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РЕЧ УМЕСТО ПРЕДГОВОРА

Пи са ње исто ри је срп ског на ро да у Цр ној Го ри, о две сто го ди шњи ци 
Ње го ше вог ро ђе ња, ни је мо гу ће за ми сли ти ис кљу чи во у до ме ну уо би-
ча је ног исто ри о граф ског по ступ ка, из ван ви ше знач ног пре и спи ти ва ња 
свих сег ме на та трај но и тра гич но отво ре них пи та ња на ци о нал не про-
шло сти, за не ма ре них у про це си ма ду гог исто риј ског тра ја ња. По себ но 
је зах тев но пи са ти исто ри ју јед ног де ла на ро да, у вре ме ка да је сва ко 
исто ри о пи са ње из ло же но дог мат ском, не кри тич ком ми шље њу ко је не 
узи ма у об зир на уч не кри те ри ју ме, већ се фор ми ра ис кљу чи во у за ви-
сно сти од по је ди нач них по ли тич ких, ма те ри јал них или ста ту сних ин-
те ре са. Уко ли ко би се у по ступ ку за нат ског исто ри о пи са ња за не ма ри ла 
по тре ба да се исто риј ске те ме об ја сне на осно ву до ка зи вих са зна ња ко ја 
не ис кљу чу ју по тре бу да се ис пу ни дуг пре ма соп стве ној са ве сти и ети-
ци, про бле ма ти ка ове књи ге оста ла би из ван ци ље ва ко ји су јој ау то ри 
спон та но од ре ди ли. Тим пре што ни јед на исто ри ја цр но гор ских Ср ба, 
на пи са на пре 1945. го ди не, ни на ко ји на чин ни је мо гла да на го ве сти да 
ће на род ко ји је ства рао др жа ву у Цр ној Го ри, пред во ђен сво јим вој во да-
ма, гу вер на ду ри ма, вла ди ка ма, кне же ви ма, у те шким, не ми ло срд ним и 
увек не из ве сним ра то ви ма, ба шти не ћи тра ди ци ју срп ске сред њо ве ков-
не др жав но сти, у дру га чи јим и не за ми сли вим исто риј ским окол но сти-
ма би ти из ло жен по ступ ци ма ко ји ма се на ру ша ва и ни по да шта ва ње гов 
на ци о нал ни иден ти тет, од у зи ма ње го во др жа во твор но пра во и вре ђа 
ње го во исто риј ско пам ће ње. Пи шу ћи ИсторијусрпскогнародауЦрној
Гори, ау то ри су се би да ли за пра во да по ве ру ју ка ко су, у скла ду са сво-
јим мо гућ но сти ма, ис пу ни ли свој део на уч не оба ве зе пре ма на ро ду чи ја 
се др жав ност кон ти ну и ра но по ни шта ва или оспо ра ва упра во на оним 
про сто ри ма на ко ји ма је фор ми рао др жа ву или у оним зе мља ма на ко је 
је тра ди ци о нал но по ла гао ет нич ко, исто риј ско и етич ко пра во.

Књи га ко ју да нас пре да је мо су ду чи та ла ца пред ста вља је дан део за-
ми шље не, све о бу хват не исто ри о граф ске син те зе ко ја се од но си на исто-
ри ју Ср ба у но вом ве ку и ко ја би тре ба ла да омо гу ћи це ло ви ти је са гле да-
ва ње на ци о нал не про шло сти, у дру штве ном, со ци јал ном и по ли тич ком 
аспек ту. С об зи ром на уџ бе нич ке ре зул та те, на осно ву ко јих су сту ден ти 
до да нас из у ча ва ли исто ри ју срп ског на ро да, ука за ла се по тре ба да се 
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на ра ци о нал но при хва тљив на чин, уз ко ри шће ње рас по ло жи ве ар хив ске 
гра ђе и на уч не ли те ра ту ре раз ли чи те пр о ве ни јен ци је, на пи ше мо но гра-
фи ја чи ји је циљ, из ме ђу оста лог, успе шни је и ра ци о нал ни је са вла да ва ње 
ина че ве о ма сло же ног и зах тев ног на став ног гра ди ва у окви ру по сто је-
ћег обра зов ног про це са, у про свет ним уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма.

На дан Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог 2013. Аутори



УВОД

Про стор да на шње Цр не Го ре ко ло ни зо ван је у VII ве ку, као и ве-
ћи део Бал кан ског по лу о стр ва, сло вен ским пле ме ни ма. О са мом про це-
су на се ља ва ња не ма пу но по да та ка, али се зна да су Сло ве ни за по се ли 
жуп ске пре де ле, док се ста ро, ро ма ни зо ва но, ста нов ни штво по ву кло у 
при мор ске гра до ве и те шко при сту пач не пла нин ске пре де ле. На чи та-
вом про сто ру ко ји су на Бал ка ну на се ли ли Сло ве ни до шло је до ор га ни-
за ци је ни за те ри то ри јал них је ди ни ца, скла ви ни ја. Ме ђу сло вен ским пле-
ме ни ма ко ја су се на се ли ла на Бал кан би ло је и пле ме Ср би. О њи хо вом 
на се ља ва њу ви ше по да та ка оста вио је ви зан тиј ски цар Кон стан тин VII 
Пор фи ро ге нит (913–959) у де лу Deadministrandoimperio.

При ли ком на се ља ва ња за пад ног Бал ка на на ста ле су из ме ђу оста-
лих и скла ви ни је ко је је Кон стан тин Пор фи ро ге нит на зи вао Ср би јом, 
Па га ни јом, За ху мљем, Тра ву ни јом и Ду кљом. Цар не на во ди из ри чи то 
да су Ду кља ни Ср би, али по на чи ну и рас по ре ду на се ља ва ња ово се мо-
же по у зда но за кљу чи ти. Ста ри ја про шлост Ду кље ни је нај бо ље по зна та 
осим да је то јед на од обла сти ко ја тр пи ве ли ки ви зан тиј ски ути цај пре ко 
при мор ских гра до ва. Це ла те ри то ри ја да на шње Цр не Го ре ни је ула зи ла 
у са став Ду кље, ко ја се про сти ра ла од ре ке Бо ја не до Ко то ра, али ни је 
ишла да ље у ду би ну од пла ни на ко је су чи ни ле во до дел ни цу ре ке Зе-
те. На осно ву пи са ња не баш по у зда ног ЛетописапопаДукљанина она 
се са сто ја ла од де вет жу па, ко је се са вре ме ним то по ни ми ма озна ча ва ју 
као Ље шко пље, Гор ња и До ња Зе та са про сто ром ис точ но од њих, за-
тим об ла шћу око Ска дар ског је зе ра (Ку пел ник, Та ра бош), про сто ром 
из ме ђу Ул ци ња и Ба ра (Па прат на), Црм ни ца, Бу два са за ле ђем и Гр баљ. 
Сва ка сло вен ска жу па има ла је свог гла ва ра, а скла ви ни ја ар хон та, од но-
сно вла да ра. Име на пр вих ду кљан ских ар хон та су не по зна та. У де лу ца ра 
Кон стан ти на Пор фи ро ге ни та ни је за бе ле же но ниједно, ма да је си гур но 
вла да ра би ло. Раз ло ге за ово тре ба тра жи ти пре све га у то ме што ма ла 
област Ду кље ни је мо гла игра ти зна чај ни ју уло гу, па с то га и ни је би ла 
по себ но за ни мљи ва ви зан тиј ском ца ру. Ве ћу па жњу по све тио је опи су 
обла сти ко ју на зи ва Ср би ја. Ње му су по зна та име на ар хон та (кне же ва) 
ове срп ске обла сти. По ми ње да не зна име оног кне за под ко јим су Ср би 
на се ље ни, као ни име на не ко ли ко ње го вих на след ни ка, а пр ви ко јег по 
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име ну по ми ње био је кнез Ви ше слав. О ње му, као и ње го вим на след ни-
ци ма Ра до сла ву и Про си го ју, не зна ни шта осим име на, док о че твр том 
ар хон ту, Вла сти ми ру, пру жа ви ше по да та ка. На след ни ци кне за Вла сти-
ми ра сме њи ва ли су се то ком IX и X ве ка на пре сто лу Ср би је, док по след-
њи вла дар, кнез Ча слав ни је по ло ви ном ве ка по ги нуо у бор би са Ма ђа-
ри ма, по сле че га је не по зна то ко је вла дао до осам де се тих го ди на XI ве ка. 
У са ста ву њи хо ве др жа ве био је и део да на шње Цр не Го ре све до пла нин-
ског ма си ва, са чи је ју жне стра не је би ла ре ка Зе та.

Пр ви по зна ти ду кљан ски вла дар, Јо ван Вла ди мир, по ми ње се у вре-
ме Са му и ло вог цар ства. Пре ње га као „ар хонт Ди о кли је“ за бе ле жен је Пе-
тар, о че му све до чи за пис на јед ном олов ном пе ча ту. Јо ван Вла ди мир је, у 
вре ме ка да је цар Са му и ло во дио ра то ве са Ви зан ти јом, као ви зан тиј ски 
са ве зник при зна вао вр хов ну власт ца ра Ва си ли ја II (976–1025). Нај ве ро-
ват ни је, око 997. Са му и ло је на пао Ду кљу, а Јо ван Вла ди мир се по ву као 
у не при сту пач не пла нин ске пре де ле бли зу Ска дра. Ка ко ни је имао сна ге 
да се од у пре, пре дао се, али је остао на че лу Ду кље, шта ви ше, ушао је у 
са вез са Са му и лом, оже нив ши ње го ву ћер ку Ко са ру. Уби јен је у Пре спи, 
22. ма ја 1016. го ди не. Кнез Сте фан Во ји слав (од тре ће де це ни је XI ве ка 
до око 1050) био је нај зна чај ниј лич ност Ду кље у XI ве ку. У то вре ме, на 
про сто ру Ср би је, Ду кље, Тра ву ни је, За ху мља и Па га ни је ути цај Ви зан-
ти је све ви ше ја ча. Ме ђу тим, по сле смр ти ца ра Ва си ли ја II (1025), опа да 
моћ Ви зан ти је. Сте фан Во ји слав („ар хонт Ср ба“, „Тра ву ња нин Ср бин“, 
„Во ји слав Ду кља нин“), ди гао је 1034. уста нак про тив Ви зан ти је, ко ји је 
1036. угу шен. Уско ро је до шло до но вог устан ка, а то ком зи ме 1039/40. 
опљач као је је дан ви зан тиј ски брод. То ком 1042–1043. Во ји слав је од нео 
од лу чу ју ћу по бе ду над Ви зан ти јом. По што је из во је вао оса мо ста љи ва ње 
под ње го вом вр хов ном вла шћу на шла се про стра на те ри то ри ја од Бо ја не 
до Не ре тве. Исто вре ме но до шло је до устан ка Пе тра Оде ља на и Сло ве на 
Ти хо ми ра, у су сед ству.

Сте фа на Во ји сла ва је пре 1055. го ди не на сле дио син Ми ха и ло. Он се 
из ми рио са Ви зан ти јом и од ли ко ван је ви со ком ти ту лом про то спа та ра. 
Био је „при ја тељ“ и „са рад ник“ Ви зан ти је. Го то во две де це ни је мир но је 
вла дао. Ме ђу на род не при ли ке су се знат но про ме ни ле по сле по ра за ви-
зан тиј ске вој ске од Сел џу ка 1071. го ди не, у би ци код Ман ци кер та. Исте 
го ди не, Нор ма ни су за у зе ли Ба ри. Услед то га, Ми ха и ло је по др жао уста-
нак Ђор ђа Вој те ха у Ма ке до ни ји. По слао им је си на Кон стан ти на Бо ди на 
са вој ни ци ма, ко јег су уста ни ци у је сен 1072. про гла си ли за ца ра под име-
ном Пе тар, у При зре ну. Уста нак је убр зо угу шен, а Ми ха и лов син Бо дин 
за ро бљен. Из ве сно вре ме је про вео као за ро бље ник у Ца ри гра ду, а по том 
Ан ти о хи ји, по сле че га је био избављен. У пи сму па пе Гр гу ра VII из 1077. 
го ди не Ми ха и ло се спо ми ње као „rex Sclvo rum“. Из пи сма се ви ди да Ми-
ха и ло већ но си ти ту лу кр аља те да је од па пе тра жио са мо ње ну по твр-
ду. Сма тра се да је Ми ха и ло био кти тор цр кве св. Ми хај ла у Сто ну, чи је 
фре ске пред ста вља ју нај зна чај ни ја сли кар ска де ла у по ме ну том пе ри о ду.



 Увод 11

Нор ма ни из ју жне Ита ли је су се 1081. спре ма ли да осво је Ца ри град. 
Ви зан тиј ска вој ска је ок то бра 1081. под Дра чом до жи ве ла пот пу ни по-
раз. Опи су ју ћи ре че ну бит ку, Ана Ком нин пи ше да је Бо дин у по чет ку 
био на ви зан тиј ској стра ни, али се ни је упу штао у су ко бе. По што је уви-
део да је на сту пи ло ра су ло у ви зан тиј ској вој сци, по ву као се. Бо дин се 
апри ла 1081. оже нио са Ја квин том, ћер ком Ар хи ри ца, углед ног па три ци-
ја из Ба ри ја и при ста ли це Нор ма на. Ње гов отац је умро, нај ве ро ват ни је, 
у дру гој по ло ви ни 1081. го ди не. Исто риј ски из во ри пру жа ју до ста по да-
та ка о пр вим го ди на ма вла да ви не кра ља Кон стан ти на Бо ди на. Ус пео је 
да на мет не сво ју вр хов ну власт у Бо сни и Ра шкој. У Бо сни је за вла да ре 
по ста вио кне за Сте фа на, а у Ра шкој бра ћу Ву ка на и Мар ка. До но ве про-
ме не на ме ђу на род ној по зор ни ци до шло је 1085. ка да је умро нор ман-
ски вој ско во ђа Ро берт Гви скард. По но во ја ча ути цај Ви зан ти је. Алек си је 
I Ком нин је по стао го спо дар Дра ча. Бо дин је ис ко ри стио су коб у пап ству 
и 1089. бар ски епи скоп Пе тра уз диг нут је на по ло жај ми тро по ли та. По 
по вла че њу Нор ма на са Бал ка на и об но ви ви зан тиј ске вла сти, краљ Бо-
дин је ушао у су коб са драч ким на ме сни ком Јо ва ном Ду ком. По сле ово га 
у из во ри ма су све ре ђе по ми ње. Зна се још да је у зи му 1096/97. го ди-
не при мио у Ска дру кр ста ше ко је је пред во дио гроф Рај мунд Ту лу шки. 
Умро је 1101. го ди не.

По сле ње го ве смр ти до ла зи до сла бље ња ду кљан ске др жа ве. Бо ди-
но ве на след ни ке ис кљу чи во по ми ње Ле то пис по па Ду кља ни на, чи ји по-
да ци че сто ни су исто риј ски ре ле вант ни. Пре ма овом до ку мен ту, на че лу 
Ду кље су се сме њи ва ли До бро слав (Бо ди нов брат), Ко чо пар (син Бо ди-
но вог стри ца Ра до сла ва), Вла ди мир (Бо ди нов си но вац), Ђор ђе (Бо ди нов 
син) ко ји је вла дао у два ма ха око 1113/14–1116/18 и 1125–1135. За ње-
га, у Ле то пи су сто ји да је про дро у Ра шку и осло бо дио из за то че ни штва 
ве ли ког жу па на Уро ша I. Из ме ђу две вла да ви не кра ља Ђор ђа вла дао је 
Гру бе ша (си но вац Ко чо па ра), а по сле Ђор ђа Гра дих на (Гру бе шин брат), 
а по том ње гов син Ра до слав. Од ње га је упра ву над Зе том и Тра ву ни јом 
пре у зео ра шки ве ли ки жу пан Де са 1162. го ди не. По сле Де се, по след њи 
го спо дар Ду кље, био је кнез Ми ха и ло. Он се по ми ње у јед ном пи сму, у 
ве зи са на па дом ра шког жу па на Сте фа на Не ма ње на Бар. Ми ха и ло ни је 
био у мо гућ но сти да по мог не гра ду јер је и сам био ,,при ти снут од уја ка” 
(1185/86). Кназ Ми ха и ло је умро пре 1189. го ди не. Ра шки жу пан Сте фан 
Не ма ња је, пре ја ну а ра 1186. го ди не, осво јио Ду кљу. Пре ма Сте фа ну Пр-
во вен ча ном, то је би ла бор ба за ,,дје ди ну” и ,,ота ча ство” у ко јем је ро ђен 
Сте фан Не ма ња. Та да су по ру ше ни и осво је ни гра до ви: Дањ, Дри васт, 
Ска дар, Свач, Сард, Ул цињ. Ко тор је био по ште ђен ра за ра ња. Упра ву над 
при по је ном Ду кљом, Сте фан Не ма ња је дао нај ста ри јем си ну Ву ка ну. Он 
је био ,,ве ли ји кнез” и ду кљан ски краљ (1186/9–1208). Ду кља је у Не ма-
њић кој др жа ви, у по чет ку, очу ва ла кра љев ску тра ди ци ју пре ко ти ту ле 
ко ју су но си ли Ву кан и ње гов син Ђор ђе. Ву кан је Ду кљом упра вљао као 
уде о ни кнез, као што је За ху мљем ње гов стриц Ми ро слав. Ђор ђе, Ву ка-
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нов син, је био ду кљан ски краљ у пе ри о ду од 1208. до 1248. го ди не. Пред 
крај ње го ве упра ве, Мон го ли су пре шли из Угар ске и Хр ват ске, пре ко 
Зе те, ка ко се све че шће на зи ва Ду кља. Стра да ли Ко тор, Свач и Дри васт. 
Ти ту лу ду кљан ког кра ља, но сио је и Сте фан, кти тор Мо ра че.

У вре ме вла да ви не кра ља Сте фа на Уро ша I (1243–1276), не ста ла је 
прак са да по је ди ним де ло ви ма др жа ве упра вља ју боч не гра не Не ма њи ћа. 
Го то во исто вре ме но, ка да су у За ху мљу без вла сти оста ли по том ци кне-
за Ми ро сла ва, у Ду кљи се то де ша ва по том ци ма кра ља Ву ка на. Ду кља 
иш че за ва и из ти ту ле срп ских кра ље ва. Она се до вре ме на кра ља Уро ша 
I ја вља ла у ти ту ла ту ри као Ду кља и Дал ма ци ја. Сте фан Пр во вен ча ни је 
био: ,,Великикраљ,намесни господин све српске земљеиДиоклитије и
ДалмацијеиТравунијеиХумскеземље”. Као по сле ди ца цен тра ли за ци је, 
скра ће на је и ти ту ла и ви ше се не на бра ја ју по је ди не обла сти. Урош I је 
,,краљ српскеипоморскеземље”. На кон свр га ва ња оца са вла сти, Сте фан 
Дра гу тин се од лу чио на по де лу др жа ве. Мај ци, кра љи ци Је ле ни, из ме-
ђу оста лих по се да, 1276. дао је упра ву над Зе том. Краљ Ми лу тин је Зе-
ту и при мор ске гра до ве 1309. го ди не (пре ма нај но ви јим ис тра жи ва њи-
ма 1308.) пре пу стио си ну Сте фа ну ко ји је та да по стао ,,мла ди краљ”. У 
јед ном пи сму, на ста лом око 1310. бе ле жи се ,,Сте фан, син кра ља Уро ша, 
краљ Ду кље, Ал ба ни је, Ху ма и При мор ја”. Нај ве ро ват ни је, у пр вој по-
ло ви ни 1314. го ди не до шло је до крат ко трај не по бу не си на про тив оца. 
Ми лу тин је са вој ском кре нуо у зет ску област, а Сте фан се скло нио на 
дру гу оба лу ре ке Бо ја не. По сле пре го во ра ко ји су во ђе ни у око ли ни Ска-
дра, Сте фан је по слат у Ско пље, а по том у Ца ри град. Прет по ста вља се да 
је Зе том крат ко упра вљао мла ђи син кра ља Ми лу ти на, Кон стан тин. Они 
су ту би ли фе у дал ци ко ји се спре ма ју за вла дар ски по зив. Зе та је у том 
сми слу би ла ве о ма по год на јер се на ла зи ла под ја ким ути ца јем За па да и 
ка то лич ке цр кве у При мор ју, а са дру ге је би ла ве ћин ски пра во слав на. 
Та ко је бу ду ћи вла дар мо гао да стек не дра го це но ис ку ство на овом про-
сто ру. Гра ни ца њи хо ве упра ве ишла је од Ко то ра и Остро га на за па ду и 
се ве ру до ре ке Бо ја не, Дри ва ста и Да ња на ју гу и ис то ку, што се ујед но и 
сма тра ло те ри то ри јом Зе те. Ска дар ско је зе ро је би ло уну тар ње, а од гра-
до ва се по зна ча ју из два ја ју Ска дар, Ко тор, Бу два, Бар и Ул цињ.

Пред крај вла да ви не кра ља Ми лу ти на по ми њу се у Зе ти ло кал ни 
вла сте ли ни (нпр. ке фа ли ја Или ја). Ло кал на вла сте ла је до жи вља вала сво-
ју афир ма ци ју, чак на рачун сма ње ња вла сти мла дих кра ље ва. У вре ме 
ка да се краљ Сте фан Де чан ски бо рио про тив бра та Кон стан ти на и ка-
сни је бра та од стри ца Вла ди сла ва, ужи вао је по др шку зет ске вла сте ле. 
Од вре ме на ка да је пре у зео пре сто из гле да да је упра ву у Зе ти пре пу тио 
си ну Сте фа ну Ду ша ну, али пр ви по да так о ње му у Зе ти по ти че из 1326. 
Већ та да у Ду ша но вој бли зи ни су се на ла зи ли љу ди ко ји су ка сни је по-
ста ли ути цај ни фе у дал ци и осни ва чи ди на сти ја, као што су, из ме ђу оста-
лих, вој во да Мла ден, осни вач ди на сти је Бран ко вић, Во јин осни вач Во ји-
но ви ћа, Ђу раш Или јић од ко га су по те кли Цр но је ви ћи и дру ги. При ли-



  Увод 13

ком су ко ба из ме ђу кра ља Сте фа на Де чан ског и ње го вог си на 1331. го ди-
не, Ду шан је ужи вао по др шку зет ске вла сте ле. Краљ Сте фан Де чан ски је 
са вој ском до шао у Зе ту и опу сто шио си но вљев двор на оба ли Дрим ца, 
бли зу Ска дра. За то вре ме Ду шан се са при ста ли ца ма на ла зио на дру гој 
стра ни Бо ја не. До ми ра је до шло, у дру гој по ло ви ни апри ла 1331. го ди не. 
Три ме се ца ка сни је, су ко би су об но вље ни. Ду шан је уз по др шку зет ске 
вла сте ле ус пео да зба ци оца са пре сто ла.

У вре ме вла да ви не кра ља и ца ра Ду ша на (1331–1355) Зе том су упра-
вља ли ве ли ка ши ко је је он по ста вљао. На по чет ку про ле ћа 1332. го ди не 
из би ла је по бу на ве ли ка ша у Зе ти. Пред во дио их је вој во да Бо го је, чи је 
се се ди ште на ла зи ло у Све том Ср ђу на Бо ја ни. Ве ро ват но су би ли не за-
до вољ ни за учи ње не уступ ке то ком прет ход не го ди не. Краљ Ду шан је 
убр зо угу шио по бу ну и сре дио уну тра шње при ли ке у др жа ви. Ду же вре-
ме гра до ви ма у При мор ју упра вља ла је и Ду ша но ва су пру га Је ле на. Са ма 
Зе та, ка ко је то при ме тио ака де мик Си ма Ћир ко вић, игра ла је у од но су 
на сво ју ве ли чи ну знат но ве ћу уло гу у Цар ству, пре све га због при мор-
ских гра до ва, ва жних не са мо за тр го ви ну, већ и за ди пло мат ске ми си је 
ко је су по је дин ци из њих оба вља ли за срп ске вла да ре.

У пе ри о ду рас па да Ду ша но вог цар ства до шло је, из ме ђу оста лог, и 
до оса мо ста љи ва ња фе у да ла ца у Зе ти. Око 1360. го ди не, у до ку ме ни ма 
ко ји су на ста ли из ца ре ве кан це ла ри је, по ми ње се власт Бал ши ћа. Она се 
ши ри ла из Ска дра пре ма Ко то ру. Ова по ро ди ца ни је би ла ме ђу зна чај ни-
јим у вре ме Цар ства. Око 1360. њи хо ва власт је об у хва та про стор из ме ђу 
Ска дар ског је зе ра и мо ра са Ба ром и Ска дром. Бал ша I, ро до на чел ник 
Бал ши ћа, имао је три си на: Стра ци ми ра, Ђу ра ђа I и Бал шу II. Пр ве зна ке 
не по што ва ња и од мет ни штва од цен трал не вла сти ис по љи ли су за вре-
ме ра та срп ске др жа ве про тив Ду бров ни ка (1361–1362). Од 1363. го ди не, 
би ли су у су ко бу са, ал бан ским ве ли ка шем, Кар лом То пи јом. То ком про-
ле ћа или у ле то 1364. Ђу рађ I Бал шић је пао у за ро бље ни штво. Мир из-
ме ђу Бал ши ћа и ал бан ског ве ли ка ша скло пљен је 1366. го ди не. Исте го-
ди не, по че ло је не при ја тељ ство и су коб, из ме ђу Бал ши ћа и Ко то ра. Мир 
је по стиг нут, тек, 1369. го ди не.

Углед Бал ши ћа ра стао је и пре ко брач них ве за, на и ме, су пру га Ђу ра-
ђа I, Оли ве ра би ла је кћи Ву ка ши на Мр њав че ви ћа, ко ји се 1365. го ди не, 
кру ни сао за кра ља и по стао са вла дар ца ра Уро ша. По сле Ма рич ке бит ке 
(26. сеп тем бар 1371) Бал ши ћи су 1372. за у зе ли При зрен, а по сле сло ма 
Ни ко ле Ал то ма но ви ћа, под њи хо вом вла шћу се на шла те ри то ри ја  од Бо-
ке Ко тор ске до Ду бров ни ка. Као моћ ни об ла сни го спо да ри Бал ши ћи су 
ис ти ца ли сво је срод ство са Не ма њи ћи ма, при че му је Ђу рађ I ис ту пио 
про тив Тврт ко вог кру ни са ња за кра ља Ср би је. Ђу рађ I је умро 13. ја ну-
а ра 1378. го ди не. На че лу по ро ди це, та да се на шао Бал ша II (го спо дар 
зет ски 1378–1385). Он је био оже њен са Ком ни ном, ћер ком Јо ва на Ком-
ни на Асе на. На тај на чин Бал ши ћи су до шли у по сед Бе ра та, Ва ло не и 
Хи ма ре. Осво јио је 1385. го ди не и Драч. Исте го ди не за у ста вио је про дор 
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бо сан ског кра ља Тврт ка у Зе ту и скло пио са њим мир. То је био ње гов 
по след њи успех. На и ме, по ги нуо је уско ро, на Са ур ском по љу код Бе ра-
та, у су ко бу са Тур ци ма по сле че га су ју жне по се де на сле ди ле Ком ни на и 
њи хо ва кћи Ру ђи на.

У Зе ти и се вер ној Ал ба ни ји, власт је по сле стри че ве по ги би је пре-
у зео Ђу рађ II Стра ци ми ро вић Бал шић. Био је оже њен са кћер ком кне за 
Ла за ра, Је ле ном, по зна том као ,,го спо ђа Ле на”. Ње го ва власт, ис по чет-
ка, би ла је огра ни че на на узан про стор из ме ђу Ска дра и мо ра, јер су се 
про тив ње га по бу ни ле не ке ал бан ске ве ли ка шке по ро ди це, док га је у 
Гор њој Зе ти угро жа вао Ра дич Цр но је вић. Био је и у ло шим од но си ма са 
кра љем Тврт ком I. Због све га ре че ног, сту пио је у до дир са Тур ци ма. У 
тур ској вој сци, под ко ман дом Ша хи на, ко ји је 1388. на пао Бо сну, би ло 
је и Ђур ђе вих по да ни ка. Као тур ски са ве зник по ја вио се и Кон стан тин 
Бал шић, Ђур ђев брат од стри ца. Са њим је Ђу рађ ушао у су коб и 1391. се 
окре нуо тур ским про тив ни ци ма. Шта ви ше, пре шао је у ка то лич ку ве ру, 
али му то ни је по мо гло. Био је при ну ђен да Тур ци ма пре да Ска дар, Дри-
васт и Све ти Срђ. Крат ко је ус пео, не што ка сни је, да ове гра до ве пре от ме 
од ро ђа ка Кон стан ти на Бал ши ћа. Пре ма спо ра зу му са Мле ча ни ма од 14. 
апри ла 1396. ,,дужд и Си њо ри ја” су при ми ли Ска дар с твр ђа вом, Све ти 
Срђ, Ска дар ско је зе ро и остр ва на ње му, те ри то ри ју с ле ве стра не Бо ја-
не, Дри васт, твр ђа ву Ша ти и Дањ за 1000 ду ка та. Он је вла дао кра је ви ма 
за пад но од Бо ја не са Ба ром и Ул ци њем као ве ћим ме сти ма. У на ред ном 
пе ри о ду ње гов по ло жај се по пра вио. По сле смр ти Ра ди ча Цр но је ви ћа, 
за у зео део ње го ве обла сти. Уго стио је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, свог 
шу ра ка, по сле бит ке код Ан го ре и дао му вој ну по моћ за об ра чун са Ђур-
ђем Бран ко ви ћем. Умро је по чет ком апри ла 1403. го ди не.

Бал ша III је на сле дио оца Ђур ђа и од мах по ку шао да об но ви власт 
сво је по ро ди це, од но сно да по вра ти од Ве не ци је гра до ве. Због ова кве по-
ли ти ке при хва тио је ва зал не оба ве зе пре ма Тур ци ма. У су ко би ма са Ве-
не ци јом ужи вао је по др шку уја ка, де спо та Сте фа на, и вој во де Сан да ља 
Хра ни ћа, за ко га се 1411. пре у да ла ње го ва мај ка Је ле на. За по сео је 1412. 
го ди не Бар, а уско ро Бу дву и Ул цињ. Ве о ма бо ле стан, на пу стио је Зе ту 
и оти шао на двор де спо та Сте фа на ко јем је, по што ни је имао му шких 
по то ма ка, за ве штао Зе ту. Ка да је 1421. умро Бал ша III де спот Сте фан је 
сво јој ти ту ли до дао и ,,поморјезетско”. На вест о смр ти Бал ше III, Ве не-
ци ја је за по се ла ње го ве гра до ве услед че га се су ко би ла са Де спо то ви ном. 
Бал ши ћи су по пут Не ма њи ћа и Ла за ре ви ћа, би ли кти то ри цр ка ва и ма-
на сти ра. По мо гли су из град њу цр кве Св. Ђор ђа на остр ву Го ри ца код 
Стар че ва и ма на стир ског ком плек са Пре чи сте Кра јин ске. Ту се се по ву-
кли зет ски ми тро по ли ти. Бал ша III је био кти тор и Бо го ро ди чи не цр кве 
на Мо рач ни ку и ма на сти ра Пра ска ви це у Па штро ви ћи ма.

Де спот Сте фан, као но ви го спо дар, упу тио се ав гу ста 1421. у Зе ту, 
ка ко би по вра тио гра до ве од Ве не ци је. Бр зо је осво јио Бар и Дри васт и 
оп ко лио Ска дар. Рат не опра ци је су окон ча не ав гу ста 1423. го ди не. Де-
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спот је до био Бар, Дри васт и Бу дву. По сле пар го ди на, апри ла 1426. скло-
пљен је у Ву чи тр ну мир са Ве не ци јом. По сле Бал ши ћа, као нај зна чај ни ја 
вла сте от ска по ро ди ца, из дво ји ли су се Цр но је ви ћи. Они су по том ци ке-
фа ли је Или је из до ба кра ља Ми лу ти на, а вла да ли су као вла сте ла бр до-
ви том об ла шћу из над Бо ке Ко тор ске и Бу две, ко ја је у вре ме Осман ског 
цар ства ма хом об у хва ће на Ка тун ском на хи јом. У вре ме од 1403. до 1435. 
го ди не, у до ку мен ти ма се као вла сте ла по ми њу бра ћа Ђу рађ и Алек са 
Ђу ра ше вић (Цр но је вић). Ђу рађ је имао че ти ри си на, од ко јих је дру ги по 
име ну Кој чин у по чет ку био нај зна чај ни ји, али је вре ме ном при мат од-
нео над оста лом бра ћом Сте фан/Сте фа ни ца Цр но је вић.

Де спо то ви на ко ју су Тур ци стал но угро жа ва ли ни је мо гла да обра ти 
ви ше па жње на зби ва ња у Зе ти и сто га је ство рен про стор за сло бод-
ни је де ло ва ње Цр но је ви ћа. По сле пр вог па да Де спо то ви не 1439. го ди-
не, де спот Ђу рађ се об рео у Зе ти. По што ови кра је ви ни су стра да ли од 
Осман ли ја на ме ра вао је да ту одав де ор га ни зу је свој по вра так и об но ву 
Де спо то ви не. Уско ро је на пу стио Зе ту и оти шао у Угар ску. У том пе ри о ду 
Сте фа ни ца Цр но је вић је при ла зио оном ко му је мо гао по ну ди ти оп ста-
нак. Та ко је 1441. био уз Сте фа на Вук чи ћа, на след ни ка Сан да ља Хра ни ћа, 
1444. уз Ве не ци ју, а 1448. по но во уз де спо та Ђур ђа, ко ји је у ме ђу вре-
ме ну об но вио Де спо то ви ну. Ипак, осе ћа ју ћи сла бље ње де спот ске вла сти 
окре нуо се опет Ве не ци ји, ко ја му је до де ли ла зва ње ка пе та на и вој во де 
Гор ње Зе те (1452). По ред зва ња од Ве не ци је је до био и пла ту. На Вра њи-
ни, 6. сеп тем бра 1455. го ди не скло пљен је спо ра зум о пре да ји Гор ње Зе-
те Мле ча ни ма. Сте фа ни ца Цр но је вић и пред став ни ци 51 ,,дру жи не или 
оп шти не” из ја ви ли су да при хва та ју вр хов ну мле тач ку власт. Ве не ци ја је 
обе ћа ла уну тра шњу ау то но ми ју и по што ва ње ју рис дик ци је зет ског ми-
тро по ли та. Прак тич но, ути цај Ве не ци је се осе тио у гра до ви ма на При-
мор ју, док га у уну тра шњо сти ни је би ло.

Сте фа ни цу Цр но је ви ћа, на сле дио је син Иван Цр но је вић (1465–
1490). На са мом по чет ку вла да ви не ни је био у до брим од но си ма са Мле-
ча ни ма. Уско ро, 1466. из ми рио се са Си њо ри јом, при знао вр хов ну власт 
Ве не ци је и до био пла ту од 1200 ду ка та го ди шње. Као вој во да и го спо дар 
зет ски сто ло вао је у Жа бља ку. Сво ју ода ност Вен еци ји по ка зао је у ра ту са 
Тур ци ма 1473. го ди не, на кон че га је до био ти ту лу мле тач ког пле ми ћа. Са 
шу ра ком, Влат ком Хер це го ви ћем, по ку шао је да осло бо ди Хер це  го ви ну 
од Ту ра ка. Пла но ви су убр зо про па ли. Тур ци су 1478. го ди не за у зе ли Жа-
бљак, Кро ју, Љеш и Дри васт. По што су Осман ли је за у зе ле ње го ву пре сто-
ни цу, оти шао је у ју жну Ита ли ју. На кон смр ти сул та на Мех меда II, 1481. 
Иван је об но вио сво ју власт. До спо ра зу ма са Ба ја зи том II (1481–1512) 
до шло је кра јем 1481. или то ком пр ве по ло ви не 1482. го ди не. Оба ве зао 
се на ха рач од 700 ду ка та го ди шње. Као знак ва зал ства, био је при ну ђен 
да у Ца ри град по ша ље свог нај мла ђег си на Ста ни шу. Ње го ва пре сто ни-
ца, на кон об но ве вла сти, на ла зи ла се у Обо ду. Са зи дао је 1485. Це тињ ски 
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ма на стир у ко ји је пре шао зет ски ми тро по лит Ви са ри он. Уско ро се на 
Це ти ње пре се лио и Иван, где је 1490. умро.

На сле дио га је Ђу рађ, нај ста ри ји од тро ји це си но ва, ко ји се не по-
сред но по сле оче ве смр ти по дру ги пут оже нио Је ли са ве том, ћер ком 
Ан то ни ја Ери ца, мле тач ког пле ми ћа. Ђу рађ Цр но је вић је у по чет ку на-
ста вио по ли ти ку свог оца, али је ка сни је по чео да се окре ће ан ти тур ски 
ори јен ти са ним вла да ри ма. По ве зао се са фран цу ским кра љем Шар лом 
VI II ко ји је на ме ра вао да по кре не кр ста шки рат про тив Осман ли ја. Ђур-
ђе ве ве зе су усло ви ле пад Зе те. Он се од и грао без не ких рат них де ша ва-
ња. На и ме, из Ца ри гра да је 1496. сти гао у Зе ту Ђур ђев брат Сте фан са 
на ре ђе њем сул та на Ба ја зи та II да Ђу рађ до ђе у Ца ри град или да у ро ку 
од три да на на пу сти Зе ту. Ђу рађ је до нео од лу ку да на пу сти зе мљу и упу-
тио се, са по ро ди цом и прат њом, у Ве не ци ју. Та ко је и по след ња област 
срп ске сред њо ве ков не др жа ве па ла под власт Осман ског цар тва. Ђу рађ, 
ме ђу тим, ни је био зна ча јан са мо по по ли тич кој де лат но сти, већ и кул ту-
р ној. Отво рио је у Зе ти пр ву сло вен ску штам па ри ју на Бал ка ну, из ко је је 
ја ну а ра 1494. иза шао Октоихпрвогласник, а за тим Псалтирсапоследо
вањем, Октоихпетогласник, Требник и Цветнитриод. Ове књи ге има ле 
су из у зе тан зна чај у штам пар ској де лат но сти Сло ве на, пре све га Ср ба и 
Ру са. Ути цај штам па ри је Ђур ђа Цр но је ви ћа био је јак и у ка сни јим срп-
ским штам па ри ја ма, пре све га у Ве не ци ји где је јед ну осно вао вој во да 
Бо жи дар Ву ко вић, Ђур ђев вла сте лин.1

1 Оп шир ни је ви де ти о сред њо ве ков ној исто ри ји Цр не Го ре: Византијскиизвори за
историјународаЈугославије, при пре мио Бо жи дар Фер јан чић, том II, Бе о град 1959, 63; Иван 
Бо жић, НемирнопоморјеXVвека, Бе о град 1979, 95–195, 206–240; Исти, ОположајуЗетеудр
жавиНемањића, Ис то ри ски гла сник, 1–2, Бе о град 1950, 96–121; Исти, ЗетаиМрњавчевићи, 
При ло зи за књи жев ност, XLII, Бе о град 1976, 20–34; Бра ни слав Ђур ђев, ДвадефтераЦрне
ГореизвременаСкендербега Црнојевића II,Са ра је во 1968; ЖивотСветогаСимеонаНемање
одСветогаСаве, изд. В. Ћо ро вић, Спи си св. Са ве I, Бе о град –Срем ски Кар лов ци 1928; Лето
писпопаДукљанина, уре дио Фер до Ши шић, Бе о град-За греб 1928, 82–105; Јо ван Ра до нић, 
Нашидеспотитокомвекова, Глас СА НУ 219 (1956), 11–17; Мом чи ло Спре мић, ДеспотЂу
рађБранковићињеговодоба, Бе о град 1999, 72–77, 174–176, 210–215, 280–285, 390–392; Ра-
дош Љу шић, Ан дри ја Ве се ли но вић, Српскединастије, Бе о град 2008, 27–37, 68–74; Историја
ЦрнеГоре, књи га I, (Ми лу тин Га ра ша нин, Јо ван Ко ва че вић) Ти то град 1967, 89–97, 291–300, 
313–408; ИсторијаЦрнеГоре, књи га II, том I (Си ма Ћир ко вић), Ти то град 1970, 3–93; Исто
ријаЦрнеГоре, књи га II, том II (Си ма Ћир ко вић), 3–119, 277–346; Исти, Србимеђуевропским
народима, Бе о град 2004, 26–30,95–98, 114; Исти, Осамостаљивањеиуспондукљанскедржаве, 
Исто ри ја срп ског на ро да, I, Бе о град 1994, 182–197; Бо жи дар Ше ку ла рац, Дукљанско–зетске
повеље, Ти то град 1987; Ми лош Бла го је вић, ПрегледисторијскегеографијесредњовековнеСр
бије, Збор ник за ИМС 20 (1983), 45–126; Ми лош Бла го је вић, СрбијаНемањићаиХиландар, 
Бе о град-Но ви Сад 1999, 6–14, 24–25, 90–91, 122–123; Ми лош Бла го је вић-Мом чи ло Спре мић, 
СломЦрнојевића, Исто ри ја срп ског на ро да, II, Бе о град 1994, 414–431; Све тла на По по вић, 
Крстукругу,архитектураманастирау средњовековнојСрбији, Бе о град 1984; Ан дри ја Ве се-
ли но вић, Државасрпскихдеспота, Бе о град 1994. 



1. ПЛЕМЕНА И НАРОД 1496–1784.

1.1 Територија и становништво

То по ним Цр на Го ра пр ви пут се ја вља у да ров ној по ве љи кра ља Ми-
лу ти на ма на сти ру Св. Ни ко ле на Вра њи ни у ко јој је за пи са но „…и је ште 
при дах [манастиру] от Чер не Го ре…“. Не по зна то је, ме ђу тим, на ко ју ге о-
граф ску област се ми сли. Јо ван Ер де ља но вић је сма трао да она мо ра би ти 
у би зи ни ма на сти ра, од но сно Ска дар ског је зе ра, али за то не ма ма те ри-
јал них до ка за. На ред ни по мен Цр не Го ре да ти ра из 1348. го ди не, ка да се 
у из во ри ма на ита ли јан ском је зи ку сре ће то по ним Cer na Go ra, али и на 
осно ву овог до ку мен та не мо же се од ре ди ти са си гур но шћу на ко ју ге о-
граф ску област се ми сли. Пр ви акт на осно ву ко га је мо гу ће ре ћи не што 
ви ше о то ме где се на ла зи област Цр не Го ре да ти ра из 1379. го ди не, ка да 
је за пи са но да се Цр на Го ра на ла зи у Зе ти, бли же Ја дран ском мо ру. У ко-
тор ском ар хи ву нај ста ри ји по мен Цр не Го ре по ти че из 1397. го ди не, ка да 
је из ве сни „Jo han nes An drei de Mon te ne gro“ бо ра вио у Ко то ру и дао сво је 
пу но моћ је Ла у рен ци ју из Бо ло ње. Ве о ма ва жан по да так о име ну и обла-
сти Цр не Го ре да је уго вор пот пи сан из ме ђу де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа 
(1427–1456) и Мле ча на (1435) у ко јем се три пу та по ми ње Цр на Го ра као 
„ca tun ni Cer na go re“ и „ca tu nos Cer na go re“. Ра ди ло се о ме сти ма ко ја се 
на ла зе на гра ни ци Срп ске де спо то ви не и Мле тач ке ре пу бли ке, око ко јих 
је во ђен спор. Исто вре ме но, то ком дру ге по ло ви не XV ве ка, сре ћу се то-
по ни ми Зе та, Гор ња и До ња Зе та и Цр на Го ра. Под До њом Зе том озна чен 
је про стор ко ји је фи гу ри рао ка Ска дар ском је зе ру, ни жи и плод ни ји, док 
се пој мом Гор ња Зе та озна ча ва ви ши, пла нин ски део.2 У Гор њој Зе ти се 
на ла зи ла и област Цр не Го ре, а по зна то је из тог вре ме на да су Ко то ра ни 
Цр ном Го ром на зи ва ли пла нин ске кра је ве се вер но од свог гра да, а нај че-
шће ону област ко ја је ка сни је на зва на Ка тун ском на хи јом. 3

2 Гли гор Ста но је вић, ЦрнаГорауXVIвијеку, Исто ри ја Цр не Го ре, 3, Ти то град 1975, 7.
3 Јо ван Ер де ља но вић, СтараЦрнаГора:ЕтничкосродствоБокељаиЦрногораца, Под го ри-
ца 1997, 6; И. Сти јеп че вић-Р. Ко ви ја нић, ПрвипомениЦрнеГореукоторскимспоменицима, 
Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1953, 231–233; Јор јо Та дић, Писмаиупутствадубровачкерепу
бике, књи га 1, Бе о град 1935, 396.
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Од вре ме на па да под Ото ман ску власт до XVI II ве ка ни су се мно-
го ме ња ле гра ни це Цр не Го ре. На ис то ку гра ни ца је би ла ре ка Мо ра ча, 
на се ве ро и сто ку Зе та. У дру гој по ло ви ни XVI ве ка из гу бље на је уза на 
област уз Зе ту од Вра ни ћа до пре ко зет ске обла сти Пав ко ви ћа (Бје ло па-
вли ћи). За пад на и се ве ро за пад на гра ни ца ишла је од Ко то ра дуж Бо ко ко-
тор ског за ли ва бла го по ви ја ју ћи ка за па ду, при че му је пле мен ска област 
Цу ца, ко ја се гра ни чи ла са пле мен ском об ла шћу Гра хо ва, би ла нај за пад-
ни ја тач ка. Гра ни ца Озри ни ћа и Пје ши ва ца чи ни ла је се вер ну гра ни цу 
Цр не Го ре, при че му је до пи ра ла до оба ла Слан ског је зе ра. На ју гу је гра-
ни цу пред ста вља ла оба ла Ја дран ског мо ра, али је при пад ност Цр ној Го ри 
за ви си ла од то га ко ја др жа ва вла да овом об ла шћу. Та ко је Гр баљ ад ми ни-
стра тив но при па дао Цр ној Го ри, као и По бо ри, Ма и не и Бра ји ћи, све док 
су би ли под вла шћу Осман ског цар ства, док Па штро ви ћи ни су ула зи ли 
у њен са став јер су би ли мле тач ка те ри то ри ја. По сле па да под Осман ли-
је Цр на Го ра се са сто ја ла од се дам на хи ја, кра јем XVI ве ка од шест, да би 
ка сни је број био сма њен на пет и на кра ју све га че ти ри. У пи та њу је иста 
област, ко ја је време ном пре тр пе ла ад ми ни стра тив не из ме не. Че ти ри на-
хи је на ко је се Цр на Го ра де ли ла би ле су: Ка тун ска, у ко јој је жи ве ло де вет 
пле ме на (Це ти ње, Ње гу ши, Ће кли ћи, Бје ли це, Цу це, Озри ни ћи, Пје шив-
ци, За га рач и Ко ма ни), Ље шан ска, са три пле ме на/кне жи не (Дра же ви на, 
Гра дац и Бу ро ње), за тим Црм нич ка са се дам (Под гор, Ду пи ло, Бр че ли, 
Со то ни ћи, Глу хи до, Ли мља ни и Бо ље ви ћи) и Ри јеч ка, са пет пле ме на 
(Ко си је ри, До бр ско се ло, Це клин, Љу бо тињ и Гра ђа ни). У вре ме па да под 
Осман ско цар ство и ка сни је на овом про сто ру је жи ве ло срп ско ста нов-
ни штво, при че му је из раз Цр но го рац озна ча вао ге о граф ску, а не ет нич-
ку при пад ност.4

Ис точ но и се ве ро и сточ но од Цр не Го ре на ла зи се област Бр да, на се-
ље на та ко ђе срп ским ста нов ни штвом ор га ни зо ва ним у пле ме на и брат-
ства као и Цр ној Го ри. На овој те ри то ри ји жи ве ла су пле ме на: Бје ло па-
вли ћи (око Зе те), ис точ но од њих Пи пе ри (до де сне оба ле Мо ра че), још 
ис точ ни је Бра то но жи ћи (од де сне оба ле Мо ра че), и на крај њем ис то ку 
Ку чи. Ва со је ви ћи су жи ве ли се вер но од Ку ча и Бра то но жи ћа, све до Ли-
ма и Бје ла си це. За пад но од Ва со је ви ћа уз ре ку Мо ра чу, жи ве ло је исто-
и ме но пле ме. Ис точ но од обла сти Бр да, се вер но и се ве ро за пад но у од-
но су на Цр ну Го ру жи ве ла су хер це го вач ка пле ма на Ник ши ћи, Ба ња ни, 
Пи вља ни, Уско ци, Ша ран ци, Гра хо во, Кри во ши је, Тре бје ша ни, Би ле ћа, 
Гац ко, Љу би бра ти ћи, Зуп ци, Ру ди ња ни, При је до је ви ћи, Ма ле шев ци и 
Дроб ња ци. Од ових пле ме на на те ри то ри ји да на шње др жа ве Цр не Го-
ре жи ве ли су Кри во ши је, Гра хо во, Ба ња ни, Ник ши ћи, Пи вља ни, Уско ци, 
Ша ран ци и Др об ња ци. На при мор ју су жи ве ли Гр баљ, Бра ји ћи, Ма и не, 
По бо ри и Па штро ви ћи.

4 Ра дош Љу шић, Историјасрпскедржавности, књи га II, Но ви Сад 2001, 255–256, 266.
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У ду хов ном по гле ду, те ри то ри ја да на шње Цр не Го ре у про шло сти 
се на ла зи ла под ју рис дик ци јом не ко ли ко епар хи ја Срп ске пра во слав не 
цр кве. Нај зна чај ни ја је би ла Це тињ ска ми тро по ли ја, на след ни ца Зет ске 
епи ско пи је ко ја је по сто ја ла од 1219. до 1346. го ди не. При ли ком уз ди-
за ња Срп ске ар хи е пи ско пи је на ранг Па три јар ши је (1346) и Зет ска епи-
ско пи ја је уз диг ну та на ранг ми тро по ли је. Се ди ште ове епи ско пи је и 
ми тро по ли је ви ше пу та је ме ња но. Нај пре је би ло на Ило ви (Пре вла ци 
код Тив та), да би се по сле ни за про ме на уста ли ла на Це ти њу (1485), у 
Бо го ро ди чи ном ма на сти ру. О гра ни ца ма ове ми тро по ли је не мо же се са 
ве ли ком си гур но шћу го во ри ти али се по у зда но зна де је об у хва та ла ста-
ру Цр ну Го ру, за тим део Бо ке Ко тор ске, При мор је, област до Ска дар ског 
је зе ра, Под го ри цу и део Бр да.5 Је дан од нај ра ни јих по да та ка (1551) го-
во ри да је ми тро по лит це тињ ски под сво јом упра вом имао Цр ну Го ру и 
При мор је.6 Те ри то ри ја Хер це го ви не ула зи ла је кра јем XV ве ка у са став 
Хер це го вач ке ми тро по ли је. До об но ве Пећ ке па три јар ши је (1566) по сто-
ја ла је са мо јед на цр кве на област на про сто ру Хер це го ви не, ко ја се сре ће 
под раз ли чи тим име ни ма, као што је Пе тров ска, Лим ска, Ми ле шев ска и 
на кра ју Хер це го вач ка ми тро по ли ја. У ка сни јем пе ри о ду она је по де ље на 
на Тре бињ ску (За хум ску) и Ми ле шев ску (По лу хер це го вач ку/Пе тров ску) 
епар хи ју. Под ју рис дик ци јом Хер це го вач ке ми тро по ли је на ла зи ла су се 
хер це го вач ка пле ме на са те ри то ри је да на шње Цр не Го ре. Она је, као и 
Це тињ ска, ме ња ла сво је се ди ште, што је усло ви ла и по де ла уну тар ње.7 
Ка да је па три јарх Га ври ло I дао (1657) син ђе ли ју Ва си ли ју Јо ва но ви ћу 
(св. Ва си ли је Остро шки) за За хум ску епар хи ју, на зна чио је да она об у-
хва та Ник ши ће, Ко ла ши но ви ће, Мо ра чу и Пла ну.8

Спе ци фич ност по ко јој је то ком ду жег пе ри о да но во ве ков не исто-
ри је са вре ме ни ци ма би ло пре по зна тљи во цр но гор ско дру штво би ла је 
ње го ва пле мен ска ор га ни за ци ја. Пле ме на су фор ми ра на у ни зу исто-
риј ских про це са, чи ју ге не зу је мо гу ће пра ти ти од кра ја XI II, па све до 
по чет ка XVI II ве ка. Пи та ње на стан ка пле ме на за ни ма ло је на уч ни ке 

5 При ли ком хи ро то ни је ми тро по ли та Да ни ла 1700. као област ње го ве ју рис дик ци је од ре-
ђе ни су: Цр на Го ра, Гр баљ, Па штро ви ћи, Кр то ли, Лу шти ца, Бар, Ска дар, Ул цињ, Под го ри ца, 
Жа бљак, Зе та, Ку чи, Бра то но жи ћи, Пи пе ри и Бје ло па вли ћи. (Га ври ло Вит ко вић, Споменици
избудимскогипештанскогархива, књи га 1, Бе о град 1973, 5–8; Гли гор Ста но је вић, ЦрнаГора
удобавладикеДанила, Це ти ње 1955, 45; Ђо ко Сли јеп че вић, ИсторијаСрпскеправославне
цркве, дру га књи га, Бе о град 1991, 228).
6 У до ку мен ту се на во ди: „…ка ко аз Епи скуп Ро мил Цр ни је Го ри и При мор ја…“. По да так 
ка то лич ког ми си о на ра Ђо ва ни ја Па сква ли ја из 1643. као под руч је ју ри здик ци је це тињ ског 
ми тро по ли та на во ди: Цр ну Го ру, Жа бљак, Под го ри цу, Ље шко по ље, Цу це, Озри ни ће, Бје ли-
це, По бо ре, Це клин, Црн це, Жу пу, Ми рац, Обод, Ја ње во, Са ло се, Ора хо вац, Ри сан и Хер цег 
Но ви. (Мар ко Ја чов, СписиКонгрегацијезапропагандувереуРимуоСрбима1622–1644, Бе-
о град 1986, 599; Ду шан Вук сан, Историјскаграђа.Владикеиразнихплемена, За пи си, књи га 
XVII, Це ти ње 1937, 25).
7 Ђо ко Сли јеп че вић, Хумскохерцеговачкаепархијаиепископи(митрополити)од1219.до
крајаXIXвека, Епи ско пи ја за хим ско хер це го вач ка, Бе о град 2006, 127–135.
8 На род ни му зеј Цр не Го ре, Ар хив ско оде ље ње (у да љем тек сту НМЦГ, АО), 9/1657.
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раз ли чи тих про ве ни јен ци ја, а сви су у сво јим ра до ви ма ис ти ца ли ве зу 
из ме ђу пле ме на и сред њо ве ков них ка ту на. Тер мин ка тун да нас се нај че-
шће иден ти фи ку је са при вре ме ним сто чар ским на се љем, у ко јем су се 
сто ча ри за др жа ва ли пре ко ле та на па са ју ћи ста да на окол ним па шњаци-
ма. Ње га је мо гла да чи ни ве ли ка по ро ди ца, али их је по пра ви лу би ло ви-
ше. То ком по сто ја ња сред њо ве ков не срп ске др жа ве ка тун имао је, по ред 
овог, још јед но зна че ње као тер мин за дру жи ну, ком па ни ју. Ка ко су вла-
си, сто ча р ско ста нов ни штво, у срп ској сред њо ве ков ној др жа ви има ли и 
јед ну вр сту вој не оба ве зе, ка тун за њих ни је био са мо тип на се ља не го 
и об лик са мо у пра ве. Ово ме у при лог иде чи ње ни ца да се ка ту ни ко ји се 
на осно ву не ма њић ких по ве ља мо гу уби ци ра ти не на ла зе увек ви со ко у 
пла ни на ма, већ се њи хов део на ла зи у ни жим пре де ли ма. То ком XV ве ка, 
до ла зи до пре о бра жа ја и ми гра ци ја сто чар ских дру жи на, те њи хо вог по-
ве зи ва ња. Тер мин ка тун упра во та да има зна че ње дру жи не или оп шти-
не. Ова дру жи на, ме ђу тим, ни је ве ли ка, па че сто до ла зи до удру жи ва ња 
ви ше ма њих.9

Ка тун ско ста нов ни штво има ло је дру га чи ји по ло жај од се о ског,10 а 
су штин ска раз ли ка би ла је у на чи ну пла ћа ња по ре за и ду жно сти ма ко-
је су има ли, од но сно ве ћа ау то ном ност сто ча р ског у од но су на се о ско 
(зе мљо рад нич ко) ста нов ни штво. Сва ки ка тун имао је сво ју уну тра шњу 
ор га ни за ци ју, ко ју је са јед не стра не дик ти ра ло за ко но дав ство срп ске др-
жа ве, а са дру ге оби чај но пра во. Део ко ји је ре гу ли са ла др жа ва од но сио 
се пре све га на за ни ма ње, од ре ђи ва ње оба ве за и из то га про из и ла зе ћи 
на чин пла ћа ња по ре за. Што се ти че уну тра шње ор га ни за ци је, катунар 
је но сио у по чет ку раз ли чи те ти ту ле, али се при ли ком осман ског осва-

9 Ми лен ко С. Фи ли по вић, БијелиПавле, Исто риј ски за пи си, књи га I, све ска 3–4, Це ти ње 
1948, 168–169; Исти, Структураиорганизацијасредњовековногкатуна, На уч но дру штво СР 
Бо сне и Хер це го ви не. По себ на из да ња, књ. II, Сим по зи јум о сред њо ве ков ном ка ту ну одр-
жан 24. и 25. но вем бра 1961. г, Са ра је во 1963, 49, 62–65; Иван Бо жић, Немирнопоморје…, 
157–158; Бра ни слав Ђур ђев, Постанакиразвитакбрдских,црногорскихихерцеговачкихпле
мена,Ти то град 1984, 111–115; Исти, Овојнуцима,саосвртомнаразвојтурскогфеудализма
инапитањебосанскогагалука, Гла сник Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву, Са ра је во 1947, 104–108; 
Mi lan Va sić, Martolosiujugoslovenskimzemljamapodturskomvladavinom, Sa ra je vo 1967, 40–43; 
Ду шан ка Бо ја нић-Лу кач, ВласиусевернојСрбијиињиховипрвикануни, Исто риј ски ча со пис, 
књи га XVI II, Бе о град 1971, 255; Ра де Ми хаљ чић, ВојничкизаконCodemilitaire, Збор ник Фи-
ло зоф ског фа кул те та, књи га XII-1, Бе о град 1974, 306–308; Јо ван С. Три фу нов ски, Географске
карактеристикесредњовековнихкатуна, По себ на из да ња, књ. II, Сим по зи јум о сред њо ве-
ков ном ка ту ну…, 30, 37.
10 Тер мин влах је то ком исто ри је пре тр пео знат не про ме не, на ро чи то у ње го вом ет нич ком 
зна че њу. Пр во бит но су њи ме Сло ве ни на зи ва ли ро ма ни зо ва но бал кан ско ста нов ни штво, ко-
је се при ли ком сло вен ске ко ло ни за ци је по ву кло у при мор ске гра до ве и пла ни не. Тер мин је 
вре ме ном из гу био пр во бит но зна че ње и већ у сред њем ве ку њи ме су име но ва ни љу ди ко ји 
су као сто ча ри има ли по се бан ста тус. У вре ме ка да су Осман ли је за вр ши ле осва ја ње срп ских 
зе ма ља, то ком XV ве ка, пре у зе ли су и укло пи ли у сво је за ко но дав ство до та да шњи прав ни 
ста тус вла ха, ко ји су у ет нич ком сми слу већ сви би ли Ср би. За то у на ред ном пе ри о ду из ра зи 
’влах’ и ’Ср бин’ по ста ју си но ни ми. (Ми лен ко С. Фи ли по вић, Структураиорганизација…, 
50–51).




