.
66 Some Traits of the Sturdy Montenegrins; Ruler Challenges all Europe to Battle, The 

washington Post, May 4, 1913, 7.
67 Oд 1905. до1907. године Џон Б. Џексон је био изванредни посланик и опуномоћени 

министар САД у Књажевини Црној Гори. Боравио је у Атини, а на Цетиње је долазио 
по потреби своје дипломатске мисије. Од 1907. до1909. године изванредни посланик 
САД у Књажевини Црној Гори са седиштем на Цетињу, био је Ричмонд Пирсон 20. 
5.1908 – 29.6.1909.?Од 1909. до 1913. године изванредни посланик и опуномоћени 
министар САД у Књажевини и Краљевини Црној Гори, са седиштем на Цетињу био 
Џорџ Х Мозес, U.S. Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Montenegro 
31.5. 1910 – 30. 9. 1912.Године 1913. у истом својству дипломатску мисију САД у 
Краљевини Црној Гори вршио је Џејкоб Гоулд Шурман, 16 8.1912 – 18. 8. 1913 .
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Цр но гор ци ра ту ју пе ша ди јом, не ма ју ко њ и цу, оруж је им је по да рио цар 
Ру си је. Оми ље на раз би бри га је плес, тзв. оро. Вр ло су вред ни, ра де у 
по љу, пла ше се де мо на и вам пи ра. Цр но гор ци но се жи во пи сну оде ћу, 
цр ве ни ка пут са злат ним ве зом и цр ном ка пом. ”Цр но гор ци су ве ли ки 
пу ша чи, по себ но ци га ре та”, на ста вља Мо зес, ”мла ди ћи се ме ђу соб но 
ве зу ју оби ча јем да се за кли њу на веч но брат ство (по бра тим ство), ова 
ве за ко ја се по твр ђу је у цр кви, не мо же се до жи вот но пре ки ну ти...”68 

Ва шинг тон Пост је под на сло вом ”За вр ше на ска дар ска кри за” 
про ко мен та ри сао да је град пре дат ве ли ким си ла ма. Од до пи сни ка из 
Франк фур та пре у зео је вест да се оче ку је да краљ Ни ко ла уско ро аб ди-
ци ра.69 Ва шинг тон ски лист се у не ко ли ко тек сто ва ба вио лич но шћу кра-
ља Ни ко ле. У тек сту ”Краљ про да је тај не” од 11. ма ја 1913. твр ди ло се 
да ће у кра ље вим ме мо а ри ма би ти ја сно да се угле да на два др жав ни ка, 
На по ле о на и пред сед ни ка Ру звел та, ко га же ли да до стиг не у по ли ти ци. 
Сма трао је да се уз бел гиј ског кра ља Ле о пол да мо же убро ји ти у љу де 
ко ји су ро ђе ни да ра де ве ли ка де ла.70 Дру ги текст је Ва шинг тон Пост 
об ја вио 2. ју на 1913, ”Краљ убр зао рат за рад лич не ко ри сти”, у ком се 
на во ди: ”Нов ча ник Кра ља Ни ко ле од Цр не Го ре ни је у скла ду с њего вим 
схва та њ ем кра љев ске ве ли чи не”. На и ме, аутор тек ста је прет по ста вио 
да је до ра та до шло јер је дан од во де ћих па ри ских фи нан си је ра ни је 
хтео да ти за јам цр но гор ском вла да ру, већ је обе ћао да ће кра љу по кло-
ни ти 3 ми ли о на фра на ка, уко ли ко му 4 да на ра ни је ја ви та чан дан об ја ве 
ра та. Сто га је Ни ко ла по жу рио да об ја ви рат пре са ве зни ка, а за то вре ме 
је фран цу ски фи нан си јер за ра дио на бер зи.71 

Дру ги бал кан ски рат ни је иза звао ве ће ин те ре со ва ње аме рич ке 
штам пе. За бе ле же но је не ко ли ко су ко ба, а од го вор ност за рат је при пи-
са на бу гар ској стра ни. У спољ но по ли тич ком ко мен та ру Њујорк Три бју
на под на сло вом ”Срп ско - бу гар ски спор” ис ти че се да је до не ра зу ме-
ва ња до шло јер су знат но про ме њ е не окол но сти од мар та 1912. ко ди не, 
ка да је уго вор о са ве зу скло пљен. Та да се ни је оче ки ва ло да ће би ти 
фор ми ра на не за ви сна др жа ва Ал ба ни ја и да ће та те ри то ри ја би ти по де-
ље на. ”Са да, кад је Ср би ји за бра њ ен при ступ Ал ба ни ји, при род но је да 
тра жи на док на ду на дру гом ме сту и да не же ли да сва те ри то ри ја ко ју је 
осво ји ла од Ту ра ка бу де пре да та Бу гар ској... Еви дент но је да се већ тра-
ди ци о нал ни рат ни облак над Бал ка ном још увек ни је раз и шао.”72

68 Some Traits of the Sturdy Montenegrins; Ruler Challenges all Europe to Battle, The washi-
ngton Post, May 4, 1913, 7.

69 Scutari Crisis Ended, The washington Post, May 6, 1913, 3.
70 King Sells Secrets, The washington Post, May 11, 1913, 14.
71 King Hurried War for Personal Gain, The washington Post, June 2, 1913, 6.
72 The ServoBulgarian Dispute, New-York Tribune, May 28, 1913, 8.
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То ком Дру гог бал кан ског ра та Бу гар ска је по ку ша ла да из мо ли 
ин тер вен ци ју Сје ди њ е них Аме рич ких Др жа ва, али је до би ла од го вор 
да би ипак би ло нај бо ље да се из бег не фор мал ни зах тев. ”По ни же ње 
Бу гар ске” је ко мен тар Њујорк Три бју на од 10. ав гу ста, ко ји ка же да Бу-
гар ска мо же са мо са ма се бе да кри ви. Од 160 000 ква драт них ки ло ме та-
ра осво је них од Осман ског цар ства, Бу гар ска је же ле ла да узме 87 000, 
а да да Ср би ји 26 000, Грч кој 11 000 и Цр ној Го ри 7200. С дру ге стра не, 
Ср би ја и Грч ка су пред ла га ле да Бу гар ска узме 61 000, Ср би ја 36000, 
Грч ка 27 000 и Цр на Го ра 7000 ква драт них ки ло ме та ра. ”То би и да ље 
био ла вов ски плен за Бу гар ску, прем да је Ср би ја у ра ту осво ји ла бар 
1000 ква драт них ки ло ме та ра ви ше од Бу гар ске.”73

По за вр шет ку ра то ва, пре ла зи се на ве дри је те ме, кул ту ру и мо ду. 
”Дра ма кра ља Ни ко ле” је на слов тек ста у ком се на во ди да је ”Бал кан ска 
ца ри ца”, ду го на ја вљи ва на дра ма кра ља Ни ко ле, пре ве де на на ен гле ски. 
Суд кри ти ке је био оштар - тон дра ме се чи нио су ви ше па три от ски, на 
ни воу по ли тич ких но вин ских чла на ка и без ”пра ве драм ске за слу ге.74

У пр вим го ди на ма XX ве ка оце не аме рич ке штам пе о вла да ри ма 
Ср би је и Цр не Го ре ни су би ли пре те ра но по зи тив не. Што се Ср би је 
ти че, ло ши ко мен та ри су би ли упу ће ни кра љу Пе тру због на чи на до-
ла ска на пре сто. Ни на пи си о кне зу Ни ко ли не мо гу се ока рак те ри са ти 
као по зи тив ни, а ве ро ват но су би ли про из вод ути ца ја број не цр но гор ске 
еми гра ци је. Ме ђу тим, Бал кан ски ра то ви су до не ли про ме ну ат мос фе ре 
у аме рич кој јав но сти и ра сту ћу на кло ност пре ма на ци о нал ним др жа ва-
ма на Бал ка ну. Аме рич ка јав ност је би ла при лич но де таљ но оба ве ште на 
о рат ним опе ра ци ја ма ко је је во ди ла Цр на Го ра у Бал кан ским ра то ви ма. 
Ја сне су и сим па ти је пре ма на ци о нал ним по кре ти ма бал кан ских др жа-
ва, по себ но по ка за не то ком ска дар ске кри зе, као и од ре ђе на до за по до-
зре ња пре ма ”ста рим” мо нар хи ја ма, Аустро-Угар ској и Осман ско цар-
ство. Бал кан ски ра то ви су, као очи глед на при пре ма ве ли ког европ ског 
су ко ба, опре де ли ли Сје ди њ е не Аме рич ке Др жа ве да се за ин те ре су ју и 
за бал кан ске про бле ме. То ин те ре со ва ње ће се ис по љи ти у ве ћем об ли-
ку у Пр вом свет ском ра ту, кроз по ли ти ку пре сед ни ка Ву дроа Вил со на 
и ак тив но уче шће у об ли ко ва њу но ве ма пе Евро пе на ми ров ној кон фе-
рен ци ји у Вер са ју.

73 The Humilation of Bulgaria, New-York Tribune, August 10, 1913, 8.
74 Before the Footlights &Behind the Scenes, New-York Tribune, September 21, 1913, 7.
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Biljana VUčETIć

THE UNITED STATES’ PUBLIC ATTITUDES ON MONTENEGRO 
IN THE BALKAN wARS 1912-1913

Sum mary

The Bal kan wars 1912-1913 ha ve bro ught the chan ge in Ame ri can pu blic 
opi nion con si de ring gro wing sympat hi es to wards Bal kan pe o ple. At the beg gi ning 
of XX cen tury Ame ri can new spa pers had no spe cial in te rest in Bal kan af fa irs. Mo-
re o ver, the re ports on Ser bia and Mon te ne gro cre a ted the ima ge which co uld not be 
de scri bed as po si ti ve one. Most of the ar tic les con si de ring Bal kan sta tes we re ta ken 
over from Euro pean press, which con dem ned Ser bian king Peter`s ac ces sion to the 
thro ne. Al so, many in for ma tion in Ame ri can press we re pro vi ded by Mon te ne grin 
im mi grants, who ten ded to de fa me king Ni co las of Mon te ne gro. The se ri es of events 
on the world sta ge in the first de ca de of XX cen tury slowly be gan to chan ge the ame-
ri can per spec ti ve, which cul mi na ted with the events in 1912. The new spa pers sha red 
de ta i led in for ma tion on mi li tary cam pa igns, par ti cu larly du ring the si e ge of Scu ta ri. 
In many ar tic les ap pe a red su spi cion for the in ten ti ons of so cal led Old mo nar chi es, 
Austria Hun gary and the Ot to man Em pi re. It was ob vi o us that soon ti me is co ming 
for a big Euro pean stri fe, and that the USA sho uld ta ke in te rest in Euro pean pro-
blems, prin ci pally for the cur rent one in the Bal kans. Ame ri can pu blic opi nion sup-
por ted na ti o nal mo ve ments of Bal kan pe o ples. This kind of at ti tu de re ma i ned du ring 
the wwI, ha ving its pe ak in the po licy of pre si dent wo o drow wil son and his in flu-
en ce on the dra wing of the new map of Euro pe at the Ver sa il le Con fe ren ce in 1919. 
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ABSTRACT: The pa per de als with the re la ti ons bet we en USA and 
Mon te ne gro from the ir of fi cial di plo ma tic esta blis hing, but mostly fo cu ses 
on the pe riod of the First World War. At its end, when the Gre at Po wers ha ve 
been de ci ding upon the fu tu re Euro pean po li ti cal map, Mon te ne grin re pre
sen ta ti ves ha ve pur sued an ef fort to in flu en ce an Ame ri can po si tion to wards 
sol ving the Mon te ne grin qu e sti ons ac cor ding to in te rests of its Go vern ment 
in exi le. This shortter med in te rest, which the USA has dis played for Mon te
ne gro, cor re spon ded with the pha se of gre a ter at ten tion that this Po wer has 
paid to the Euro pean af fa irs.

 
KEY wORDS: USA, Mon te ne gro, Gre at Po wers, di plo ma tic re la ti

ons, First World War.

 Од но си Цр не Го ре и САД бит но су се раз ли ко ва ли од од но са с 
дру гим ве ли ким си ла ма. САД су би ле је ди на ве ли ка свјет ска си ла ко ја 
по ста је крат ко трај но дио европ ске по ли ти ке тек то ком Пр вог свјет ског 
ра та и чи је ин те ре со ва ње за Бал кан, па са мим тим и Цр ну Го ру, ни је 
би ло ин те ре сно ве за но. Од но сно, са ста но ви шта оп штих од но са и ди-
пло мат ских ре а ла ци ја мо гло би се ре ћи да су Цр но гор ци при је от кри-
ли Аме ри ку , не го што је Аме ри ка от кри ла Цр ну Го ру као јед ну ма лу 
европ ску др жа ву за ко ју се за ни ма ла тек на ни воу ди пло мат ских прин-
ци па. И то за ни ма ње би ло је нај ин те зив ни је упра во он да , ка да су САД, 
ушав ши у пр ви свјет ски рат, јед но ври је ме га ји ле ам би ци ју да сви јет 
уре де на прин ци пи ма ко ји би ду го роч ни је га ран то ва ли мир. Исто риј ске 
окол но сти су би ле та кве да се то де ша ва ло у вре ме ну ка да је не ста ја ла 
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Цр на Го ра као са мо стал на др жа ва и на ста ја ла но ва свјет ска си ла, ко ја 
ће по себ но у XX ви је ку по ста ти и зна ча јан фак тор и европ ске по ли ти ке. 

САД су по сли је гра ђан ског ра та (1861-1865) има ле нај бр жи ин-
ду стриј ски раст на сви је ту. Ко ри сте ћи по год но сти бо га тог по љо при-
вред ног зе мљи шта, огром них ре зер ви си ро ви на, стал ног де мо граф ског 
при ли ва, не до ста так дру штве них и ге о граф ских огра ни че ња, као и чи-
њ е ни цу од су ства зна чај ни је спо љње опа сно сти, САД су се до по чет ка 
Пр вог свјет ског ра та раз ви ле у пр ву ин ду стриј ску си лу сви је та. Њен 
пре о бра жај из ве ден за ди вљу ју ћом бр зи ном, уз стал ни раз вој мо дер них 
тех но ло ги ја (же ље зни це, пар не ма ши не, опре ма за руд ни ке) омо гу ћио 
је при лив ми ли о на усе ље ни ка ко ји су умно жа ва ли њену про дук тив ну 
сна гу. Ви со ка про дук тив ност по стиг ну та у по љо при вре ди и дру гим 
ин ду стриј ским гра на ма, уз стал но сма њ и ва ње ци је на пре во за, омо гу-
ћи ли су аме рич ким про из во ди ма (пше ни ца, ку ку руз, го ве ди на и дру ги 
про из во ди) да ци је ном бу ду из у зет но кон ку рет ни у Евро пи. Уз то, САД 
су уочи Пр вог свјет ског ра та про из во ди ле ви ше угља не го Бри та ни ја 
и Њемач ка за јед но, си ро вог гво жђа ви ше не го Њемач ка, Бри та ни ја и 
Фран цу ска за јед но, док је про из во дња че ли ка би ла ско ро јед на ка про-
из во дњи у Њемач кој, Бри та ни ји, Ру си ји и Фран цу ској за јед но. САД су 
би ли нај ве ћи про из во ђач наф те и нај ве ћи по тро шач ба кра на сви је ту. 
САД су про из во ди ле и по сје до ва ле ви ше мо тор них во зи ла од чи та вог 
остат ка сви је та. По раст аме рич ке ин ду стриј ске мо ћи и пре ко мор ске тр-
го ви не усло вио је по ла га ни из ла зак ове си ле из изо ла ци о ни зма у по-
чет ку ве за ног за кон тро лу за пад не хе мис фе ре и њен ула зак у си стем 
ве ли ких си ла, ко јем је при па да ла по еко ном ској и при вред ној сна зи , 
али не и по ди пло мат ском ан га жма ну и пар ти ци па ци ји у ре ша ва њу гло-
бал них пи та ња. По сли је спо ра са Бри та ни јом око гра ни ца Ве не цу е ле 
1895. го ди не, су ко ба са Шпа ни јом око ку бан ског пи та ња 1899, при пре-
ме рат не фло те у Ка ри би ма 1902-1903 ко ја је усли је ди ла по сли је њемач-
ке ак ци је про тив Ве не цу е ле, САД су ја сно по ка зи ва ле да се сма тра ју го-
спо да ри ма за пад не хе мис фе ре. Им пе ри ја ли стич ке ам би ци је САД би ле 
су по чет ком XX ви је ка усмје ре не пре ма Мек сич ком за ли ву, Ка рип ском 
мо ру и Ју жној Аме ри ци, пре ма Ти хом оке а ну и Ки ни, у же љи да обез-
би је де тр жи шта за сво је про из во де. По што су од 1903-1913. успје шно 
окон ча ле ра до ве на про ко па ва њу Па нам ског ка на ла (зва нич но пу штен 
у рад у ав гу сту 1914), чи ме је зна чај но скра ћен пут из ме ђу Атлант ског 
и Ти хог оке а на, САД су се по бри ну ле да ста ве под сво ју кон тро лу овај 
стра те шки пра вац. На и ме, 1903. го ди не Па на ма је, на под сти цај САД, 
про гла си ла не за ви сност, одва ја ју ћи се од Ко лум би је. Исте го ди не пот-
пи сан је спо ра зум из ме ђу САД и Па на ме по ко јем се зо на ка на ла усту па 
САД, ко је га ка сни је по по тре би пре тва ра ју у вој ни обје кат , као што 
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је био слу чај у оба свјет ска ра та. Из на ве де ног се ја сно за кљу чу је, да 
су ди пло мат ски ути ца ји САД би ли пре вас ход но окре ну ти пре ма за пад-
ној хе мис фе ри, сход но ду го ва же ћој Мон ро о вој док три ни, на зва ној по 
исто и ме ном аме рич ком пред сјед ни ку ко ји је кра јем 1823. го ди не обје-
ло да нио прин ци пе ко ји су зна чи ли од би ја ње би ло ка квог про ши ре ња 
европ ске вла сти у Сје вер ној и Ју жној Аме ри ци. Исто вре ме но је то зна-
чи ло и аме рич ки изо ла ци о ни зам у од но су на европ ска пи та ња, од но-
сно не ми је ша ње у ме ђу на род на зби ва ња из ван за пад не хе мис фе ре. Та ко 
су САД кра јем XIX и по чет ком XX ви је ка по ста ле ве ли ка си ла, али са 
ста но ви шта европ ске по дје ле ин те ре сних сфе ра још уви јек ни је су би ле 
дио си сте ма ве ли ких си ла. 

Ме ђу тим, то ни је зна чи ло да Евро пља не не за ни ма Аме ри ка. По-
себ но обич не љу де ко ји су у ми ли о ни ма хр ли ли ка САД на пу ту за за ра-
дом. Са мо из ме ђу 1890. и 1921. го ди не у САД се усе ли ло 19 ми ли о на љу-
ди. Нај ве ћи број усе ље ни ка је био из Ита ли је, Ру си је, Пољ ске и зе ма ља 
Бал ка на. Ме ђу њима је био и ве ли ки број Цр но гора ца. Цр но гор ци су у 
по тра зи за за ра дом сти за ли до Ве не ци је , Аустри је, Ца ри гра да , Су ец ког 
ка на ла па и остат ка сви је та. И при је 1878. го ди не по ми њу се Цр но гор ци 
ко ји су ра ди ли у руд ни ци ма зла та у Ка ли фор ни ји и Лу и зи ја ни. Нај ве ћи 
број Цр но го ра ца је до ла зио у САД због пре за ду же но сти и си ро ма штва. 
Ра чу на се да је из ме ђу 1903. и 1908. го ди не на рад у Аме ри ку оти шло 
око 25000 Цр но го ра ца, што је чи ни ло по ло ви ну рад не сна ге или око 10% 
ста нов ни штва. Углав ном су то би ли рад но нај спо соб ни ји мла ди ћи из ме-
ђу 16- 25 го ди на ста ро сти. Њима су се од кра ја 1906. го ди не по че ли при-
кљу чи ва ти же не и ђе ца, што је већ био знак трај ног исе ља ва ња. На пут у 
САД се од ла зи ло бро до ви ма од Тр ста до Њујор ка и пут је тра јао од 18-20 
да на. Вре ме ном су се у тра га њу за за ра дом на се ли ли у ско ро свим кра је-
ви ма САД и по че ли да фор ми ра ју исе ље нич ка дру штва. Пр во исе ље нич-
ко „Срп скоцр но гор ско до бро твор но и ли те рар но дру штво” осно ва но 
је 1890. го ди не у Сан Фран ци ску, да би 1905. ово дру штво бро ја ло 316 
чла но ва и има ло свој огра нак у Чи ка гу. Слич на дру штва осни ва на су 
ка сни је у Мон та ни (1899), Пистсбур гу (1901), Њу Мек си ку (1903), Лед 
Си ти ју (Да ко та), Чи ка го и мно гим дру гим ве ћим цен три ма. У Њујор ку 
је 1905. го ди не осно ван Срп ско- цр но гор ски са вез ко ји је об је ди њ а вао 
ви ше дру шта ва и бро јао пре ко 1500 чла но ва 1907. го ди не. 

Услед не по сто ја ња ди пло мат ских од но са из ме ђу Цр не Го ре и 
САД, Цр но гор ци на ра ду у Аме ри ци ни је су ду го ужи ва ли ди пло мат ску 
за шти ту сво је др жа ве. Од 1903. го ди не Цр но гор ци су се обра ћа ли за за-
шти ту ру ском кон зу лу у Сан Фран ци ску. Тек кра јем 1905. го ди не ру ска 
вла да је да ла и зва нич ну са гла сност да њени кон зу ли шти те и ин те ре се 
Цр но го ра ца у Сје вер ној и Ју жној Аме ри ци. Исте го ди не САД су за из-
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ван ред ног по сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра при цр но гор ском дво ру 
на Це ти њу име но ва ли Џо на Џек со на, свог ди пло мат ског пред став ни ка у 
Ати ни. Аме рич ки пред став ник Џон Џек сон је 30. ок то бра 1905. пре дао 
цр но гор ском кра љу Ни ко ли сво ја акре ди тив на пи сма, и тај дан се узи-
ма као зва ни чан да тум ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са САД и Цр-
не Го ре. Од та да, па до зва нич ног рас ки да ди пло мат ских од но са 1921. 
го ди не од но си Цр не Го ре и САД су има ле и зва нич ну, про то ко лар ну и 
ди пло мат ску осно ву и углав ном се кре та ли у окви ру на по ра цр но гор ске 
стра не да ве ли ку свјет ску пре ко мор ску си лу за ин те ре су је за сво ју пер-
спек ти ву и бу дућ ност. Сје ди ште аме рич ког по слан ства на Це ти њу на ла-
зи ло се у хо те лу „Ло кан да „ ко ји је био по диг нут 1864.го ди не. Хо тел је 
сру шен по сли је зе мљо тре са 1979.го ди не. Пр ва пр о то ко лар на раз мје на 
пи са ма на нај ви шем др жав ном ни воу за би ље же на је 1910. го ди не, ка да 
је Цр на Го ра уз диг ну та на ни во кра ље ви не, а краљ Ни ко ла сла вио пе де-
се то го ди шњ и цу сво је вла да ви не. Тим по во дом упри ли че на је све ча ност 
кру ни са ња кра ља Ни ко ле на Це ти њу и по ред мно го број них че стит ки, 
при сти гла је и она од аме рич ког пред сјед ни ка Ви ли је ма Ха ур да Таф та, 
ко ју је уру чио та да шњи аме рич ки ди пло ма та на Це ти њу Џорџ Мо зес. 
Ина че, до 1918. го ди не по сло ве ди пло мат ских пред став ни ка САД у Цр-
ној Го ри су оба вља ли по ред већ по ми њ а ног Џо на Бри кер хоф Џек со на, 
ко ји је ту функ ци ју оба вљао из ме ђу 1905 – 1908. бо ра ве ћи у Ати ни и 
по по тре би сво јих ди пло мат ских ми си ја до ла зио на Це ти ње. У то ври-
је ме су у аме рич кој Ле га ци ји на Це ти њу, по сло ве се кре та ра оба вља ли 
Чарлс С.Вил сон, па по том Стан тон Сикл. То ком 1908-1909 из ван ред ни 
по сла ник САД у Цр ној Го ри је био Ри шмон Пир сон, док је по сло ве се-
кре та ра ле га ци је оба вљао Ир вин Лан глен, док је од 1909-1913. го ди не 
из ван ред ни по сла ник и опу но мо ће ни ми ни стар САД у Цр ној Го ри са 
сје ди штем на Це ти њу био, по ми њ а ни Џорџ Мо зес. По сло ве се кре та ра 
аме рич ке Ле га ци је оба вљао је О. Де Би ли је, ко ји је на сли је дио Ир ви на 
Лан гле на 1911. го ди не. Мо зе са је на сли је дио 1913. го ди не Г. Шур ман, 
а ово га од 1913-1915. го ди не Џорџ Фред Ви ли јамс ко ји је стал но бо ра-
вио у Ати ни и по по тре би до ла зио у Цр ну Го ру. По сли је ка пи ту ла ци је 
Цр не Го ре по чет ком 1916. го ди не и од ла ска дво ра и вла де у Фран цу ску, 
од но си из ме ђу Цр не Го ре и САД су одр жа ва ни по сред ством аме рич ког 
ам ба са до ра у Па ри зу Греј вса Шар па. У то ври је ме САД по ста ју и зна ча-
јан су бјект ин те ре со ва ња цр но гор ске зва нич не по ли ти ке у по ку ша ју ин-
вол ви ра ња ове свјет ске си ле у за мр ше ни чвор цр но гор ског пи та ња при 
кра ју Пр вог свјет ског ра та. На и ме, тек ула зак САД у рат 1917. го ди не 
на стра ни Ан тан те до нио је том бло ку пре власт у ма те ри ја лу и људ ству 
и пре суд но ути цао на ис ход ра та. САД су у по чет ку ра та би ле за др жа ле 
не у тра лан став.
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Ка ко је рат од ми цао по ста ја ло је ја сни је да је та ква да ља аме рич ка 
по зи ци ја по ста ла нео др жи ва, тим при је што су Бри та ни ја, Фран цу ска 
и Ру си ја ду го ва ле САД огром не су ме за рат не ли фе ра ци је, док су њене 
по мор ске ко му ни ка ци је би ва ле све угро же ни је њемач ким по та па њ ем 
аме рич ких бро до ва. Уз то, дио ста нов ни ка САД, по ри је клом из зе ма-
ља чла ни ца Ан тан те, као до бро вољ ци ма сов но су од ла зи ли на ра ти шта, 
док је то гра ђа ни ма њемач ког по ри је кла би ло оне мо гу ће но од стра не 
зва нич них аме рич ких вла сти. Та ко ће ин те ре си по ко ји ма су САД би ле 
глав ни кре ди то ри си ла Ан тан те, а ове опет глав ни кре ди то ри Ср би је и 
Цр не Го ре, зна чај но опре дје љи ва ти од но се ве ли ких си ла пре ма Бал ка-
ну и Цр ној Го ри уоп ште. Фор мал ну об ја ву ра та Њемач кој пот пи сао је 
аме рич ки пред сјед ник Ву дро Вил сон 6. апри ла 1917. го ди не, та ко да ће 
до кра ја ра та пре ко два ми ли о на аме рич ких вој ни ка би ти пре ве зе но на 
европ ска ра ти шта (углав ном у Фран цу ску). САД су и фор мал но по ста ле 
дио европ ске по ли ти ке и стра на за ин те ре со ва на за ко нач на ис ход, до та-
да, нај ве ћег свјет ског су ко ба у исто ри ји и из глед сви је та по сли је ра та. У 
том сми слу, аме рич ки пред сјед ник Ву дро Вил сон је већ 8. ја ну а ра 1918. 
го ди не из нио пред аме рич ким се на том основ за ус по ста вље ње пра вед-
ног ми ра, по знат као Вил со но вих 14. та ча ка. Вил сон се за ла гао за од у-
ста ја ње од скла па ња тај них ме ђу на род них спо ра зу ма, сло бод ну пло вид-
бу мо ри ма, укла њ а ње ца рин ских ба ри је ра из ме ђу зе ма ља, сма њ е ње на-
о ру жа ња и при ла го ђа ва ња ко ло ни јал них пре тен зи ја ин те ре си ма на ро да. 
За ла гао се и за обез бје ђе ње са мо у пра ве и не сме та ног при вред ног раз во-
ја европ ских зе ма ља. За та да шњу по зи ци ју Цр не Го ре по себ но зна че ње 
су има ле 11 и 14 тач ка. У је да на е стој тач ки Вил сон је пред ви ђао ре ста-
у ра ци ју Ру му ни је, Ср би је и Цр не Го ре, обез бје ђи ва ње Ср би ји из ла за 
на мо ре. Од но си ме ђу бал кан ским др жа ва ма мо ра ју би ти уре ђе ни на 
при ја тељ ској осно ви, у гра ни ца ма од ре ђе ним исто ри јом. Тим др жа ва ма 
би се да ла ме ђу на род на га ран ци ја ко ја ће им обез би је ди ти по ли тич ку и 
еко ном ску не за ви сност, као и цје ло куп ност њихо ве те ри то ри је; док је у 
14 тач ки Вил со но вог ми ров ног пла на би ло пред ви ђе но ус по ста вља ње 
јед ног ме ђу на род ног удру же ња ко је би” и ве ли ким и ма лим др жа ва ма 
омо гу ћи ло уза јам не га ран ци је у ве зи са по ли тич ком не за ви сносшћу и 
те ри то ри јал ним ин те гри те том „. У за вр шни ци ра та, њемач ка вла да је 
за тра жи ла пре го во ре о ми ру на осно ву Вил со но вих Че тр на ест та ча ка 
и на осно ву њих је 11. но вем бра 1918. го ди не ус по ста вље но при мир је.

У за вр шни ци пр вог свјет ског ра та цр но гор ски двор и вла да на-
шав ши се на те ри то ри ји са ве зни ка Фран цу ске ко ја јој је би ла из ра зи то 
не на кло њ е на, фак тич ки изо ло ва на и оне мо гу ће на у сва кој ак тив но сти 
ко ја ни је би ла са гла сна ста во ви ма зва нич не Ср би је иза ко јих је ста ја-
ла ова ве ли ка си ла, по ку ша ва ла је да сво ју по зи ци ју ди пло мат ске изо-
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ла ци је пре мо сти тра же њ ем са ве зни ка у САД. У том сми слу Цр на Го-
ра је по ку шава ла још од по чет ка ра та да по диг не на ви ши ни во, сво је 
ди пло мат ско пред став ни штво у САД. На и ме, с про ље ћа 1916. го ди не 
за цр но гор ског кон зу ла у САД је био по ста вљен бро до вла сник и ка-
пе тан Ан то Се фе ро вић, ко ји је био исто вре ме но и цр но гор ски кон зул 
у Ка на ди. Већ од сре ди не 1916. го ди не за по че та је ди пло мат ска бор ба 
за отва ра њ ем цр но гор ског по слан ства у Ва шинг то ну, ко ја је до би ла на 
ин тен зи те ту 1917. го ди не, у ври је ме ка да је ср би јан ска вла да Крф ском 
де кла ра ци јом ја сно на го ви је сти ла бу ду ћу суд би ну Цр не Го ре. По сли је 
те шке и ду ге ди пло мат ске бор бе и оп струк ци је од стра не, при је све га 
Ср би је и Фран цу ске, Цр на Го ра је успје ла да ус по ста ви сво је ди пло-
мат ско пред став ни штво тек 1. ав гу ста 1918. го ди не. У ме ђу вре ме ну, на 
пи та њу отва ра ња ди пло мат ског пред став ни штва у Ва шинг то ну 1916-
1918. го ди не пре ла ма ло се раз ли чи то ви ђе ње бу ду ће суд би не Цр не Го-
ре од стра не ве ли ких си ла. Ани ми ра ње аме рич ке јав но сти по сред ством 
углед ног „Њујорк Тај мса” од стра не кра ља Ни ко ле мар та 1917. го ди не 
ка да је у ин тер вјуу овом углед ном ли сту по ред оста лог на вео „да ће 
мо ја зе мља убр зо опет по ди ћи као Др жа ва и да ће се у њој по но во би
ти ус по ства ље на она иста Сло бо да и Не за ви сност, ка ква бје ше она 
ко ју су ђе до ви ми за пет сто го ди на ју нач ки бра ни ли”, би ло је су прот но 
на сто ја њ и ма зва нич не Ср би је ко ја је већ би ла од лу чи ла да офи ци јел ну 
Цр ну Го ру (двор и вла ду) ис кљу чи из про це са ства ра ња ју го сло вен ске 
др жа ве. За то је тра же ње Ев ге ни ја По по ви ћа, пред сјед ни ка цр но гор ске 
вла де у ег зи лу, ко ји је у ју лу 1917. го ди не по сје тио у Па ри зу аме рич ког 
ам ба са до ра у Фран цу ској Греј вса Шар па, да се отво ри по слан ство у Ва-
шинк то ну би ло и мо ти ви са но стра хом „за бу дућ ност Цр не Го ре због 
пре тје ра них ам би ци ја Ср би је”. Цр но гор ску ак ци ју у отва ра њу по слан-
ства су по др жа ли вла да и двор кра ље ви не Ита ли је, са ве знич ке др жа ве 
ко ја је ушла у рат на стра ни си ла Ан тан те 1915. го ди не. Зва нич на но та 
од стра не цр но гор ске вла де је аме рич кој стра ни до ста вље на 22. ав гу ста 
1917. го ди не по сред ством аме рич ког ам ба са до ра у Па ри зу и уз ин си-
сти ра ње ита ли јан ског ам ба са до ра у САД Ди Че ле реа, ко на чан од го вор 
је сти гао 8. ок то бра исте го ди не ка да је од стра не аме рич ке ад ми ни-
стра ци је из Ва шинг то на ам ба са дор у Фран цу ској био оба ви је штен да 
је вла да САД по сли је раз ма тра ња за хтје ва Цр не Го ре од лу чи ла да при-
ми њеног акре ди то ва ног по сла ни ка. Ти ме је фор ма лан при ста нак САД 
тре бао да јед но зна чај но пи та ње све де на про то ко лар ну ре а ли за ци ју. 
Ме ђу тим, ка да је из гле да ло да ће отва ра ње по слан ства у Ва шинг то ну 
по ста ти из вје сна ствар, по кре ну та је но ва кам па ња про тив Цр не Го ре. 
По што је за по сла ни ка Цр не Го ре био пред ло жен Пе тар Пла ме нац, бив-
ши ми ни стар ино стра них дје ла Цр не Го ре и пред сјед ник цр но гор ске 
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на род не скуп шти не, из вр шен је при ти сак на аме рич ку ад ми ни стра ци-
ју да не при хва ти њего во име но ва ње и про ми је ни сво ју од лу ку. Раз лог 
то ме је би ла на вод на Пла мен че ва уло га у за у зи ма њу Ска дра 1915. го-
ди не про тив во ље оста лих са ве зни ка, без об зи ра што се по ка за ло да је 
упра во ова ак ци ја Цр не Го ре омо гу ћи ла по вла че ње ср би јан ске вој ске 
пре ко Ал ба ни је. Су шти на је би ла оне мо гу ћи ти Цр ној Го ри у за вр шни-
ци ра та ши ре ње сво је ди пло мат ске мре же и ути ца ја, што је фор мал но 
прав да но не до ста ком фи на сиј ских сред ста ва. Ср би јан ски по сла ник у 
Ва шинг то ну Љу бо мир Ми ха и ло вић је 9. ок то бра 1917. го ди не од ср би-
јан ског по сла ни ка у Па ри зу Ми лен ка Ве сни ћа до био по ру ку да у ве зи 
са тра же ним агре ма ном за Пе тра Пла мен ца, учи ни све ка ко би се оне-
мо гу ћи ло њего во из да ва ње на ма ко ји на чин. Пред сјед ник ср би јан ске 
вла де Ни ко ла Па шић је дан ка сни је упу тио и кон крет не ин трук ци је: 
„По хи тај да при је не го што до би је агре ман иза ђе у срп ским и дру гим 
но ви на ма његов жи во то пис и као при ват ног чо вје ка и као по ли ти ча
ра. Ра ди те свим си ла ма да му се агре ман на из да ни ка ко „. Сли је де ћи 
при мље на упу ства , ср би јан ски по сла ник је по слао 21. X 1917. го ди не 
пи смо по моћ ни ку аме рич ког др жав ног се кре та ра, Ви ли ја му Фи лип су 
са оп ши р ним ме мо ран ду мом у ко јем се про тет сво ва но про тив на мје ре 
аме рич ке вла де да при ми по сла ни ка Цр не Го ре. И по ред сна жног ди-
пло мат ског при ти ска Ср би је, Фран цу ске, па и Ве ли ке Бри та ни је, сва ке 
из сво јих раз ло га про тив име но ва ња Пла мен ца, САД ни је су од у ста ле 
од на мје ре да одо бре отва ра ње по слан ства Цр ној Го ри. Али су од би ле 
да из да ју агре ман за Пе тра Пла мен ца. Од лу ку о то ме цр но гор ској стра-
ни у Не јиу је са оп штио Грејв Шарп, аме рич ки ам ба са дор у Па ри зу, и 
она је иза зва ла не за до вољ ство код кра ља и вла де ко ји су је при пи си ва ли 
„ра ду ср би јан ских аге на та „. Та ко ће ко нач но отва ра ње по слан ства би-
ти по но во од ло же но све до дру ге по ло ви не 1918. го ди не. У ме ђу вре ме-
ну је краљ Ни ко ла ус по ста вио и ди рект ну ко му ни ка ци ју са аме рич ким 
предјсед ни ком Ву дро ом Вил со ном. Че сти та ју ћи му го ди шњ и цу ула ска 
САД у рат 7/20. апри ла 1918. го ди не упу тио је те ле грам у ко јем је из-
ра зио по што ва ње и оду ше вље ње за на по ре САД у ра ту. Вил сон му је 
од го во рио 13. апри ла 1918. го ди не на гла сив ши по ред оста лог ин те рес 
аме рич ког на ро да за суд би ну на ро да Цр не Го ре за чи ју је бор бу и аспи-
ра ци је уви јек имао ис кре не сим па ти је. Краљ Ни ко ла је по но во пи сао 
Вил со ну ју ла 1918. го ди не по во дом Да на не за ви сно сти САД че сти та ју-
ћи му овај пра зник са увје ре њ ем да ће се до че ка ти три јумф сло бо де и 
спа се ња ка ко ве ли ких та ко и ма лих др жа ва. У свом од го во ру од 4. ју ла 
1918. го ди не аме рич ки пред сјед ник је по ред оста лог по ру чио : „Увје рен 
да ва ше Ве ли чан ство и бла го род ни и ју нач ки на род Цр не Го ре не ће би
ти по тла чен, не го да ће вје ро ва ти да су Сје ди њ е не Др жа ве од луч не да 
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ви де да ће, ко нач ном по бје дом ко ја ће до ћи, би ти оси гу ран и при знат 
ин те гри тет и пра во Цр не Го ре „.

Ме ђу тим, раз мје на по ру ка кур то а зног са др жа ја, ни је још уви јек 
би ло исто што и днев на ко му ни ка ци ја по сред ством овла шће них пред-
став ни ка. 

По сли је из вје сног ко ле ба ња по во дом кан ди до ва ња но вог име на 
за по сла ни ка у Ва шинг то ну, ка да се по ми њ а ло и име Фи ли па До бре-
чи ћа, бра та бар ског над би ску па Ни ко ле, ко нач но је од лу че но да за то 
мје сто бу де пред ло жен др Ан то Гво зде но вић. Та кав за хтјев је про сли-
је ђен Ва шинг то ну и аме рич кој вла ди 22. апри ла 1918. го ди не. Бор ба 
око отва ра ња цр но гор ског по слан ства и пер ма нет на оп струк ци ја, при је 
све га од стра не ср би јан ских зва нич ни ка и Фран цу ске, од ло жи ла је до 
сре ди не ју на 1918. ко нач но рје ша ва ње ово га пи та ња. Та да се у чи тав 
по сао укљу чио Алек сан дар Де вин, нај ве ћи при је тељ Цр не Го ре у ан-
гло сак сон ском сви је ту ко ји је на го во рио кра ља Ни ко лу да на мје сто цр-
но гор ског кон зу ла у Њујор ку име ну је Ви ли ја ма Фре де ри ка Дик са, пот-
пред сјед ник јед ног њујор шког оси гу ра ва ју ћег дру штва и ста рог Вил со-
но вог при ја те ља. Он се обра тио пи сми ма Вил со ну, др жав ном се кре та ру 
САД Ро бер ту Лан син гу и дру гим ис так ну тим функ ци о не ри ма аме рич ке 
ад ми ни стра ци је, пре до ча ва ју ћи им цр но гор ски по глед на пи та ње отва-
ра ње по слан ства. Ко нач но је Френк Полк, за мје ник др жав ног се кре та ра 
САД, овла стио аме рич ког ама ба са до ра у Па ри зу Шар па да оба ви је сти 
цр но гор ску стра ну да САД при хва та ју др Ан та Гво зде но ви ћа. Краљ Ни-
ко ла је и фор мал но де кре том од 19. VII / 1.VI II 1918. го ди не по ста вио 
за из ван ред ног по сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра Кра ље ви не Цр не 
Го ре у САД ге не ра ла др Ан та Гво зде но ви ћа. Дикс се кра јем ју на 1918. 
обра тио Вил со ну и овај га је 12. ју ла оба ви је стио да ће аме рич ка вла да 
из да ти агре ман за др Ан та Гво зде но ви ћа , до дав ши да је сре ћан што ће 
Дикс за сту па ти ин те ре се „не у стра ши ве, ма ле кра ље ви не у Њујор ку „. 
Ово га пу та по ку шај дис кре ди та ци је Гво зде но ви ћа од стра не Ан дри је 
Ра до ви ћа, пред сјед ни ка Цр но гор ског од бо ра за на род но ује ди њ е ње ко ји 
је био про ду же на ру ка Ср би је у по ли ти ци пре ма Цр ној Го ри, Фран цу ске 
и Ср би је, ни је успио те је ко нач но је 1. ав гу ста 1918. го ди не за из ван ред-
ног по сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра Цр не Го ре у САД по ста вљен 
ге не рал Ан то Гво зде но вић. По ка за ће се да ће бо ра вак Гво зде но ви ћа у 
САД би ти мно го кра ћи од вре ме на че ка ња агре ма на, јер ће се већ сре-
ди ном де цем бра 1918. го ди не вра ти ти у Па риз, гдје је ре ша ва на суд би на 
сви је та по сли је ка та кли зме иза зва не свјет ским ра том.

По свом до ла ску у Ва шинг тон цр но гор ски по сла ник је већ 11. ок-
то бра ор га ни зо вао дан Цр не Го ре у Њујо р ку. На и ме, у част са ве зни ка у 
свим ве ћим аме рич ким гра до ви ма ор га ни зо ва не су све ча но сти у њихо-
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ву част. Нај ма њ ем са ве зни ку, Цр ној Го ри је при пао нај ве ћи аме рич ки 
град Њујорк. На че лу огром не по вор ке „у ко јој је уче ство ва ло ви ше ду
ша не го што је Цр не Го ра има ла ста нов ни ка „би ла је вој ска, му зи ка 
и цр но гор ска за ста ва. Све ча ност је одр жа ва на код Спо ме ни ку сло бо де 
на ко јем је по ред аме рич ке би ла ис так ну та и цр но гор ска за ста ва а са ма 
по вор ка се кре та ла Пе том аве ни јом. Одр жа ни су број ни го во ри у сла-
ву Цр не Го ре и САД. То је сва ка ко би ло нај ве ће при су ство Цр не Го ре у 
САД. Цр но гор ског по сла ни ка у зва нич ну ауди јен ци ју при мио је пред-
сјед ник Ву дро Вил сон 20. ок то бра 1918. го ди не, ка да му је и пре дао 
акре ди тив на пи сма. Уло га Ан та Гво зде но ви ћа у САД ни је би ла са мо 
фор мал на и про то ко лар на. Она је би ла окре ну та на по ру да се су зби је 
све ја ча ан ти цр но гор ска кам па ња про во ђе на по сред ством Цр но гор ског 
од бо ра за на род но ује ди њ е ње, из деј ству је ма те ри јал на и фи нан сиј ска 
по моћ, зај мо ви и кре ди ти при је ко по треб ни Цр ној Го ри. На рав но, на-
ве де ни за хтје ви су би ли ди рект но по ве за ни са раз ли чи тим ви ђе њ ем 
бу ду ће по зи ци је Цр не Го ре. Зва нич на Цр на Го ра, краљ и вла да су за-
ми шља ли об но вље ну и ре ста у ри ра ну Цр ну Го ру, те ри то ри јал но про ши-
ре ну на обла сти сје вер не Ал ба ни је и, на рав но, Ска дар, Бо ку Ко тор ску 
и Хер це го ви ну до Не ре тве. Ср би ја и Цр но гор ски од бор за на род но ује-
ди њ е ње као екс по зи ту ра њене по ли ти ке и фор мал ни парт нер у про це су 
ује ди њ е ња „срп ског на ро да” ра ди ли су на не стан ку Цр не Го ре и њеном 
ута па њу у Ср би ју, ко ја би се по том ује ди ни ла са Ју жним Сло ве ни ма из 
Аустро-Угар ске. У том кон тек сту, оп ста нак Цр не Го ре био је усло вљен 
на стан ком Ју го сла ви је и ве ли ке си ле су се пре ма том пи та њу по зи ци о-
ни ра ле сход но сво јим ин те ре си ма. Кад то пи та ње и фор мал но до ђе на 
днев ни ред ме ђу на род не ди пло ма ти је, по ка за ће се да оно ни је са мо пи-
та ње од но са Цр не Го ре и Ср би је, већ и чи та вог по сли је рат ног по рет ка 
у Евро пи. За то је од нос САД пре ма Цр ној Го ри ну жно био усло вљен 
ста во ви ма Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је, па и Ита ли је, пре ма овом пи-
та њу, све док се САД по но во ни је су вра ти ле по ли ти ци изо ла ци о ни зма 
и са мим тим европ ска пи та ња пре пу сти ли Евро пља ни ма. На кло ност 
пре ма Цр ној Го ри ко ју је ис ка зи вао пред сјед ник Вил сон и аме рич ка ад-
ми ни стра ци ја по чи ва ла је на по ку ша ју афир ма ци је прин ци па за ко је су 
се за ла га ли. У ме ђу вре ме ну су се кра јем 1918. и по чет ком 1919. го ди не 
од и гра ли до га ђа ји ко ји ће пре суд но ути ца ти на по то њу суд би ну Цр не 
Го ре. Сад су не га тив но од го во ри ле на цр но гор ске за хтје ве за до дје лом 
кре ди та за об но ву и раз вој Цр не Го ре, за тра же не по сред ством цр но гор-
ског по сла ни ка ок то бра 1918. го ди не. Исто вре ме но је до зво ље но ши ре-
ње цр но гор ске ди пло мат ске мре же у САД. По чет ком сеп тем бра 1918. 
го ди не да та је до зво ла за отва ра ње цр но гор ског кон зу ла та у Њујор ку. За 
по ча сног кон зу ла је по ста вљен аме рич ки др жа вља нин Ви ли јам Фре де-
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рик Дикс. Вла да САД је де кре том од 18. де цем бра 1918. го ди не при зна-
ла Дик са за по ча сног кон зу ла Кра ље ви не Цр не Го ре у Њујор ку, што је 
зна чи ло да се од лу ке Под го рич ке скуп шти не сма тра ју ни штав ним. Дикс 
ће оста ти на том по ло жа ју све до ја ну а ра 21. ја на у ра 1921. го ди не, ка да 
ће Нор ман Х. Да вис, в.д. др жав ног се кре та ра оба ви је сти ти Дик са да 
„узи ма ју ћи у об зир са да њи ста тус Цр не Го ре, ова вла да не сма тра ви
ше за по треб но да ода је при зна ње не ким ди пло мат ским и кон зу лар ним 
зва нич ни ци ма”. То је био акт фор мал ног рас ки да свих ди пло мат ских 
од но са са Цр ном Го ром, иако су у ме ђу вре ме ну САД при зна ле но во-
ство ре ну КСХС већ 7. фе бру а ра 1919. го ди не. У ме ђу вре ме ну из ме ђу 
1918- 1921. го ди не оства ре ни су нај ин тен зив ни ји ди пло мат ски од но си 
и нај ве ћи аме рич ки ин те рес за Цр ну Го ру и њену суд би ну.

Зва нич на Цр на Го ра је на сто ја ла да САД што ви ше за ин те ре су ју 
за суд би ну Цр не Го ре. Уочи са ве знич ке оку па ци је Цр не Го ре , ок то бра 
1918. го ди не, др Ан то Гво зде о но вић је пр во, од Стејт Де парт мен та тра-
жио да аме рич ка вла да и пред сјед ник Вил сон пре ду зму нео п ход не мје-
ре ка ко би се спри је чи ло кр во про ли ће и по бу на у Цр ној Го ри уко ли ко се 
до пу сти ср би јан ским тру па ма да је оку пи ра ју, да би по том за тра жио на 
за хтјев цр но гор ске вла де и кон крет ну вој ну ин тер вен ци ју у ко рист Цр не 
Го ре, ка ко би се спри је чи ле фран цу ске и ср би јан ске тру пе да је оку пи ра-
ју. На фо ну Вил со но ве про кла ма ци је краљ Ни ко ла се зва нич но од ре дио 
пре ма ује ди њ е њу у свом про гла су “Ју го сло ве ни ма “ 20. ок то бра 1918. 
го ди не, да кле ско ро мје сец да на при је Под го рич ке скуп шти не, те пре ма 
то ме овај про глас не мо же би ти су прот ста вљен њеним од лу ка ма, не го 
обрат но. У по ме ну том про гла су се по ред оста лог на во ди.: “…Бра ћо са 
нај ве ћим за но сом, ра до шћу и оду ше вље њ ем да нас све ча но из ја вљу јем 
да же лим – а увје рен сам да исту же љу има и сав мој вјер ни на род у 
Цр ној Го ри – да и на ша ми ла Цр на Го ра бу де са став ни дио Ју го сла ви је, 
да ча сно уђе у ју го сло вен ску за јед ни цу, као што је ча сно и до кра ја за 
њу ра то ва ла и стра да ла. Же лим да се сло жи мо и брат ски уре ди мо у 
ју го сло вен ску кон фе де ра ци ју , у ко јој ће свак очу ва ти сво ја пра ва, сво ју 
вје ру, уред бу и оби ча је, и у ко јој ни ко не ће смје ти на ме та ти пр ви јен
ство, већ сви да бу де мо јед на ки у чед ним њедри ма мај ке Ју го сла ви је, те 
да свак брат ски и сло жно ра ди на њену на прет ку и ве ли чи ни у дру штву 
сло бод них и про сви је ће них на ро да ….” На ве де ни про глас про грам ског 
ка рак те ра, на стао по во дом про кла ма ци је, пред сјед ни ка САД Ву дроа 
Вил со на, у ко јој је на гла сио пра во ју го сло вен ских на ро да на сво ју др жа-
ву, ја сно оцр та ва смјер по ли тич ког про ми шља ња цр но гор ског су ве ре на 
и зва нич не Цр не Го ре. 

Убр зо по том је усли је ди ла Под го рич ка скуп шти на и њене од лу ке 
(26. но вем бра 1918), по том Бо жић на по бу на 24. де цем бра 1918 / 6. ја ну-
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а ра 1919. го ди не и на рав но нај ве ћи ди пло мат ски скуп у исто ри ји чо вје-
чан ства у ја ну а ру 1919. го ди не Ми ров на кон фе рен ци ја у Па ри зу на ко јој 
је тре ба ло рас пра ви ти сва спор на пи та ња и по ста ви ти те ме ље трај ни јег 
ми ра. Аме рич ка де ле га ци ја на че лу са пред сјед ни ком Вил со ном до пу-
то ва ла је у Па риз с на мје ром да про мо ви ше иде је из 14 та ча ка у ко ји ма 
су прин цип са мо о пре дје ље ња и иде ја о осни ва њу Дру штва на ро да би ле 
ва жне став ке у усло ви ма ра том рас па ље них стра сти и по ста вља ња ве-
ли ких за хтје ва од стра не са ве зни ка. За зва нич ну Цр ну Го ру је до ла зак 
аме рич ке де ла га ци је зна чио и на ду да пре ва зи ђе изо ла ци ју на мет ну ту 
од Фран цу ске и зав нич не Ср би је и по ни шти те ко ви не по ли ти ке „свр-
ше ног чи на” спро ве де не кра јем 1918. го ди не. Оту да не чу ди ре ла тив но 
че сто обра ћа ње цр но гор ских зва нич ни ка и при вр же ни ка по ли ти ке цр-
но гор ског дво ра и вла де упра во аме рич кој де ле га ци ји и пред сјед ни ку 
Вил со ну, као и ре ла тив но че сто под сје ћа ње на XИ тач ку ко јом је пред-
ви ђа на ре ста у ра ци ја Цр не Го ре. 

Си гур но је у том сми слу био нај ва жни ји по че так од ко јег се ка ко 
смо на ве ли и нај ви ше оче ки ва ло. Тим при је што је вла да КСХС још 25. 
де цем бра 1918. го ди не из вр ши ла но ти фи ка ци ју но ве др жа ве зе мља ма 
Ан тан те, али су ове од би ле да при зна ју но ву др жав ну тво ре ви ну при је 
ми ров не кон фе рен ци је. Од но сно, Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу, за ко ју 
се вје ро ва ло да ће, по ми шље њу кра ља Ни ко ле и цр но гор ске еми гра-
ци је, пи та ње Цр не Го ре ри је ши ти ди пло мат ским пу тем. Уочи по чет ка 
Кон фе рен ци је одр жан је 12. ја ну а ра 1919. го ди не са ста нак пред сјед-
ни ка вла де Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске и Ита ли је, са пред сјед ни ком 
и др жав ним се кре та ром САД. Овој „ве ли кој че твор ки” ће се ка сни је 
при кљу чи ти и два ја пан ска де ле га та, чи ме ће би ти уста но вљен обра зац 
пре вла сти ве ли ких над Кон фе рен ци јом. Од но сно, од лу ке ће до но си ти 
пр во „Са вјет де се то ри це “ (по два де ле га та пет ве ли ких си ла) , а по-
том од 24. мар та 1919. го ди не “Са вјет че тво ри це “ (Кле ман со, Вил сон, 
Лојд Џорџ и Ор лан до). За пред сје да ва ју ћег кон фе рен ци је је из ба ран 
Жорж Кле ман со, пред сјед ник вла де до ма ћи на. На сјед ни ци од 12. ја ну-
а ра отво ре на је ди ску си ја о то ме ко ће уче ство ва ти у ра ду Кон фе рен-
ци је. И од мах се по ста ви ло пи та ње Цр не Го ре као са ве знич ке зе мље. 
Фран цу ска (Пи шон, ми ни стар спољ них по сло ва) се отво ре но за ла га ла 
да Ми ров на кон фе рен ци ја не тре ба да ша ље по зив Цр ној Го ри и би ла 
је фор мал но окре ну та пи та њ и ма про це ду ре у на сто ја њу да за ма гли ово 
пи та ње, ка ко би иза шла у су срет срп ској (ју го сло вен ској) ди пло ма ти ји 
ко ја је на сто ја ла да до ка же да је зва нич на Цр на Го ра де ле ги ти ми са на 
од лу ка ма Под го рич ке скуп шти не. Со ни но (Ита ли ја) се за ла гао да Цр на 
Го ра бу де пред ста вље на на Кон фе рен ци ји ми ра, као и Вил сон (САД) 
ко ји је био под стак нут и же љом да се на са мом по чет ку ра да Кон фе рен-
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ци је из бјег ну по вре де на че ла са мо о пре дје ље ња на ро да и пра вед но сти. 
Уз то, бар ка ко је из вје шта вао ју го сло вен ски по сла ник Ан то ни је вић 
из Ри ма, по сли је раз го во ра с та мо шњ им аме рич ким по сла ни ком, да су 
“аме рич ки де ле га ти скло ни на иде ју да ипак Цр ној Го ри тре ба да ти 
не ку вр сту ауто но ми је”. Лојд Џорџ (Ве ли ка Бри та ни ја) се та ко ђе за ла-
гао да Цр на Го ра има свог пред став ни ка. Ме ђу тим, до ма ћин (Фран цу-
ска) је за др жа ла пра во да од лу чу је о упу ћи ва њу по зи ва. У ко ми ни кеу 
од 15. ја ну а ра је пи са ло да је Цр ној Го ри, до ди је љен је дан де ле гат, али 
да на чин на ко ји ће он би ти иза бран не ће би ти утвр ђен док по сто је ћа 
по ли тич ка си ту а ци ја у зе мљи не бу де ри је ше на. То је био пр ви ко рак 
изо ла ци је Цр не Го ре, јер је у њој по сто је ћа по ли тич ка си ту а ци ја би ла 
та ква да је оста вља ла про стор за раз ли чи та ту ма че ња. С јед не стра не, 
од лу ке Под го рич ке скуп шти не ни је су при зна те од стра не са ве зни ка, а 
про тив тих од лу ка је из би ла по бу на уочи са мог по чет ка ра да Кон фе-
рен ци је са ци љем да скре та ња па жње ме ђу на род не јав но сти на де ша-
ва ња у Цр ној Го ри. Од но сно, је ди на са ве знич ка др жа ва ко ја ни је уче-
ство ва ла на кон фе рен ци ји је би ла Цр на Го ра, док су Ср би ји (под тим 
име ном је уче ство ва ла до 28. ју на 1919) би ла до ди је ље на три мје ста у 
пле нар ном за сје да њу. 

На ве де на од лу ка иза зва ла је про ти вље ње зва нич не Цр не Го ре. 
Ми ни стар у цр но гор ској вла ди др Пе ро Шоћ је тим по во дом по ру чи вао 
Кон фе рен ци ји ми ра да ће тај “Скуп по че ти свој рад са не мир ном са
вје шћу “. У но ти ве ли ким си ла ма од 17. ја ну а ра 1919. го ди не, дан уочи 
зва нич ног по чет ка Кон фе рен ци је цр но гор ска вла да из Не јиа код Па ри за 
је по ру чи ва ла да не же ли ни шта дру го до прав ду за Цр ну Го ру , као и 
да њена вла да до би је по зив да при су ству је отва ра њу Кон фе рен ци је. Ор-
га ни зо ва но је сла ње пе ти ци ја и апе ла на адре су аме рич ког пред сјед ни-
ка од стра не цр но гор ских из бје гли ца у Фран цу ској. Пред сјед ни ку САД 
Вил со ну се из ја вом обра ћа 168 цр но гор ских гра ђа на ко ји се на ла зе у 
изњ е гли штву у Ита ли ји тра же ћи да не “до пу сти да се но га ма га зи пра
во и сло бо да нај ма њ е га на ро да”. Но и по ред све га , Кон фе рен ци ја је 
по че ла без уче шћа де ле га та Цр не Го ре. У ме ђу вре ме ну је у Цр ној Го ри 
из би ла по бу на. У ди пло мат ским кру го ви ма се спе ку ли са ло да иза ње 
сто ји зва нич на Цр на Го ра и сам краљ Ни ко ла и да је она упе ре на про тив 
са ве зни ка ко ји су оку пи ра ли Цр ну Го ру. А то је зна чи ло и про тив САД, 
Фран цу ске, ве ли ке Бри та ни је, Ита ли је и Ср би је (КСХС), чи је су тру пе 
у ма њ ем или ве ћем оби му уче ство ва ле у оку па ци ји Цр не Го ре. Цр но-
гор ска вла да се на шла пред но вим иза зо вом. Са ве зни ци ма је тре ба ло 
по ка за ти ло јал ност и пот пу но увје ре ње о пра ве де ном рје ша ва њу спо ра 
ди пло мат ским пу тем, јер је би ло кра јње про бле ма тич но пред ста вља ти 
се ре ме ти лач ким фак то ром на кра ју јед ног ду гог и ис цр пљу ју ћег ра та. 
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Од мах по сли је до ла ска аме рич ког пред сјед ни ка у Па риз, на са-
стан ку цр но гор ске вла де је од лу че но да краљ Ни ко ла упу ти пред сјед-
ни ку САД пи смо у ко јем га је оба ви је стио о до га ђа ји ма у Цр ној Го ри и 
од лу ка ма Под го рич ке скуп шти не. У пи сму Вил со ну од 7. ја ну а ра 1919. 
го ди не краљ Ни ко ла је упо знао аме рич ког пред сјед ни ка са ста њ ем у 
Цр ној Го ри и око ње и мо лио га да као не у трал на и не за ин те ре со ва на 
лич ност пре у зме уло гу ар би тра и ис пи та раз вој до га ђа ја из вре ме на сло-
ма Цр не Го ре .

У пи сму се пред оста лог на во ди: “Те шка и не у мо љи ва по тре ба 
ста вља ме у по ло жај да мо рам да се огри је шим о сва пра ви ла це ре
мо ни ја ла и при стој но сти. У са мом тре нут ку кад се ис кр ца ва ве ли ки 
чо вјек по бје де и свјет ског ми ра, ја до ла зим пред њега као пр ви ме ђу 
мо ли те љи ма ко ји тра же њего ву прав ду и за шти ту.

Ју чер је у јед ној од глав них ва ро ши цр но гор ских пр о гла ше но мо је 
зба ци ва ње с при је сто ла по мо ћу срп ских бом ба и но ва ца, ко ји је про сут 
у на род уми ру ћи од гла ди. Та ко је ује ди њ е ње мо је др жа ве са Ср би јом 
од лу че но зло у по тре бом срп ских вој ни ка и то у тре нут ку кад је 9.000 
цр но гор ских пр ва ка, од ко јих 2.000 офи ци ра, би ло у аустриј ским кон
цен тра ци о ним ло го ри ма и кад је њихов краљ од Са ве зни ка био за др жан 
у Фран цу ској. Ако се усу ђу јем да Вам пи шем, Го спо ди не Пред сјед ни че, 
то чи ним са мо из стра ха од ин три га срп ских и оних ко ји их по ма жу, да 
би уна при јед за до био до бру вје ру нај ве ћег чо вје ка у овом ви је ку”. Вил-
сон је кра љу Ни ко ли од го во рио већ 9. ја ну а ра са оп шта ва ју ћи да „вје ру
је те да ми да ни не ће би ти пре за у зе ти ни пре ви ше ужур ба ни да из ба
цим ин те ре се не у стра ши ве Цр не Го ре из мо јих ми сли или да у нај ма њ ој 
мје ри ума њ им мо ју ис кре ну же љу да учи ним све што је у мо јој мо ћи 
да ви дим да јој је прав да учи њ е на. Ства ри на ко је ми скре ће те па жњу 
ћу ве о ма озбиљ но и са на кло но шћу раз мо три ти”. Охра брен ова квим 
од го во ром краљ Ни ко ла је тра жио при јем код Вил со на. Овај ни је при-
мио цр но гор ског кра ља, већ је по слао код њега сво га се кре та ра Кло за. 
На њего во ди рект но пи та ње да ли је упле тен у „кр во про ли ће „ у Цр ној 
Го ри краљ Ни ко ла је одо во рио: „да је он ду бо ко по бо жан и ре ли ги о зан 
и да би се сма трао гре шни ком пред Све ви шњ им Бо гом, твор цем не ба 
и зе мље, и од го во ран пред љу ди ма и исто ри јом, ка да би он њего ве Цр
но гор це под стре као на ме ђу соб но уби ја ње и кла ње, па да то њего ва 
кру на за си је ца про стор и си лу Кру не Бри тан ског Цар ства , а да раз
ло ге тре ба тра жи ти на дру гој стра ни”. Краљ Ни ко ла, ина че по знат 
као мај стор по зе и фра зе, да би до кра ја раз у вје рио су мње са го вор ни ка, 
из ра зио је спрем ност да у том сми слу да и зва нич ну из ја ву. На лич ну 
мол бу пред сјед ни ка Вил со на краљ Ни ко ла је упу тио је дан про глас на-
ро ду Цр не Го ре. По што је краљ Ни ко ла при хва тио да у Цр ну Го ру упу ти 
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про глас у ко јем по зи ва на род на ред , мир и спо кој ство и за хва лио се 
„Вил со ну на та кву јед ну њего ву ви со ко пле ме ни ту за ми сао”, пр во бит-
на на мје ра је би ла да се он упу ти на име ми то по ли та Ми тро фа на Ба на, 
али се краљ пре до ми слио и од ре дио да та лич ност бу де вој во да Бо жо 
Пе тро вић. Вла да је до би ла на лог да ре ди гу је текст про гла са, ко ји ће 
краљ да одо бри и под не се на „уви ђај пред сјед ни ку Вил со ну и от пре ми је 
адре сан ту у Цр ној Го ри”. Сље де ћег да на до шао је Вил со нов са вјет ник, 
ма јор Клоз, при хва тио текст де пе ше и „упо знао вла ду, да је на си ноћ ној 
сјед ни ци Вр хов ног са вје та Кон фе рен ци је ми ра, пред сјед ник Вил сон ис
ко ри стио при ли ку да до би је са гла сност Са вје та да се Кра ље ва де пе ша 
мо же упу ти ти у Цр ну Го ру”. У сва ком слу ча ју, до Цр не Го ре је сти гла 
де пе ша да ти ра на 22. ја ну а ра 1919. го ди не, ко ју је фран цу ски по сла ник 
при (ср би јан ском) ју го сло вен ском дво ру упу тио на адре су вој во де Ми-
ши ћа, на чел ни ка шта ба Вр хов не ко ман де , а овај је 13/26. ја ну а ра 1919. 
про сли је дио ге не ра лу Ми лу ти но ви ћу, ко ман дан ту Ја дран ских тру па. 
Де пе ша је би ла сле де ћег са др жа ја:

“Дра ги мој ро ђа че,
Пре ко Вас ша љем по здрав свом на ро ду, свом ми лом на ро ду. Мо

лим вас да оста не те мир ни и да се оруж јем не су про ста вља те тру па
ма ко је хо ће да се до че па ју вла сти у на шој зе мљи , јер сам од ви со ких 
пред став ни ка са ве знич ких зе ма ља до био нај ве ћа увје ра ва ња да ће се 
вр ло бр зо цр но гор ском на ро ду пру жит при ли ка да се сло бод но из ја сни о 
по ли тич кој фор ми бу ду ће вла де , а са сво је му стра не по ру чу јем да ћу се 
са за до вољ ством при кло ни ти њего вој од лу ци..” Ге не рал Ми лу ти но вић 
је пре дао на ве де ну де пе шу вој во ди Бо жу Пе тро ви ћу, ко ји је од мах по-
сли је по бу не био за тво рен са још 124 Цр но гор ца у Цен трал ни ка зне ни 
за твор „Ју со ва ча” у Под го ри ци. На ве де на де пе ша, на пи са на на за хтјев 
пред сјед ни ка Вил со на , за ко јег су пред став ни ци ве ли ких си ла твр ди-
ли да мо же оства ри ти нај ве ћи уплив на кра ља Ни ко лу, пред ста вља ла 
је зна ча јан по ли тич ки акт ко ји је до при нио па ци фи ка ци ји при ста ли ца 
кра ља Ни ко ле и про тив ни ка без у слов ног ује ди њ е ња, уз ја сну по ру ку да 
ће на ро ду у Цр ној Го ри би ти омо гу ће но да се сло бод но из ја сни о бу дућ-
но сти Цр не Го ре. Уз апел кра ља Ни ко ле је тре бао би ти ши рен и про глас 
ве ли ких си ла у ко јем увје ра ва ју на род у Цр ној Го ри да ће уско ро до-
би ти шан су да се из ја сни о сво јој бу дућ но сти. Ме ђу тим, до Цр не Го ре 
та кав про глас ни је сти зао, док је кра љев апел еми то ван и пре ко ра ди ја 
са аме рич ких, ен гле ских и дру гих бро до ва ко ји су пло ви ли Ја дра ном. У 
сва ком слу ча ју, га ран ци је ко је су да те оба ве зи ва ле су и аме рич ку стра ну 
и за то је њен ин те рес за ста ње у Цр ној Го ри био ви дљив то ком тра ја-
ња Ми ров не кон фе рен ци је. Као мо гу ће рје ше ње цр но гор ског пи та ња 
Аме ри кан ци су ви дје ле у на пу шта њу те ри то ри је Цр не Го ре од стра не 
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свих са ве знич ких тру па (фран цу ских, бри тан ских, аме рич ких, ита ли-
јан ских и ср би јан ских) и пре пу шта ње на ро ду да сло бод но од лу чи о сво-
јој бу дућ но сти. Фран цус зи и Бри тан ци су уз вра ти ли кон тра пре дло гом 
да са мо аме рич ке тру пе оку пи ра ју Цр ну Го ру. На рав но, та кав пред лог 
је Вил сон глат ко од био 25. ја ну а ра 1919. го ди не, јер САД ни је су би ле 
спрем не да се ду бље ин вол ви ра ју у европ ске, а по себ но не бал кан ске 
про бле ме. Фор мал на од лу ка о по вла че њу свих тру па је би ла из и гра на 
иако је ко ман дант Ис точ не вој ске Фран ше Де пе ре 5. мар та 1919. го ди-
не био из дао на ре ђе ње у том сми слу. Вил сон је исто вре ме но, у ја ну а ру 
1919. го ди не од ре дио ка пе та на Џем са Бру са и Ро нал да Три ја да по сје те 
Цр ну Го ру ка ко би под ни је ли из вје штај о та мо шњ ем ста њу. Њихов из-
вје штај је, на осно ву ше сто не дељ ног бо рав ка у Цр ној Го ри, у мно гим 
еле мен ти ма био су про тан од из вје шта ја фран цу ског ге не ра ла Фран ше 
Де пе реа ко ји је од лу ке Под го рич ке скуп шти не ту ма чио као из раз на-
род не во ље а си ту а ци ју у Цр ној Го ри као мир ну и ста бил ну и у цје ли ни 
по др жа вао по ли ти ку зва нич не Ср би је и при ста ли ца без у слов ног ује ди-
њ а ња у Цр ној Го ри. Убр зо по том у Цр ну Го ру је упу ће на но ва ми си ја 
на че лу са аме рич ким оба вје штај ним офи ци ром и лич ним се кре та ром 
пред сјед ни ка Вил со на ма јо ром Чар лсом Ве линг то ном Фур лон гом, чла-
ном аме рич ке де ле га ци је на Кон фе рен ци ји ми ра и по то њ им уни вер зи-
тет ским про фе со ром. Фур лонг је бо ра вио у Цр ној Го ри од од 6. фе бру-
а ра до 2. мар та 1919. го ди не. Та да је об и шао ско ро чи та ву Цр ну Го ру, 
оба вио раз го во ре са свим за ин те ре со ва ним стра на ма у по ли тич ком су-
ко бу у Цр ној Го ри, са чи нио оп се жан из вје штај и про сли је дио га је над-
ле жним ин сти ту ци ја ма САД. Ако се узме у об зир и ми си ја аме рич ког 
цр ве ног кр ста на че лу са др Ви тло ком, ко ја је у пр вој по ло ви ни 1919. 
го ди не та ко ђе бо ра ви ла у Цр ној Го ри, као и ми си ја аме рич ког иза сла ни-
ка пот пу ков ни ка Шер ма на Мај лса, ко ји је био дио аме рич ко- бри тан ске 
ми си је ко ју је чи нио и бри тан ски пред став ник гроф Џон де Са лис ко ја 
је 1. ма ја 1919. го ди не при сти гла у Ко тор, не ма су мње да је аме рич ка 
де ле га ци ја на Ми ров ној кон фе рен ци ји рас по ла га ла са до вољ но по да-
та ка о ста њу у Цр ној Го ри . Мајлс је 12. ма ја на пра вио пре ли ми нар ни 
из вје штај, а по по врат ку у Па риз 20. ма ја 1919. го ди не под нио и де та-
љан из вје штај аме рич кој ко ми си ји. У свом из вје шта ју Шер ман Мајлс је 
за кљу чи вао да по сто је са мо два мо гу ћа рје ше ње цр но гор ског пи та ња: 
1. пре да ја Цр не Го ре Ср би ји, што би био по ли тич ки кри ми нал; 2. учвр-
шћи ва ње Цр не Го ре као не за ви сне др жа ве. Ка ко би ово дру го рје ше ње, 
по њему би ла по ли тич ка гре шка, Мајлс је пред ла гао да се пи та ње ри је-
ши та ко да се Цр на Го ра укљу чи у Ју го сла ви ју са увјер љи вим га ран ци-
ја ма а ауто но ми ји и по ли тич ким пра ви ма ко ја тре ба да бу ду, у сра змје ри 
са цр но гор ским ста нов ни штвом, јед на ка пра ви ма Ср би ја на ца, Хр ва та и 
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Сло ве на ца. Сви из вје шта ји аме рич ких ми си ја су би ли ве о ма кри тич ни 
пре ма но во у спо ста вље ном ста њу у Цр ној Го ри по сли је од лу ка Под го-
рич ке скуп шти не, фор ми и на чи ну на ко ји је спро ве де но ује ди њ е ње, али 
то ни је зна чи ло и ве ћу спрем ност САД да се кон фрон ти ра ју са са ве зни-
ци ма, по себ но са Фран цу ском око јед не ма ле бал кан ске др жа ве, чи ји 
се оп ста нак, пре вас ход но због не до вољ не еко ном ске са мо о др жи во сти 
до во дио у пи та ње. 

Исто вре ме но цр но гор ски краљ и вла да у Не јиу су стал но оба вје-
шта ва ли Вил со на о сво јим ста во ви ма и тра жи ли од аме рич ке стра не 
кон крет но ан га жо ва ње у сми слу да тих обе ћа ња од стра не ве ли ких си ла. 
У свом по сле дњ ем обра ћа њу пред сјед ни ку Вил со ну од 3. апри ла 1919. 
го ди не, краљ Ни ко ла је твр дио да исто ри ја њего ве зе мље ни је ни шта 
дру го до не пре ки ну ти ла нац кр ва вих бор би за оства ре ња пра ва сло бо де, 
и да Цр на Го ра не су мњ и во има пра во да бу де об но вље на по пут Бел ги је 
и Ср би је, пра во ко је јој је при знао сам Вил сон и оста ли са ве зни ци.” Цр
на Го ра је да нас жр тва нај го ре опре си је. Срп ска оку па ци о на вој ска са
ста вље на, ор га ни зо ва на и опре мље на од стра не Са ве зни ка, и деј ству
ју ћи под ко ман дом фран цу ског ге не ра ла, глав но ко ман ду ју ћег Бли ско и
сточ них сна га, из вр ши ла је ин ва зи ју на мо ју зе мљу и то у ври је ме кад 
на цр но гор ском тлу ни је би ло ни јед ног је ди ног не при ја тељ ског вој ни ка. 
Од мах по до ла ску ови уље зи су об ја ви ли а анек си ју Цр не Го ре Ср би ји – 
др жа ви са ве зни ци „, ја дао се краљ Ни ко ла аме рич ком пред сјед ни ку . 
За бра на њего вог по врат ка у ври је ме ка да је ко ман да са ве знич ких ар ми ја 
по вла ђи ва ла Ср би ји био је дио стра те ги је у ко јој би „Ср би мо гли лак ше 
на ста ви ти са уни шта ва њ ем на ших др жав них ин сти ту ци ја и гу ше њ ем 
не за ви сно сти Цр не Го ре. За то је краљ Ни ко ла апе ло вао на Вил со на да 
се Цр на Го ра об но ви и да ће он да са зва ти Пар ла мент у скла ду са уста-
вом и за ко ни ма зе мље и ујед но из ја вљи вао да ће „при хва тии без ре зер
вно би ло ко ју и сва ку од лу ку та квог, ле гал но са зва ног Пар ла мен та, чак 
и ако та ква од лу ка не бу де по вољ на за ме не као су ве ре на”. По том је од 
Вил со на тра жио да то схва ти као зва ни чан по зив. „А ако се ме ђу ве ли
ким са ве зни ци ма на ђе ије дан ко ји би ба цио сјен ку су мње на искре ност 
мо јег обе ћа ња, из ја вљу јем уна при јед да ћу се по ви но ва ти сва кој од лу ци 
ко ју Ви, го спо ди не Пред сјед ни че, бу де те сма тра ли при клад ном да се 
обез би је ди за ко ни тост и искре ност кон сул то ва ња цр но гор ског на ро да 
као и из вр ше ње од лу ка за кон ски са зва ног Пар ла мен та”. На рав но, Вил-
сон му ни је од го во рио, јер аме рич ка по ли ти ка изо ла ци о а ни зма зна чи ла 
је дис тан ци ра ње и пре пу шта ње Евро пи европ ских про бле ма. За то су 
без од го во ра оста ли и обра ћа ња пред сјед ни ка цр но гор ске вла де у ег-
зи лу, Јо ва на Пла мен ца пред сјед ни ку Вил со ну 31. мар та 1919. го ди не, 
по том Едвар ду Ха у су, чла ну аме рич ке ко ми си је и глав ном Вил со но вом 
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са вјет ни ку за облст спољ не по ли ти ке, од 9. апри ла 1919. го ди не. Пла-
ме нац је на сто јао да аме рич ким зва нич ни ци ма скре не па жњу на де ша-
ва ња у Цр ној Го ри. Исти на, Вил сон је у том сми слу ин тер ве ни сао код 
по сла ни ка КСХС у Па ри зу, Ми лен ка Ве сни ћа, упо зо ра ва ју ћи га на чи њ-
е ни цу да зна тан број ис так ну тих Цр но го ра ца ле жи по за тво ри ма и да се 
ис кре ни и за до во ља ва ју ћи од но си са Цр ном Го ром не мо гу ус по ста ви ти 
на си љем, али би се те шко мо гло за кљу чи ти да је та кво ин те ре со ва ње 
аме рич ког пред сјед ни ка зна чај ни је ути ца ло на про мје ну ста ња у Цр ној 
Го ри. 

У оп шир ном ме мо ран ду му Ву дроу Вил со ну од 7/20. ју ла 1919. го-
ди не, Јо ван Пла ме нац на сто ји да уби је ди аме рич ког пред сјед ни ка да је 
Цр на Го ра зе мља „вјер ске то ле ран ци је „, тра ди ци је све ти ња по ро ди це и 
кул ту ре ( јер је има ла др жав ну штам па ри ју при је от кри ћа Аме ри ке ), ду-
ге др жав не тра ди ци је ( има ла сво ју не за ви сну др жа ву са пре стол ни цом 
у Ска дру у IX ви је ку ) и да су уства ри Цр но гор ци осло бо ди ли Ср би ју 
од Ту ра ка, јер су во ђе устан ка по ри је клом би ли из Цр не Го ре. То што је 
за Пла мен ца „краљ Ни ко ла био нај ве ћа ин ди ви ду ал ност на Бал ка ну” и 
по кре тач свих осло бо ди лач ких ак ци ја у дру гој по ло ви ни XIX и по чет-
ком XX ви је ка, вје ро ват но је за Вил со на би ла са мо исто риј ска ег зо ти ка 
јед не ма ле зе мље са Бал ка на, за ко ју је лич но имао ве ли ких сим па ти ја , 
али да ле ко од ам би ци ја да би био је дан од пр вих аме рич ких пред сјед ни-
ка ко ји се уда љио од Мон ро о ве док три не, али не у оби му ко ји би зна чио 
упли та ње у европ ску по ли ти ку због не ке бал кан ске др жа ви це. По себ но 
у слу ча ју ка да је Пла ме нац и да ље ис тра ја вао на кон цеп ту од би ја ња 
прин ци па са мо о пре дје ље ња пу тем пле би сци та за Цр ну Го ру из раз ло га 
што би то се ти ме „Цр но гор ци убро ја ли у оне на ро де ко ји ни је су има
ли сво је др жа ве”, на ци о нал ро ман ти чар ских пред ста ва о пр ви јен ству у 
срп ству и Цр ној Го ри као де мо крат ској др жа ви. 

И ка сни ја обра ћа ња цр но гор ске еми гра ци је аме рич ким зва нич ни-
ци ма оста ла су без од го во ра. Краљ Ни ко ла је још је дан пут по ку шао да 
из деј ству је су срет са аме рич ким пред сјед ни ком. У том сми слу не де љу 
да на при је пот пси ва ња Вер сај ског уго во ра , 21. ју на 1919. го ди не у том 
сми слу упу ћен је за хтјев аме рич кој стра ни. Вил сон је на дан пот пи си-
ва ња Вер сај ског уго во ра 28. ју на од го во рио кра љу Ни ко ли да због пре-
за у зе то сти ни је у мо гућ но сти да се су срет не са цр но гор ским су ве ре-
ном. Ти ме је цр но гор ска стра на до жи вје ла још јед но ве ли ко раз о ча ре ње. 
Уско ро ће Вил сон оти ћи из Евро пе , раз о ча ран ком про ми си ма ко је је 
мо рао да пра ви са са ве зни ци ма ко ји су се по ка за ли не при хва тљи вим за 
њего ву зе мљу. Ка да се вра тио у САД за тра жио је по др шку за ула зак зе-
мље у Дру штво на ро да ко је је осно ва но на њего ву ини ци ја ти ву. Се нат је 
од ба цио њего ву ини ци ја ти ву а већ оро ну ли пред сјед ник је у сеп тем бру 
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1919. го ди не до жи вио мо жда ни удар од ко јег се ни ка да ни је у пот пу но-
сти опо ра вио. Мар та 1920. го ди не Се нат у ко јем су до ми ни ра ли ре пу-
бли кан ци је од ба цио и Вер сај ски уго вор и По ве љу о осни ва њу Дру штва 
на ро да, та ко да се де си ло да ће ова ме ђу на род на ин сти ту ци ја за по че ти 
свој рад без два зна чај на су бјек та свјет ске по ли ти ке: САД и со вјет ске 
Ру си је, што ће би ти зна ча јан ли мит у пре ра ста њу ове ин сти ту ци је у 
сна жан фак тор ме ђу на род не по ли ти ке. Ве ћа на из бо ри ма 1920. го ди не 
ка да су ре пу бли кан ци из во је ва ли убје дљи ву по бје ду на че лу са сво јим 
пред сјед нич ким кан ди да том Во ре ном Г. Хар дин гом, по ста ло је ја сно да 
су Аме ри кан ци од ба ци ли Вил со нов ин тер на ци о на ли зам и иде а ли зам. 
САД су се по вра ти ле сво јој по ли ти ци изо ла ци о ни зма, од но сно вра ћа њу 
сво јим про бле ми ма, оста вља ју ћи Евро пља ни ма да са ми уре ђу ју сво је . 
У Вер сај ској Евро пи ни је би ло мје ста за Цр ну Го ру као не за ви сну др жа-
ву, јер се европ ска ди пло ма ти ја већ би ла из ја сни ла за ју го сло вен ску др-
жа ву на раз ва ли на ма Хаб збур шке мо нар хи је, ко ја ће би ти сна жна бра-
на њеној ре ста у ра ци ји, њемач ком пан гер ма ни зму и про до ру на ис ток 
и со вјет ској бољ ше ви за ци ји. У том сми слу пи та ња про це ду ре, пра ва и 
на че ла су би ла по ти сну та у дру ги план.

Већ смо на ве ли да су САД зва нич но пре ки ну ле од но се са Цр ном 
Го ром 21, ја ну а ра 1921. го ди не, ка да је цр но гор ски кон зул у Њујор ку 
Ви ли јам Фре де рик Дикс и зва нич но оба ви је штен о пре стан ку ва же ња 
ди пло мат ских и кон зу лар них пред став ни штва Цр не Го ре. На по ме ни мо 
да је цр но гор ски по сла ник др Ан то Гво зде но вић је прак тич но бо ра вио 
у САД са мо до 16. де цем бра 1918. го ди не, ка да је оба ви је стио Стејт Де-
парт мент да при вре ме но од ла зи у Евро пу. У Па риз је сти гао 29. де цем-
бра исте го ди не. Ис по ста ви ло се да се не ће вра ћа ти на сво ју ду жност у 
САД, иако је фор мал но по кри вао мје сто по сла ни ка све до рас ки да ди-
пло мат ских од но са 1921. го ди не. До апри ла 1919. го ди не у њего вом од-
су ству цр но гор ским по слан ством је упра вљао Гво зде но ви ћев се кре тар 
Ђор ђи је Ма та но вић, ко ји је та да на пу стио др жав ну слу жбу. У ок то бру 
1918. го ди не ге не рал Ан то Гво зде но вић и чла но ви цр но гор ског по слан-
ства су за ку пи ли ку ћу од Али се Ха нинг у Њујор ку и у њој је до 31. ју ла 
1919. го ди не остао Је врем Ша у лић, ко ји је оба вљао по сло ве Гво зде но-
ви ћа у њего вом од су ству, од но сно до ја ну а ра 1921. го ди не ка да су САД 
по ву кле агре ман за цр но гор ског по сла ни ка и при зна ле ује ди њ е ње Цр не 
Го ре у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

Још у је сен 1920. го ди не по је ди ни кон зу ли САД су по че ли да 
оспо ра ва ју ва жност цр но гор ских па со ша. Аме рич ки по сла ник у Ар ген-
ти ни је та ко од би јао да ви зи ра па сош

Цр но гор ци ма ко ји су же ље ли да от пу ту ју у САД с обра зло же њ ем 
да „Вла да САД при зна је анек си ју Цр не Го ре Ср би ји „ и да су за то цр но-
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гор ски па со ши по ста ли не ве же ћи. Тим по во дом је др жав ном се кре та ру 
ино стра них по сло ва САД и свим се на то ри ма уру че на но та цр но гор ске 
вла де у ег зи лу у ко јој је из ни јет исто ри јат цр но гор ског пи та ња, скре-
ну та па жња на чи њ е ни цу да овла шће ни цр но гор ски по сла ник Ви ли јам 
Фре де рик Дикс и да ље сје ди у Њујор ку и да ни је до био ни ка кво оба-
вје ште ње о пре ки ду ди пло мат ских од но са и тра же но да се аме рич ком 
кон зу лу у Бу е нос Аире су из да ју ин струк ци је у сми слу ви зи ра ња цр но-
гор ских па со ша , да се ис пу не обе ћа ња пре ма Цр ној Го ри да та од САД 
и да се цр но гор ском на ро ду омо гу ћи сло бод но из ја шњ а ва ње. Ме ђу тим, 
ка да је усли је ди ло и зва нич но та кво оба вје ште ње од стра не аме рич-
ке ад ми ни стра ци је, о том ак ту Дикс је од мах оба ви је стио цр но гор ску 
стра ну ис ка зу ју ћи спрем ност да као при ват но ли це и да ље по по тре би 
бу де на услу зи. Ви ли јам Фре де рик Дикс ни је при мао ни ка кву на кна ду 
од цр но гор ске стра не за оба вља ње сво га по сла ко ји је фи нан си рао лич-
ним сред стви ма. По во дом от ка зи ва ња пу но моћ ја цр но гор ском кон зу лу 
у Њујор ку, цр но гор ска вла да у ег зи лу је упу ти ла но ту др жав ном се кре-
та ру САД, Кол би ју, у ко јој се оспо ра ва ла прав на и мо рал на ва ља ност 
ово га чи на и у том сми слу је аме рич ка ад ми ни стра ци ја ин ди рект но оп-
ту жи ва на за не до сљед но по што ва ње Вил со но вих на че ла о са мо о пре-
дје ље њу. Ка да је Дикс и фор мал но пре стао да пред ста вља Цр ну Го ру 
у САД, по ве зао је цр но гор ску еми гра ци ју пре ко Мар ка У. Ко и чи ћа, цр-
но гор ског еми гран та у Њујор ку, са по пу лар ним и ути цај ним ита ли јан-
ским бан ка ром Лу ђи јем Кри ско у лом, ко ји је од мах из ра зио спрем ност 
да се ан га жу је на при ку пља њу фи нан сиј ске по мо ћи за цр но гор ску еми-
гарнстку вла ду и уоп ште у ко рист Цр не Го ре. За и ста од 1921. го ди не 
Лу ђи Кри ско у ло се ја вља као ве о ма агил на и Цр ној Го ри ода на лич ност, 
ко ја за свој ан га жман ни је при ма ла ни ка кву ма те ри јал ну на док на ду. Та-
ко ће и по сли је фор мал ног рас ки да ди пло мат ских од но са цр но гор ско 
пи та ње и да ље би ти при сут но у аме рич кој јав но сти. Вла де у еги зи лу су 
се ре дов но обра ћа ле аме рич ким зва нич ни ци ма, а ре ла тив но број на еми-
гра ци ја је по сли је про тје ри вања из Ита ли је кра јем 1921. го ди не, на шла 
уто чи ште у САД. 

И при је фор мал ног рас ки да од но са по вре ме но ће се огла ша ва ти 
не ки од аме рич ких зва нич ни ка по во дом цр но гор ског пи та ња и на чи на 
њего вог рје ша ва ња. Сеп тем бра 1920. го ди не огла сио се „Пи смом за Цр-
ну Го ру „ Пол (Па ул) Тур нер, ма јор вој ске САД, и члан аме рич ке вој не 
сек ци је у Вер са ју, увје рен да је ства ри у са да шњ ем тре нут ку у Цр ној 
Го ри прак тич но не по зна то на шим ве ли ким пред став нич ким ти је ли ма 
у Ва шинг то ну „и да је оно су прот но ве ли ким прин ци пи ма због ко јих 
је Аме ри ка ушла у рат. За се бе је твр дио да пи смо ни је плод про па ган-
де. „Ова не срећ на и под јарм ље на зе мља не ма но ва ца ни сред ста ва за 
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про па ган ду. Ја ни је сам ан га жо ва ни или пла ће ни слу жбе ник или аги та
тор Вла де Цр не Го ре”. У од бра ну „ове под јарм ље не на ци је” Тур нер је 
под сје тио на обе ћа ња Вил со на и њего ву 11. тач ку, пи смо По ен ка реа од 
24. XI 1918, из ја ве Лој да Џор џа, Ц. Хар мса вор та и на кра ју за кљу чу је: 
„Сва ко људ ско би ће без об зи ра на на ци о нал ност ко је схва ти ка кви су 
ствар ни усло ви у Цр ној Го ри тре ба од мах да по ста не бра ни лац њених 
пра ва и об но ве, пра ва на са мо о пре дје ље ње, пра ва на Прав ду и Сло бо ду”. 
Не што ка сни је, огла сио се и дру ги члан аме рич ке де ле га ци је на Кон-
фе рен ци ји ми ра у Па ри зу, Вит ни Во рен, об ја вљу ју ћи у Њујор ку 1922. 
го ди не на ен гле ском књ и гу под на сло вом: „Цр на Го ра – зло чин ми ров-
не кон фе рен ци је”. Ова књ и га ко ја је ка сни је об ја вље на и на ита ли јан-
ском и на фран цу ском би ла је нај ве ћа осу да ме ђу на род не ди пло ма ти је и 
њеног од но са пре ма Цр ној Го ри. Исто вре ме но, Лу ђи Кри ско у ло, ко ји се 
пред ста вљао као за штит ник цр но гор ских ин те ре са у САД, обра тио се 
та мо шњ ем Се на ту у име Ме ђу на род ног ко ми те та за не за ви сност Цр не 
Го ре. Од го во рио му је се на тор Ви ли јам Хен ри Кинг (1863- 1949): „Ми 
не би смо до пу сти ли Европ ским си ла ма да се ми је ша ју у на ци о нал не од
но се др жа ва Сје вер не и Ју жне Аме ри ке и по том истом прин ци пу ми се 
оба ве зу је мо на уз др жа ва ње од ин тер вен ци је у ме ђу на род ним од но си ма 
Европ ских др жа ва ....Ов дје вла да ми шље ње да је Евро пи по треб но ви
ше са ве за по сто је ћих на ци о нал них др жа ва ...Бо јим се да је ово је дан од 
про бле ма код си ту а ци је са Цр ном Го ром. Уко ли ко Кра љев ска Вла да Цр
не Го ре тре ба да бу де при зна та на рав но не мо же би ти ни ка квог ује ди
њ е ња са Ср би јом. Ни је сам баш оба ви је штен о то ме ко ји су ар гу мен ти 
у ко рист ује ди њ е ња са Ср би јом, али ко ји год они би ли, њима је по свој 
при ли ци да та ве ли ка те жи на од стра не си ла ко је раз ма тра ју ову кон
тра вер зу”. На на ве де ну ар гу мен та ци ју ко ја је ја сно зна чи ла кра јње дис-
тан ци ра ње не са мо од Цр не Го ре, већ и Евро пе, Кри ско у ло је про ти вур-
је чио: „...сма трам да је ова др жа ва пре у зе ла од ре ђе не оба ве зе у ве зи са 
Цр ном Го ром ...Пре у зев ши те оба ве зе, имам осје ћај да Сје ди њ е не Аме
рич ке др жа ве ни је су тре ба ле да при зна ју Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца и та да и ка сни је да од би ју слу жбе на одо бре ња Цр но гор ским 
ди пло мат ским слу жбе ни ци ма ов дје. „У на по ри ма да за ин те ре су је аме-
рич ку јав ност за Цр ну Го ру Лу и ђи Кри ско у ло је 11. апри ла 1922.го ди не 
одр жао са ста нак у Ре пу бли кан ском клу бу у Њујор ку на ко јем су би ли 
при сут ни по сла ни ци Ге орг Хе нрy Паyне, го спо дин Р. Л. Трее, ди рек тор 
Фо ру ма и Ро берт Ем мет Мац Алар неy, бив ши ата ше аме рич ке ам ба са де 
у Ри му. До го во ре но је да се ор га ни зу је од бор ко ји би по ку шао да ани-
ми ра аме рич ку јав ност и да за ин те ре су је Кон грес и Се нат за ствар Цр не 
Го ре. Пре ма пи са њу Пе ра Шо ћа аме рич ки ам ба са дор Цхилд му је обе-
ћао” да ће за ин те ре со ва ти сво ју вла ду у по гле ду си ту а ци је Цр не Го ре”. 
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 По чет ком 1924. го ди не Лу и ђи Кри скво ло, аме рич ки гра ђа нин и 
по сле дњи опу но мо ће ни кон зул Цр не Го ре у САД, ко јег ни је су при зна-
ва ле аме рич ке вла сти, је осно вао Ме ђу на род ни Ко ми тет за цр но гор ску 
не за ви сност са сје ди штем у Њујор ку на пред лог Фрид тјо фа Нан се на, 
чу ве ног нор ве шког ис тра жи ва ча, на уч ни ка, по ли ти ча ра и ху ма ни сте и 
за го вор ни ка рје ша ва ња кон фли ка та не на сил ним сред стви ма, до бит ни ка 
Но бе ло ве на гра де за мир 1922.го ди не. Ме ђу на род ни ко ми тет или Ко-
ми тет два на е сто ри це ( смје штен у Њујор ку 53 East 65th Stre et), се огла-
сио про гла сом 27. ја ну а ра 1924. го ди не; Чла но ви ко ми те та раз о ча ра ни 
по дје ла ма у цр но гор ској еми гра ци ји узе ли су за мо то свог дје ло ва ња: 
„при ја те љи Цр не Го ре од ба цу ју по ли тич ке фрак ци је „. На во де ћи да су 
цр но гор ској ства ри до са да у Вер са ју и дру гдје нај ви ше ште те на ни је ле 
„фрак циј ске бор бе из ме ђу Цр но го ра ца, као и сит на љу бо мо ра „, ако и 
да мно ге цр но гор ске во ђе ко ри сте на вод ну бор бу за цр но гор ску ствар 
за „при ба вља ње ма те ри јал не по мо ћи док пра ви при ја те љи по кре та 
по кла њ а ју сво је ври је ме и но вац ка као би „цр но гор ско пи та ње учи ни-
ли ак ту ел ним, Лу и ђи Кри скво ло је у име Ко ми те та се би ста вио у за да-
так да из не се за хтје ве цр но гор ског на ро да пред Дру штво на ро да. У том 
сми слу су од ба че не на вод не цр но гор ске „вла де „ и на зна че ни прав ци 
дје ло ва ња у по зив ним ри је чи ма осни ва ча и спон зо ра ко ми те та: „Ме ђу
на род ни ко ми тет ко ји сам осно вао ће по ма га ти ин те ре се цр но гор ског 
на ро да ви ше не го ин те ре се ди на сти је или по је ди нач них по ли тич ких во
ђа. Ову иде ју ми је не дав но пред ло жио др Фрид тјоф Нан сен ка да је 
ов де одр жао сво је пре да ва ње”. Ко ми тет је са ра ђи вао са цр но гор ском 
еми гра ци јом оку пље ном у Чи ка гу око „Аме ри кан ског Гла са Цр но гор ца„ 
и Де тро и ту (Ми чи ген) оку пље ну око „Цр но гор ског Гла сни ка”. Ме ђу на-
род ни ко ми тет за цр но гор ску не за ви сност или Ко ми тет два на е сто ри це 
чи ни ли су нај ве ћи по бор ни ци иде је за „част и пра во Цр не Го ре” и ве о-
ма углед не лич но сти ко је су се и до та да ис ти ца ле у ак ци ја ма у при лог 
Цр не Го ре, би ло у обла сти на у ке, пу бли ци сти ке или слич но, тро ше ћи 
при то ме соп стве на сред ства, ври је ме и енер ги ју. Као што смо на ве ли 
осни вач и предјсед ник Ко ми те та је био Лу ђи Кри скво ло, док су чла но-
ви би ли: Вит ни Во рен, ар хи тек та, бив ши члан аме рич ке де ла га ци је на 
Кон фе рен ци ји ми ра и аутор књ и ге о Цр ној Го ри, лорд Си ден хајм и Ро-
налд Мек Нил, по сла ни ци бри тан ског пар ла мен та, Алек сан дар Ди вајн, 
(Ен гле ска), не зва нич ни цр но гор ски ам ба са дор у Бри та ни ји, аутор ви ше 
књ и га о Цр ној Го ри и пре да вач, по сле дњи по ча сни ми ни стар Цр не Го ре 
у Лон до ну, Ма рио Бор би ко ни, бив ши ре гент Ре пу бли ке Сан Ма ри но, 
Е. Х. Мен дес Да Ко ста, бив ши по ча сни кон зул Цр не Го ре у Ам стер да-
му (Хо лан ди ја), др Свен Хе дин, пут ник и нор ве шки ге о граф, Сток холм 
(Швед ска), бри гад ни ге не рал Фре де рик Е. Бар нам, пред сјед ник Би је-
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лог кр ста Ка на де, Халцyон Хот Срингс (Ка на да), Др Ре не Кла па ре де, 
пу бли ци ста, Же не ва (Швај цар ска), Др Курт Ха серт, ге о граф, Дрес ден 
(Њемач ка ), проф. др Ан то нио Бал да чи, пред сјед ник Ита ли јан ског на-
ци о нал ног ко ми те та за Цр ну Го ру, про фе сор Уни вер зи те та, М. Ле Цом те 
Си мон, пред сјед ник Бел гиј ског ко ми те та за Цр ну Го ру, Бри сел (Бел ги ја) 
и Кав. Ј. Еуге не Ко ри во, бив ши по ча сни ми ни стар Цр не Го ре у Ка на ди, 
Кви бек (Ка на да). Овај ре пре зен та тив ни Ко ми тет је по ред за хтје ва ко ји 
су упу ћи ва ни Дру штву на ро да, об ја вљи вао тек сто ве, про гла се и пла ка-
те у при лог Цр не Го ре, упо зо ра ва ју ћи свјет ску јав ност на ре пре си ју у 
Цр ној Го ри. По во дом смр ти цр но гор ских ко ми та на че лу са Са вом Рас-
по по ви ћем кра јам 1923. го ди не ко ми тет је об ја вио про глас, док су не ки 
њего ви чла но ви под сти ца ли ин те ре со ва ње Ме ђу на род ног ко ми те та Цр-
ве ног кр ста са сје ди штем у Же не ви за ста ње у за тво ри ма у Цр ној Го ри у 
ко ји ма је ле жа ло на де се ти не бив ших ко ми та и про тив ни ка без у слов ног 
ује ди њ е ња Цр не Го ре и Ср би је. До по сје те чла на Ме ђу на род ног цр ве-
ног кр ста за тво ри ма у Цр ној Го ри је за и ста и до шло апри ла 1925.го ди-
не, ка да је Лу сјен Кра мер на пра вио не зва нич ну по сје ту. 

  У су шти ни крат ко трај ни ин те рес САД за Цр ну Го ру је ко ре спон-
ди рао са фа зом ве ћег ин те ре са ове ве ли ке си ле за европ ска пи та ња. То 
што је то би ло у за вр шни ци свјет ског ра та у пе ри о ду ка да не ста је Цр на 
Го ра, овим од но си ма је да ва ло спе ци фич ну но ту ко ја ни је про из ве ла ни-
ка кву кон крет ну по сље ди цу.

ПРИЛОЗИ

ДИ ПЛО МАТ СКИ ПРЕД СТАВ НИ ЦИ САД У ЦР НОЈ ГО РИ 

Из ван ред ни по сла ник и 
опу но мо ће ни ми ни стар Џон Џек сон 1905- 1907.

Из ван ред ни по сла ник Ри шмон Пир сон 1907- 1909.

Из ван ред ни по сла ник и 
опу но мо ће ни ми ни стар Џорџ Мо зес 1909- 1913.

Из ван ред ни по сла ник Шур ман 1913.

Из ван ред ни по сла ник и 
опу но мо ће ни ми ни стар Џорџ Ви ли јамс 1913- 1915.

Аме рич ки ам ба са дор у 
Па ри зу Грејв Шарп 1916-1921.
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ДИ ПЛО МАТ СКИ ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ЦР НЕ ГО РЕ У САД 

Кон зул Ан то Се фе ро вић 1916-1918.

Из ван ред ни по сла ник и 
опу но мо ће ни ми ни стар

Др Ан то Гво зде но вић
(Ђор ђе Ма та но вић)
(Је врем Ша у лић)
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По ча сни кон зул (Њујорк) Ви ли јам Фре де рик Дикс 1918-1921.

МЕ ЂУ НА РОД НИ УГО ВО РИ ЦР НЕ ГО РЕ И САД 

Це ти ње, 1912. Уго вор о екс тра дик ци ји кри ва ца 

Од го вор Вил со на на пи смо кра ља Ни ко ле од 7. ја ну а ра 1919.:

9. ја ну ар 1919. 
Мој по што ва ни при ја те љу,
При мио сам Ва ше пи смо и про чи тао га с нај ду бљим ин те ре со ва

њ ем. У овом тре нут ку се мо рам за до во љи ти са мо крат ком по твр дом 
њего вог при мит ка, али Вас мо лим да вје ру је те да ми да ни не ће би ти ни 
пре за у зе ти ни пре ви ше ужур ба ни да из ба цим ин те ре се не у стра ши ве 
Цр не Го ре из мо јих ми сли или да и у нај ма њ ој мје ри ума њ им мо ју ис
кре ну же љу да учи ним све што је у мо јој мо ћи да ви дим да јој је прав да 
учи њ е на.

Ства ри на ко је ми скре ће те па жњу ћу ве о ма озбиљ но и са на кло
но шћу раз мо три ти.

Ср дач но и искре но Ваш Ву дро Вил сон

Пи смо кра ља Ни ко ле Вил со ну 3. апри ла 1919.: 

По што ва ни и ве ли ки при ја те љу,
Уско ро ће шест мје се ци од сло ма гру бе си ле оли че не у пру ском 

ми ли та ри зму, за хва љу ју ћи хра бро сти са ве знич ких на ро да, али по себ но 
за хва љу ју ћи за ди вљу ју ћој енер ги ји Сје ди њ е них Аме рич ких Др жа ва. Оне 
су од пр вог да на ин тер вен ци је, огром ном мо рал ном и ма те ри јал ном сна
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гом, по ста ле од лу чу ју ћи фак тор у оства ри ва њу нај ви шег иде а ла људ
ског дру штва  по све ће но сти пра ву на жи вот, за ма ле као и за ве ли ке. 

Исто ри ја мо је зе мље и њене сло бо де  нео дво ји вог усло ва то ком 
вје ко ва  ни је дру го до не пре ки нут ла нац кр ва вих бор би за оства ре ње 
то га иде а ла.

По но сан сам на сво ју зе мљу, јер је Цр на Го ра, као и ва ша слав на 
на ци ја, ушла у бор бу без по ста вља ња усло ва у сво ју ко рист, без се бич
них, скри ве них кал ку ла ци ја, већ ис кљу чи во да би са ра ђи ва ла, ко ли ко јој 
је то би ло мо гућ но, у по бје ди пра ва и прав де над гру бом си лом и свим 
што се ра ди по свом за ко ну.

Свје сна жр тва соп стве ног ве ли ко ду шног и спон та ног дје ла, Цр
на Го ра је има ла не су мњ и во пра во на пот пу ну об но ву на истим осно ва
ма као Бел ги ја и Ср би ја  пра во ко је сте као при па да ју ће јој при зна ли 
лич но Ви, го спо ди не Пред сјед ни че, у име Сје ди њ е них Аме рич ких Др жа
ва, као и све вла де дру гих ве ли ких са ве знич ких си ла.

Да ље, те шке бор бе и па тње ко је је, са ма, Цр на Го ра под ни је ла 
у про шло сти, ра то ва ње и жр тве пре тр пље ни за јед но у овим да ни ма, 
тре ба ло је, ваљ да, да бу ду до вољ ни да јој се обез би је ди, од стра не Са
ве зни ка, из вје сна на гра да мо рал не и по ли тич ке при ро де. Авај! Ни шта 
ни је усли је ди ло; на про тив, не ки Са ве зни ци ни је су окли је ва ли чак да до
ве ду у пи та ње са мо по сто ја ње јед не су ве ре не и не за ви сне др жа ве.

Цр на Го ра је да нас жр тва нај го ре опре си је. Срп ска оку па ци о
на вој ска, са ста вље на, ор га ни зо ва на и опре мље на од стра не са ве зни ка, 
и дјеј ству ју ћи под ко ман дом фран цу ског ге не ра ла, глав но ко ман ду ју ћег 
Бли ско и сточ них сна га, из вр ши ла је ин ва зи ју на мо ју зе мљу и то у ври је
ме кад на цр но гор ском тлу ни је би ло ни јед ног је ди ног не при ја тељ ског 
вој ни ка. Од мах по до ла ску ови уље зи су об ја ви ли анек си ју Цр не Го ре 
Ср би ји  др жа ви са ве зни ци.

То ком тог вре ме на, мо ја вла да и ја смо не са мо спр је ча ва ни да 
у ври је ме ра та фор ми ра мо бор бе ну је ди ни цу цр но гор ских из бје гли ца и 
исе ље ни ка из Аме ри ке, већ нам је, у тре нут ку по вла че ња не при ја тељ
ских је ди ни ца из Цр не Го ре, би ло за бра њ е но да на пу сти мо зе мљу ег зи
ла под при је тњ ом тре нут ног пре ки да ди пло мат ских од но са од стра не 
фран цу ске вла де ако би смо по ку ша ли да се вра ти мо у Цр ну Го ру.

На тај на чин зва нич на Цр на Го ра је прак тич но др жа на у за
ро бље ни штву, док је ко ман да са ве знич ких ар ми ја на Бли ском ис то ку 
по вла ђи ва ла ин ва зи ји Ср би ји и по врат ку у зе мљу јед ног ма лог бро ја 
от пад ни ка Цр не Го ре на плат ном спи ску ср би јан ске вла де та ко да су, 
ис ко ри стив ши збр ку у ко јој се зе мља на шла, Ср би мо гли лак ше на ста
ви ти са уни шта ва њ ем на ших др жав них ин сти ту ци ја и гу ше њ ем не за
ви сно сти Цр не Го ре.
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Го спо ди не Пред сјед ни че,  
Чим цр но гор ска др жа ва бу де об но вље на и ја се вра тим у сво ју 

зе мљу, са зва ћу пар ла мент у скла ду са устав ним од ред ба ма и за ко ни ма 
цр но гор ске др жа ве, Тај Устав, ко ји је по ду ху ли бе рал ни ји од уста ва 
Кра ље ви не Ср би је, га ран ци ја је да ће наш пар ла мент би ти истин ски 
ту мач во ље на ро да Цр не Го ре.

Ја Вам све ча но из ја вљу јем, го спо ди не Пред сјед ни че, да ћу при
хва ти ти без ре зер вно би ло ко ју и сва ку од лу ку та квог, ле гал но са зва ног 
Пар ла мен та, чак и ако та ква од лу ка не бу де по вољ на за ме не као су ве
ре на.  

По так нут је ди но ин те ре си ма цр но гор ског на ро да, чи ја се пра ва 
са да за не ма ру ју, пред у зи мам овај ко рак да апе лу јем на Вас, го спо ди
не Пред сјед ни че, с мол бом да ово схва ти те као зва нич ни по зив с мо је 
стра не Пред сјед ни ку Ре пу бли ке Сје ди њ е них Др жа ва. Ако се ме ђу ве ли
ким са ве зни ци ма на ђе ије дан ко ји би ба цио сјен ку су мње на искре ност 
мо јег обе ћа ња, из ја вљу јем уна при јед да ћу се по ви но ва ти сва кој од лу ци 
ко ју Ви, го спо ди не Пред сјед ни че, бу де те сма тра ли при клад ном да се 
обез би је ди за ко ни тост и искре ност кон сул то ва ња цр но гор ског на ро да 
као и из вр ше ње од лу ка за кон ски са зва ног пар ла мен та.

Мо лим Ва шу Ек се лен ци ју, дра гог и ве ли ког при ја те ља, да ми вје
ру је.

Ваш вр ло ода ни при ја тељ
       Ни ко ла

Šerbo RASTODER

ТHE GREAT POWERS AND SMALL NATIONS, 105 YEARS 
AFTER THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS 

BETWEEN THE U.S. AND МONTENEGRO

Sum mary 

Ac cor ding to aut hor, short-ter med in te rest that the USA ha ve dis played for 
Mon te ne gro, cor re spon ded with the pha se of gre a ter at ten tion that this Po wer ha ve 
paid to the Euro pean af fa irs. The fact that it hap pe ned in the fi nal sta ges of the world 
war, when Mon te ne gro has been di sap pe a ring from the po li ti cal map, had pro vi ded 
to the ir mu tual re la ti ons a spe cial ta ste, from which no con se qu en ce has emer ged at 
the end. The qu e sti on of Mon te ne gro has been tre a ted and sol ved ac cor ding to gre-
a ter in te rests, com bi na ti ons and plans of vic to ri o us Euro pean Po wers, in which the 
ac ti vi ti es of Mon te ne grin com mit te es and the ir re pre sen ta ti ves ha ven’t me ant a lot.
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AFTER THE wILSON`S 14 POINTS: THE OPPRESSED 
NATIONALITIES AT THE CONGRESS OF ROME 

(APRIL 1918)

ABSTRACT: Af ter the Wil son po ints, in Italy too emer ged in the pu
blic di sco ur se the qu e sti on to sup port or not the „op pres sed na ti o na li ti es” 
in AustriaHun gary. Lu i gi Al ber ti ni and the new spa per „Il Cor ri e re del la 
Se ra” le a ded this stra tegy, which me ant to pass the po si ti ons of the Lon don 
Pact and to pre pa re Italy to ne go ti a te the Eastern cla i med ter ri to ri es with 
new na ti ons, as Yugo slavs. The Tor reTrum bic agre e ment was the im por tant 
re sult of this ac tion and po li ti cal ba se for the Con gress of Ro me, in April 
1918. This Con gress was the be gin ning of the real sup port to the na ti o na li ti
es aga inst Hab sburgs. The pro pa gan da over the enemy‘s tren ches was fru it
ful: with mo re than 50 mil li ons of po sters and qu i te 10 mil li ons of new spa per 
la un ched over the li nes, Ita lian army cal led to a mass de ser tion the no Ger
man/Hun ga rian sol di ers (then be lon ging to the „op pres sed na ti o na li ti es”, 
e.g. Yugo slavs, Ro ma ni ans, Po les, Czechs, Slo vaks). This fac tor was one of 
the most re le vant for the fi nal vic tory.

KEYwORDS: na ti o na li ti es, Con gress, 1918, Ro me, Al ber ti ni, Italy, 
Eastern front, AustriaHun gary, de ser tion, pro pa gan da, Yugo slavs, Ro ma ni
ans, Po les, Czechs, Slo vaks.

If the year 1917 re pre sents a cros sroad for the hi story of the Gre at war 
(in Spring, the Uni ted Sta tes jo i ned the En ten te and pre si dent wil son’s vi sion 
of the war soon be ca me an im por tant po li ti cal fac tor; in Autumn, the Bol she-
vik Re vo lu tion and Le nin’s call for a just and de moc ra tic pe a ce for Rus sia 
in tro du ced a new “de va sta ting” ele ment in the po li ti cal per spec ti ve of the 
war), his main con se qu en ces is, at the be gin ning of 1918, the Uni ted Sta tes 
* Аutor je profesor istorijskih nauka na univerzitetu La Sapienza u Rimu i univerzitetu  

Teramo.
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mo ral mis sion la un ched with the wil son Fo ur teen po ints’ spe ech, on 8th Ja-
nu ary. Un til Ja nu ary 1918, the Ita lian go vern ment had no of fi cial ob jec tion to 
the An glo-Sa xon sta te ment for the right of Austria-Hun gary to sur vi ve.1  But 
the real po si tion of se ve ral Ita lian cir cles was – be fo re and af ter the de fe at 
of Ca po ret to (1917) – a strong sup port to the op pres sed na ti o na li ti es and an 
evi dent cri ti cism ver sus the En glish and Ame ri can “Austrop hi lia”. 

In any ca se, world war I was al so the hi sto ri cal fra me work in which 
the per spec ti ve of Gre at Po wers abo ut the sur vi ving of Hab sburg Em pi re 
chan ged. Un til 1917, in Fran ce, En gland and Uni ted Sta tes, the go vern ments 
we re still in te re sted in sa ving the Hab sburg Mo narchy, whi le Italy, in that 
con text, car ried out a strong ac tion in ten ded to gi ve it “the co up de gra ce”, 
de stroying Austria-Hun gary mi li ta rily and po li ti cally thro ugh a “po licy of 
na ti o na li ti es”.2 Be fo re the Austrian dec la ra tion of war to Ser bia (July 1914) 
only few we re thin king abo ut the “dis so lu tion” of the Da nu be Mo narchy:3 
even in the very last we eks of war, wit hin the En ten te’s Po wers the re was still 
the con sci o u sness of the ro le played by the Hab sburg Em pi re, con si de red a 
pil lar of sta bi lity for the Bal kan. Abo ut the le gi ti macy and con se qu ently, the 
loyalty shown by Austrian ci ti zens of dif fe rent na ti o na li ti es, it is im por tant 
to un der li ne that un til the war, the po li ti cal le a der ship of Sla vic and Ro ma-
nian na ti o nal gro ups we re fa vo u ra ble to the le gal idea of the Sta te, sin ce the 
co un try in which they li ved was a gre at mi li tary po wer and the mi ni mal li fe 
con di ti ons – not only so cial and eco no mi cal, but al so po li ti cal and cul tu ral 
– we re re la ti vely sa fe (in any ca se, “much bet ter than in Rus sia and in Ro ma-
nia”).4 The be gin ning of 1918 was strongly mar ked by the Uni ted Sta tes mo-
ral mis sion la un ched with the wil son Fo ur teen po ints’ spe ech, on 8th Ja nu ary, 
in which he sta ted: “The pe o ples of AustriaHun gary, who se pla ce among 
the na ti ons we wish to see sa fe gu ar ded and as su red, sho uld be ac cor ded the 
fre est op por tu nity to auto no mo us de ve lop ment”. 

The op po si tion bet we en wil son’s na ti o nal prin ci ples and the emer ging 
Bol she vik go vern ment lead by Le nin, we re then ex pres sed in Le nin’s ide o lo-
gi cal plat form of “na ti o nal and so cial re vo lu tion”. Pre si dent wil son op po sed 
to the So ci a list ima ge of re vo lu tion a free cho i ce for a “na ti o nal re vo lu tion”, 

1 See Il Giornale d’Italia, January 10, 1918. The Italian Minister for Foreign Affairs, Sidney 
Sonnino, was to respect the London Pact preserving the existence of Austria-Hungary. It’s 
interesting to note that on 7th January even the position of Benito Mussolini, the pro-war 
director of the newspaper Il Popolo d’Italia, was to appreciate the speech of Lloyd George 
favourable to Austria and support a “tetralistic” project for Austria (aiming to create a 
state with four entities: Bohemia, Austria, Hungary, Croatia), actually renouncing to the 
dissolution of Austria, as he declared on 12th January. 

2 See L. Valiani, La dissoluzione dell’AustriaUngheria, Milano: Il Saggiatore, 1966, p. 9.
3 Ibidem, p. 10.
4 Ibidem, p. 18.
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in which pe o ples had the bo ur ge o is right to cho o se the form of Go vern ment 
too.5 This ap peal was ad dres sed to Austria-Hun gary’s pe o ples as well. The 
si tu a tion of Austria-Hun gary was in deed very dif fi cult and any call for “na ti o-
nal in de pen den ce” co uld ha ve im por tant con se qu en ces. Vi en na and Bu da pest 
se e med to be the very we a kest po int of the Cen tral Po wers, just when the mi-
li tary si tu a tion of the En ten te ap pe a red to be com pro mi sed, af ter the tre aty of 
Brest-Li tovsk, sig ned on 3rd March 1918 by the re pre sen ta ti ves of the Cen tral 
Po wers and the Rus sian Bol she vik re gi me; an epi so de which mo ti va ted the 
fe ar of a re ne wed and de va sta ting Ger man ini ti a ti ve on the we stern Front.

“Austrop hi lia” or “all aga inst Austria”?

An evi dent cri ti cism ver sus the En glish and Ame ri can “Austrop hi lia”, 
first of all thro ugh the po si tion of the in flu ent new spa per Il Cor ri e re del la 
Se ra and of the gro up he a ded by Lu i gi Al ber ti ni was pre sent.6 In se ve ral 
ar tic les, as that of 16th Ja nu ary, un til that of be gin ning of Fe bru ary en ti tled 
Sul le di ret ti ve del la sto ria,7 Al ber ti ni and Il Cor ri e re at tac ked the of fi cial 
Ita lian po si tion abo ut the Lon don Pact, cri ti ci zed the Ita lian pro-Vi en na at-
ti tu de in the Se cond Bal kan war,8 and cal led Italy to sup port di rectly the 
So ut hern Slavs, that was to find an agre e ment with the Yugo slavs aga inst 
the Hab sburgs and to “re no un ce” (from this word the pe jo ra ti ve de fi ni tion of 
ri nun zi a ta ri for the Il Cor ri e re’s gro up). This tar get ga i ned new sup por ters, 
with a con struc ti ve con fron ta tion with the Mus so li ni’s new spa per Il Po po lo 
d’Ita lia and with Ga bri e le D’An nun zio, then sup por ting an ex tre me na ti-
o na li stic po si tion.9 The first re sult of this po licy was the en rol ling of the 
Czech-Slo vak le gion, en li sted by the pro pa gan da of the Na ti o nal Co un cil, 
ani ma ted by Ma saryk, Be neš and Šte fa nik. The Czech and Slo vak sol di ers 
we re se pa ra ted from the ot her Austro-Hun ga rian pri so ners in Rus sia, Ser-
bia and Italy, to be re-em ployed at the tren ches.10 Even tu ally, on 9th March 
5 E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
6 L. Albertini, Venti anni di vita politica, Voll. 5, Bologna: Zanichelli, 1950-1953, Parte II: 

“L’Italia nella Guerra Mondiale” – Volume III: “Da Caporetto a Vittorio Veneto (ottobre 
1917-novembre 1918)”, Bologna 1953, Ch. VI, “Il Congresso dei popoli oppressi”. 
Albertini was an important Italian columnist, director of Il Corriere della Sera and Senator 
of the Kingdom.

7 L. Albertini, “Sulle direttive della storia (Il problema dell’Austria)”, Il Corriere della Sera, 
3 February 1918. See Albertini, Venti anni di..., cit., pp. 237-239.

8 About Italy and the Balkan wars, see A. Biagini, L’Italia e le guerre balcaniche, Roma: 
Ufficio storico S.M.E., 1990.

9 Ibidem, p. 244, where it is also quoted a letter of D’Annunzio of 19th January (“Mi felicito 
del vigoroso stile con cui il Corriere difende la nostra causa […]”). 

10 As a matter of fact, because of the opposition of Sonnino, of the Minister Francesco Saverio 
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1918, thanks to the ac tion of Bis so la ti, Or lan do and Nit ti we re in ac cor dan ce 
with the Army In tel li gen ce to form a Czech le gion.11 In March a strong and 
new ac tion to wards Austria-Hun gary was ne ces sary, and the Al li es had the 
cho i ce bet we en two dif fe rent po li ci es:12 the first op tion was “to work for a 
se pa ra te pe a ce with the Em pe ror […] and le a ving its ter ri tory al most or 
qu i te in tact”. This so lu tion was “tried wit ho ut suc cess” be ca u se of the Hab-
sburgs ti es with Ger mans we re very strong and be ca u se the En ten te can not 
of fer them ac cep ta ble terms wit ho ut bre a king with Italy. The se cond op tion 
was “not pri ma rily or even […] ne ces sa rily an tiHab sburg: it is not op po
sed to the in te rests of the Ro man Cat ho lic re li gion; and it is in the har mony 
with the dec la red aims of the Al li es”.13 This po licy, ba sed on a sim ple co unt 
of na ti o na li ti es of the Em pi re, con si de red the ba lan ce bet we en Ger mans and 
Hun ga rian (21 mil li ons) and the gro ups that co uld op po se to them, Slavs 
and Ro ma ni ans an ti Ger mans (31 mil li ons). This me ant to use the for mu la 
of “go vern ment by con sent of the go ver ned” in stead of “self-go vern ment” 
or “auto no mo us de ve lop ment”. Mo re o ver it avo i ded the idea that the Al li es 
do not wish to di smem ber Austria, using the exi sting an ti-Ger man agen ci es 
(Czech-Slo vak, Yugo slav, Po lish or ga ni za ti ons and com mit te es), and in ac-
cor dan ce with the pre sent ten dency of the Ita lian Go vern ment to shel ve the 
po licy of the Lon don Pact of 1915, to adopt a po licy of agre e ment with the 
“an tiGer man ra ces” of Austria-Hun gary whi le sho uld ha ve been en co u ra-
ged. Still, many did not wish to form a num ber of small, dis jo i ned Sta tes, 
but to cre a te a non-Ger man con fe de ra tion of Cen tral-Euro pean and Da nu be 
sta tes whi le the Ger mans of Austria sho uld be free to join the “con fe de ra ted 
Sta tes of Ger many”.14  

Nitti and of general Armando Diaz, Italy began only later its propaganda for nationality 
rights behind the enemy lines and in the trenches. The charisma of Milan Štefanik, a Slovak 
agitator for Czech-Slovak independence and his influence on the Prime Minister (and 
Minister for Internal Affairs) Vittorio Emanuele Orlando, strongly supported by Leonida 
Bissolati – all sponsors of an action for the nationalities – was very important. Bissolati, a 
former Socialist, was a democratic “interventist” Member of the Italian Parliament and his 
role in support of the nationalities was very important as well. See ibidem, pp. 250-251. 

11 See L. Bissolati, Diario di guerra. Appunti presi sulle linee, nei comandi, nei consigli 
interalleati, Torino: Einaudi, 1934, pp. 103-104. In fact, for urgent necessity of these 
unities, by January 1918 the Supreme Headquarter used almost 2,000 Czech prisoners of 
war on the front as scouts.

12 Documenti Diplomatici Italiani (DDI), V Serie, Vol. 10 (1° gennaio – 31 maggio 1918), 
Roma: Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici - Ministero degli 
Affari Esteri, 1985, doc. 425, “L’Ambasciatore a Londra, Imperiali, al Ministro degli Esteri, 
Sonnino”, R.S. 1036/335, London, 18th March 1918. Attachment: “Propaganda in Austria-
Hungary (Segreto)”. 

13 Ibidem, p. 358.
14 Ibidem, pp. 358-359. 
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TheTorre-Trumbićagreement

The di plo ma tic ne go ti a ti ons fo cu sed on the Ita lian and Yugo slav qu-
e sti on, spe ci ally abo ut the bo un da ri es in Is tria and Dal ma tia. The first me e-
ting was held in Lon don in pre vi o us months, thro ugh so me im por tant pro-
Yugo slav cir cles and the ac tion of hi sto ri ans and co lum nists, as wic kham 
Steed and Ro bert Se ton wat son.15 An te Trum bić, a Dal ma tian le a der of the 
Yugo slav Na ti o nal mo ve ment, was the Slav de le ga te and the real co un ter-
part of the Ita li ans in the me e tings with Or lan do. The ad he sion to the po licy 
of the na ti o na li ti es was of fi ci ally ina u gu ra ted by Or lan do in his spe ec hes 
at the Par li a ment of 12th Fe bru ary and of 4th March 1918. In this hi sto ri cal 
cir cum stan ce, pro pa gan da in fa vo ur of all the “op pres sed” pe o ples of the 
Austro-Hun ga rian Em pi re, ca me the idea of a gro up of jo ur na lists, as Al-
ber ti ni, Gi u sep pe Bor ge se and Gi o van ni Amen do la to or ga ni ze a con gress 
of na ti o na li ti es’ re pre sen ta ti ves to be held in Ro me. In Fe bru ary the re was a 
pre pa ra tory bri e fing at the Tren to and Tri e ste So ci ety in Ro me, at ten ded al-
so by Se na tor Fran ce sco Ruf fi ni, se ve ral Ita lian de pu ti es, pro fes sor Maf feo 
Pan ta le o ni and ot hers. Then an Exe cu ti ve Com mit tee for the or ga ni za tion of 
the Con gress was con sti tu ted and Al ber ti ni’s pro po sal to send the jo ur na list 
and De puty An drea Tor re to Lon don to me et Trum bić was ac cep ted as well.16 
The dif fi cult ne go ti a tion bet we en Tor re and Trum bić, to get her with Bor ge-
se, Steed and Se ton wat son, was suc cessfully ac hi e ved on 7th March, on the 
ba se of a se ven po ints sta te ment. Three of them, as ge ne ral pro po si ti ons, 
we re con cer ning the right for each pe o ple to con sti tu te his na ti o na lity in a 
uni tary sta te and in full po li ti cal and eco no mi cal in de pen den ce; the com mon 
re cog ni tion that Austria-Hun gary was the main ob stac le to the ir aspi ra ti ons 
and na ti o nal rights; the com mon help aga inst the op pres sor. Mo re o ver, the 
re pre sen ta ti ves of the “Ita lian and Yugo slav Pe o ples”, agreed that re la ti ons 
bet we en the Ita li ans and Serbs, Cro ats and Slo ve nes, al so known as “the na
tion of Yugo sla via”, had to start from the re cog ni tion of the unity and in de-
pen den ce of the Yugo slav na tion. It was put si de by si de with the idea that the 
com ple tion of the na ti o nal unity of Italy was the vi tal in te rest of the Yugo-
slavs. They al so sta ted that the li be ra tion of the Adri a tic Sea and its de fen ce 
aga inst all pre sent and pos si ble enemy was very im por tant for both pe o ples 
and that they wo uld fri endly col la bo ra te. Ar tic le 7 of the dec la ra tion al so sta-
ted that to tho se mi no ri ti es that co uld be in clu ded wit hin the new bo un da ri es 
15 The Times and The New Europe were the most active in this pro-Slavic action. 
16 See Albertini, Venti anni di..., cit., p. 267. In his book, Albertini underlines that Torre was 

sent not only with the “consensus” but with the “agreement” of the Government, even if the 
travel’s costs were covered by private subscription. 
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of the ot her sta te, “will be re cog ni zed and gu a ran teed the re spect for the ir 
lan gu a ge, the ir cul tu re and the ir mo ral and eco no mic in te rest”. Fol lo wing a 
com mon vi tal in te rests and the idea of “Adri a tic fre e dom”, the com mon aim 
to sol ve fri endly the ter ri to rial con tro ver si es on the ba se of prin ci ple of na ti o-
na lity and pe o ples’ rights to de ci de of the ir own de stiny we re the key po int of 
the ne go ti a tion. Anyway this was eno ugh for the or ga ni za tion of a con gress 
in Ro me.17 Ho we ver, be fo re the de par tu re to Ro me, Trum bić sho wed to be 
ex tre mely awar ded abo ut all the plan18 and the So ut hern Slav de le ga tion was 
ma de up with at ten tion by the Serb Pri me Mi ni ster Ni ko la Pa šić.19 

The Con gress of Ro me

The Con gress of Ro me be gan on 8th April 1918, in co in ci den ce with 
the con tro versy Cle men ce au-Czer nin ca u sed by a spe ech on 2nd April of 
Ot to kar Czer nin, Austrian Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs, and by the Austrian 
at tempts to ne go ti a te a se pa ra te pe a ce.20 The ar ri val of the fo re ign de le ga-
ti ons (Ro ma ni ans, Po les, Czech-Slo vaks, Yugo slavs) to ok pla ce smo othly 
and was gu a ran teed by the Ita lian Army.21 The idea of the Con gress was 
well ac cep ted by the Ita lian Par li a men tary Fa scio, by Dan te Alig hi e ri So ci-
ety, So cial-De moc racy Ir ren den tist, La ti na Gens etc. and by se ve ral Mem-
bers of Par li a ment: as Se na tors Al ber ti ni, Del la Tor re, Vol ter ra, De pu ti es 
17 The French Committee for the oppressed nationalities, with the Member of French 

Parliament Frankiln Bouillon and Jacques Fournol, tried unsuccessfully to organize the 
congress in Paris. 

18 DDI, V Serie, Vol. 10, doc. 432, “L’Ambasciatore a Londra, Imperiali, al Ministro degli 
Esteri, Sonnino”, T. GAB. 696/120, London, 20th March 1918. 

19  The delegation was formed by former Ministers, as Stojan Stojanović, not so close to the 
Trumbić circle: DDI, V Serie, Vol. 10, doc. 491, “Il Ministro presso il Governo serbo a 
Corfù, Sforza, al Ministro degli Esteri, Sonnino”, T. GAB. 793/38, Corfù, 2nd April, 1918.

20 See Albertini, Venti anni di..., cit., pp. 226.
21 Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (AUSSME), Fondo F1 Prima Guerra 

Mondiale, 191518, Comando Supremo (vari uffici), Busta 246, fasc. 7, “Rappresentanti 
nazionalità appartenenti alla Monarchia A.-U. intervenuti al congresso di Roma (9-10 
aprile 1918)”, f. 1. The delegations were noted as: “Romeni: Floresco, Vice Presiddente 
della Camera Romana; Mironesco, Senatore; Draghicesco: Direttore della “Indipendence 
Romaine”; Mandresco; Lupu. 

 CzechiSlovacchi: Benes; Stefanic; Hlavacec; Vesely; Ossursky, Rappresentante degli 
Slovacchi d’America. 

 Polacchi: Sayda, Rappres. dei Polacchi della Posnania; Mozelewsky, Rappres. del 
Consiglio Nazionale in Svizzera; Zalesky; Zmorski, Dep. al Reichstag; Loret. 

 JugoSlavi: Ante Trumbic, Presid. Comitato JugoSlavo; Mestrovic; Banianin; Gregorin; 
Trinastic, Rappres. degli Sloveni; Ambresiac, Rappres. degli Slavi della Dobrugia; Gazari: 
Dalmata; Stoianovic / Petrovic: Rappres. della emigrazione JugoSlava in Svizzera; 
Ivimaiestic.”. Thanks to the Archivist Dr Alessandro Gionfrida for the  support in the files 
research.
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Ag nel li, Ca ne pa, Di Cesarò, Di Sca lea, Fe der zo ni, Mar ti ni, Sci a lo ia, Ta scia 
di Cutò; many jo ur na lists and ac ti vists as Bor ge se, For ges-Da van za ti, Gi u-
ri a ti, Laz za ri ni, Lo ren zo ni, Man ti ca, Mus so li ni, Ojet ti, Pan ta le o ni, Paternò, 
Pra to, Prez zo li ni, Sal ve mi ni, Sil va, Spa da. The re we re al so so me fo re ign re-
pre sen ta ti ves, from Fran ce (Fran klin Bo u il lon, Al bert Tho mas, Fo ur nol, De 
Qu i ri el le), En gland (Steed, Se ton wat son), Uni ted Sta tes (the Am bas sa dor 
Nel son Pa ge), but the main fi gu res we re among na ti o nal de le ga tion as Be-
neš and Šte fa nik (Czech-Slo vaks), Trum bić and Sto ja no vić (Yugo slavs and 
Serbs), Skir munt (Po les), Drag hi ce scu and Mi ro ne scu (Ro ma ni ans). with 
Se na tor Ruf fi ni as cha ir man, the de le ga tes wor ked un til 10th April, when 
Tor re read the fi nal sta te ment, re cal ling the Tor re-Trum bić agre e ment to-
get her with a Po lish spe cial dec la ra tion aga inst Ger mans (the first sam ple 
of a Po lish cle ar an ti-Ger man sta te ment). In Ro me it was said, the re we re 
de le ga tes of 30 mil li ons of Slavs and La tins, fig hting aga inst 20 mil li ons of 
Ger mans and Hun ga ri ans, who wan ted to cre a te “aga inst the Em pi re of vi
o len ce the bu il ding of right, of fre e dom and of ju sti ce for the na ti ons”. The 
dec la ra tion is sued by the Con gress aimed not only to a po li ti cal goal but 
al so in ten ded to cre a te an as so ci a tion of so uls and work, that thro ugh cul-
tu re and com mer ce, beyond the war sho uld ma in tain the unity and su stain, 
with “he art and acts of re ci pro cal con fi den ce, the com mon fa ith to ac hi e ve 
a mis sion of pro gress and hu man ci vi li za tion”.22 The spe ec hes of the many 
de le ga tes and ob ser vers such as Be neš, Trum bić, Drag hi ce scu, Za mor ski, 
Fran kiln Bo u il lon, Tho mas, Steed, we re va ri o us and in te re sting, but what 
it lac ked at the con gress was an of fi cial in ter ven tion of the Ita lian go vern-
ment. Furt her mo re, in the pe riod bet we en the Tor re-Trum bić me e ting and 
the Con gress, with the help of Steed, Cle men ce au and Bal fo ur agreed to the 
proc la ma tion of in de pen den ce for all the pe o ples of the Austro-Hun ga rian 
Em pi re, whi le at the Ita lian High Com mand, Ge ne ral Pi e tro Ba do glio was 
pre pa ring pa pers to la unch beyond the li nes, to spread the new na ti o nal po-
licy among the enemy ranks. Ho we ver, Mi ni ster Son ni no did not su stain 
this ac tion and stop ped it. The si tu a tion was still very con fu sing and con tra-
dic tory and only con clu ding the Con gress, Steed was aut ho ri zed by Son ni no 
to say that all mem bers of  the Ita lian go vern ment, wit ho ut ex cep ti on, ho ped 
for the suc cess of the Con gress. That was the po si tion of Son ni no, who se 
in di rect ad he sion to the Ro me Pact, as it was cal led the me mo ran dum of the 
Con gress, in ten ded to ke ep the Pact of Lon don pre ser ving the Ita lian na ti-
o nal aims. The di rect spon sor ship of Or lan do was ac hi e ved the day af ter, 
re ce i ving the Yugo slavs and the ot her de le ga ti ons, and in a in ter vi ew pu-
blis hed on 25th April. The Ita lian Pri me Mi ni ster ex pla i ned that “the fa mo us 

22 Albertini, Venti anni di..., cit., pp. 270-271.
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Lon don Pact was ne go ti a ted aga inst the enemy Austria”, but now “fa ce to a 
fri endly Yugo slav Sta te, the si tu a tion and the in ten ti ons chan ge”.23 

Con se qu en ces 

The Con gress of Ro me had many in te re sting im pli ca ti ons, for the Ita-
lian Go vern ment’s po si tion in the Adri a tic qu e sti on as well. A li vely de ba te 
fol lo wed a “li ne of ba lan ce” bet we en Ita li ans and Slavs in Is tria and Dal ma-
tia. All the ob ser vers agreed to con si der the Ita lian at ti tu de as a do u ble-fa ced 
po licy to wards the is sue of na ti o na li ti es as the dif fe rent po si ti ons bet we en 
Or lan do and Son ni no, but at the sa me ti me se ve ral co lum nists and many new-
spa pers, as Il Gi or na le d’Ita lia, La Gaz zet ta del Po po lo, Idea Na zi o na le and 
La Per se ve ran za, ap pre ci a ted the Ro me re so lu tion.24 The con se qu en ces of the 
Con gress of Ro me we re re le vant: firstly, the idea of a dis so lu tion of Austria-
Hun gary was ac hi e ved, even thro ugh the or ga ni za tion of “Le gi ons” (Czech-
Slo vaks, Yugo slavs, Ro ma ni ans, Po les) and with an ac ti ve pro pa gan da over 
and beyond the enemy li nes, to call for de ser tion and to pass to the En ten te 
si de. with the agre e ment bet we en Šte fa nik, Or lan do and Mi ni ster of war Vit-
to rio Zu pel li, the Czech-Slo vak le gion was of fi ci ally in sti tu ted on 21st April, 
un der the aut ho rity of the Czech Na ti o nal Co un cil and un der the com mand 
of the Ita lian ge ne ral, Gra zi a ni. Of 14,000 pri so ners, 11,500 (and 3,000 mo re 
la ter) we re en li sted in a new Di vi sion.25 The Cen tral Com mis sion for Pro pa-
gan da on the Enemy, in sti tu ted in April with one of fi cer for each na ti o na lity, 
le a ded by de pu ti es Ugo Ojet ti, ser ving in the Ita lian Army as Ma jor, and sup-
por ted by Lt.s Gi u sep pe Do na ti and Um ber to Za not ti Bi an co, be gan its ac ti vi-
ti es on 15th May 1918, when fi nally press cha rac ters in fo re ign lan gu a ges we re 
ava i la ble; then it was pos si ble to wri te in all the se lan gu a ges the calls and the 
we ekly new spa pers – in fo ur pa ges for fo ur lan gu a ges –  abo ut the li be ra tion 
of the op pres sed na ti o na li ti es. Af ter the vic to ri es fol lo wing 15th Ju ne, the pa-
pers we re writ ten in Ger man and Hun ga rian too. The pa pers la unch over the 
first li ne was ma de using roc kets and air pla nes for the hin ter land: ac tu ally, 
many Austro-Hun ga rian sol di ers cap tu red af ter the bat tles of Ju ne had the se 
pa pers with them sel ves. The fe ar of de ser ti ons led Ger man and Hun ga rian of-
fi cers to stand be fo re the tro ops, ca u sing a mas sac re among them.26

23 Interview published on 25th April 1918 in Le Journal des débats. See Albertini, Venti anni 
di..., pp. 272-273. 

24 Ibidem, pp. 275-276. 
25 Ibidem, p. 251. On the contrary, for Yugoslav soldiers, Sonnino didn’t accept the feeling of 

loyalty to the King of Serbia, as future King of Yugoslavia.
26 See the letter of Ugo Ojetti to Luigi Albertini, from Supreme Command on 22nd June 1918, 

in L. Albertini, Epistolario. 19111926, a cura di O. Barié, II vol: “La Grande Guerra”, 
Milano: Arnoldo Mondadori, 1968, p. 936.
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The sup port of all the Al li es to this stra tegy was com ple te and on the 
end of May the Ita lian Am bas sa dor to was hing ton Mac chi Di Ce le re, in a 
re port to Son ni no, qu o ted the of fi cial po si tion of the US go vern ment, sta-
ting that the Sta te Sec re tary wis hed to an no un ce that the Con gress of the 
op pres sed na ti o na li ti es of Austria-Hun gary, we re fol lo wed with gre at in te-
rest by the U.S. Go vern ment and that the na ti o nal aspi ra ti ons of the Czec-
ho-Slo vaks and Yugo slavs for the ir fre e dom col lec ted the sympathy of this 
Go vern ment. Then Son ni no sug ge sted to col la bo ra te with Uni ted Sta tes to 
en co u ra ge Yugo slavs and Czech-Slo vaks to en list in the Le gi ons cre a ted wit-
hin the Ita lian Army.27 On the ot her si de, in spi te of the stren gthe ning of the 
cen sor ship the tro u bles in Hab sburg lands (as in Bo e mia, on 13th May) we re 
am pli fied by the ec ho of the Con gress of Ro me and by the pre sen ce in Pra gue 
of Yugo slav, Ita lian (with Mr Con ci, Vi ce-pre si dent of Tyrol Di et), Po lish, 
Slo vak, Ukra i nian de le ga tes.28 In May, mo re and mo re me e tings and small 
con gres ses, of fi cial and unof fi cial, we re or ga ni zed,29 even if con trasts bet we-
en dif fe rent na ti o nal mo ve ments we re gro wing.30

In con clu sion, we can sum ma ri ze the we ight of the se pro pa gan da ac-
ti vi ti es with so me da ta. In six months, bet we en 15th May and 1st No vem ber 
1918, al most 51 mil li ons of po sters (of 643 ma ni fests) and 9 mil li ons of the 
we ekly new spa per we re la un ched from the Ita lian front over the enemy’s 
ter ri tory, the sa me stra tegy was ap plied on the we stern front, whe re Lord 
Northclif fe, in the Spring 1918, or de red a di stri bu tion of mo re than 100 000 
po sters every day over the Ger man li nes. This fac tor was one of the most 
re le vant for the fi nal vic tory.31 But, with the li be ra tion of the “op pres sed” 

27 DDI, V Serie, Vol. 10, doc. 765, “L’Ambasciatore a washington, Macchi Di Celere, al 
Ministro degli Esteri Sonnino”, T. GAB. 1180/124, washington, 30th May 1918.

28 Ibidem, doc. 739, “Il Capo del Servizio Informazioni del Comando Supremo, Marchetti, 
al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Orlando, e al Ministro della Guerra, 
Zupelli”, N. R.R. 8717 A., Rome, 24th May 1918.

29 See for example the case of the International Congress for the Oppressed Nationalities’ 
Rights in Rome, promoted in the 2nd half of May 1918 by the “Terza Italia – Alleanza per la 
difesa dell’italianità e delle nazionalità oppresse”, an association inspired by Mazzini’s and 
Garibaldi’s ideals and leaded by Efisio Giglio-Tos. See ASC – Archivio Storico Capitolino, 
Fondo: Gabinetto del Sindaco, Busta: 461, posizione Guerra italo-austriaca – prot. 246, 
anno 1918. An important echo of this events is evident in the position of the Freemasonry 
of Grande Oriente d’Italia (GOI). After the Congress, this institution officially stated that 
Italian Masons agreed with the Rome Pact and even discussed these positions before April 
1918. See Rivista Massonica, anno XLIX, n. 4-5 - Roma, 30 aprile - 31 maggio 1918, pp. 
92-98.

30 DDI, V Serie, Vol. 10, doc. 720, “L’Ambasciatore a Parigi, Bonin, al Ministro degli Esteri, 
Sonnino”, T. GAB. R. 1121/295, Paris, 21st May 1918. As a matter of fact, the difficulties 
for the organization of a new congress soon emerged in the contrast between Czech-Slovaks 
and Poles about the question of Eastern Galicia. 

31 See Albertini, Venti anni di..., cit., p. 277. 
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na ti o na li ti es, the Serb so lu tion for Yugo slav qu e sti on me ant the end of the 
in de pen dent Mon te ne gro. 
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Andrea CARTENY

AFTER THE wILSON 14 POINTS: THE OPPRESSED 
NATIONALITIES AT THE CONGRESS OF ROME (APRIL 1918)

Sum mary

Af ter the wil son po ints, in Italy too emer ged in the pu blic di sco ur se the qu-
e sti on to sup port or not the “op pres sed na ti o na li ti es” in Austria-Hun gary. Lu i gi Al-
ber ti ni and the new spa per “Il Cor ri e re del la Se ra” le a ded this stra tegy, which me ant 
to pass the po si ti ons of the Lon don Pact and to pre pa re Italy to ne go ti a te the Eastern 
cla i med ter ri to ri es with new na ti ons, as Yugo slavs. The Tor re-Trum bic agre e ment 
was the im por tant re sult of this ac tion and po li ti cal ba se for the Con gress of Ro me, 
in April 1918. This Con gress was the be gin ning of the real sup port to the na ti o na li ti-
es aga inst Hab sburgs. The pro pa gan da over the enemy’s tren ches was fru it ful: with 
mo re than 50 mil li ons of po sters and qu i te 10 mil li ons of new spa per la un ched over 
the li nes, Ita lian army cal led to a mass de ser tion the no Ger man/Hun ga rian sol di ers 
(then be lon ging to the “op pres sed na ti o na li ti es”, e.g. Yugo slavs, Ro ma ni ans, Po les, 
Czechs, Slo vaks). This fac tor was one of the most re le vant for the fi nal vic tory.
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НЕКИ НЕЗАОБИЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ  У 
РАЗМАТРАЊИМА О ВЕЛИКИМ ПРОМЈЕНАМА У 

ЦРНОГОРСКОМ ДРУШТВУ (1878-1915)

ABSTRACT: A gap in which the Muslim population was found in 
territories included in the composition of the Montenegrin state was even more 
profound, if we consider that this population followed specific achievements 
and a dynamic relationship of the Islamic tradition and regional influences. 
Most of it felt Montenegro their homeland as the ChristianOrthodox did, 
spoke the same language and had the same Slavic origin, but they were being 
recognized by different personal names, learning different literacy, growing 
with heroes of their own epic, and cultural and esthetic patterns finding in 
brilliant achievements of Islamic Orient.

KEYwORDS: changes, cultural identity, orientalIslamic, tradition, 
religion

Је дан по зна ти свјет ски књ и жев ник је за пи сао о тзв. ори јен талц-
ма: Је су ли они за и ста од истог со ја као и ми? Има ју ли они чак име на? 
Или су не ка вр ста не ди фе рен ци ра ног мр ког ма те ри ја ла ин ди ви ду ла ни 
ко ли ко пче ле или ко рал ни ин сек ти? По ја вљу ју се од не куд из зе мље, зно је 
се и гла ду ју ко ју го ди ну, а он да по но во по то ну у без и ме не хум ке гро бо
ва и ни ко не при мје ћу је да су не ста ли1.  Овај вр ло сли ко ви ти до жи вљај 
ори јен та, ислам ског, при је све га, пред ста вља по ку шај по дра жа ва ња 
дис кур са ко ји се об ли ку је кроз си стем зна ња за сно ва них на не у пит ној 
пред ста ви о европ ској до ми на ци ји над ори јен тал ним. У та квом ори јен-
ту љу ди не-хри шћан ске вје ре, тра ди ци је и кул ту ре све де ни су на би-
о ло шки по да так, без ин ди ви ду ал но сти и пра ва на соп стве ну суд би ну. 
* Аутор је научни савјетник у Историјском институту Црне Горе у Подгорици.
1 George Orwell, Marrakech, 1939

UDC: 316.4(497.16)”1878/1915”  
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Раз ло зи др жав них европ ских, или, бо ље ре ћи, за пад них по ли ти ка пре ма 
ис то ку ство ри ли су по тре бу при ла го ђа ва ња и об ли ко ва ња пред ста ве о 
њему, ко ја је свој ду бо ки од раз, осим у го ми ли пред ра су да, на шла и у 
ху ма ни стич ким на у ка ма. Ства ра ни су и ство ре ни, по не кад по губ ни, сте-
ре о ти пи, ко ји у на ше ври је ме, умје сто у књ и жев но сти, све че шће ожи-
вља ва ју на фил му и ло шим ис хо ди ма у ствар но сти ма. 

Ако сли је ди мо обра сце по ко ји ма се сви јет де фи ни ше као „За пад“ 
на спрам не-за пад них „Оста лих“, „ис точ на Евро па и Бал кан су ме ђу 
овим ’Оста лим’- мо жда дво сми сле ним и хи брид ним, али ипак раз ли чи-
тим од за пад ног Би ћа, уну тар Евро пе али ни кад ’пот пу но’ европ ски или 
за па дњ ач ки: ’ори јен та ли зи ра ни’ ка ко би афир ми са ли зна че ње ’За па да’“2 
Бал кан ски пут ник на За па ду, кол ко год  те жио и у ср цу но сио по тре бу за 
за па дњ ач ким мо дер ни змом, или њего вом мо ћи, у Евро пи или да ље пре-
ко оке а на, нај че шће има „стан дард за по ре ђе ње“. Он сти же са не у год ног 
ме ђу про сто ра, ни за па да ни ис то ка, и као илу стра ци ја ре че ног, ауто ру 
сту ди је Ори јен та ли зам, ок ци ден та ли зам и ко смо по ли ти зам: бал кан ски 
пу то пи си о Евро пи wendy Bracewell по слу жи ће ри је чи Де сан ке Мак си-
мо вић у Па ри зу: „Хте ло ми се за бо ра ви ти да сам из ћи ри лич ког кра ја, у 
том мо ру ла ти ни це и За па да, и то пра вог За па да, не она квог ка кви смо 
ми у очи ма они ма ко ји до ла зе, ре ци мо из Си би ра, Азер беј џа на, или из 
Бу гар ске (Пра зни ци, пу то ва ња, Бе о град, 1972)“3

По сље ди це од лу ка Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не усло ви ле 
су зна чај не из мје не у дру штве ном, по ли тич ком, еко ном ском и кул тур-
но-про свјет ном жи во ту у Цр ној Го ри. До би је на те ри то ри ја зна чи ла је 
уве ћа ње об ра ди вих по вр ши на, укљу чи ва ње еко ном ски – тр го вач ки и 
за нат ски, при је све га, ор га ни зо ва них ур ба них цје ли на, али и пре у зи-
ма ње но вих др жа вља на чи ја је рав но прав ност, пре ма по себ ном чла ну 
Бер лин ског уго во ра,  у окви ру но вих џав них окви ра тре ба ло ба бу де 
га ран то ва на, њихо ва имо ви на, гра ђан ска, вјер ска и по ли тич ка пра ва не-
по вре ди ва. Из мје на ма у ор га ни за ци ји из вр шне вла сти Цр на Го ра 1879. 
до би ја  Др жав ни Са вјет, Ми ни стар ство са шест одје ље ња и Ве ли ки Суд. 
Убр зо ће би ти ус по ста вље ни ди пло мат ски од но си са Ве ли ком Бри та ни-
јом, Аустро у гар ском, Ита ли јом и Осман ским цар ством, Грч ком и  Ср би-
јом, да би по чет ком XX ви је ка би ли ус по ста вље ни ди пло мат ски од но си 
- 1905. са САД и 1906. са Њемач ком. 

Ве ли ки до га ђа ји и про мје не у сва ком дру штву за со бом оста вља ју 
и ци је ли низ по сље дич них, же ље них и не же ље них де ша ва ња, до бит ни-
ке и гу бит ни ке, и те шко да мо гу до би ти ко нач ну оцје ну, по зи тив ну или 
2 wendy Bracewell, Orientalism, occidentalism and cosmopolitalism (са енглеског превела 

Александра Бабић), Sarajevo Notebook, issue: 06-07/2004. pages 179-193, 180
3 Ибид, 187-188
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не га тив ну. Њихо вом те ре ту у Цр ној Го ри по ме ну тог вре ме на по себ но 
је би ло из ло же но ста нов ни штво ко је је од ла зе ћу осман ску власт до жи-
вља ва ло као за штит нич ку или, ба рем, бли ску сво јем ду хов ном и кул-
тур ном би ћу. На сто ја ње вла сти да  се ка ко-та ко ус по ста ви је дин ство у 
свим сег мен ти ма про сто ра ко ји је био укљу чен у но ве др жав не гра ни це, 
ство ри ли су не по вје ре ње овог ди је ла дру штва. По тре ба да се за др жи и 
по сва ку ци је ну од бра ни до та да шњи иден ти тет или од од ма зде и не ху-
ма ног од но са за шти ти жи вот усло ви ла је и мо ти ви са ла: 

1. ве ли ке  ми гра циј ске по кре те му сли ман ског ста нов ни штва, 
2. ду хов но уз ми ца ње ори јен тал но-ислам ског сег мен та но во на-

ста лог цр но гор ског дру штва, њего во пре гру пи са ва ње и тра же ње нај бе-
збјед ни јег на чи на оп стан ка у стра ху од до ми на ци је хри шћан ских тра-
ди ци о нал них ви јед но сти и на ме та ња европ ских кул тур них стан дар да. 

Про цјеп у ко јем се на шло му сли ман ско ста нов ни штво на те ри то-
ри ја ма ко је су укљу че не у са став цр но гор ске др жа ве био је  уто ли ко ду-
бљи, уко ли ко се узме у об зир да је сли је ди ло те ко ви не спе ци фич не и ди-
на мич не ве зе ислам ске тра ди ци је и ре ги о нал них ути ца ја. Ве ћи на овог 
ста нов ни штва осје ћа ла се јед на ко до ма ће ко ли ко и хри шћан ско-пра во-
слав но, го во ри ло истим је зи ком и има ло исто сло вен ско по ри је кло, али 
се пре по зна ва ло по лич ним име ни ма, учи ло дру га чи јој пи сме но сти, од-
ра ста ло уз соп стве не еп ске уз о ре и сво је кул тур не и естет ске обра сце 
про на ла зи ло у бли ста вим ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма ислам ског 
ори јен та. 

Ври је ме бур них до га ђа ња, ка ко не ки опи су ју XIX ви јек, у Цр ној 
Го ри оби ље же но је ми гра ци ја ма ка ко цр но гор ског пра во слав ног, та ко 
и му сли ман ског ста нов ни штва. Јед ни су, бје же ћи од гла ди и си ро ти-
ње, ишли у Ср би ју, Ру си ју, Ита ли ју, Аустро-Угар ску, Ца ри град, али у 
ве ли ком бро ју и у Ју жну или Сје вер ну Аме ри ку. Дру ги су рје ше ње за 
свој оп ста нак и го ли жи вот тра жи ли на прав ци ма пре ма Бо сни, Но во-
па зар ском Сан џа ку, Ал ба ни ји, Ма ке до ни ји и да ље у ун тра шњ о сти Тур-
ске. У раз ма тра њ и ма ко ја се ба ве исе ља ва њ и ма из Цр не Го ре, по ред 
уоп шта ва ња и по ка зи ва ња ин те ре са, на жа лост, вр ло че сто у за ви сно-
сти од на ци о нал ног или вјер ског по ри је кла ауто ра, за је дан или дру ги 
кон фе си о нал ни кор пус и при стра сног усред сре ђи ва ња на не при ли ке и 
па тњу, нај че шће, са мо јед них, про на ла зи мо и за јед нич ке еле мен те ко ји 
се сво де на ис ти ца ње да је са мо исе ља ва ње мо гло одр жа ти при род ну 
сра змје ру из ме ђу ко ли чи не об ра ди ве зе мље и бро ја љу ди ко ји су на њој 
оста ја ли да жи ве4. Без об зи ра на те ри то ри јал на про ши ре ња,  у Цр ној 
Го ри  је бе зе мља ши ма, због од лу ка Бер лин ског кон гре са, мо гло би ти 
4 Ђоко Д. Пејовић, Узроци масовног исељавања становништва из Црне Горе (1878

1916), ИЗ, XV, књ. XIX, бр. 2 (1962), стр. 209-253, 210
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до зво ље но огра ни че но на се ља ва ње на на пу ште ним про сто ри ма. Они 
су, за то,  „оста ја ли са го лим тр но ко пом у ру ци“, јер им „зе мља ни је мо-
гла да ти ви ше не го ин те рес на уло же ни ка пи тал“5. До би ја њ ем про ши-
ре ња цр но гор ска др жа ва је, за пра во, обез би је ди ла ма те ри јал ну осно ву 
за сна же ње по вла шће ног сло ја ко ји је за по си је дао нај бо ље зе мљи ште 
пла ћа но, углав ном, др жав ним нов цем. Уз ове чи њ е ни це, по ми њу се, као 
тзв. „оп шта мје ста“, пре за ду же ност, глад не го ди не, зло у по тре бе вла сти, 
са мо во ља чи нов ни ка. Да исе ље ни ци ма, из гле да, ни је би ло мно го бо ље 
у ино стран ству го во ре и ка зи ва ња да та мо, нпр, у Ца ри гра ду „не на ла зе 
ни ка кво га ра да не го се бес по сле ни по ту ђим зе мља ма ски та ју и од гла ди 
му че“6. Не за по сле не рад не сна ге је би ло све ви ше, али је ве ли ко исе-
ља ва ње, за Аме ри ку, при је све га, не ри јет ко обра зла га но не до стат ком 
по треб них по вр ши на об ра ди ве зе мље. Та ко је пред ла га но да се ка пи тал 
за оспо со бља ва ње про сто ра за об ра ду обез бје ђу је пре ко цр но гор ских 
пред став ни ка у Аме ри ци и да „сва ки исе ље ник упла ти од ре ђе ном фон-
ду по 50 кру на при је ме ли о ра ци је јед ног ра ла зе мље и по сли је њего вог 
оспо со бље ња за об ра ду“7. Ме ђу тим, ин те ре сан тан је по да так да је „од  
1390 исе ље них у Аме ри ку до сре ди не 1906. из се дам ба та љо на из окол-
не Ник ши ћа, на при мјер, нај ви ше је би ло ду жни ка, жр та ва зе ле на шког 
ка пи та ла“8. Ипак, за слу жни бе зе мља ши, ко ји су сво је вре ме но си гур но 
ра чу на ли на му ха џир ску зе мљу, би ли су у си ту а ци ји да се не мо гу ду же 
на се ли ти на до ди је ље ној зе мљи, због по ку ша ја бив ших вла сни ка да се 
на сво ја има ња, та ко да су на ста ја ли спо ро ви због уло же ног ра да на кр-
че њу и одр жа ва њу. 

Цр на Го ра је на кон 1878. по ста ла др жа ва у ко јој је мулт кон фе си о-
нал ност по ста ла ви дљи ва ка рак те ри сти ка и то ме је на сто ја ла да при ла-
го ди сво је по ли тич ко дје ло ва ње. На сто ја ње да се ри је ше еко ном ске не-
во ље и пре ва зи ђе не ма шти на у зе мљи у ко јој је „тре ћи на ста нов ни штва 
ли ше на зе мље, по крет ног има ња па чак и ку ће; дви је тре ћи не има ју по-
не што сто ке; од пр ве тре ћи не је дан дио се ски та без ра да, го и гла дан, 
дру ги дио тра жи рад, али га не на ла зи, а тре ћи дио има ма ло нов ца и 
исе ља ва се“ и да се исто вре ме но ство ри сли ка по вољ ног ам бјен та за 
жи вот свих, под сје ћа ла је на не мо гу ћу ми си ју, јер је за оства ре ње тих 
ам би ци ја би ло по треб но ври је ме, из ла зак из за ча ра ног кру га еп ских 
ка рак те ра, пред ра су да и до жи вља ја прав де. И, на рав но, при је све га, 
искре на на мје ра. Би ло је ису ви ше глад них с јед не стра не, и оних чи ја 
је имо ви на сти ца на пре ма пра ву и за ко ну дру ге др жа ве, али, на њихо ву 
5 Ибид, 212
6 Ибид, 235
7 Ибид, 243
8 Ибид, 245
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не сре ћу, ни су при па да ли истом на ци о нал ном, од но сно вјер ском и дру-
штве ном окри љу, да би се глат ко и без бол но од ви јао про цес об ли ко ва-
ња је дин стве ног др жав ног про сто ра. Раз ма тра ња ко ја се ба ве опи сом 
и ту ма че њ ем про мје на у цр но гор ском дру штву у пе ри о ду на кон 1878. 
го ди не вр ло че сто су окре ну та или суд би ни тзв. „до ма ћег“, или „за те-
че ног“ еле мен та, и та ко оста ју не до ре че на и по не кад оста вља ју ути сак 
при стра сног ма ни пу ли са ња по да ци ма.  

Пре ма про цје ни исто ри ча ра Шер ба Рас то де ра у ра ду под на сло-
вом Исто риј скоме то до ло шки оквир из у ча ва ња исто ри је Му сли ма на 
у Цр ној Го ри 18781912 (I дио) „де кла ра тив но за ла га ње цр но гор ског 
књ а за и кру го ва око њега, и обе ћа ња ни је су би ла до вољ на га ран ци ја 
Му сли ма ни ма да оста ну на сво јој зе мљи и у сво јој до мо ви ни“. Њего-
ва „де кла ра тив на од ре ђе ња у ду ху нај бо љих тра ди ци ја ’Хе рој ске Цр не 
Го ре’ и кон крет на рје ше ња ко ја га де фи ни шу као праг ма тич ног по ли-
ти ча ра ко ји на нај бе збол ни ји на чин за до во ља ва ре ал ни ин те рес сво јих 
по да ни ка“ ства ра ла су ути сак „дво стру ких стан дар да по ли ти ке књ а за 
Ни ко ле“ – „јед ног окре ну тог јав но сти и дру гог као по сље ди ца кон крет-
них рје ше ња“9 У ве зи са пи та њ ем исе ља ва ња Му сли ма на у по ме ну том 
ра ду аутор на во ди и за пис Си ме По по ви ћа: „Тур ци су се жа ли ли и на 
Це ти ње и у Ца ри град. Да Цр но гор ци при ти ско ше њихо ве зе мље али им 
то ни је ни шта по мо гло И њима и у Ца ри град од го ва ра ла је вла да цр но-
гор ска да не мо же от ку пи ти сву њихо ву зе мљу али да су они сло бод ни 
сво ју зе мљу про да ти Цр но гор цу, а ко не ће, или не мо же про да ти тре-
ћи ну при хо да до би ја ће шње од оно га, ко ји је ра ди. Дру ге им ни је би ло, 
мо ра ли су на то при ста ти, а ка ми су што до би ја ли. Ма ка ко до бра го ди-
на би ла, Тур чи ну се ни је ра ђа ло. До би ли би ба гаш жи та с ра ла зе мље, 
а ви ше го ди на ни то. Нај по сли је су ис про да ва ли зе мљу буд за шта“10 
Об је ди њ а ва ње кул тур ног про сто ра по ка зи ва ло се нај при је у ко ни ну и-
ра ном на сто ја њу уни форм ног ујед на ча ва ња про свјет ног си сте ма, и то 
у обла сти ма на се ље ним му сли ман ским ста нов ни штвом. Ин си сти ра ло 
се да се дје ца ислам ске вје ре што при је укљу че у шко ле ко је су пре ма  
За ко ну о оп штој школ ској ду жно сти (1879) би ле оба ве зне за дје цу све 
три вје ре и оба по ла од 7 до 12 го ди на. Као је дан од по ку ша ја по ка зи-
ва ња то ле рант ног од но са и до бре во ље пре ма му сли ман ском ста нов ни-
штву у Под го ри ци је 1884. отво ре на тзв. срп ско-му ха ме дан ска шко ла. 
Ме ђу тим, иако је у пр вој шол ској 1884/85. го ди ни упи са но 60 уче ни ка, 
овај број је био у стал ном па ду. До 1891. по сто ја ле су и да ље школ ске 
9 Шербо Растодер, Историјскометодолошки оквир изучавања историје Муслимана у 

Црној Гори 18781912 (I дио), Алманах (Подгорица), 5-6, 1999, 83-132, 117
10 Шребо Растодер, Историјско-методолошки оквир изучавања историје Муслимана у 

Црној Гори 1878-1912 (I дио), Алманах (Подгорица), 5-6, 1999, 83-132, 116
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уста но ве ори јен тал но-ислам ског ка рак те ра, ка да су за тво ре не по на ре-
ђе њу Ми ни стар ства ино стра них дје ла. Три го ди не ка сни је  до зво ље на 
је из гра дња мек те бу у Под го ри ци и школ ске 1894/5. го ди не об ја вље но 
је „да се му си ман ска дје ца по на вр шет ку сед ме го ди не мо ра ју упи са ти у 
мек теб ра ди из у ча ва ња му ха ме дан ске вје ре, а кад на пу не де сет  го ди на, 
би ла су оба ве зна да се упи шу у оп шту основ ну шко лу“11. Као по зи ти ван 
при мјер, би је жи мо да је је дан школ ски над зор ник у свом обра ћа њу над-
ле жни ма 1913. го ди не из Бе ра на, ра ди по бољ ша ња укуп не про свјет не 
ат мос фе ре у Цр ној Го ри, пред ла гао и сље де ће: да учи тељ бу де ве о ма 
па жљив при об ра ди „но ве и нај но ви је на ше исто ри је“, да се од њих 
тра жи да вр ше не ку вр сту „ми си о нар ске слу жбе“ у при до би ја њу му сли-
ман ске, по себ но жен ске дје це за шко лу. Али и да се у слу жбе ној упо тре-
би „не сми ју по др жа ва ти тур ски и ар на ут ски је зик на ште ту срп ског“12 
Ипак, но ве вла сти ни су уви јек ис по ља ва ле ко рект ност и оба зри вост, и 
као при мјер за то, мо жда мо же да се на ве де по да так да је згра да ме дре-
се у Под го ри ци на кон осло бо ђе ња од Ту ра ка пре тво ре на у скла ди ште 
оруж ја, а згра да мек те ба у фа бри ку13. 

Др жав но гла си ло Глас Цр но гор ца је „ре дов но и оп шир но“ из вје-
шта ва ло о му сли ман ским вјерскм пра зни ци ма14. У Под го ри ци је Ха сан 
Ца на Ка пић 1911. го ди не пи сао: „Не ма слич них при мје ра да је икад ије-
дан вла дар и у јед ној зе мљи та ква пра ва да вао и да ва, као што је краљ 
Го спо дар на ма му сли ма ни ма...“15 Али, иако је ми ни стар уну тра шњ их 
дје ла Ла буд Гој нић „на ре дио да се у свим но во о сло бо ђе ним обла сти-
ма пу ца њ ем из то по ва про сла ви Ра ма зан”, пре ма оцје ни не ких исто-
ри ча ра, до ми на ци ја не пра во слав ног ста нов ни штва у но во о сло бо ђе ним 
обла сти ма ни је до жи вља ва на као по вољ на и про спе ри тет на окол ност16. 
Уто ли ко су се мо гли оте ти кон тро ли по је дин ци ко ји су у на сто ја њу да 
про ми је не кон фе си о нал ну струк ту ру тих кра је ва по ве ли, по сво јој мје-
ри исти не и пра две, су ро ви освет нич ки об ра чун са му сли ман ским ста-
нов ни штвом и на хи ља де не срећ ни ка  стра хом и при ну дом при мо ра ли 
на по кр шта ва ње. Да ства ри бу ду го ре, мо же мо до да ти при мјед бу о не-

11 Др Ђоко Пејовић, Развитак просвјете и културе у Црној Гори 18521916, Цетиње 
1971, 55

12 Државни архив Црне Горе – Цетиње, Фонд Министарства просвјете и црквених 
послова, бр. 1987 (1,2)

13 Шербо Растодер, О вакуфима у Црној Гори с краја XIX и прве половине XX вијека, 
Историјски записи 2/1997, стр. 1-39, 21

14 Шербо Растодер, Историјско-методолошки оквир изучавања историје Муслимана у 
Црној Гори 1878-1912 (I дио), Алманах (Подгорица), 5-6, 1999, 83-132, 125

15 Ибид, (II дио), 7-8, 107-132, 127
16 Живко М. Андријашевић, Покрштавање муслимана 1913, Алманах, Подгорица, 201 

стр, 83
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по сто ја њу код др жав них ауто ри те та „сна ге и мо ћи да се ово на си ље 
спри је чи“ и да је“ др жа ва чи је су мо ћи сла бе или ни ка кве, уви јек при-
ста ли ца ком про ми са“17.

„За пад“ на су прот „Ис то ку“ на бал кан ском ме ђу про сто ру, не ја сна 
од ре ђе ња „хри шћан ског“ и „ори јен тал но-ислам ског“ сви је та као за тво-
ре них, кон ден зо ва них иден ти те та мо гу да по сто је са мо у рас пра ва ма за 
вр ло огра ни че ну упо тре бу. Те шко до ку чи ве ап страк ци је го ле мих раз мје-
ра, пер со ни фи ка ци ја ци је лих на ци о нал них кор пу са и ве зи ва ње за исте 
и вр ло ре ла тив не ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке – вјер ски фа на ти зам, 
бор бе ност или осје ћај по ври је ђе ног до сто јан ства и ча сти, пре тва ра ју 
сви јет у оно што ни је, у исто ри ју гло бал ног аути зма, не тр пе љи во сти и 
про го на, или је ма кар пот хра њ у ју и те же без у слов ном на ме та њу ди ле ме 
„јед но“ или „дру го“. Сво ђе ње бес крај ног ме ђу про жи ма ња и ме ђу по ве-
за но сти „на ших“ и „њихо вих“ жи во та, ко је раз два ја ли ни ја слич на оној 
ко ја се по ву че на по вр ши ни во де или пи је ска, на из ван кон те сту ал не сте-
ре о ти пе и ухо да не мо де ле за ре зул тат има из об ли ча ва ње, уна ка жи ва ње, 
си ро ма ше ње и уни шта ва ње ствар них про це са. 

Закључак:

Цр на Го ра је по сли је 1878. по ста ла не за ви сна др жа ва знат них те-
ри то ри јал них про ши ре ња. Мо дер ни за ци ја и укуп но уна при је ђи ва ње 
др жа ве мо гло је би ти оства ре но по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним 
об је ди њ а ва њ ем свих еле ме на та са мо стал не др жа ве. Исто вре ме но, фа-
во ри зо ва ње европ ских до стиг ну ћа под ра зу ми је ва ло је и ус по ста вља ње  
до ми на ци је ври јед но сти хри шћан ске тра ди ци је има нент не и не ка да шњ-
ој цр но гор ској др жа ви у су ко бу са моћ ним Осман ским цар ством. Сви-
јест ко ју су об ли ко ва ле по бјед нич ка еуфо ри ја, еп ске исти не и мо рал ни 
узо ри мо ти ви са ли су и оправ да ва ли над моћ хри шћан ског еле мен та и 
по ти ски ва ње, и, по не кад из ван зва нич не кон тро ле, обе сми шља ва ње и 
пот цје њ и ва ње све га што је би ло дру га чи је, јер је би ло јед на ко не га ци ји 
соп стве ног. Вјер ска тра ди ци ја, кул тур ни из раз и про свјет на ак тив ност, 
чи је те ко ви не је ба шти нио не ка да шњи не ми ло срд ни осва јач и про тив-
ник и не ма ли број но вих др жа вља на, до жи вља ва на је као оп те ре ће ње 
про шло сти и пре пре ка на прет ку. Сва ко бу ду ће раз ма тра ње, с на сто ја-
њ ем да бу де рас те ре ће но од евро по цен трич них или исла мо цен трич них 
мо де ла раз ми шља ња, тре ба ло би да осим све га оно га што је оби ље жа-
ва ло та да шњи по ли тич ки и еко ном ски ам би јент, узме у об зир при ро ду 
ви ше слој ног, ви ше на ци нал ног и мул ти ре ли гиј ског ка рак те ра цр но гор-

17 Ибид, 84
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ског иден ти те та с кра ја XIX и по чет ком XX ви је ка. Раз ли чи ти на ци о-
нал ни, вјер ски и кул тур ни еле мен ти има ју јед на ко мје сто у од ре ђе њу 
оно га што под ра зу ми је ва ју те ко ви не по зи тив них или не га тив них, на-
пред них или на зад них еле ме на та цр но гор ског на сље ђа. 

Dragana KUJOVIć 

CERTAIN INEVITABLE ELEMENTS IN CONTEMPLATING 
THE GREAT CHANGES IN MONTENEGRIN SOCIETY

Summary

Major events and changes in any society leave behind a whole series of 
consequential, desired and undesired events, winners and losers, and can hardly 
get the final estimate, positive or negative. A population that has perceived going 
Ottomans as protective, or at least close to their spiritual and cultural being, was 
particularly exposed to influences of the major events at the end of the 19thcentury 
in Montenegro. Efforts of the authorities to establish more or less a unity in all 
segments of the territory included in the new state borders have created a distrust of 
this part of society. The need to retain and defend, at any cost, their previous identity, 
or to protect their lives of reprisals and inhuman treatment motivated:

1. Large migratory movements of the Muslim population
2. Spiritual retreat oriental-Islamic emergent segment of the Montenegrin 

society, its regrouping and seeking ways of more secure survival in fear of the 
domination of Christian traditional values and imposition of European cultural 
standards.
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Жарко ЛЕКОВИћ*

ДРОБЊАЦИ КОЈИ СУ ЕМИГРИРАЛИ У САД
КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА

ABSTRACT: In pas sed hi sto ri cal epo qu es, the Drob njaks ha ve been 
tem po ra rily or per ma nently mo ving out from the ir ho me land, se ar ching for 
bet ter li ving con di ti ons. The list of Drob njaks dis pla ced be fo re the 1878 is 
not pos si ble to be in di vi du ally re con struc ted due to the lack of ar chi val so ur
ces. An in ten si ve mi gra tion of Mon te ne grins to USA be gan shortly be fo re the 
end of XIX cen tury. It is evi dent that the sa me pro cess has in clu ded the Drob
njaks. The ma jo rity of im mi grants ha ve set tled in the USA, whi le the ot hers 
ha ve cho sen Ca na da and So uth Ame ri ca. They ha ve been un der ta king the 
worst jobs in the mi nes and partly been em ployed in fac to ri es. The smal lest 
num ber en ded in farms, ma inly be ca u se of low wa ges.

KEY wORDS: Drob njaks, USA, im mi gra tion

Усљед ма те ри јал не оску ди це и ко лек тив ног си ро ма штва, Дро бњ а-
ци су се и у ми ну лим исто риј ским епо ха ма при вре ме но или трај но исе-
ља ва ли из свог за ви ча ја у по тра зи за по вољ ни јим усло ви ма жи вље ња. 
Ипак, по пис Дро бњ а ка исе ље них при је 1878. го ди не ни је мо гу ће по и-
ме нич но ре кон стру и са ти усљед не до стат ка ар хив ских из во ра. За раз до-
бље из ме ђу 1879. и 1905. мо гу ће је ба рем дје ли мич но ре кон стру и са ти 
по пис при вре ме но и трај но исе ље них ли ца са под руч ја Дро бњ а ка, бу ду-
ћи да је у истом пе ри о ду ад ми ни стра ци ја па со шког одје ље ња ми ни стар-
ства ино стра них дје ла Књ а же ви не Цр не Го ре са сје ди штем на Це ти њу 
ре ла тив но уред но во ди ла еви ден ци ју о ли ци ма ко ји ма су из да ва ни па со-
ши за од ла зак у ино стран ство.1

Због те шког жи во та, че стих по ха ра и па ље ви на до ла зи ло је до ма-
сов них се о ба ци је лих по ро ди ца, а по не гдје и брат ста ва, у Ср би ју и Бо-
* Aутор је виши научни истраживач у Историјском институту Црне Горе.
1 ДАЦГ, МИД, Пасошке књиге, 33, 34, 35, 36.

UDC: 314.743(73=1.497.16)”18” 
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сну. Из вје сно је да се пе де се тих го ди на XIX ви је ка исе ља ва ње нај те же 
угро же них по ро ди ца мо гло усмје ри ти је ди но пре ма Ср би ји, у пр вом ре-
ду због бр зи не у њихо вом смје шта ју. По је ди нач на и груп на исе ља ва ња 
су до ве ла до то га да зна тан дио ср би јан ског жи вља да нас во ди по ри је кло 
из Хер це го ви не, Цр не Го ре и Бр да. Кад се пра те исе ља ва ња из Дро бњ-
а ка, ви ди се да исе ље ни ци и у но вој отаџ би ни оста ју ра та ри и сто ча ри.

Из у зев исе ља ва ња у Ср би ју од се дам де се тих го ди на XIX ви је-
ка, ста нов ни штво се све ви ше по чи ње исе ља ва ти и у Ру си ју, Аме ри ку, 
Осман ско цар ство, Аустри ју и дру ге зе мље. Еми гра ци ја и пе чал бар ство 
би ли су је ди ни пут ко јим се сит ни се љак спа са вао од гла ди и ду го ва. 
Не раз ви је на при вре да Цр не Го ре му ни је мо гла пру жи ти ни ка кво дру го 
уто чи ште. Ни је по мо гло ни то што по сли је 1878. го ди не по чи ње сна-
жни ји успон тр го вач ког ка пи та ла у Цр ној Го ри, па и у Ник ши ћу. Упо-
ре до с тим до ла зи до убр за ног раз во ја и гра до ва и град ске при вре де. 
Ипак, због на глог си ро ма ше ња Цр но гор ци од ла зе у пе чал бу у то ли ком 
бро ју да је цр но гор ска вла да, ка сни је, ра ди спр је ча ва ња ма сов них од-
ла за ка, из да ва ла па со ше са мо му шкар ци ма ко ји су на вр ши ли 30 го ди на 
ста ро сти. Та ко је од 1900-1906. из се дам ка пе та ни ја ник шић ке обла сти 
оти шло у Аме ри ку 1390 љу ди. Из истих раз ло га као пе чал бар ство на-
ста ло је и еми гри ра ње.

Ин тен зив но исе ља ва ње Цр но го ра ца у Аме ри ку от по че ло је пред 
сам крај XIX ви је ка. Еви дент но је да исти про цес ни је ми мо и шао ни 
Дро бњ ак. Исе ља ва ло се и због про го на сло бо до ум них љу ди, па се Цр-
но гор ци исе ља ва ју у Аме ри ку и Ср би ју и тра же за ра де по осталм зе-
мља ма, тра же ћи ујед но и по ли тич ке сло бо де. Нај ве ћи број исе ље ни ка 
се на се ља вао у Сје ди њ е не Др жа ве, а би ло их је и у Ка на ди и Ју жној 
Аме ри ци. Пр ве пра ве се о бе по чи њу по чет ком дру ге по ло ви не XIX ви-
је ка, а на ро чи то од 1849. ка да су про на ђе не злат не и сре бр не ру де у 
Ка ли фо ни ји. Од 80-их и 90-их го ди на XIX ви је ка, гру пе на ших рад ни ка 
по пу њ а ва ју ру до ко пе и фа бри ке ис точ них др жа ва, за тим сре дњи за пад 
и др жа ве дуж Па ци фи ка, чак до ле де не Аља ске. Ве ли ки угље ни руд ни-
ци Пен сил ва ни је при ми ли су сто ти не хи ља да рад ни ка са про сто ра Бал-
ка на. На ро чи то је по ја ча но еми гри ра ње од 1900. го ди не. Нај ве ћи број 
исе ље ни ка је у ру до ко пи ма оба вљао нај гру бље по сло ве, је дан дио се 
за по слио у фа бри ка ма. Нај ма ње их је би ло на фар ма ма, углав ном због 
ма лих над ни ца.2

Исе ље нич ки за кон Сје ди њ е них Др жа ва био је вр ло строг. Сви 
пут ни ци би се нај при је ис кр ца ли на остр во код Њујор ка – Еис Исланд. 
2 АС и ЦГ, 335, Војислав Јовановић „Марамбо”, фасц. 19. (Први црногорски досељеници 

стигли су у руднике Крикланд Лека у Канади већ почетком седамдесетих година XIX 
вијека).
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Та мо су де таљ но ис пи ти ва ни да ли су здра ви, зна ју ли ка кав за нат, ка мо 
ми сле по ћи, уоп ште хо ће ли мо ћи ра ди ти и за ра ђи ва ти свој хљеб. Осим 
то га сва ки је пут ник мо рао има ти бар 25 до ла ра, у про тив ном вра ћан 
је ку ћи.3 За то је од ла зак у Ар ген ти ну био по вољ ни ји. Гру пе од 20 до 50 
до се ље ни ка из Цр не Го ре су се на ста њ и ва ле у ра зним гра до ви ма као 
што су Пор тланд у Оре го ну, Ми не а по лис у Ми не со ти, Сан Фран ци ско и 
Лос Ан ђе лес у Ка ли фор ни ји, Чи ка го у Или но и су, Бјут у Мон та ни, Кан-
зас Си ти у Ми су ри ју, Вир џи ни ја Си ти у Не ва ди и Гал ве стон у Тек са су. 
Дро бњ а ка је би ло и у Чи зо му у Хи бин гу, ру дар ском на се љу уда ље ном 
сто ти нак ки ло ме та ра од Ду лу та.

Го ди не 1905. око 6700 Цр но го ра ца на пу сти ло је род ну зе мљу и 
углав ном   оти шло у Сје вер ну Аме ри ку. Про цје њ у је се да је уочи Пр вог 
свјет ског ра та око 30.000 Цр но го ра ца жи вје ло и ра ди ло у Сје ди њ е ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. Ве ћи на тих еми гра на та га ји ла је јак па три о ти-
зам и у кри зним вре ме ни ма мно ги од њих вра ћа ли су се ку ћи да се бо ре 
за сво ју отаџ би ну. Га ври ло М. Це ро вић је 17. мар та 1914. зах ти је вао да 
се овом исе ља ва њу што при је ста не на пут. У ври је ме на се ља ва ња но во-
до би је них кра је ва на ста ла је та ква еми гра ци ја на ше рад не и вој не сна ге 
у Аме ри ку, а све без до зво ле и па со ша, да се по ста вља ло пи та ње мо же 
ли се об ра ди ти и оно ма ло зе мље у ста рим гра ни ца ма Цр не Го ре.

Исе ље ни ци ма су на ру ку ишле и аустриј ске вла сти у Ко то ру, 
Ду бров ни ку и дру гим по гра нич ним мје сти ма, да ју ћи им пре ко сво јих 
аге на та ис пра ве да су аустро у гар ски др жа вља ни и по вла сти це код па-
ро брод ских дру шта ва да се за ве о ма ма лу ци је ну пре ве зу до Аме ри ке. 
Тра же но је да се пре ду зму мје ре ка ко би се осу је тио овај опа сни план 
упе рен про тив Цр не Го ре и њене еко ном ске и вој не сна ге.4

Ма сов но исе ља ва ње Цр но го ра ца у Аме ри ку под сти ца ла је 
Аустро-Угар ска пре ко сво јих ор га на вла сти у Бо ки и Хер це го ви ни и 
сво јих аге на та у Цр ној Го ри. На и ме, због ма сов ног од ла ска у ино стран-
ство, цр но гор ско вој но ми ни стар ство је на ред бом 1905. за бра ни ло од-
ла зак вој ним об ве зни ци ма, па су Цр но гор ци пре ла зи ли у Хер це го ви ну 
или Бо ку, гдје су им аустро у гар ске вла сти из да ва ле пут не ис пра ве за 
од ла зак у Аме ри ку. Аустро-Угар ска је на то ме сми шље но ра ди ла на сто-
је ћи да осла би цр но гор ску вој ску, јер се већ спре ма ла за анек си ју Бо сне 
и Хер це го ви не. Раз вој од но са Цр не Го ре и Аустро-Угар ске ука зи вао је 
да је ме ђу њима са вез не мо гућ и да ће се оне на ћи у ме ђу соб ном ра ту 
чим Аустро-Угар ска бу де на днев ни ред по ста ви ла ко нач но рје ша ва ње 
срп ског пи та ња.5

3 Цетињски вјесник, бр. 71, 4. септембар 1910.
4 ДАЦГ, МУД, УО, 1914, ф. 144, 1007.
5 Др Новица Ракочевић, Црна Гора и АустроУгарска 19031914,Титоград 1983,  185, 186.
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Већ у мар ту 1900. го ди не у Аме ри ку је по шао Ва сиљ Ја кић из 
До брих Се ла.6 Ми ле та Го ло вић из Дро бњ а ка је по шао у ино стран ство 
1902. го ди не и њего ва фа ми ли ја ни 1905. го ди не ни је зна ла је ли жив 
или је умро.7

Пре ма па со шкој књ и зи, од по чет ка ав гу ста до кра ја де цем бра 
1903. у Аме ри ку је по шла 61 осо ба из Дро бњ а ка и Је зе ра. У овој го-
ди ни је из ван Евро пе би ло 356 вој ни ка и стар је ши на из Дур ми тор ске 
бри га де. Же љу за од ла зак у Аме ри ку из ра зи ли су кра јем 1903. го ди не 
Бо шко Или јин Бо јо вић из Ша ра на ца и Па вле Ла за рев Шљи ван ча нин.8 
У Аме ри ку је 1903. го ди не оти шао Ан дри ја Не дјељ ков По лек сић, ро ђен 
1882. го ди не у Дро бњ а ку. Ма те ри јал но је оја чао и про ши рио имо ви ну у 
Дро бњ а ку. По ди гао је ку ћу у се лу Бо ров цу ко ја се све до но ви јег вре ме-
на зва ла „ку ла По лек си ћа”.

Пу рен Ка ра џић и Ми лан Ја у ко вић из Дро бњ а ка и Пе ро То мо вић 
из По ља 1904. го ди не у име 200 и ви ше по стра да лих Цр но го ра ца ко ји 
су по шли с па со ши ма у Аме ри ку и ко ји су про да ли сво ја има ња, тра-
же по моћ од цр но гор ске вла де јер су пре ва ре ни од аген ци ја Жут ки ћа у 
Ко то ру и Ми ла Ста ни ши ћа у Тр сту. Би ли су кре ну ли 14. ок то бра 1904. 
али их је аме рич ка вла да вра ти ла на зад. У ово ври је ме би ло је и иле-
гал них по ку ша ја од ла ска у Аме ри ку, без па со ша.9 Из ме ђу оста лих, та да 
је за Цр но гор це јем чио и по ла гао но вац да их из ба ви из не во ља, обез-
бје ђи вао им адво ка та при ли ком ула ска у Аме ри ку, Дро бњ ак Ду шан М. 
Ка ра џић.10

Пре ма спи ску исе ље ни ка у ино стран ство из ка пе та ни је ускоч ке 
1904. го ди не у сје вер ну Аме ри ку су исе ље не 24 осо бе (при је 1904. го-
ди не 35, вра ти ле се 2, а 2 су умр ле). Пре ма спи ску исе ље ни ка из ка пе-
та ни је дро бњ ач ке 1904. у сје вер ну Аме ри ку се исе ли ло 45 осо ба (при је 
1904. го ди не 62, јед но се вра ти ло, јед но умр ло). Из спи ска ка пе та ни је 
је зер ско-ша ран ске ви ди мо да се у сје вер ну Аме ри ку исе ли ло 34, вра ти-
ло се 19 (при је 1904. 6, вра тио се 1). Свих 19 је вра ће но из Њујор ка, са 
аме рич ке гра ни це.11

Из Уско ка под Стру гом 22. сеп тем бра 1905. жа ли ли су се вој во ди  
Бо жу Пе тро ви ћу да су пре ва ре ни од тр шћан ске аген ци је за пре воз пут-
ни ка у сје вер ну Аме ри ку Јо сиф Л. За ру би ца, Ни ко ла З. Ми јо вић, Пе тар 
Пе ја но вић и Лу ка По по вић.12

6 АМЦП, МЦП, 53, 523
7 ДАЦГ, МУД, УО, 1905, 23, 3272
8 АМЦП, МЦП, 76, 1359.
9 ДАЦГ, МУД, УО, 1904, ф. 13, 14, 16 и 1905, ф. 24.
10 ДАЦГ, МУД, УО, 1904, 13, 4269.
11 ДАЦГ, МУД, УО, 1905, 15, 557.
12 ДАЦГ, МУД, УО, 1905, 22, 3042.
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Нов ча ну по моћ су то ком 1906. го ди не сла ли у сво ју отаџ би ну брат 
Или је Ка та не из Шав ни ка, ко ји је у Аме ри ци ра дио нај те же по сло ве и 
ре дов но слао но вац, за тим Ми љан Ва сков Шу шић из Бу ко ви це у Дро-
бњ а ци ма, ко ји је та ко ђе жи вио у Аме ри ци, Жив ко Кне же вић из па ро хи-
је ту шин ске на ра ду у Аме ри ци. На дру гој стра ни, мно ги се чак ни је су 
ни ја вља ли сво јим по ро ди ца ма и о њихо вој суд би ни се ни шта ни је зна-
ло. На од Ра до вић из оп шти не Би је ла по шао је 1906. го ди не у сје вер ну 
Аме ри ку, оста вио же ну Зла та ну и дво је дје це и од 1911. ни је слао по моћ 
сво ји ма, ни то ком ра то ва 1912-18. го ди не. Са во Ми њ ин Не дић из ба та-
љо на дро бњ ач ког, по шао је 1903. го ди не у Аме ри ку и по сле дњи пут се 
ја вио сво ји ма 1909. го ди не из Блок та у на у Ала ба ми. Или ја ћо со вић из 
Жа бља ка је 1906. оти шао у Аме ри ку и већ од 1907. се ни је ја вљао по-
ро ди ци.13

Пре ко 200 Цр но го ра ца, из му че них ду гим пу то ва њ ем, вра ће но је 
из Аме ри ке по чет ком 1906, јер ни је су има ли до бре ис пра ве. Из Ба ри ја 
су о тро шку Цр не Го ре пре ве зе ни на ита ли јан ским па ро бро ди ма до Ба-
ра. На кнад но су вра ће ни из Аме ри ке, из ме ђу оста лих, и Мар ко Зе ко вић 
и Жив ко Дви зец из Уско ка.14

За не ке од дро бњ ач ких исе ље ни ка се по у зда но зна да су у Аме-
ри ци до жи вје ли нај тра гич ни ју суд би ну, док су дру ги,  углав ном због 
усло ва ра да и жи во та, оста ја ли трај ни ин ва ли ди. У јед ном руд ни ку 
1908. ги не Ри сто Дур ко вић, ко ји је у Аме ри ку по шао 1905. Исте го-
ди не, 1908, у Аме ри ци је по ги нуо Ми лун Ни ко лин Не не зић из Би је ле. 
Или ја, син Мир ка Чу ро ви ћа из Ту ши не, био је дви је го ди не у Аме ри ци, 
ка да је до био „сла бост” и у мар ту 1908. го ди не кре нуо из Аме ри ке и 
уочи Цви је ти је умро на са мом па ро бро ду. Ста вљен је у ков чег и ба чен 
у мо ре, без цр кве ног об ре да. И Па вле Ра до ва нов Кан дић из Сла ти не, 
па ро хи је ту шин ске, био је не ко ли ко го ди на у Аме ри ци, по по врат ку 
се у Његу ши ма на пра сно раз бо лио и умро 17. ма ја 1909. го ди не. Са-
хра њ ен је у Његу ши ма. Го ди не 1909. у Аме ри ци је по ги нуо Ра ко син 
Ми ја и ла Ро бо ви ћа као и Ни ко ла Три фу нов Да цић. Сле де ће го ди не у 
Аме ри ци је по ги нуо је дан син Ја не Р. Ива но вић из Шав ни ка, брат је ро-
ђа ко на Па хо ми ја.15

Ин те ре сан тан је по да так да је, на при мјер, из Крње Је ле од 59 исе-
ље ни ка њих 20 умр ло или по ги ну ло у аме рич ким руд ни ци ма.
13 ДАЦГ, МУД, УО, 1906, 47, 5752.
    АМЦП, КЦ, 25, 3187 и 26, 660.
   АМЦП, КН, ф. 20
   Глас Црногорца, бр. 33, 1911. и бр. 49, 1913.
14 Уставност, бр. 18 и 20, 1906.
15 АМЦП, КН, 14, 427.
   АМЦП, КЦ, 41, 42, 1415, 1479.
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У гра ду Чи зо му, др жа ви Ми не со ти, 15. де цем бра 1910. на ра ду је 
по ги нуо по гре шком фа бри кан та Жив ко Кан дић (друк чи је зва ни Ра до сав 
Жо жић), ро дом из Сла ти не код Шав ни ка. У Ро сли ну, Ва шинг тон, 21. де-
цем бра 1911. го ди не у 28. го ди ни жи во та по ги нуо је на по слу Ва си ли је 
Си ме у нов Ма цић, ро дом из Но ва ко ви ћа у Дро бњ а ку. У Ми а ни у Оре-
го ну по ги нуо је 15. фе бру а ра 1912. у 27. го ди ни жи во та од елек трич-
не жи це Ву ле Ра о нић из Ша ра на ца. У Оре го ну је бо ра вио све га де сет 
мје се ци. Са хра њ ен је 17. фе бру а ра у Гло бе Ари зо ну уз уче шће мно гих 
при ја те ља и по зна ни ка. Са смрт ним оста ци ма су се опро сти ли Да во Га-
же вић и Ђу ро При ца. Сље де ће го ди не је умро рад ник у Аме ри ци Јо ван 
Ми ло шев Шљи ван ча нин. Ра де Ш. Бећ ко вић је „оса ка ћен од но ге” кад је 
био у Аме ри ци и кра јем 1909. го ди не на ла зио се у це ти њ ској бол ни ци. 
„Бо лест но гу“ у Аме ри ци до био је 1909. и Мла ђен Ву ја чић из Уско ка, 
па је ка сни је, по по врат ку у Цр ну Го ру, тра жио пи сар ску слу жбу. При 
ра ду у Аме ри ци јед ну но гу је из гу био Ни ко ла Б. ћо ро вић из Дро бњ а ка, 
па се за то 1912. вра тио у Цр ну Го ру и тра жио слу жбу ко ја ни је скоп ча на 
с ве ли ким фи зич ким на по ри ма.16

Исе ља ва ње рад но ак тив ног ста нов ни штва у Аме ри ку на ста вље но 
је и 1907. го ди не. За три мје се ца 1907. би ло је из да то 4500 пут них ис-
пра ва, што је би ло ви ше не го за чи та ву 1906. го ди ну. Ме ђу тим, усљед 
ве ли ке фи нан сиј ске кри зе у Аме ри ци 1907. го ди не еми гран ти су се по-
че ли ма сов но вра ћа ти сво јим ку ћа ма, па је пред ло же но да се при вре ме-
но об у ста ви из да ва ње па со ша за Аме ри ку. У Аме ри ци је 1907. го ди не 
би ло све га 21.000 Цр но го ра ца.17

У Аме ри ку су у про ље ће 1907. го ди не из се ла Ду жи код Шав ни-
ка оти шли Кр сто Ма шић, ро ђен 1888. ко ји је за да ле ки пут до био но-
вац на „ва ђе ви ну“ за јам од Ми ја та Ја њ и ћа из се ла Гра бо ви це, и њего ве 
ком ши је Ан то Ме ме до вић и Ва си ли је ће ра нић. У по чет ку је ра дио на 
из гра дњи при ста ни шта, за тим у фа бри ци за про из во дњу га са, а ка сни је 
и на дру гим по сло ви ма. Рад ни ци су пла ћа ни 30 цен ти на сат, а та да се у 
Цр ној Го ри за 10-15 кру на, од но сно, пер пе ра мо гла ку пи ти кра ва с те ле-
том, и ври јед ност до ла ра је би ла пет пер пе ра или кру на. У Аме ри ку је 
1907. оти шао и Ми ло рад Об ра до вић из Је зе ра, ко ме се сва ки траг гу би 
већ 1910. го ди не.18

16 ДАЦГ, МУД, УО, 1911, 120, 4970 и 1913, 144, 994.
   Глас Црногорца, бр. 14, 1912.
  Цетињски вјесник, бр. 20, 1912.
  (Божо Д. Томић из Дробњака умро је од тзв. „понтуре” 14. септембра 1907. у Стокену, 

Вашингтон, у 19. години живота.)
17 ДАЦГ, МУД, УО, 1907, 65, 5298.
   АС, МИД – ПП, 1907, ред 310.
   Народна мисао, Никшић, бр. 38, 1907.
18 Цетињске новине, бр. 42, 1917.
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Из Аме ри ке су до кра ја ју ла 1907. до шли из ка пе та ни је је зер ско-
ша ран ске Јо ван Кр стов Ка ра џић, Кр сто Пе тров Ђер ко вић и Урош Ва сов 
Об ра до вић (без но ге). У исто ври је ме вра ти ли су се из ка пе та ни је дро-
бњ ач ке рад ни ци, њих укуп но осам, до брог здра вља и сре дње за ра де. У 
Уско ке су се из ино стран ства вра ти ли Иса и ло М. Жи жић са 1000 кру на, 
Вла ди мир Фи ли пов Жи жић, Јо во Ми ло шев Јо ша но вић, Ми ло ван Ра до-
је вић са 800 кру на и Мла ђен Ву ја чић, ко ји је сло мио но ге у Аме ри ци, а 
до нио је 1100 кру на.19

У про ље ће, „о Цви је ти ма”, 1908. го ди не у Аме ри ку су по шла бра-
ћа Вла ди сав и Са во Сто ја но ви То ми ћи из Уско ка, Ти ма ра. По чет ком 
1909. у Аме ри ци се на ла зио је дан син по па Три фу на Де де и ћа, за тим Се-
ку ле Ми ја тов Зе ко вић из Ту ши не, је ро мо нах Ми ха и ло Жу гић, син све-
ште ни ка Јо ва на Жу гић; у Бол тон у Ала ба ми је исе лио Ра до је Гли шић; 
у Аме ри ци је био и Ви до је Ја у ко вић из Бу ко ви це.20 У фе бру а ру 1909. 
го ди не у Аме ри ку је кре нуо и Ми ли во је Чу ро вић из Уско ка.21

Пре ма спи ску др жа вља на ко ји су се од 1. ја ну а ра 1900. до 1. ја ну а-
ра 1910. исе ли ли у ино стран ство, а ни је су се вра ти ли, би ло је из ка пе та-
ни је је зе ро - ша ран ске 135, из ка пе та ни је дро бњ ач ке 289 и из ка пе та ни је 
ускоч ке 167 исе ље ни ка. То ком 1910. го ди не, у Аме ри ку се исе ли ло 13 
исе ље ни ка из Дро бњ а ка.

Вој ни ци ба та љо на ускоч ког су у то ли ком бро ју ишли за Аме ри ку 
да ни је би ло мо гу ће днев но из да ва ти би ле те, па је на ре ђе но да се пре-
ки не по твр ђи ва ње па со ша. За то су Мла ђен и Ла зар То ми ћи из Ти ма ра 
18. ма ја 1910. го ди не кри ју ћи од сво је фа ми ли је и без при ја ве вој ним и 
гра ђан ским вла сти ма, по бје гли пут гра ни це с на мје ром да оду у Аме ри-
ку.22 И Ви до је Ја у ко вић из Шав ни ка по шао је без па со ша у Аме ри ку, с 
не пу них 16 го ди на, о тро шку стри ца из Аме ри ке.23

Пре ма спи ску цр но гор ских др жа вља на ко ји су се то ком 1910. вра-
ти ли из ино стран ства ви ди мо да се у ка пе та ни ју ускоч ку вра ти ло 16 
осо ба из сје вер не Аме ри ке, у ка пе та ни ју је зе ро ша ра нач ку 16 и у ка пе-
та ни ју Дро бњ ач ку 18 из сје вер не Аме ри ке. У де цем бру 1910. го ди не из 
сје вер не Аме ри ке су се вра ти ли: Ми јај ло ћо ро вић, Спа со је Алек сић, 
Иван Кр ши ка па, Ми ло сав Це ро вић, Јо ван Ба шо вић, Ми лош Ве мић, Не-
ђељ ко Ве мић, Ми лан Шу шић, Ра де Кне же вић, Ми ло ван Гр бо вић, Сте-
ван Кр ста јић.24

19 ДАЦГ, МУД, УО, 1907, 65, 5219. (Вратио се и Анто М. Павловић из Шарана, што 
видимо из стенографских биљешки о раду ЦНС за 1907.)

20 АМЦП, КЦ, 40, 680.
21 ДАЦГ, МУД, УО, 1910, 96, 665.
22 ДАЦГ, МУД, УО, 1910, 99, 1626.
23 Стенографске биљешке о раду ЦНС, Цетиње, 1912.
24 ДАЦГ, МУД, статистички одсјек, 1910, 674 и 3140.
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То ком 1911. и 1912. го ди не исе ља ва ња су по је ди нач на. Мно ги 
љу ди из Цр не Го ре су и 1913, кри ју ћи, без ика квих пут них ис пра ва, 
по ла зи ли у Аме ри ку, али им аме рич ке вла сти ни је су до зво ља ва ле ста-
но ва ње без кр ште ни це из да те од над ле жног све ште ни ка. Ма хом мла ђи 
Цр но гор ци су сва ко днев но пре ко Гра хо ва, Ри сна, Но вог и Ду бров ни ка 
ишли за Аме ри ку, а по сје до ва ли су са мо вој не књ и жи це. Без па со ша су 
у Аме ри ку кре ну ли Ми ро Ку јун џић из Дро бњ а ка, Јо ван Усо вић из Је зе-
ра, Мла ђен С. То мић из Уско ка, Ми лун Ја у ко вић из При дво ри це, Ан то-
ни је Ја кић из Дро бњ а ка и мно ги дру ги.25

Је дан дио исе ље ни ка се вра ћа у свој за ви чај и из па три от ских по-
бу да. У Цр ну Го ру се из Аме ри ке вра тио 23. но вем бра 1912. Ра де М. 
Кр ши ка па из Уско ка да као до бро во љац уче ству је у ра ту и у ту свр ху 
утро шио уште ђе ви ну од свог че тво ро го ди шњ ег тру да. Био је ак тив ни 
члан Срп ско-цр но гор ског са ве за у Бју ту – Мон та на. Из Аља ске је сре-
ди ном сеп тем бра 1915. го ди не до шао у отаџ би ну да јој по мог не у тим 
те шким тре ну ци ма  Вла ди мир Жу гић, ко ји је још као дје чак, по свр шет-
ку основ не шко ле 1907. го ди не, оти шао у Аме ри ку.26

ПРИЛОГ

СписакДробњакакојимасупочеткомXXвијекаиздаванипасоши
усврхуњиховогпривременогилитрајногодласкауАмерику

Гру јо Бра јо вић из Дро бњ а ка до био па сош за Аме ри ку 3. сеп тем-
бра 1903.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 24. сеп тем бра 1903. го-
ди не: Ђор ђи је Ло пу ши на, Ми ха и ло Тре бје ша нин, Ла зар Тре бје ша нин.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 24. сеп тем бра 1903. 
го ди не: Ма ли ша Ка ра џић, Ба трић Ка ра џић, Сто јан Ка ра џић, Ми ћо Ка-
ра џић, Ду шан Ка ра џић, Бо јо Жи жић, Ми лун Пу ше ља, Ла зар Пу ше ља, 
Ра ди сав Де лић, Та на си је Пе ри шић, Или ја Пе ри шић, Ми лош Се ра тлић, 
Лу ка Ђе до вић, Пе тар ће ра нић.
  (Међу исељеницима у Росланду су Алекса Касалица, Павле Пушеља, Благота 

Јауковић, Ђорђије Грбовић, Никола Стожина, Анто Никитовић, Владимир Грбовић, 
Стеван Срдановић, Милутин Стожина. У осталим градовима су и Саво Жижић, 
Радоје Церовић, Никола Џаковић у Синсинатију, Вукадин Жугић, Милутин Остојић, 
Радојица Криваћевић, Мито Жугић, Илија ћосовић, Недјељко Кнежевић, Урош 
Пековић, Иван и Ђуро Жугић у Алабами. Видјети: Владо Гојнић, Црногорци у 
Америци, Подгорица 2002)

25 Стенографске биљешке о раду ЦНС, Цетиње, 1911-1915.
26 ДАЦГ, МУД, УО, 168, 3499.
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Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 26. сеп тем бра 1903. 
го ди не: Ва си ли је Ке кић, Ми ха и ло Ке кић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 1. ок то бра 1903. го ди-
не: Ми лан Ђур ђић, Ми ло сав Гло ма зић.

Па сош за Аме ри ку до би ла је из Уско ка 1. ок то бра 1903. го ди не: 
Ми ли ца Лу чић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 8. ок то бра 1903. го ди-
не: Ма ли ша Жи жић, Ба трић Жи жић, Иса и ло Је врић, Ва ко Жу гић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 8. ок то бра 1903. го ди не: 
Не шко Зе ко вић, Пе тар Зе ко вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Ша ра на ца 9. ок то бра 1903. го-
ди не: Па вле Шљи ван ча нин, Бо шко Бо јо вић.

Па сош за Аме ри ку до био је из Дро бњ а ка 9. ок то бра 1903. го ди не: 
Ри сто Јег дић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 14. ок то бра 1903. го ди не: 
Ми ли во је То мић, Је врем Це ро вић, Ја ков Це ро вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 15. ок то бра 1903. 
го ди не: Јо ко По лек сић, Ми ле По лек сић, Јо во Јо ша но вић, Об рад Јо ша-
но вић, Ву ко та Јо ша но вић, Ми лан Ра до са вље вић, Ана ни је Фи ли по вић, 
Бла го та Фи ли по вић, Ми ло ван Ра до је вић, Ми ло сав Ла за ре вић, Са во 
Ми ла ши но вић, Јан ко Пе ја но вић, Ан дри ја По лек сић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 15. ок то бра 1903. го ди не: 
Ми тар Ру бе жа нин, Ни ко ла Јо цо вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 16. ок то бра 1903. го-
ди не: Ла зар Ни ки то вић, Ан то Ни ки то вић, Бо шко Ни ки то вић, Ми ли ка 
Сти је по вић, За ри ја Ни ки то вић, Јо ван Ни ки то вић, Јо во Сти је по вић, Ја-
гош Ба ти зић, Ми ло сав Ђур ђић, Не ђељ ко Ср да но вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су 29. ок то бра 1903. го ди не: Пе ри ша 
Аша нин – Ускок, Трип ко Аша нин – Ускок, Бла жо Кр ста ић – Дро бњ ак, 
Ми лин ко Пе ја но вић – Дро бњ ак, Спа со је За ру би ца – Дро бњ ак, Ра до и ца 
Тму шић – Ша ра нац, Ра до сав Ка ра џић из Је зе ра, Ри сто Бе ко вић – Ускок, 
Ни ко ла Сто жи на – Ускок.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 6. но вем бра 1903. го-
ди не: Ла зар Јан ко вић, Фи лип Јан ко вић, Бо шко Јан ко вић, Стан ко Јан ко-
вић, Јо ван Ја њ ић, Три фун Ја њ ић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 12. но вем бра 1903. 
го ди не: Шће пан Пе ко вић, Ми лун Пе ја но вић, То ми ца Пе ја но вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 16. ју на 1904. го ди не: 
Ми ха и ло То мић, Ми јат Ја њ ић, Ми ла дин Гр бо вић, Вла ди мир Гр бо вић, 
Но ви ца Гр бо вић, Ђор ђи је Гр бо вић.

Па сош за Аме ри ку до био је из Дро бњ а ка 16. ав гу ста 1904. го ди не  
Са ва Јев то вић.
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Па сош за Аме ри ку до био је из Дро бњ а ка 26. ав гу ста 1904. го ди не  
Че до мир Па вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 13. ок то бра 1904. го-
ди не: Ла зар То мић, Мар ко Ку јун џић, Ла зар Би је лић, Ђо ко Во ке тић, Јо-
сиф Ку јун џић, Та на си је Ку јун џић, Јо во Ку јун џић, Са во Ку јун џић, Ми-
ја и ло Пе кић, Или ја Пе кић, Да мјан Лу чић, Бо жо Би го вић, Пе тар То мић, 
Ду шан За ру би ца, Са ва То мић, Лу ка Пе кић, Ра ди во је Пе кић, Пе тар За ру-
би ца, Ми ха и ло Бје ла ко вић, Пе тар Пи ћој рић, Сте ван Го лу бо вић, Мла ђен 
Ја њ ић, Шће пан Ја њ ић, Ми тар Ја њ ић, Јо ван Јан ко вић, Обрен Ђе ра вић, 
Ми ћа Бо јо вић, Ву ле Ну кић, Бо жо Ла нић, Ђо ле Ву ко вић, Ми ро Ро ке тић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 13. ок то бра 1904. го ди не: 
Сто јан Чво ро вић, Ми ла дин Јо ша но вић, Ми лић Жи жић, Мак сим Ра до-
вић, Ни ко ла Ра до вић, Кр сто Ву ло вић, Ри сто Ми тро вић, као и Ми ло ван 
Та у шан из Је зе ра.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 14. ок то бра 1904. 
го ди не: Ми лин ко Сти је по вић, Ми лан Ја у ко вић, Ни ко ла Ја у ко вић, Иво 
Ни ки то вић, Ми лин ко Ни ки то вић, Ни ко ла То па ло вић, Ла ке та Ђур ђић, 
Мир ко Ђур ђић, Ми мо Ка са ли ца, Мир ко Шо ро вић, Ра до сав Ђур ђић, Лу-
ка Ђур ђић, Ни ко ла Аба зо вић, Си мо Го ло вић, Ла зар Го ло вић, Ра до ван 
Го ло вић, Или ја Ра ду ло вић, Иван Аба зо вић, Шће пан Ко чо вић, Не ђељ ко 
Аба зо вић, Ми ли во је Аба зо вић, Мак сим Аба зо вић, Ми ха и ло Гр бо вић, 
Спа со је Алек сић, Ра до сав Шо ро вић, као и Исак и Бо жо Ка ра џић из Је-
зе ра.

Па со ше за по ла зак у Аме ри ку из Пи ве 14. ок то бра 1904. до би ли 
су Дро бњ а ци: Љу би сав, Јо ван, Ра до ван, Ми ло ван, Пу рен и Бо жо Ка ра-
џи ћи, Сте ван Кр ста ић, Ла зар Кр ста ић, Ми тар Кр ста ић, Ни ко ла Ла у ше-
вић, Ђор ђи је Ву ко вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 20. ок то бра 1904. го ди не: 
Јо ван Ба рац, Са ва Жи жић.

Па сош за Аме ри ку до био је из Дро бњ а ка 20. ок то бра 1904. го ди не 
Ми тар Шу шић.

Па сош за Аме ри ку до био је из Уско ка 28. ок то бра 1904. го ди не 
Ра ди сав Жи жић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 28. ок то бра 1904. го-
ди не: Та на си је М. Жу гић, Мир ко Па ви ће вић, Но ви ца Ду ко вић, Мар ко 
Пе а но вић, То мо Пе а но вић.

Па сош за Аме ри ку до био је из Уско ка 2. но вем бра 1904. го ди не 
Ми лан Јан ко вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Је зе ра 3. но вем бра 1904. го ди не: 
Ми ле та Об ра до вић, Ра ду ле, Ми ле, Урош В. Об ра до вић, Не ђељ ко Гу ић, 
Па вле Сте во вић, Но ви ца Ши бај ли ја, Ду шан Ба дњ ар, Ни ко ла Си ме у но-
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вић, Ја ков Ба дњ ар, Ри сто Но во сел, Но ви ца Ди вац, Мар ко Ба ра нин, Ми-
лин ко Об ра до вић.

Па со ше аз Аме ри ку до би ли су из Уско ка 3. но вем бра 1904. го ди-
не: Ми лош Ко ље вић, Ду шан Зо рић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 10. но вем бра 1904. го-
ди не: Са во Ср бља но вић, Са во С. Ло пу ши на, Јо ван Пе тру ши на, Мир ко 
Тре бје ша нин, Ми ло ван ћи тра но вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 10. но вем бра 1904. 
го ди не: Ја ков Сре да но вић, Ђор ђи је Сто ја но вић, Бла го је Не дић, Сте ван 
ће ра нић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Уско ка 17. но вем бра 1904. го ди-
не: Мла ђен То мић, Ма рин ко Це ро вић, Но ви ца Бу ла то вић, Ра до сав Бу ла-
то вић, Или ја Шће па но вић, Ву ка шин Стру њ аш, Ма рин ко То мић, Сте ван 
Ка ље вић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 17. но вем бра 1904. 
го ди не: Ђо ко Го ло вић, Са во Ве мић, Ла зар Чу пић, Си мо Гру чић, Пе тар 
С. Це ро вић, Ми ле та Ву ко вић, То дор, Са ва, Да мјан, Та на си је Ву ко ви ћи, 
Кр сто, Ми тар, Јан ко, Вла ди мир и Ра ду ле Ја ки ћи.

Па сош за Аме ри ку до био је из Уско ка 18. но вем бра 1904. го ди не 
Пе тар Ста нић.

Па сош за Аме ри ку до био је из Уско ка 24. но вем бра 1904. го ди не 
Ми ха и ло Ђо кић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 25. но вем бра 1904. 
го ди не: Ми лић Ка ра џић, Ком нен Гр бо вић, Ми ло ван Га шић.

Па со ше за Аме ри ку до би ли су из Дро бњ а ка 2. де цем бра 1904. 
го ди не: Сте ван Ср да но вић, Је врем П. Га шић, Ја ков Ма сло ка пић, Ва со 
Са во вић, Кр сто Де лић, Мар ко Бо жо вић, Не ђељ ко Бо жо вић, Дра го је Ма-
шић, Мар ко Сти је по вић, Ми ли ка Ка са ли ца, Ђор ђи је Ма ро вић, Ни ко ла 
Ба јо вић.

(ДАЦГ, МИД – па со шко одје ље ње, књ и ге број 35 и 36)

Списакскраћеница:

ДАЦГ – Др жав ни ар хив Цр не Го ре
МИД – Ми ни стар ство ино стра них дје ла
МУД, УО – Ми ни стра ство уну тра шњ их дје ла, Управ но одје ље ње
АС и ЦГ – Ар хив Ср би је и Цр не Го ре
АМЦП – Ар хив Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске
МЦП – Ми тро по ли ја цр но гор ско-при мор ска (фонд)
КЦ – Кон си сто ри ја Це ти њ ска
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КН – Кон си сто ри ја Ник шић ка
АС – Ар хив Ср би је
МИД – ПП – Ми ни стар ство ино стра них де ла – про свет но-по ли-

тич ко оде ле ње

Žar ko LE KO VIć

DROB NJAKS wHO IM MI GRA TED IN THE UNI TED STA TES 
IN LA TE XIX AND EARLY XX CEN TURY

Sum mary

In pas sed hi sto ri cal epo qu es, the Drob njaks ha ve been tem po ra rily or per-
ma nently mo ving out from the ir ho me land, se ar ching for bet ter li ving con di ti ons. 
The list of Drob njaks dis pla ced be fo re the 1878 is not pos si ble to be in di vi du ally 
re con struc ted due to the lack of ar chi val so ur ces. An in ten si ve mi gra tion of Mon te-
ne grins to USA be gan shortly be fo re the end of XIX cen tury. It is evi dent that the 
sa me pro cess has in clu ded the Drob njaks. The ma jo rity of im mi grants ha ve set tled 
in the USA, whi le the ot he rs ha ve cho sen Ca na da and So uth Ame ri ca. They ha ve 
been un der ta king the worst jobs in the mi nes and partly been em ployed in fac to ri es. 
The smal lest num ber en ded in farms, ma inly be ca u se of low wa ges.
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До са да шња исто ри ја по зна је по ја вљи ва ње др жа ва чи ја су по ли-
тич ка и вој на сна га, ин те лек ту ал ни и кул тур ни по тен ци јал об ли ко ва ли 
ме ђу на род не од но се у скла ду с вла сти тим ври јед но сти ма и ин те ре си ма 
и ути ца ле, по ли тич ки, иде о ло шки и кул тур но, на сви јет око се бе. Број не 
зна чај не др жав не тво ре ви не, од Ста рог пре ко Сре дњ ег ви је ка - ан тич ка 
Грч ка, Ки не ско, Пер сиј ско и Рим ско цар ство, Ви зан ти ја, Осман ско цар-
ство, свје до че о зна чај ним по ли тич ким и кул тур ним цен три ма та да шњ-
ег по зна тог сви је та. У 17. ви је ку, за ври је ме кар ди на ла Ри ше љеа, Фран-
цу ска је у ме ђу на род не од но се уве ла при ступ уте ме љен на на ци о нал ној 
др жа ви чи ји је кра јњи циљ био оства ре ње на ци о нал них ин те ре са. То-
ком 18. ви је ка Ве ли ка Бри та ни ја је раз ра ди ла кон церт »рав но те же сна-
* Аутор је виши истраживач у Историјском институту Универзитета Црне Горе.
1 Њемачки географ Аугуст Цојне (Zeune) је творац термина изумио Балканско полу-

острво - Балканхалбинсел (који се иначе уско односи на Стару планину у Бугарској). 
Осма нски Турци су тај дио свога царства називали Румелија (од ријечи Рум – старог 
турског назива за Грке). На Западу је дуго коришћен појам „Европска Турска“.

UDC: 327(73:497)”19”  
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га«, ко ји ће сље де ћа два ви је ка до ми ни ра ти европ ском ди пло ма ти јом. У 
19. ви је ку Ме тер ни хо ва Аустри ја је ус по ста ви ла »Европ ски кон церт«, 
ко ји ће сру ши ти Би змар ко ва Њемач ка и пре тво ри ти ди пло ма ти ју у игру 
по ли ти ке си ле. 

У 20. и по чет ком 21. ви је ка нај сна жни је је на ме ђу на род не од но се 
ути ца ла и ути че по ли ти ка САД. Од сво га на стан ка и фор ми ра ња кра јем 
18. ви је ка САД су из ра ста ле у зна чај ног по ли тич ког и еко ном ског фак-
то ра на гло бал ној свјет ској по зор ни ци. Спољ на по ли ти ка се де це ни ја ма 
др жа ла чу ве не Мон ро о ве док три не, од но сно, де кла ра ци је пред сјед ни ка 
Мон роа из 1823. у ко јој је пре ци зи ра на по ли ти ка САД пре ма европ ским 
пи та њ и ма.2 У њој је кон ци зно и ја сно ре че но да САД:

•	од ба цу ју европ ско ми је ша ње у аме рич ка пи та ња3

•	и да се не ће ми је ша ти у европ ске про бле ме.
Основ но ге сло те по ли ти ке са др жа но је у дви је ри је чи: Аме ри ка 

Аме ри кан ци ма, у сми слу пре тва ра ња ком плет ног аме рич ког кон ти нен-
та у дво ри ште и зо ну ути ца ја САД ко је су на тај на чин на сто ја ле оства-
ри ти пре власт на цје ло куп ном аме рич ком кон ти нен ту и дис тан ци ра ти 
се од европ ских про бле ма (по ли ти ком изо ла ци о ни зма). Ме ђу на род ни 
изо ла ци о ни зам и не за ин те ре со ва ност за европ ска пи та ња олак ша ли су 
да се ује ди њ е ни про стор САД окре не ка раз је ди њ е ним др жа ва ма Сре-
дње и Ју жне Аме ри ке као не при ко сно ве ни ар би тар. Мон ро о ва док три на 
је та ко шти ти ла ин те ре се САД али не и ци је ле Аме ри ке. 4 У три де це-
ни је на кон гра ђан ског ра та САД по ста ју пр ва ин ду стриј ска си ла сви је-
та. На кон ра та про тив Шпа ни је (1898) анек ти ра ју Ха ва је, Пор то ри ко, 
Фи ли пи не и учвр шћу ју се на Ку би. Отва ра њ ем Па нам ског ка на ла 1914. 
САД по ста ју ис так ну та свјет ска си ла кон тро ли шу ћи ва жне гло бал не ге-
о стра те шке тач ке.

Та кво ста ње ства ри тра ја ло је до 1917. го ди не и ми је ша ња САД у 
та да шњи об ра чун, углав ном, европ ских си ла – Пр ви свјет ски рат. Ула-
зак САД у рат на стра ни Ан тан те, мо ти ви сан ка ко еко ном ским ин те ре-
си ма бан ка ра ко ји су фи нан си ра ли Ан тан ту, та ко и нео гра ни че ним под-
мор нич ким ра том ко јег је во ди ла Њемач ка и чи је су жр тве че сто би ли 
аме рич ки бро до ви, ути цао је пре суд но на сам ис ход ра та.
2 Према: Ф. Џенкинс, Историја САД, Филип Вишњић, Београд 2005.
3 Монроова доктрина није била препрека Шпанији да 1829. нападне Мексико. Британија 

је заузела 1833. Малвине уз помоћ САД, а 1835. и јужноамеричке Белизе иако је Гва те-
мала тражила помоћ позивајући се на Монроову доктрину. У каснијем периоду усли-
једио је читав низ агресија и интервенција који није престајао до данашњих времена 
(попут Фокланда 1982. и сл).

4 Јер, како је још тада, почетком 19. вијека, закључио Симон де Боливар, предводник 
идеје за уједињење Јужне Америке: „САД, које толико цијене своју слободу не воле 
оне који су заљубљени у властиту.“ (према Љ. Палигорић, Историја Латинске 
Америке, Институт за међународну политику и привреду, Београд 2003).
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Опа да ње европ ске до ми на ци је у си сте му свјет ске мо ћи усли је ди-
ло је на кон про мје не рав но те же сна га у сви је ту, на ро чи то по сли је Пр вог 
свјет ског ра та, ка да је ра том ис цр пље на Евро па по че ла да по су ста је за 
еко но ми ја ма САД и Ја па на. За пад на Евро па, вје ко ви ма во де ћи ар би тар 
у до ме ну свјет ске по ли ти ке је 1945. го ди не схва ти ла да ви ше не ма свјет-
ску пре моћ ко ја је тра ја ла прет ход на че ти ри ви је ка. Дру ги свјет ски рат 
је пред ста вљао за европ ски кон ти нент сво је вр сни ка та ли за тор про мје-
на. Као ре зул тат два свјет ска ра та Евро па је би ла на иви ци при вред ног 
сло ма а да би ста ње би ло још го ре, до шло је до по ра ста за тег ну то сти 
из ме ђу до ју че ра шњ их са ве зни ка, за пад них др жа ва и СССР-а, јер је рат-
ну али јан су на оку пу до та да др жа ла са мо за јед нич ка опа сност. Ка да је 
ње не ста ло, не ста ло је и раз ло га за са ве зни штво а Евро па је та да иде-
о ло шки по ди је ље на по прин ци пу - чи ја зе мља то га и вје ра (од но сно 
иде о ло ги ја и дру штве но уре ђе ње). Та ко је Евро па по ста ла по ли гон за 
су че ља ва ње дви ју та да шњ их су пер си ла, САД и Со вјет ског Са ве за. 

Мар ша лов план био је аме рич ки про грам об но ве при вре де Евро-
пе на кон Дру гог свет ског ра та, об ја вљен 1947. го ди не од стра не та да-
шњ ег ми ни стра спољ них по сло ва САД, Џор џа Мар ша ла. По ли тич ки, 
овај план је до пу њ а вао аме рич ку по ли ти ку оне мо гу ћа ва ња ко му ни стич-
ког ути ца ја – тзв. стра те ги јом за др жа ва ња.5 Мар ша лов план је по при-
мио ви ше об лик по кло на не го зај мо ва. План је био пра ва тран сфу зи ја 
за осла бље ну европ ску при вре ду, ко јим је укуп но у Евро пу убри зга но 
око 16,5 ми ли јар ди (при је ко по треб них) та да шњ их до ла ра. По сли је рат-
на по дје ла на зе мље ко му ни стич ког ла ге ра ко је ег зи сти ра ју иза гво зде
не за вје се, на јед ној, и де мо крат ских зе ма ља, на дру гој стра ни, би ла је 
узрок на глог по ра ста тен зи ја из ме ђу до ју че ра шњ их са ве зни ка. Су коб 
се, сре ћом, ни је од ви јао на вој ном, већ на пси хо ло шко-про па ганд ном 
пла ну и по знат је као Хлад ни рат.

По за вр шет ку Хлад ног ра та, про ста по дје ла на тзв. „сло бод ни де-
мо крат ски сви јет“ и тзв. „кра љев ство зла иза гво зде не за вје се“ ви ше 
ни је би ла одр жи ва. Та ко су се твор ци јав ног мњ е ња у САД на шли пред 
од ре ђе ним те шко ћа ма, јер до та да ва же ћа па ра диг ма ви ше ни је би ла 
ефект на, јер је по ли тич ким ели та ма по ста ло те же да до би ју јав ну по др-
шку за од ре ђе не спољ но по ли тич ке пла но ве и ак ци је. Број ним вој ним и 
ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма САД, на сто је да про ши ре свој ути цај у 
сви је ту, а у том сми слу во де се сље де ћом ло ги ком - САД мо ра ју ис тра ја-
ти у свом исто риј ском за дат ку је ди не су пер си ле, док се при то ме окре ћу 
дру ги ма да пла ћа ју ра чу не одр жа ва ња свјет ског ре да и ми ра.6 
5 Амерички државник George Kennan је идејни творац ове доктрине. Ова изразито 

анти совјетска спољнополитичка концепција стратегије задржавања базирала се на 
огра ничавању совјетских акција свуда по свијету. 

6 Свједочећи пред Конгресом, помоћник државног секретара Л. Иглбергер је обја шња вао 
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Рас пад Ис точ ног бло ка и рас пад Со вјет ског Са ве за, са исто вре ме-
ним ко лап сом ко му ни стич ког си сте ма, не ми нов но је по ста вио пи та ње 
да ље ег зи стен ци је и по тре бе по сто ја ња Атлант ског пак та под вођ ством 
САД као вој но-по ли тич ког са ве за дру гог бло ка. Рав но те жа ко ја је би ла 
за сно ва на на по сто ја њу ова два бло ка и ко ја је тра ја ла че ти ри де це ни је, 
по ре ме ће на је, те су про мје не у ор га ни за ци о ном и су штин ском сми слу 
би ле не ми нов не.7 На кон рас па да СССР-а, САД по ста је је ди на свјет ска 
ве ле си ла. Од 1994. САД се ан га жу ју у рје ша ва њу су ко ба на про сто ру 
бивше Југославије; кра јем 1995. по сре ду ју у за кљу че њу Дејтонског 
споразума. Го ди не 1999. предводе НАТО нападе на СР Југославију, рат 
у Авганистану 2001. и Ираку 2003. године.

 
* *

Ру ше ње Бер лин ског зи да, рас пад ко му ни стич ких си сте ма и не-
ста нак би по ла ри зма у ме ђу на род ним од но си ма – не ка су од пре суд них 
гло бал них де ша ва ња кра јем 80-тих и по чет ком по сле дње де це ни је XX 
ви је ка.8 Ко лапс еко ном ско-по ли тич ких си сте ма ко му ни стич ких зе ма ља 
имао је за по сље ди цу да ова дру штва упад ну у ста ње пот пу не дру штве-
не и ври јед но сне кон фу зи је.9 Кон ти ну и тет на ци о нал них пи та ња и за мр-

да ће се Нови свјетски поредак који се појављује, базирати на некој врсти новог изума 
у спровођењу дипломатије: “тако што ће други плаћати трошкове интервенција САД у 
одржавању реда.” (Н. Чомски, Контролисана демократија, ЦИД, Подгорица 1999, 20).

7 НАТО је остао гарант моћи у најкритичнијим ситуацијама регионалног ратовања 
и државних дезинтеграција у бившем комунистичком свијету, које су почеле 
готово рафално да се одвијају са колапсом комунистичке идеологије, и самим тим 
је постало неопходно редефинисати његову мисију и стратешки концепт. Јер је 
Сјевероатланском војном савезу (НАТО) било неопходно да се под хитно изнађе и 
„створи нови непријатељ западне цивилизације и културе“. Подсјетимо само, да је 
НАТО оформљен 1949. године, првенствено у сврхе заштите Запада и капитализма, 
од нарастајуће снаге и опасности од СССР-а и комунизма. Крахом комунистичких 
режима и распадом СССР-а као главног политичког и војног опонента поставило се 
питање даље сврхе постојање НАТО-а, нарочито ако се има у виду да је његов главни 
опонент, Варшавски пакт престао да постоји. Егзистирајући преко четири деценије на 
дуализму: „доброг и демократског капиталистичког Запада“ и „лошег тоталитарног 
кумунистичког Истока“ и позиционирајући се као главни и основни стуб одбране 
западне цивилизације, културе и начина живљења, НАТО се тада очигледно нашао 
пред дилемом сврхе свога постојања.

8 Рушење Берлинског зида догодило се 9. новембра 1989. године; у октобру 1990. године 
дошло је до уједињења Западне и Источне Њемачке Варшавски пакт је званично 
распуштен јула 1991. (политичко савјетодавни одбор Варшавског уговора 25. јануара 
1991. године једногласно је донио одлуку о својем распуштању), а Совјетски Савез се 
распао у децембру 1991. (процес дезинтеграције СССР–а окончан је 8. децембра 1991. 
на састанку Русије, Бјелорусије и Украјине у Минску, на коме је створена Заједница 
независних држава, која је елеминисала још увијек формално постојећи СССР).

9 Бивше комунистичке земље су биле затечене тежином периода транзиције са јасно 
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зну тих кон фли ка та у ју го и сточ ној Евро пи, а на ро чи то на про сто ру Бал-
кан ског по лу о стр ва, по но во је до шао до из ра жа ја у по сле дњ ој де це ни ји 
XX ви је ка због исто риј ског на сље ђа ко је је на том про сто ру ство ри ло 
број не ет нич ке мје ша ви не.

Ег зи сти ра ју ћи де це ни ја ма на ба лан си ра њу из ме ђу два кон фрон-
ти ра на бло ка Ју го сла ви ја је успје шно ба лан си ра ла. Тру ма но ва ад ми ни-
стра ци ја је од лу чи ла у је сен 1948. го ди не по мо ћи Ти то вој Ју го сла ви ји 
да „оста не на по вр ши ни“ ка ко би до ка за ли да ко му ни стич ка вла да мо же 
оп ста ти без Ста љи но ве по мо ћи „стра те ги јом кли на“ и ти ме да ти при-
мјер оста лим зе мља ма из ла ге ра.10 Из гра ђу ју ћи свој пре стиж у зе мља ма 
тре ћег сви је та пу тем иде је не свр ста но сти СФРЈ је по ста ла жр тва ка ко 
про мје не кон сте ла ци је сна га и не стан ка би по ла ри зма, та ко и на ра ста ња 
де це ни ја ма по ти ски ва них до ма ћих на ци о на ли за ма пот по ма га них и од ре-
ђе ним спољ ним ин те ре си ма. Мо но по ла ри зам ко ји је ства ран кроз иде ју 
Но вог свјет ског по рет ка, САД, као је ди на пре о ста ла гло бал на су пер си ла 
и ује ди њ е ње Њемач ке као еко ном ске си ле (ко ја је те жи ла да еко ном ску 
над моћ у Евро пи пот кри је пи и по ли тич ким ути ца јем и ам би ци ја ма на-
кон ује ди њ е ња)11 на ме та ли су но ва пра ви ла игре. У та квим но вим окол-
но сти ма, из у зет но сло же на тво ре ви на ка ква је би ла СФРЈ, де це ни ја ма 
одр жа ва на на иде ји „брат ства и је дин ства“ чи је су сту бо ве и за штит ни ке 
пред ста вља ли ЈНА и СКЈ, ни је мо гла би ти по ште ђе на та ла са тур бу лент-
них де ша ва ња ко ји су за хва ти ли до та да шње зе мље ис точ ног ла ге ра. 

Та ко је ге о по ли тич ка ва жност Ју го сла ви је дра стич но сма њ е на, с 
гло бал не на ре ги о нал ну, а па жња За па да се се ли ла на дру ге бив ше ко му-
ни стич ке др жа ве ко је су за го ва ра ле не у по ре ди во бр жу тран сфор ма ци ју 

недефинисаним циљевима и лошим методама опоравка, порастом сиве економије 
и свих видова криминала и неизвјесним перспективама изласка из кризе. На већ 
катастрофалну економску ситуацију, у којој су с налазиле скоро све државе реалног 
социјализма, надовезала се експлозија разних национализама, нагло увођење капи та-
листичког начина привређивања и општи пад друштвених и моралних вриједности.

10 Dejvid Owen, Balkanska odiseja, HSN, Zagreb 1998, 44.
11 Одговор Њемачке на распад Југославије формиран је под утицајем три фактора. 

Постојала је подршка јавности и медија за Хрватску и Словенију, двије републике 
географски и културно најближе Њемачкој (Хрватска је била једно од омиљених 
љетовалишта за Њемце, баш као што је Њемачка била »омиљено одредиште« за 
хрватске гастарбајтере). Још важније, Савезна Република Немачка била је једина 
»западна« земља директно умијешана у пропаст комунизма у Источној Европи. 
Послије пада Берлинског зида, она је брзо окончала поновно уједињење у име 
принципа самоопредељења народа, мијењајући на тај начин међународно признату 
границу. На основу чега је онда могла да одбије то исто право другим народима у 
посткомунистичкој Централној Европи? Коначно, она се чврсто заложила за при-
зна вање сецесионистичких република од јула 1991. године, под претпоставком да би 
делегитимизација рата (то јест трансформисање »грађанског рата« у оружану агресију 
против међународно признате државе) истовремено помогла да се он и заврши.



160 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

на ли бе рал ни ка пи та ли зам, по пут Пољ ске, Че шке, бал тич ких зе ма ља. 
Ју го сла ви ја је де це ни ја ма ну ди ла мир и ста бил ност у окви ру сво јих гра-
ни ца, те ста би ли зи ра ју ћи ути цај на сво је су сје де. Одр жа ва ју ћи до бре 
од но се и са Мо сквом и са Ва шинг то ном, ко ри сти ла је зна ча јан при ступ 
кре дит ним ли ни ја ма ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, чи ме је 
по диг нут дру штве ни стан дард ста нов ни штва да ле ко из над стан дар да 
оста лих ко му ни стич ких др жа ва. Све док је тра јао пе ри од хлад ног ра-
та, СФРЈ је би ла ме зи мац САД и за пад не ди пло ма ти је. Но ви аме рич ки 
ам ба са дор Ци мер ман је 1989. до нио Ју го сла ви ји сље де ћу по ру ку: „Ју-
го са ла ви ја и Бал кан су и да ље зна чај ни за ин те ре се САД, Ју го сла ви-
ја не ма ра ни ји ге о по ли тич ки зна чај“.12 Про цје не ЦИА-е и На ци о нал не 
оба вје штај не за јед ни це САД од 18. ок то бра 1990. го во ри ле су о ско ром 
рас па ду Ју го сла ви је.13

По ме ну ти Во рен Ци мер ман, по сле дњи ам ба са дор САД у СФРЈ, 
упи тан због че га су ре фор ме успје ле у оста лим бив шим ко му ни стич ким 
зе мља ма на кон 1989, док су у Ју го сла ви ји про па ле од го во рио је да су те 
др жа ве има ле мно го сна жни је цен трал не вла де, а Ју го сла ви ја ни је. И за и-
ста, на кон уста ва из 1974. го ди не ве ћи на ре пу бли ка се бо ри ла за ета ти зам 
и што ве ћи сте пен др жав но сти. СФРЈ је би ла зе мља са из ра же ним про-
бле мом др жав но сти, ко ји је по ред оста лог био ба зи ран на те ри то ри јал ном 
фе де ра ли зму и уста ву ко ји је да вао ве ли ке мо гућ но сти бло ка де од стра не 
не са мо ре пу бли ка, већ и по кра ји на, а вр ло ма ле мо гућ но сти за пре о вла-
да ва ње те бло ка де и сво је вр сне пат-по зи ци је до ко је је че сто до ла зи ло.14 
У ври је ме раз во ја ре ал-со ци ја ли зма ва жи ла је по ли ти ка „брат ства и је-
дин ства“ ко јим се же ље ла по сти ћи ин те гра ци ја и хо мо ге ност др жа ве. Са-
ма чи њ е ни ца да је ова па ро ла има ла ве ли ки зна чај и да је кон стант но апо-
стро фи ра на у јав но сти, ука зи ва ла је на по сто ја ње сви је сти да на ци о нал но 
пи та ње ни је до кра ја ри је ше но, од но сно, да је са мо „за мр зну то“ и да је 
за јед ни штво ипак крх ко. Већ кра јем осам де се тих, у ври је ме уру ша ва ња 
ко му ни зма у Евро пи и не ста ја ња до та да шње бло ков ске по дје ле у сви је ту, 
уну тра шња по ли тич ка кри за у та да шњ ој СФРЈ би ва све из ра же ни ја, бу-
12 Према Ж. Ковачевић, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић, ФПН, Београд 

2007, 43.
13 Исто, стр. 48.
14 У књизи „Документи ЦИА о Југославији 1948 -1983“ између осталог стоји и сљедеће: 

„Проблеми које југословенске вође имају у рјешавању економских проблема земље 
и са албанским мањинским питањем одражавају чињеницу да се Југославија креће 
ка лабавој конфедерацији осам републичких и покрајинских центара моћи... Титова 
стара гарда се такође суочава са генерацијским јазом. Млади, боље образовани 
чланови партије огорчени су због њихове продужене доминације, тзв. Хоризонталну 
ротацију, односно праксу да старији руководиоци бесконачно прелијећу између репу-
бличких и савезних позиција ...“ (приредио М. Павловић, Институт за савремену 
историју, Факултет безбједности, Службени гласник, Београд 2009, 274).
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ду ћи да су по че ли да не ста ју и они уну тра шњи и они спољ ни, гло бал ни 
чи ни о ци и раз ло зи њене др жав не ин те гра ци је, а и са мог по сто ја ња.

Два глав на ту ма че ња бал кан ског кон флик та пре о вла да ла су на 
За па ду, оба са зна чај ним по ли тич ким им пли ка ци ја ма. Пр во ту ма че ње 
су коб ви ди као ар ха и чан или ана хрон: »по вра так пра дав них мр жњи«, 
под руч је “пре за си ће но исто ри јом”.15 Дру го, на су прот пр вом, об ја шњ а ва 
овај су коб као дио за ка шњ е лог про це са из гра дње на ци о нал них др жа ва, 
као (је дан) не из бје жан, ма да че сто не при ја тан ста ди јум на ис точ но е-
вроп ском пу ту у »мо дер но до ба«.16 За ври је ме су ко ба у СФРЈ, од го вор 
Евро пе био је пре слаб и ису ви ше спор. Пр во је по ку ша но очу ва ње Ју го-
сла ви је, али је, све до по сље дњ ег тре нут ка, осло нац био са мо на при је-
тње по ли тич ким шта пом и на еко ном ске шар га ре пе. Кра јем ма ја 1991. 
го ди не, Жак Де лор, та да шњи пред сјед ник Европ ске ко ми си је до шао је 
у Ју го сла ви ју да би, по ред мо не тар не и ца рин ске уни је, по ну дио по ли-
тич ку и фи нан сиј ску по др шку пла ну та да шњ ег пре ми је ра Ан те Мар-
ко ви ћа17 о »ју го сло вен ском Ма стрих ту«, али на жа лост, те по ну де ни су 
15 Прва теза, раширена међу политичким елитама и у медијима, користила је метафору 

о фрижидеру: комунизам је напросто замрзнуо националистицке фрустрације и кон-
фликте које смо затекли изванредно очуване након његове пропасти. Варијација на 
тему је метафора о “лонцу са кључалом водом”: сада када је совјетски поклопац поди-
гнут, дуго потискиване аспирације и старе мржње могле су поново бити ослобођене. 
Претежно је то била интерпретација која је преовладавала у медијима и политичким 
расправама како у западној Европи, тако и у Сједињеним Државама. 

  Предсједник Клинтон, у свом инаугурационом говору у јануару 1993. године, рекао 
је да »генерација одрасла у сјенци хладног рата преузима нове одговорности у 
свету којег је огрејало сунце слободе, али којем јос увек прете мржње из давнина«. 
Британски премијер Џон Мејџор, обраћајући се Доњем дому у јуну 1993. године, 
двије године након избијања ратова на Балкану, рекао је: »најкрупнији појединачни 
елемент који стоји у позадини онога што се десило у Босни је слом Совјетског Савеза 
и оне дисциплине која је стражарила над прадавним мржњама у старој Југославији. 
Када је једном нестало те дисциплине, старе мржње су се поново појавиле, и ми 
смо почели да увиђамо њихове последице када је дошло до сукоба«. Француски 
предсједник Митеран такође се осврнуо на од предака наслијеђене етничке страсти 
у неколико изјава поводом рата у бившој Југославији. Овакав приступ Балкану био 
је присутан и на конференцији коју је Митеран организовао у Паризу, фебруара 
1992. године и коју је прикладно назвао »Европа и племена«. (Према Жак Рупник, 
“Република”, бр. 196, www.yurope.com/zines/republika/arhiva/98/196/196_15.HTM).

16 Ово виђење комбинује теорије о национализму Ернеста Гелнера са старомодном 
»Реалполитик«. Идеја да би етнички хомогене политичке јединице сигурније водиле 
ка политичној стабилности није нова на Балкану. Била је популарна након Првог 
свјетског рата када се преговарало о размјени становништва између Грчке и Турске.

17 Влада Анте Марковића је успјела зауставити инфлацију и повећати зараде. Инфлација 
је смањена са 56% мјесечно у децембру 1989. године, на 2,4% у марту 1990. Девизне 
резерве су повећане у истом периоду са 5,4 на 8,5 милијарди америчких долара. 
Зараде запослених су биле тако високе, да ни до данас у већини република нијесу 
достигнуте ни након двије деценије (осим у Словенији и Хрватској) – према Дејан 
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има ле ефек та на глав не про та го ни сте су ко ба.18 На кон не у спје ха Џеј мса 
Беј ке ра, аме рич ког др жав ног се кре та ра у ју ну 1991. го ди не и не у спје лог 
ин вол ви ра ња у ју го сло вен ску кри зу, САД су пре пу сти ле да Евро пља ни 
пре у зму слу чај Ју го сла ви ја и са ми по ку ша ју ри је ши ти про блем у сво ме 
дво ри шту. Аме рич ко вођ ство и НА ТО су окон ча ли рат и прак тич но за-
сје ни ли при сту пе ЕУ и УН за рје ша ва ње кри зе и од 1995. го ди не об но-
ви ли и по но во ус по ста ви пре власт аме рич ке по ли ти ке у ре ги о ну. Ка ко 
пи ше Да вид Хал бер стам у Рат у ври је ме ми ра19 пред сјед ник Клин тон је 
знао да ма ло Аме ри ка на ца ма ри за би ло ко ју стра ну у су ко би ма у бив-
шој Ју го сла ви ји, и да је бал кан ска по ли ти ка би ла или ису ви ше да ле ка 
или ком пли ко ва на да би је ра зу мје ли. Али кри за спољ не по ли ти ке ко ја 
је от кри ла да је пред сјед ник САД или па си ван или по ли тич ки им по-
тен тан и не ан га жо ван на спољ ном пла ну – би ла је са свим дру га ствар, 
по тен ци јал но ра за ра ју ћа. Пред сјед ник Клин тон је пред крај сво га пр вог 
ман да та на сто јао да до га ђа ји у Бо сни и њихо ва пер цеп ци ја у јав ном 
мне њу, ин ду ко ва на ме ди ји ма, не угро зе њего ве из гле де на пред сто је ћим 
пред сјед нич ким из бо ри ма. Те је сто га, пре ко сво га иза сла ни ка Ри чар да 
Хол бру ка, на сто јао да до рје ше ња до ђе при је на сту па ју ће из бор не 1996. 
го ди не. Та ко је до шло до Деј тон ског спо ра зу ма. 

* * *
У та квим усло ви ма еко ном ске кри зе, па да про из во дње и по ра ста 

ин фла ци је, број них де вал ва ци ја ди на ра, на ра ста ју ћих на ци о на ли стич-
ких тен зи ја ка ко у са мој ре пу бли ци та ко и на про сто ру чи та ве СФРЈ, 
Цр на Го ра, као про стор но и број ча но нај ма ња од шест фе де рал них ре-
пу бли ка ула зи у про цес ви ше стра нач ја, ат мос фе ру по пу ли зма20, гра ђан-

Јовић, Југославија – држава која је одумрла, Прометеј, Загреб 2003, 36.
18 Наиме, ријеч је била о суми од око 5,5 милијарди америчких долара помоћи од 

стране ЕЗ као и обећању да ће Југославија постати прва земља која ће се придружити 
ЕЗ (ЕУ) уколико лидери република постигну споразум, спријече распад земље и 
сукобе. У интервју који је Киро Глигоров дао италијанском листу Corriere della sera 
1997. године, описана је реакција предсједника Србије и Хрватске на те предлоге: 
„С. Милошевић и Ф. Туђман су побјешњели – Не можете нас купити обећањима. 
Не требамо ваш новац! – “рекли су, наводи К Глигоров. „Прво се јавио Ф. Туђман 
рекавши да га не занимају никакве милијарде нити ЕЗ те да му је основни циљ обнова 
хрватске државе. Милошевић је појаснио да ће Југославија бити модерна и чврста 
федерација – или је неће бити (према Д. Јовић, Југославија – држава која је одумрла, 
Прометеј, Загреб, 2003, 35. и Сјећања К. Глигорова „Политика“ 2005)

19 Према Ж. Ковачевић, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић, ФПН, Београд 
2007, 34.

20 “Народ се често помиње у свакодневном говору, у политици, теорији, науци. Још према 
древној латинској изреци, „глас“ народа сматрао се „гласом божијим“ – Vox populi, vox 
dei. Са модерним добом народ постаје носилац суверене политичке власти... На народ се 
позивају многи покрети у новијој историји. Зато их називају „популистичким“. Популизам 
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ских ра то ва и хи пе рин фла ци је, као глав них ка рак те ри сти ка пр ве по ло-
ви не 90-тих. Пр вог ок то бра 1989. го ди не на Це ти њу је ор га ни зо ва на 
са хра на зем них оста та ка не ка да шње цр но гор ске кра љев ске фа ми ли-
је. Пре ма по да ци ма над ле жних ор га на, са хра ни је при су ство ва ло око 
200.000 љу ди из свих кра је ва Цр не Го ре, Ср би је, Хер це го ви не, Бо сне. 
О пр вом при зна ва њу мо нар хи стич ке про шло сти и кра љев ске ба шти не, 
„прет ход но из вр га ва не ру глу“, на ко ју се од лу чи ла но ва власт, из вје-
шта ва ју и аме рич ка гла си ла (АП, ВОА, УПИ), ту ма че ћи при су ство нај-
ви ших функ ци о не ра као „на сто ја ње ре пу блич ког ко му ни стич ког ру ко
вод ства да се дис тан ци ра од сво јих прет ход ни ка“.

По сте пе ним ак тив ни јим укљу чи ва њ ем САД у кри зу и ра то ве у 
бив шој Ју го сла ви ји, у сфе ру по ли тич ког ути ца ја и фо ку са је ушла и Цр-
на Го ра. Де вет де це ни ја на кон при ма ња пр вог аме рич ког опу но мо ће ни ка 
у та да шњ ој Књ а же ви ни Цр ној Го ри и се дам де це ни ја од отва ра ња цр но-
гор ског по слан ства у Ва шинг то ну21, до ла зи до ни за су сре та нај ви ших 
зва нич ни ка Цр не Го ре и САД. Би ла те рал ни су сре ти по ста ју осно ва за 
чвр шћу са ра дњу, на ро чи то свр ста ва њ ем ру ко вод ства Цр не Го ре у ан ти-
ми ло ше ви ћев ски та бор 1997. го ди не. Од та да ће Цр на Го ра (фор мал но 
и да ље чла ни ца СРЈ) има ти сна жну по ли тич ку, фи нан сиј ску, а у кри тич-
ним мо мен ти ма и од ре ђе ну без бје до но сну по др шку при је свих САД22, 
али и ЕУ, тј. њених нај у ти цај ни јих зе ма ља.23 

се често представља као израз „органске цјелине“ народа, мада такво нешто реално не 
постоји осим као митска слика. Али дешава се да популизам обухвати већи дио народа 
који се осјећа и понаша као интегрална или апсолутна већина..” (Н. Попов, специјални 
додатак Српски популизам – од маргиналне до доминантне појаве, „Време“, 24. мај 1993).

21 Први амерички изванредни посланик и опуномоћени министар при црногорском 
двору био је Џон Џексон. Њега је књаз Никола примио у аудијенцију 30. октобра 1905. 
године. Послије Џексона (1905 – 1907) до 1915. године смјењивали су се америчке 
дипломате који су били настањени у Атини и повремено боравили на Цетињу, да би 
обављали „ионако невелике послове”: Ришмон Пирсон, Џорџ Мозес (уредник листа 
„Concord Evening Moniter”), Шурман, Џорџ Вилијамс. За вријеме егзила у Француској, 
двор је одржавао дипломатске везе са САД преко америчког амбасадора у Паризу 
Грејвса Шарпа. Влада САД је 21. јануара 1921. године донијела одлуку којом се више 
не признају црногорски дипломатски и конзуларни представници, што је значило 
прекид дипломатских односа. Црногорско посланство у Вашингтону отворено је по 
уласку Америке у рат 1917. године и радило је све до 1919. године. У том раздобљу 
пружило је веома значајну помоћ при иницијалном организовању Црногораца, између 
осталог растурајући бесплатно „Глас Црногорца” (према www.montenegrina.net/).

22 Током политичког сукоба у врху власти 1997. године америчка администрација је била 
ангажована у лику Р. Гелбарда, који ће деценију касније, између осталог, изјавити: 
“Долазио сам овђе, дакле, понекад веома прикривено, али све у покушају да се ојача 
интегритет Црне Горе и њене владе. У то вријеме Црна Гора је била друга по реду 
земља по америчкој помоћи на свијету. Одмах иза Израела.” Р. Гелбард, “Побједа”, 12. 
новембар, 2009.

23 У том смислу може се схватити и сљедећа изјава која се тицала безбједоносног аспекта 
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У пе ри о ду при је и то ком НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не24 си-
ту а ци ја у Цр ној Го ри се у знат ној мје ри раз ли ко ва ла у од но су на си ту-
а ци ју у Ср би ји, због ком пли ко ва ног по ли тич ког ста ња на ста лог на кон 
су ко ба у вр ху вла сти 1997.25 По себ ност Цр не Го ре то ком агре си је НА-
ТО-а на СРЈ се огле да ла у пр вом ре ду у оштрој по ли тич кој по ла ри за ци-
ји, та ко да, за раз ли ку од Ср би је, ни је по сто ја ла ве ћин ска са гла сност по 
пи та њу са мог бом бар до ва ња и агре си је. По ли тич ки жи вот у Цр ној Го ри 
од ви јао се у усло ви ма на ра слих по ли тич ких тен зи ја, рат не про па ган де, 
по ли тич ке по ди је ље но сти на два бло ка, од ко јих се је дан осла њ ао на по-
др шку и ин фра струк ту ру вла сти у Бе о гра ду и са ве зним ин сти ту ци ја ма, 
а дру ги тра жио упо ри ште и по моћ зе ма ља За па да, у пр вом ре ду САД и 
ЕУ. То ком бом бар до ва ња НА ТО сна га пред во ђе них САД бом бар до ва ни 
су ци ље ви у Цр ној Го ри у Под го ри ци, Да ни лов гра ду, Му ри ну26, при-
мор ју, ма да с мно го ма њ им ин тен зи те том у од но су на бом бар до ва ње 
Ср би је. Та да шњи др жав ни се кре тар САД М. Ол брајт је на кон бом бар-
до ва ња Ср би је и Цр не Го ре 1999. го ди не по зва ла та да шњ ег цр но гор ског 

и евентуално ескалирања политичког сукоба: у интервјуу подгоричком „Монитору“ 
Ј. Бугајски, директор Источноевропског програма Центра за стратешке студије у 
Вашингтону, на питање да ли је његова идеја о формирању „Монтенегро форце“ 
(МФОР), војне организације под контролом НАТО–а ради спрјечавања евентуалног 
Милошевићевог напада на режим у Подгорици реална, Бугајски је одговорио: 
„МФОР под вођством НАТО–а је реална опција... Вјерујем да ће МФОР бити, без 
обзира хоће ли те снаге бити распоређене прије или након насилних сукоба у Црној 
Гори.“ („Монитор“, 4. август 2000, 19). Очигледно је да су овакве изјаве додатно 
подгријавале и онако напету политичку ситуацију у Црној Гори. И Весли Кларк, тада 
заповједник НАТО-а упозорио је на могућност избијања сукоба у Црној Гори (Према 
Сабрина П. Рамет, Балкански Бабилон, Алинеа, Загреб 2005, стр. 398).

24 НАТО бомбардовање СРЈ (кодно име “Операција савезничка сила” (енгл. Оператион 
Аллиед Форце) или у САД “Операција милосрдни анђео” (енгл. Оператион Нобле 
Ангел)), често под називом „НАТО агресија“, трајало је од 24. марта до 10. јуна 
1999. године, укупно 77 дана. Интервенција НАТО пакта је извршена (без одобрења 
Савјета безбједности УН) због оптужби да југословенске снаге безбједности врше 
етничко чишћење косовских Албанаца. Непосредан повод за акцију био је инцидент 
у мјесту Рачак и одбијање југословенске делегације да потпише споразум из Рамбујеа 
у Француској.

25 Политичка ситуација у то вријеме могла се посматрати на два нивоа, савезном и 
републичком. На савезном нивоу, званична Црна Гора није признавала тадашњег 
савезног премијера М. Булатовића. Према уставу СРЈ, Црној Гори је припадало мјесто 
премијера СРЈ. Будући да је ДПС тада требало да из својих редова да премијера, устав 
је прекршен тако што је С. Милошевић мјесто премијера дао пораженој политичкој 
опцији у Црној Гори, што је довело до заоштравања антагонизма између два 
политичка блока у републици и до тога да црногорске власти не признају „неуставну 
и непостојећу” савезну владу.

26 Највећа трагедија у Црној Гори за вријеме НАТО агресије на Савезну Републику 
Југославију догодила се 30. априла 1999. у мјесту Мурино на сјевероистоку државе, 
када је погинуло шест цивила, од којих троје ђеце, а четворо људи било је повријеђено.



165САД и простор Балкана, са посебним освртом на Црну ...

пред сјед ни ка, по хва ли ла његов чврст став и под ву кла да је по др шка 
САД Цр ној Го ри сна жна и не по ко ле бљи ва. На кон то га је из ја ви ла да је 
„Цр на Го ра сви је тао при мјер и да ће САД и њени са ве зни ци на ста ви ти 
да јој да ју по др шку“.27

На кон по ли тич ких про мје на у Ср би ји ок то бра 2000. на ра ста ли су 
за хтје ви за ре ди фи ни са ње од но са у СРЈ али и те жње за не за ви сно ћу 
Цр не Го ре. Ме ђу тим, та да шња би ро кра ти ја ЕУ ни је бла го на кло но гле-
да ла на ту те жњу.28 Сто га се цр но гор ска спољ на по ли ти ка све чвр шће 
осла њ а ла на пот по ру САД, да ју ћи и јав но по др шку аме рич кој по ли ти ци 
то ком ра та у Ира ку 2003. „По ру ка по др шке Цр не Го ре у Ва шинг то ну ће 
у ово ве о ма кри тич но ври је ме би ти за пам ће на” - оци је нио је Ј. Бу гај-
ски, ди рек тор про гра ма за Ис точ ну Евро пу ва шинг тон ског Цен тра за 
стра те шке и ме ђу на род не сту ди је. Он је, по во дом пи сма пре ми је ра М. 
Ђу ка но ви ћа аме рич ком пред сјед ни ку Џ. Бу шу у ко ме пре но си по др шку 
Цр не Го ре аме рич кој по ли ти ци пре ма Ира ку, оци је нио да је то „до бар 
пр ви ко рак” од ства ра ња уни је Ср би је и Цр не Го ре.29

Са мо стал но функ ци о ни са ње Цр не Го ре је до дат но про ши ри ва-
но у ври је ме ла ба ве др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра. Све бит-
не функ ци је ко је чи не јед ну др жа ву би ле су већ у њеним ру ка ма. На-

27 Према Ж. Ковачевић, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић, ФПН, Београд 
2007, 333.

28 „Овај предлог примљен је са негодовањем од стране главних партнера и протектора 
Црне Горе у милошевићевском периоду - САД и ЕУ, а није наишао на подршку ни 
у Београду, коме је био и упућен. Након овог предлога Црна Гора, до тада један 
од главних западних савезника у региону, почела је да се доживљава као извјесни 
“троублемакер”, јер, посебно ЕУ, а у одређеној мјери и САД, нијесу жељели 
промјену регионалног статус qуо-а насталог након интервенције НАТО-а и одласка 
Милошевића” (С. Дармановић, 2007:93).

29 Подгорица, тако, према његовим ријечима, потврђује свој „независан глас, сувереност 
према иностранству, идентитет и своју независност ђеловања”. Аналитичари 
и званичници не слажу се у оцјенама шта је, поред нескривеног сврставања, 
позадина Ђукановићевог писма Бушу - да ли је то покушај да се заигра на америчку 
подршку у односима са Београдом, чије су везе са ЕУ чвршће, или припремање 
терена за референдум кроз три године, који би Европа могла покушати да блокира. 
Ђукановићева игра на америчку карту видљива је у ауторском тексту 20. августа 2002. 
у „Вашингтон посту”, када је оптужио „одређене европске кругове” да форсирају 
деструктивне снаге, мислећи на спој коалиције „За промјене” и либерала. “Одређени 
европски кругови требало би да прекину са напорима да спроводе европску спољну 
политику преко онога што, у ствари, представља антиевропске снаге у Црној Гори. 
Дестабилизујућа, антиреформска коалиција, уз подршку извјесних бирократија 
Европске уније пријети да закочи демократски напредак у Црној Гори” - оцијенио 
је тада Ђукановић. У интервјуу лондонском „Тајмсу” Ђукановић је без дипломатске 
увијености саопштио да га је високи представник ЕУ Хавијер Солана натјерао да 
потпише београдски споразум, док је о везама са САД говорио као о квалитетном 
партнерству. 16. фебруар 2003, према www.antic.org
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кон ма ја 2006. овим над ле жно сти ма су у пу ном ка па ци те ту при до да те 
спољ но по ли тич ка и од брам бе на функ ци ја и ти ме је др жав ни оквир био 
за о кру жен (ма да је Цр на Го ра већ до та да др жа ла око 95 % сво јих над-
ле жно сти).

Ка ко при је, та ко и на кон сти ца ња не за ви сно сти, спољ на по ли ти ка 
Цр не Го ре се сна жно осла ња на САД. Цр но гор ски ам ба са дор у Ва шинг-
то ну је у том кон тек сту из ја вио: “Сје ди њ е не Др жа ве се са пра вом мо гу 
на зва ти стра те шким парт не ром Цр не Го ре у оно ме што су нај ва жни ји 
де та љи на ше евро а тлант ске аген де, али исто вре ме но и је дан по у зда ни 
при ја тељ ко ји је ве о ма за ин те ре со ван не са мо за спољ ну по ли ти ку на-
ше зе мље, већ и за де мо крат ски и укуп ни раз вој у са мој Цр ној Го ри.”30 
У скла ду с тим, Вла да Цр не Го ре утвр ђу је сље де ће спољ но по ли тич ке 
при о ри те те Цр не Го ре:

Интеграција у Европску унију и Сјевероатлантски савез -
НАТО

“Од но си са САД су од по себ не ва жно сти за Цр ну Го ру. С об зи ром 
да САД пред ста вља ју нај ва жни јег са ве зни ка у Сје вер но а тлант ској али-
јан си, те не за о би ла зног парт не ра ЕУ, као и ре ги о на, и да има ју из у зет но 
ва жну уло гу у свим ре ле вант ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, ло гич-
но је да Цр на Го ра по све ти зна ча јан дио спољ не по ли ти ке раз ви ја њу и 
ја ча њу парт нер ских од но са са САД”.31

* * * *
За САД је јед но од основ них пи та ња ка ко сво ју моћ са чу ва ти и 

тран сфор ми са ти је у то да аме рич ко вођ ство не бу де гло бал на до ми на-
ци ја већ из раз парт нер ства. Вој на си ла ни ка да у но ви јој исто ри ји ни је 
би ла до вољ на да се са чу ва над моћ, од ве ће је ва жно сти ле ги тим ност ко ју 
при зна је оста ли дио сви је та.32 Кри зна жа ри шта у са вје ту, не мо гу се уга-
си ти без са ра дње За па да, Ру си је и Ки не. То по ка зу је да је са вјет ите ка ко 
ме ђу за ви стан и да је за то умје сто ге о стра те шког над ме та ња ве ли ких си-
ла ну жна њихо ва са ра дња. На Бал ка ну САД да нас има ју слич ну функ-
ци ју као аустриј ско и осман ско цар ство у 19. ви је ку – одр жа ва ју мир 
ства ра њ ем про тек то ра та над за ва ђе ним ет нич ким гру па ма. Ка ко твр ди 
Зби гњ ев Бже жин ски: “Умје шно игра ју ћи на кар ту ет нич ких и вјер ских 
кон фли ка та на про сто ри ма тзв. ет нич ког кок те ла, тј. у др жа ва ма са ет-
нич ки мје шо ви тим ста нов ни штвом, САД иза зи ва ју и упра вља ју кри за ма 
и кон флик ти ма ин стру мен та ли зу ју ћи их за сво је стра те шке ци ље ве”.33 
30 Амбасадор М. Влаховић, према 28. децембар 2009, www.voanews.com
31 www.mip.gov.me
32  Имануел Волерстин, Опадање америчке моћи, ЦИД, Подгорица 2004, 284,
33 Према Сабрина П. Рамет, Балкански Бабилон, Алинеа, Загреб 2005.
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“Бал кан је” ка ко пи ше не ка да шњи др жав ни се кре тар САД Ме длин Ол-
брајт, “био екс пе ри мен тал ни те рен за спољ ну по ли ти ку Клин то но ве 
ад ми ни стра ци је”.34 По моћ ник др жав ног се кре та ра САД за европ ске и 
евро а зиј ске по сло ве Фи лип Гор дон ре као је да је ре ги он за пад ног Бал-
ка на од кључ ног зна ча ја за европ ску бу дућ ност и да је за то у сре ди шту 
стал ног и ин тен зив ног ан га жо ва ња ад ми ни стра ци је пред сјед ни ка Ба ра-
ка Оба ме.35 Бал кан ће, сто га, вје ро ват но оста ти ме ђу нај ва жни јим пи-
та њ и ма за бу ду ћи иден ти тет и кре ди би ли тет про ши ре ног НА ТО-а. Док 
се но ве сре дњ о е вроп ске зе мље укљу чу ју у Са вез, НА ТО ће на че лу са 
САД прак тич но во ди ти два про тек то ра та на Бал ка ну (Бо сну и Ко со во). 
Јер, си ту а ци ја на Бал ка ну ли чи на не ку вр сту им пли цит не по дје ле уло га: 
САД су ус по ста ви ле при мат у до ме ну без бјед но сти, док ЕУ обез бје ђу је 
ве ћи дио еко ном ске по мо ћи. Да кле, аме рич ка за шти та и европ ска по моћ 
у ре кон струк ци ји и раз во ју.36 

Од но си ве ли ких и ма лих, моћ них и за ви сних, ка ко кроз исто ри ју, 
та ко и у сфе ри са вре ме не по ли ти ке пре ла ма се пре вас ход но кроз ин-
те ре се ве ли ких и моћ них. Уми је ће је, сто га, ма лих37 др жа ва про на ћи и 
оства ри ти у ин те ре си ма и кон сте ла ци ја ма сна га моћ ни јих свој вла сти ти 
ин те рес у сми слу еко ном ског про гре са и по ли тич ке афир ма ци је. На-
рав но да и по ли тич ки од но си САД и Цр не Го ре спа да ју у сфе ру од но са 
ве ли ких и ма лих.

34 М. Олбрајт, Мемоари државне тајнице, Профил, Загреб 2005, 409.
35 „Блиц“, 16. април 2010. године.
36 Ова је, пођела улога (коју такође можемо виђети на Блиском истоку), амерички штап 

и европска шаргарепа.
37 У том контексту, неопходно је ради упоређивања навести само неколико доминантних 

података: становништво САД према процјени из 2009. године броји нешто преко 
305 милиона становника. Површина 9,8 милиона квадратних километара (трећа у 
свијету). Друштвени производ износи преко 14 000 милијарди долара (прве у свијету), 
око 47 000 долара по становнику (шести у свијету). Црна Гора има површину 13 812 
километара квадратних (161 по величини), на којој је према процјени 2009. године 
живјело око 660 000 становника (165. у свијету) - подаци су према www.cia.gov. Дакле 
САД су површински 700 пута веће од Црне Горе, око 470 пута имају више становника.
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Radenko ŠćEKIć

 “THE UNI TED STA TES AND THE BAL KAN RE GION 
wITH SPE CIAL EMP HA SIS ON MON TE NE GRO IN 

LA TE 20TH AND EARLY 21ST CEN TURY”

Sum mary

Chan ge of the con stel la tion of po wers on the world sta ge af ter the end of 
the Cold war, has re sul ted in im por tant chan ges over Yugo sla via in glo bal terms. 
Mon te ne gro, as the smal lest re pu blic in the Yugo slav fe de ra tion was bypas sed by 
po li ti cal up he a vals in the at mosp he re of de sin te gra tion of the com mu nist system. 
Uni ted Sta tes, ha ving re ma i ned as the only glo bal su per po wer, used the po li ti cal and 
war events in ex-Yugo slav re gion for im ple men ta tion of po licy of the “New world 
Or der”. The 20th and early 21st cen tury is the pe riod of the most po we r ful in flu en ce 
on in te r na ti o nal re la ti ons by U.S. po licy. Re la ti ons bet we en lar ge and small, po wer-
ful and de pen dent, both hi sto ri cally and in the sphe re of mo dern po li tics is pri ma rily 
re frac ted thro ugh the in te rests of big and po wer ful co un tri es.
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разговарао Изедин Шикало.- Сарајево: Добра књига, 2010 

–  биљешка о књизи (аутор биљешке: Драгана Кујовић)

Књ и га „Есад Ду ра ко вић: ду хов на би о гра фи ја“ је за ни мљи во пи-
са на лич на и про фе си о нал на би о гра фи ја ара би сте Еса да Ду ра ко ви ћа. 
По ме ну те су мно ге по ја ве о ко ји ма аутор из но си сво је ста во ве и раз ми-
шља ња. Му нир Му јић, аутор Уво да на по ми ње да се „Ду ра ко вић освр ће 
на број на пи та ња из под руч ја на у ке, кул ту ре, по ли ти ке и дру штве не 
зби ље. Ти ме се свр ста ва у ред оних са и дов ских ин те лек ту а ла ца ко ји 
су на да ре ни спо соб но шћу да пред ста вља ју, отје ло вљу ју и ар ти ку ли
ра ју од ре ђе ну по ру ку, по глед, став, фи ло зо фи ју или ми шље ње пре ма 
јав но сти и за рад ње.“1 По де фи ни ци ји ко јом се Ду ра ко вић од ре ђу је 
као ан га жо ва ни ин те лек ту а лац и на уч ни рад ник, по гла вља на сло вље на 
та ко да озна ча ва ју по је ди не ета пе њего вог жи во та об у хва та ју и раз ми-
шља ња о ци је лом ни зу те ма ко је би, ина че, тре ба ло да на ђу мје сто у 
по себ ној сту ди ји, ба рем цје ли ни са свим дру га чи јег ка рак те ра. Ова ком-
пе тент на обра зла га ња и об ја шњ а ва ња пој мо ва, као што су ори јен та ли
зам, уну та рњи ори јен та ли зам или ауто о ри јен та ли зам, по ста ју основ 
за ту ма че ње мно гих де ша ва ња ко ја оби ље жа ва ју на шу ствар ност и чи ји 
су про та го ни сти по је дин ци пре ма ко ји ма се из но си са свим кон крет на 
мо рал на ква ли фи ка ци ја или се њихов цје ло куп ни рад у на у ци гло бал-
но не га тив но ко но ти ра. Та ко ће мо на при мје ру Бо сне из ове књ и ге са-
зна ти ка ко ори јен та ли зам гра ди плат фор му за агре си ју, али при је то га 
Ду ра ко вић ће нам об ја сни ти шта пред ста вља пе ри фер ни ислам. Сва 
мон стру о зност ори јен та ли зма би ће по ка за на на при мје ри ма рат них де-
ша ва ња у Бо сни Хер це го ви ни (1992-95), и та муч на и ни ма ло оба зри ва 
ка зи ва ња усли је ди ће као од го вор на пи та ње: У ка квој су ве зи ори јен та
ли зам и ти стра шни зло чи ни?2 На рав но, мо ра се узе ти у об зир да је ри-
јеч о би о гра фи ји, ду хов ној, на рав но! Мно го то га се пре ла ма кроз лич ну 
1 Ибид, стр. 13
2 Ибид, стр. 86
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при зму, али до да так „ду хов на“, ка ко се чи ни, до пу шта и сни ма ње све га 
и сва ко га кроз оно што пред ста вља по ла зи ште и основ ну бо ју Ду ра ко-
ви ће вог пре во ди лач ког и на уч ног ба вље ња, али и људ ског по на ша ња. 
По гла вља: За ви чај, Пут у Бе о град, До ла зак у При шти ну – у још је дан 
но ви сви јет, Пут у Ка и ро, Пред ка пи ја ма Са ра је ва, По ход у Са ра је во 
и По зи ци ја исла ма у Бо сни и Хр це го ви ни, на сло вље на су та ко да осли-
ка ју вр ло ди на ми чан жи вот ни пут, осми шљен ду бо ком на мје ром да се 
сви јет, по себ но Бо сна и Хер це го ви на и Са ра је во, спа си од све га оно га 
што би се мо гло спре ми ти под окри ље ори јен та ли зма. На кра ју тог пу-
та, њего ва кру на и кра јњи циљ тре ба ло је да бу де, сва ка ко са ра јев ска 
ори јен та ли сти ка, ко ју су рат на де ша ва ња ка дров ски опу сто ши ла, та ко 
да се мо гло и мо ра ло при сту пи ти њеној те ме љи тој ре кон струк ци ји и 
„спа ша ва њу“. У хер ме тич ки за тво ре ном Ду ра ко ви ће вом си сте му раз-
ми шља ња ци је ли сви јет је ма ње-ви ше по ди је љен на дви је цје ли не, на 
цр ну и би је лу стра ну, ра ди кал но и гру бо свр стан и пре бро јан. На рав но, 
ра ди по сти за ња од го ва ра ју ће убје дљи во сти и бо љег при је ма за прет-
ход но из ре че не ста во ве, на по ми ње да би „по гре шно би ло за кљу чи ти 
ка ко је За пад пред ста вљен као не га ти ван сви јет у цје ло сти, а Ис ток 
као њего ва су прот ност – као сви јет ан ђе о ских на мје ра и ак ци је“3. Ова 
на кнад на флек си бил ност и ре ла ти ви за ци ја ни ка ко не мо же убла жи ти 
го то во оба ве зно атри бу и ра ње за па дњ ач ке кул ту ре адјек ти вом им пе ри-
јал ни (!), та ко да као тер ми но ло шка је ди ни ца у овом тек сту функ ци о ни-
ше за па дњ ач ка им пе ри јал на кул ту ра. Аутор ис ти че да је „за па дњ ач ка 
кул ту ра да нас, да кле, у гло ба ли за циј ском по хо ду, при че му на сто ји по-
ни шти ти или не у тра ли зи ра ти дру ге кул ту рал не ен ти те те. У то ме кул-
тур но-ци ви ли за циј ском кру гу ина че – чак од њего вих ан тич ких ис хо-
ди шта – ка рак те ри стич на је не ка вр ста ри вал ства с Бо жи јим тво рач ким 
мо ћи ма“4 На дру гој стра ни, у окви ри ма ори јен тал но-ислам ске кул ту ре, 
пре ма Ду ра ко ви ћу, по сто ји са свим су прот на вр ста ак ти ви зма, јер се „ту 
ак ти ви зам од ви ја у до ме ну ускла ђи ва ња а не су ко бља ва ња...У пр вом 
слу ча ју ри јеч је о тво рач ком над ме та њу с Бо гом...у дру гом слу ча ју, ри-
јеч је о от кри ва њу и о хар мо ни зи ра њу оно га што је већ ство ре но, с пу-
ном сви је шћу о то ме да са мо Бог ства ра у пра во ме зна че њу те ри је чи...
итд...итд“5 У овим раз ма тра њ и ма очи гле дан је ве ли ки на пор, по не кад 
на гра ни ци вр ло емо тив ног, го то во по ет ског из ра за, да се сви јет и од но-
си у њему, ко ли ко је то мо гу ће, све ду на Ду ра ко ви ће во ви ђе ње бо љег и 
го рег, при че му њему уви јек при па да не при ко сно ве но пра во да до бре и 
ло ше про зо ве, за пи ше и осу ди. Са и дов ско раз от кри ва ње ори јен та ли зма 
3 Ибид, стр. 127
4 Ибид, 124
5 Ибидем
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у Ду ра ко ви ће вој ин тер пре та ци ји све де но је на не по мир љи ви си стем 
оби ље жа ва ња по ја ва и по је ди на ца. 

По ред мно гих ори јен та ли ста, од но сно ара би ста, по ме ну та је и 
мо ја ма лен кост, не по сред но на стра ни ца ма 89, 150, 181, и, чи ни ми се, 
ин ди рект но, без спо ми њ а ња мог име на, на стра ни ци 61. Не мам на мје ру 
овим ре до ви ма по све ти ти ни ти јед ну је ди ну ри јеч. Са мо ћу ре ћи да сам 
та да но вем бра 1992, као и са да, без ди ле ме и ко ле ба ња, би ла ми шље ња 
да сва ки чо вјек, без об зи ра на вјер ску и на ци о нал ну при пад ност, има 
пра во на сло бо ду кре та ња, да под јед на ко осје ћа страх од гла ди, па тње, 
не ма шти не, бо ле сти, по ни же ња и смр ти. На кон из ла ска из Са ра је ва и 
смр ти мо га оца, је дан мој ко ле га је у пи сму ко је ми је упу тио на пи сао: 

„...До знао сам за те шку тра ге ди ју ко ја је за де си ла Те бе и Тво ју 
по ро ди цу. Знам да у тим тре ну ци ма не по сто је ри је чи утје хе и мо жда је 
нај бо ље да Ти по же лим оно што на Ори јен ту обич но же ле: да Ти бу деш 
жи ва и здра ва и да из др жиш бол ко ји Ти је на не сен. Мо ја по ро ди ца и ја 
са у че ству је мо с То бом и мо ли мо да из ра зе на ше ис кре не су ћу ти пре не-
сеш и сво ји ма.

Људ ски ме је и раз ве дри ла и по ра зи ла ви јест да у Бе о гра ду на ста-
вљаш сво ју ка ри је ру. Раз ве дри ла, јер си у пра вом сми слу ри је чи и ство-
ре на за наш по сао. Рас ту жи ла и по ра зи ла због то га што сам Те уви јек 
ве зи вао за Са ра је во, што си у њему по ни кла и шко ло ва ла се и што је оно 
уви јек би ло ви ше Твој не го ли мој град...“ 

Из бо ра ни смо има ли. Из Са ра је ва смо мо ра ли оти ћи. 
Ина че, Ду ра ко вић у не ко ли ко на вра та чи та о ци ма, као не ку вр сту 

пре да ха, да ру је лир ске за пи се, али и вр ло нео бич не, не уви јек, и умје-
сне и ра зу мљи ве из ра зе, по ре ђе ња и опи се, ме ђу ко ји ма бих из дво ји ла 
јед но њего во сје ћа ње и ра до ћу га, као вр ло илу стра тив но за тре ну так 
за ни мљи вог мен тал ног ста ња, на ве сти: 

„Не по сред но уз про зор мо га ка би не та би ја ше огром но ста бло чи-
ја кро шња је ис пу њ а ва ла оквир про зо ра. Ка да ми се за мо ри по глед над 
књ и гом, на ро чи то над за и ста те шким Ал ла ме ко вим ру ко пи сом о сти-
ли сти ци на ко ме сам та да ра дио, гле дао сам у ту буј ну зе ле ну кро шњу, 
на лик на Муф ти ће ву пло до твор ну ду шу, и пи тао се ка кав ли је об лик 
ко му ни ка ци је имао Муф тић с том кро шњ ом.“

Пред ло жи ла бих ауто ру и да на слов књ и ге про ми је ни у при клад-
ни ји. Умје сто „Есад Ду ра ко вић: ду хов на би о гра фи ја“, да то бу де „Есад 
Ду ра ко вић: ду хов ни пор трет“. То ли ко, или ка ко ка же Есад Ду ра ко вић, 
па ра фра зи ра ју ћи Ган ди ја: Знам да не ће би ти не ке ко ри сти од ово га што 
сам ка зао, али је до бро што сам то ка зао!
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