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ИСТО РИ ЈА ЦР НЕ ГО РЕ ОД БЕР ЛИН СКОГ КОН ГРЕ СА 
ДО КРА ЈА ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

 (Μελπομένη Κατσαροπούλου, Ιστορία του Μαυροβουνίου από το Συνέδριο του 
Βερολίνου μέχρι το τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004,  284 стр.)

Цр но гор ска исто ри о граф ска 
на у ка је ре ла тив но мла да и тек по сле 
1960. го ди не по ја вљу ју се сту ди је о 
исто ри ји Цр не Го ре. М. Ка ца ро пу
лу, по ред оста лих из два ја Ди ми три
јаДи ма Ву јо ви ћа, ауто ра ве ли ког 
бро ја ра до ва ме ђу ко ји ма по себ но 
ме сто за у зи ма Ује ди ње ње Цр не Го ре и 
Ср би је, (Бе о град, 1962). Ве ли ки број 
књи га из дат је кра јем 80их и то ком 
90их го ди на, али још увек не до ста је 
син те за са це ло ви тим по сма тра њем 
уну тра шњих и спољ них при ли ка. Из
вр ша ва њем ге не ра ли за ци је мо гло би 
се ре ћи да у цр но гор ској исто ри о гра
фи ји по сто је два прав ца, про срп ске и 
про цр но гор ске ори јен та ци је. Док пр
ви сма тра да је по сле бал кан ских ра
то ва и осло бо ђе ња од тур ске вла сти 
ис пу ње на ми си ја цр но гор ске др жа
ве, те на сје ди ње ње са Ср би јом гле да 
као на при род но окон ча ње тог про це
са; дру ги исту чи ње ни цу тре ти ра као 
из раз „великосрпског“ про ши ре ња, 
не про ти ви се ује ди ње њу са Ср би јом 
већ на сил ном уки да њу цр но гор ске 
др жав но сти, без одр жа ва ња ње не 
ауто но ми је, не по што ва ња ње не ди на
сти је и др жав ног име на.

Кра јем 20. ве ка, ру ше њем Ју го
сла ви је, ова по де ла је до шла још ја че 
до из ра жа ја, што је ре зул ти ра ло по
ста вља њем на уч не исто ри о гра фи је 
у слу жби по ли тич ке бор бе. Но, без 
об зи ра на при пад ност јед ном или 
дру гом прав цу, од но сно пре о ку па
ци ја при ку пља ња ар гу мен та ци је за 
или про тив др жав не за јед ни це са Ср
би јом, ве ћи на ра до ва па жљи во про у
ча ва из во ре и до но си на уч но вред не 
ре зул та те. 

Сту ди ја је по све ће на ана ли зи  
про бле ма ти ке ана ли зе јед ног из у зет
но ва жног пе ри о да за са вре ме ну исто
ри ју Цр не Го ре (1878–1918), у ко ме је 
она до би ла  ме ђу на род но при зна ње, 
удво стру чи ла сво ју те ри то ри ју; игра
ју ћи па ра лел но не сра змер но ва жну 
уло гу у од но су на скром не мо гућ но
сти, ути ца њем на раз вој кључ них 
до га ђа ја у исто ри ји Бал ка на. Овај пе
ри од је обе ле жи ла је лич ност кра ља 
Ни ко ле, чи ја је вла да ви на тра ја ла пре
ко пет де це ни ја. Циљ аутор ке је да се 
осве тле ка ко уну тра шње по ли тич ке, 
при вред не и дру штве не при ли ке у 
Цр ној Го ри, та ко и ње ни од но си са 
ве ли ким си ла ма, по себ но по ку ша ји 
кра ља Ни ко ле да одр жи рав но те жу 
из ме ђу Ру си је и АустроУгар ске, уз 
кон ста та ци ју да је би бли о гра фи ја о 
Цр ној Го ри, у за пад ној исто ри о гра
фи ји огра ни че на и за ста ре ла. Ме ђу 
из у зе ци ма спа да рад о цр но гор ско
аустро у гар ским од но си ма: John D. 
Tre ad way, The Fal con and the Eagle, 
Pur due Uni ver sity Press, West La fayet
te, In di a na, 1998.

По себ ну ва жност аутор ка 
при да је би ла те рал ним од но си ма са 
Ср би јом, су пар ни штву ди на стич ких 
ку ћа (Пе тро ви ћа, Обре но ви ћа, Ка ра
ђор ђе ви ћа), уло зи цр но гор ских сту
де на та у срп ској пре сто ни ци у ве зи 
са агре сив ном по ли ти ком Бе о гра да 
на ра чун про тив нич ког Це ти ња, ри
ва ли тет у пре у зи ма њу вођ ства око 
ује ди ње ња Срп ства, пи та њи ма го то
во за не ма ре ним у за пад ној исто ри о
гра фи ји, ко ја су по ста ла пред мет ис
тра жи ва ња срп ских и цр но гор ских 
исто ри ча ра по себ но у по след њим 
го ди на ма.
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По сле увод не на по ме не М. 
Ка ца ро пу лу да је оп ште ка рак те ри
сти ке зе мље, ис ти чу ћи ди рек тан 
ути цај ге о граф ске сре ди не и усло ва 
жи во та на об ли ко ва ње оби ча ја и на
ра ви ста нов ни штва. На кло ност сло
бо ди, не по кор ност и пер ма нент но 
пру жа ње от по ра Тур ци ма до ве ло су 
до фор ми ра ња од ре ђе ног ет нич ког 
про то ти па и вред но сти, уз осо би то 
схва та ње хе ро и зма те сно по ве за ног 
са па ган ским еле мен ти ма и при ми
тив ним пред ста ва ма (Mi lo van Dji las, 
Nje goš oder Dic hter zwischen Kir che und 
Sta at). Ако се то ме до да пле мен ска ор
га ни за ци ја,  мо же се раз у ме ти за што 
је Цр на Го ра увек оста ја ла тра ди ци
о нал на сре ди на, су о че на са оштрим 
про тив реч но сти ма, не у спе шна да се 
при ла го ди но вим усло ви ма, по ред 
по ку ша ја по ја ча ва ња цен трал не вла
сти и евро пе и за ци је зе мље.

Сле ди кра так исто риј ски пре
глед од сред њо ве ков не Ду кље и Зе те 
до до ла ска Ни ко ле на че ло Цр не Го
ре. На зив Mon te ne gro сре ће се пр ви 
пут 1397. у пи са ним из во ри ма а пред
ста вља мле тач ки из го вор ита ли јан
ског име на „Mon te Ne ro“, Ka ra dag на 
тур ском. У Гор њој Зе ти 1422. го ди не 
на власт је до шла ди на сти ја Сте фа на 
Цр но је ви ћа, док је пре њеног па да 
под Тур ке 1499. го ди не Иван Цр но је
вић пре нео пре сто ни цу из Жабљака 
(крај Ска дрског језера) на Це ти ње. 
Кра јем 18. ве ка те ри то ри ја Цр не Го ре 
се на шла под тур ском и мле тач ком 
ад ми ни стра ци јом. Услед те шких усло
ва жи во та, си ро ма штва и не до стат ка 
при вред ног ин те ре со ва ња Цр на Го ра,  
ко ја је на осно ву аустриј ског из во ра 
бро ја ла око 40.000 ста нов ни ка, по себ
ним од ред ба ма по сле 1523. го ди не је 
до би ла од ре ђе ни сте пен са мо у пра ве, 
за сно ван на па три јар хал нооби чај
ном пра ву пле мен ске ор га ни за ци је. 
Ра ди ло се о сто чар ским за јед ни ца ма, 
ка ту ни ма чи је је по ве зи ва ње за од ре
ђе не обла сти до ве ло до фор ми ра ња 

пле ме на, а њи хов број ни ка да ни је 
био ве ћи од 40. (Ch. Bo ehm, Mon te
ne grin So cial Or ga ni za tion and Va lu es. 
Po li ti cal Et hno graphy of a Re fu ge area 
tri bal adap ta tion, New York 1983 и Ј. 
Ер де ља но вић, Ста ра Цр на Го ра. Ет
нич ка про шлост и фор ми ра ње цр но
гор ских пле ме на, Бе о град, 1978).

Кра јем ди на сти је Цр но је ви ћа 
(1516), по ли тич ка власт је до би ла те
о крат ски ка рак тер пре шав ши у ру ке 
це тињ ских вла ди ка, ко ји су по ста ли 
чу ва ри ко лек тив ног се ћа ња и тра ди
ци о нал них вред но сти. Пред став ник 
но ве ди на сти је Да ни ло Пе тро вић  Ње
гуш (Ње гош) по се том Ру си ји 1715. 
го ди не за по чео је ру скоцр но гор ску 
са рад њу од ви тал ног зна ча ја за ову 
ма лу зе мљу. Та ко ђе, Да ни ло је увео 
ин сти ту ци ју 12чла ног Зе маљ ског 
су да ра ди ускла ђи ва ња пле мен ских 
су ко ба и ис ко ре ње ња крв не осве те, 
ко ја је ипак оста ла у прак си до дру ге 
по ло ви не 19. ве ка. Пе тар I Пе тро вић  
Ње гош је уда рио основ цен трал ној 
упра ви, а по бе дом над Тур ци ма 1796. 
го ди не (овај да тум узи ма се код ра
зних ис тра жи ва ча као по ла зна тач
ка са вре ме не исто ри је Цр не Го ре), 
про ши рио је те ри то ри ју на област 
Бр да и Хер це го ви не. Го ди не 1798. са
ста вио је пр ви ко декс за ко на а 1807. 
го ди не пре дао је ру ском ца ру план 
о осни ва њу Сла ве носрп ске др жа ве. 
Пе тар  II Пе тро вић Ње гош, по след
њи вла ди какнез,  увео је Се нат као 
вр хов ни ор ган и зе мљу по де лио на 
ка пе та ни је (управ не те ри то ри је), на 
че лу са ка пе та ни ма. Ње го вом од лу
ком про ме њен је те о крат ски си стем 
вла да ви не уво ђе њем све тов не вла сти 
што је био пр ви ко рак ка ме ђу на род
ном  при зна њу др жа ве. Цр на Го ра 
као „независна“ област је 1837. го ди
не скло пи ла кон вен ци ју са Хер це го
вач ким па ша лу ком. Из ме ђу оста лог, 
Његош је ис по љио ши ро ку спи са тељ
ску и књи жев ну де лат ност.

 Да ни ло Пе тро вић Ње гош 
(1851–1860) је до био ти ту лу кне за и 
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го спо да ра Цр не Го ре и Бр да. На пла
ну уну тра шње по ли ти ке по ку шао је 
да спро ве де стро го цен тра ли зо ван 
си стем упра ве, су о чив ши се са са мо
во љом и се па ра ти стич ким тен ден ци
ја ма пле ме на. Го ди не 1855. из дао је 
За ко ник, ко јим је уки нуо пле мен ску 
са мо у пра ву. По сле ди ца по бе де над 
Тур ци ма 1858. го ди не код Гра хо ва, 
би ло је ме ђу на род но при зна ва ње de 
ju re не за ви сно сти Цр не Го ре и та да је 
пр ви пут (1858/59) ме ђу на род на ко
ми си ја од ре ди ла је  ње не гра ни це са 
Тур ском.  

Ни ко ла I Пе тро вић Ње гош 
(1860–1918) до шао је на власт као 
не ис ку сан 19го ди шњак. На са мом 
по чет ку био је су о чен са за ве ра ма, 
сум њом про тив ни ка ко ји га ни су 
при зна ва ли за Да ни ло вог на след ни
ка и аустриј ским сплет ка ма са ци љем 
ње го вог од стра њи ва ње из вла сти. По
зна ва лац за пад но е вроп ске кул ту ре 
(по себ но обо жа ва лац Фран цу ске), 
исто вре ме но те сно по ве зан са ло
кал ном пле мен ском тра ди ци јом, Ни
ко ли је припа ло да вла да при лич но 
за о ста лом зе мљом. Ра ди укљу че ња 
тра ди ци о нал не пле мен ске за јед ни це 
у структуру цен тра ли зо ва не са вре ме
не др жа ве ме ђу на род но при зна те Ни
ко ла се опре де лио за уну тра шњу по
ли ти ку чвр сте ру ке, упо ре до се ста ра
ју ћи за при вред ни и ду хов ни раз вој 
зе мље. Глав ни при о ри тет у спољ ној 
по ли ти ци је пред ста вља ло те ри то
ри јал но про ши ре ње, не  ус тук нув ши 
од по чет ног пре тр пље ног не у спе ха 
(1861/62), ка да је Цр на Го ра по сле 
по ра за од Тур ске спа ше на ру ском и 
фран цу ском ин тер вен ци јом. За па
же ну по зи ци ју, као ак тер бал кан ске 
по ли ти ке, у од но су на скром не ма те
ри јал не мо гућ но сти, те ри то ри јал ну 
огра ни че ност и дру штве ну за о ста
лост, Црна Гора је сте кла за хва љу ју
ћи ши ро ким ди на стич ким ве за ма 
Ни ко ле са европ ским дво ро ви ма, као 
и обим ној по мо ћи Ру си је до 1903. го
ди не. 

Са становишта исто ри ци зма 
Цр но гор ци су се осе ћа ли но си о ци ма 
исте исто риј ске тра ди ци је као и  Ср
би ја. Са др жај те традиције ути цао 
је на  фор ми ра ње на ци о нал не иде о
ло ги је, ко ја је тра же ћи ле га ли за ци ју 
оства ре ња сво јих на ме ра, по ве ћа њем 
др жав не те ри то ри је, на ла зи ла осло
нац на тзв. исто риј ском пра ву. У том 
по гле ду, Це ти ње је био су прот ни пол 
Бе о гра ду ка те жњи об но ве срп ске 
сред њо ве ков не др жа ве Не ма њи ћа, 
пре тен ду ју ћи на обла сти Ста ре Ср би
је (са гра до ви ма При зреном и Пећи), 
сред ње ве ков не Зе те и на кра је ве Хер
це го ви не. Дух са мо све сти код Цр но
го ра ца оја ча ла је чи ње ни ца да је њи
хо ва ди на сти ја ста ри ја, за тим чвр ста 
по ве за ност са тра ди ци јом, жи ла ви 
от пор Тур ци ма као и ве ра у мит да 
су они део „чистијих и храбријих“ 
Ср ба ко ји су се по сле Ко сов ске бит ке 
скло ни ли у Цр ну Го ру. Већ у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка код јед ног де ла цр
но гор ског дру штва оја чао је по јам на
ци о нал не по себ но сти, што је чи ни ло 
ди рект ну не га ци ју те зе ује ди ње ња са 
Ср би јом.  И по ред скло пље ног уго во
ра о савезу 1866. го ди не за бор бу за 
осло бо ђе ње срп ског на ро да од тур
ске вла сти, по ко ме је Ни ко ла при
знао ди на сти ји Обре но ви ћа при мат 
на на сле ђе, Цр на Го ра је из ра та 1876. 
го ди не иза шла  мо рал но оја ча на, уве
ре на да мо же игра ти уло гу срп ског 
Пи је мон та (Г. Јак шићВ. Вуч ко вић, 
Спољ на по ли ти ка Ср би је за вла де 
кне за Ми ха и ла, Бе о град 1963. и M. B. 
Pe tro vich, A Hi story of Mo dern Ser bia 
1804–1918, Vol. I, New YorkLon don, 
1976).

Иако је по ли ти ка Бе ча умно го
ме ус пе ла да огра ни чи Це ти ње од оба
ле и спре чи при ступ тр го вач ким пу
те ви ма Хер це го ви не, Но во па зар ском 
сан џа ку и те ри то ри ји на ста ње ној се
вер но ал бан ским пле ме ни ма, од ви ше
стру ког зна ча ја је био Бер лин ски кон
грес за да љи раз вој Цр не Го ре, ка ко у  
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спољ ним та ко и у уну тра шњим при
ли ка ма др жа ве. По ред ве ри фи ка ци ја 
утвр ђе ног ста ту са не за ви сне др жа ве, 
Цр на Го ра је удво стру чи ла сво ју те ри
то ри ју, укљу чу ју ћи и ве ће гра до ве са 
гра ђан ском по пу ла ци јом (Ник шић, 
Под го ри ца, Бар, Ко ла шин). Још јед на 
чи ње ни ца је би ла од ва жно сти за да
љи за плет окол но сти у ре ги о ну. На и
ме, ме ђу но вим гра ђа ни ма Цр не Го ре 
би ли су при пад ни ци пле ме на са сна
жним ве за ма са Ср би јом и срп ском 
тра ди ци јом (Ник ши ћи, Дроб ња ци, 
Пи вља ни, Ва со је ви ћи), ко ји би те
шко да ли пред ност цр но гор ској на
ци о нал ној иде ји на ште ту иде о ло ги је 
срп ства. Про срп ско ста нов ни штво 
је би ло број но оја ча но про ши ре њем 
по сле Бал кан ских ра то ва. Већ после 
Берлинског конгреса Цр на Го ра је 
по ста ла зе мља са ма њин ском по пу ла
ци јом – му сли ман ском (око 10.695) и 
ка то лич ком (око 4.911), чи ју за шти ту 
је пред ви ђао члан 30. Бер лин ског уго
во ра, као и кон кор дат ко ји је Ни ко ла 
пот пи сао са Ва ти ка ном 1886. го ди не.

По чет ком 20. ве ка Цр на Го ра, 
са око 200.000 ста нов ни ка, би ла је 
ве ро ват но нај си ро ма шни ја зе мља 
Евро пе, за о став ши по про це на ма за 
је дан век од оста лих. М. Ка ца ро пу лу 
као фак то ре ко ји су спре ча ва ли раз
вој др жа ве, иако је би ло по ку ша ја у 
ци љу на пре до ва ња, на во ди ге о граф
ске усло ве са њи хо вим по сле ди ца ма 
за при вре ду, не до ста так фи нан си ја 
и ин фра струк ту ре, ло шу еко ном ску 
упра ву, уло гу па три јар хал не за јед ни
це, па и са мог Ни ко лу, ко ји је и по сле 
Бер лин ског кон гре са на ста вио по ли
ти ку чвр сте ру ке вла да ју ћи ауто крат
ски. По сле ди ца то га, би ло је за ду жи
ва ње зе мље не по вољ ним зај мо ви ма 
(у пе ри о ду 1879–1914. цр но гор ска 
вла да је за ду жи ла зе мљу са 46.451.000 
пер пе ра) и исе ља ва ње ста нов ни штва 
ши ро ких раз ме ра (C. He er, Ter ri to ri a
lent wic klung und Gren zfra gen von Mon
te ne gro in der Ze it se i ner Sta at swer dung 
(1830–1887).

Оку ра жен вој ним и по ли тич
ким ус пе си ма 1876–1878. го ди не, 
осе ћа ју ћи вла да лач ку по зи ци ју си гур
ни јом, Ни ко ла је на ста вио по ли ти ку 
де спот ског ре жи ма упра вља ју ћи зе
мљом као сво јом ба шти ном, пот пи су
ју ћи ука зе као: „Ми Ни ко ла I по Ми
ло сти Бо жи јој књаз и Го спо дар Цр не 
Горе“. Већ од кра ја 19. ве ка пла ни рао 
је уна пре ђе ње сво је ти ту ле, уз при ста
нак ве ли ких си ла. Од лу ком из ав гу ста 
1900. го ди не об ја вље но је европ ским 
вла да ри ма да ће Ни ко ла и ње го ви на
след ни ци но си ти ти ту лу кра љев ског 
до сто јан ства. Ме ђу тим, ма ни фе ста
ци ја кру те и цен тра ли зо ва не вла сти 
про у зро ко ва ла је от пор у цр но гор
ском дру штву. Оквир то га по кре та са
чи ња ва ли су: а) та нак но во ство ре ни 
гра ђан ски слој, чи ји је да љи раз вој 
спре ча ван са мо во љом вла да ра; б) во
ђе пле ме на са ко ји ма је Ни ко ла био 
у су ко бу; в) цр но гор ска еми гра ци ја 
ко ја је на кон ре па три ја ци је зах те ва ла 
спро во ђе ње де мо крат ских ре фор ми 
и г) цр но гор ска омла ди на у зе мљи и 
на сту ди ја ма у ино стран ству, углав
ном у Бе о гра ду, жар ко је иш че ки ва
ла осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срп ства 
под вођ ством Ср би је.

У ок то бру 1905. го ди не Ни
ко ла је из ја вио да је „из са вр ше но 
сло бод не руке“ до нео од лу ку да цр
но гор ском на ро ду по кло ни Устав. 
Истин ска по за ди на Ни ко ли не од лу
ке ле жа ла је у сна жној уну тра шњој 
опо зи ци ји, за тим ути ску ко ји је на 
ње га оста вио др жав ни удар у Ср би
ји 1903. и гра ђан ска ру ска ре во лу ци
ја 1905. го ди не, као и ме ђу на род ни 
углед црногорске др жа ве ко ја је ди на 
у Евро пи, ако се из у зме Тур ска, ни је 
има ла устав. Ипак, две афе ре, бом
ба шка (1907) и ко ла шин ска (1908), 
да ле су Ни ко ли по вод за об ра чун 
са сво јим про тив ни ци ма у зе мљи и 
ком про ми то ва ње цр но гор ске еми гра
ци је, пре те жно сту де на та у Бе о гра ду. 
Во ђе ни су суд ски про це си, из ре че не 
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смрт не ка зне и ви ше го ди шње ро би је. 
Спро во ђе но је пла ни ра но уни шта ва
ње На род не стран ке (клу ба ши) у ко
рист фа во ри зо ва не Пра ве на род не 
стран ке (пра ва ши). Све је то ре зул
ти ра ло па дом Николиног угле да у 
зе мљи и ино стран ству, по себ но ме ђу 
ју жно сло вен ским на ро ди ма. У Бе о
гра ду су ор га ни зо ва ни бур ни про те
сти про тив Ни ко ли ног ре жи ма, не ки 
срп ски на ци о на ли стич ки кру го ви 
сма тра ли су чак да је цр но гор ска ди
на сти ја сту пи ла у са рад њу са Бе чом. 

По во дом 50го ди шњег ју би
ле ја на вла сти (ав густ 1910) Цр но
гор ска скуп шти на је до не ла од лу ку 
о про гла ше њу Ни ко ле за кра ља. На 
све ча ној и из у зет но ску пој це ре мо ни
ји по ред ди пло ма та при су ство ва ли 
су и мно ги пред став ни ци мо нар хи
стич ких ку ћа Евро пе. Прет хо ди ло је 
сон ди ра ње те ре на код ве ли ких си ла, 
а у Бе чу је по сред ством прин ца Мир
ка пре не та за бри ну тост због не при
ја тељ ског и пре те ћег ста ва Бе о гра да 
пре ма ди на сти ји Пе тро вић. Аутор ка 
за па жа да су цр но гор ског вла да ра на 
ту од лу ку навели мо ти ви пре сти жа и 
оја ча ва ња по ло жа ја вла дар ске ку ће 
Пе тро вић, по ве ћа њем ауто ри те та у 
зе мљи и ино стран ству кра љев ском 
ти ту лом, у ци љу рав но прав ног па
ри ра ња са ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви
ћа. Сма тра ју ћи се бе и сво ју др жа ву 
рав но прав ним но си о цем срп ске 
сред њо ве ков не тра ди ци је, тра же ћи 
ле ги ти ма ци ју сво јих пла но ва на осно
ву нео ту ђи вог исто риј ског пра ва, 
те жио је об на вља њу ста ре срп ске др
жа ве. Глав ни ње гов циљ би ло је про
ши ре ње Цр не Го ре при кљу чи ва њем 
обла сти Ста ре Ср би је, док само осло
бо ђе ње срп ског ста нов ни штва ко је је 
жи ве ло на тој те ри то ри ји за Ни ко лу 
ни је би ло при мар но. Про гла ше њем 
Цр не Го ре кра ље ви ном Ни ко ла је 
ство рио про тив те жу Бе о гра ду, чи ме 
је по ре ме тио иде ју ства ра ња је дин
стве не срп ске др жа ве под вођ ством 

срп ске мо нар хи је, иза зи ва ју ћи кри зу 
из ме ђу две ју др жа ва и по гор ша ва ње 
и она ко ло ших од но са ди на стич ких 
ку ћа. 

По сле аустроугар ске анек си је 
Бо сне и Хер це го ви не, те ри то ри јал
не аспи ра ци је Ни ко ле усме ри ле су 
се у прав цу се вер не Ал ба ни је, где је 
ко ри сте ћи по вољ не окол но сти, по
раст ал бан ске на ци о нал не све сти 
и стал не по бу не се вер но ал бан ских 
ка то лич ких пле ме на, на ме ра вао да 
осво ји Ска дар, сред њо ве ков ну срп
ску пре сто ни цу. М. Ка ца ро пу лу кон
ста ту је да Ни ко ли ну спољ ну по ли
ти ку ка рак те ри ше не до след ност и 
тежња да се ис пу не ис так ну ти ци ље
ви, а у од но су на европ ске си ле та ква 
по ли ти ка је има ла не га тив не ефек те 
за да љу суд би ну Цр не Го ре. Док је у 
пе ри о ду из ме ђу 1860–1903. го ди не 
услед  не при ја тељ ског др жа ња Ру си
је пре ма аустро фил ским ста во ви ма 
Обре но ви ћа на ста вљао тра ди ци о нал
ну ди пло ма ти ју по ве зи ва ња са овом 
ца ре ви ном, ди на стич ка про ме на у 
Бе о гра ду и фа во ри зо ва ње Ср би је, до
во ди Ни ко лу у си ту а ци ју да до 1914. 
го ди не тра жи за шти ту ин те ре са сво
је др жа ве у не си гур ној и све опа сни
јој игри из ме ђу Бе ча и Пе терс бур га. 
Та ко ђе, ве ко ви ма фор ми ра ни мен та
ли тет да се у ру ским суб вен ци ја ма 
тра жи ре ша ва ње фи нан сиј ских по
те шко ћа, по ред не до стат ка зна ла ца 
еко но ми је, про у зро ко ва ло је ре це си
ју у не раз ви је ној при вре ди. Из лаз 
је  тра жен са мо кроз зај мо ве из ино
стран ства ко ји су го ми ла ли спољ ни 
дуг и не про дук тив но би ли тро ше ни. 
Ве ли чи на зе мље, оп шта за о ста лост и 
не до ста так од луч не фи нан сиј ске по
ли ти ке спре ча ва ло је ин ве сти ра ње 
стра ног ка пи та ла. 

Срп скоцр но гор ски од но си од 
дру ге по ло ви не 19. ве ка про ла зи ли 
су кроз раз не фа зе за о штра ва ња и по
бољ ша ва ња, ла тент ног или не по сред
ног, но у сва ком слу ча ју пер ма нент
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ног ри ва ли те те та две ју зе ма ља. Спро
во ђе ње срп ског др жав ног про гра ма 
о ин те гра ци ји Срп ства исто вре ме но 
је под ра зу ме ва ло не га ци ју цр но гор
ских пре тен зи ју ка иден тич ним ци
ље ви ма, и обрат но. Тако се од ви јао 
про цес су  чеља ва ња су прот них тен
ден ци ја, у чијој се по за ди ни налазила 
кон сте ла ци ја ру ске и аустроугар ске 
по ли ти ке пре ма две ма бал кан ским 
зе мља ма. Про ме на у Бе о гра ду 1903. 
године, до ла ском Ка ра ђор ђе ви ћа и 
Па ши ће ве ра ди кал не стран ке, озна
чи ла је по че так кра ја не за ви сне Цр не 
Го ре. 

Ма да је по ка зи вао спрем ност 
да при хва ти пре го во ре о срп скоцр
но гор ском ује ди ње њу, Ни ко ла ни
ка да ни је искре но био во љан за ре а
ли за ци ју та квог чи на.  Са мо во љан, 
крут, че сто не вешт у во ђе њу уну тра
шње и спољ не по ли ти ке, да вао је пу
но по во да Па ши ће вој ди пло ма ти ји 
да га си сте мат ски ком про ми ту је код 
са ве зних др жа ва (Ру си ја, Фран цу ска, 
Ен гле ска) ради ње го вог свр га ва ња и 
укљу чи ва ња Цр не Го ре у ве ли ку срп
ску др жа ву. Оп сед нут осва јач ким 
пла но ви ма, Ни ко ла ни је мо гао про це
њи ва ти по год ност при ли ка ра ди њи
хо ве ре а ли за ци је, а при мер његове 
по ли тич ке не са ви тљи во сти пред ста
вља те жња за у зи ма ња Ска дра то ком 
Пр вог бал кан ског ра та, као и у опе ра
ци ја ма током Пр вом свет ског ра та. 
Ни ко ли не пре тен зи је остварења ве
ли ке Цр не Го ре ко је су се су да ра ле са 
срп ском ин те ре сном сфе ром, по ја ча
ле су од луч ност Па ши ћеве политике 
да се што пре осло бо ди Ни ко ле, 
упо тре бља ва ју ћи и оп ту жбе за са рад
њу са АустроУгар ском. Уме шност 
срп ске так ти ке кле ве та, по ред че сто 
по гре шних и не ис кре них ста во ва цр
но гор ског вла да ра, про у зро ко вао је 
не по ве ре ње по ли ти ча ра и др жа ва од 
ко јих је он и нај ви ше за ви сио. 

Бр зо по сле ка пи ту ла ци је Цр не 
Го ре (12. ја ну а ра 1916), чи је окол но

сти спро во ђе ња ни су ја сне јер су сам 
Ни ко ла, вла да и вој не вла сти од ба ци
ва ли  од го вор ност пот пи си ва ња ак та 
пре да је; цр но гор ски мо нарх и вла да 
су се на шли у из бе гли штву у Фран цу
ској. Без др жа ве, вој ске, нов ца, за ви
сан од стра не по мо ћи и без мо гућ но
сти да ути че на ток до га ђа ја, Ни ко ла 
се гр че ви то бо рио за оп ста нак свог 
ре жи ма. У ме ђу вре ме ну у Цр ну Го ру 
ушла је као осло бо ди лач ка срп ска вој
ска, под чи јим буд ним оком су спро
ве де ни из бо ри. Ре зул тат тих из бо ра 
била је Под го рич ка скуп шти на, ко ја 
је уз су ге сти је срп ских тру па до не ла 
од лу ку 26. но вем бра 1918. го ди не о 
свр га ва њу кра ља Ни ко ле и ње го ве ди
на сти је и о спа ја њу са Ср би јом. Про
бле ма тич не са прав ног аспек та су ис
прав ност чи на из бо ра и ле ги тим ност 
фор ми ра ње Ве ли ке на род не скуп шти
не, чи ја је оспо ра ва на од лу ка озна чи
ла крај не за ви сне др жа ве Цр не Го ре, 
а ујед но из би ја ње ору жа них су ко ба 
из ме ђу при ста ли ца Ни ко ле (зе ле на
ши) ко ји су би ли опре де ље ни за са
чу ва ње цр но гор ског др жав ног иден
ти те та у евен ту ал ној кон фе де ра ци ји 
са Ср би јом и оних ко ји су од бра ни ли 
ује ди ње не са Ср би јом (бје ла ши). 

Фи зич ки и ду хов но при лич
но ис тро шен, Ни ко ла је упор но ин
си сти рао на од бра ни не за ви сно сти 
цр но гор ске др жа ве и ле ги ти ми те та 
ди на сти је, са вла дом у сен ци до га ђа ја 
чи ја је функ ци ја би ла све де на на пи са
ње мол би и пе ти ци ја за уче ство ва ње 
у ра ду Па ри ске ми ров не кон фе рен ци
је, што би обез бе ђи ва ло мо гућ ност 
пре го ва ра ња и за сту па ња ста во ва. 
За уз врат је до би јао са мо пра зна обе
ћа ња. Сим па ти је аме рич ког пред сед
ни ка по ка за ле су се не до вољ ним, а 
Ита ли ја се слу жи ла Цр ном Го ром ка
ко би од са ве зни ка и Ср би је из ну ди
ла што ве ће те ри то ри јал не уступ ке. 
Уз не га ти ван став Ен гле ске коб но се 
по ка за ло др жа ње Фран цу ске, ко ја се 
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због сво јих фи нан сиј ских ин те ре са 
те сно по ве за ла са Ср би јом. Сво јим 
по ступ ком Фран цу ска је до при не ла 
да Па шић оства ри свој циљ и спре чи 
по вра так Ни ко ле у Цр ну Го ру. При 
кра ју сво га жи во та цр но гор ског вла
да ра су на пу сти ли сви ње го ви са ве
зни ци, па и вест о ње го вој смр ти 1. 
мар та 1921. го ди не про шла је не за па
же но у ме ђу на род ној јав но сти.

За кљу чак аутор ке је да  са да
шњи про блем ко ре ла ци је на ци о нал
ног иден ти те та и од но са са Ср би јом 
има сво је ко ре не у  до га ђа ји ма од пре 
ско ро 90 го ди на и да би сто га при тра
же њу ре ше ња за са да шње ста ње тре
ба ло по ћи од са гле да ва ња ми ну лих 
вре ме на.

Ва си ли ос Му гра кис

„НА ЧЕР ТА НИ ЈЕ“ ИЛИ ЈЕ ГА РА ША НИ НА
Мел по ме ни Ка ца ро пу лу, „На чер та ни је“ Или је Га ра ша ни на

(Μελπομένη Κατσαροπούλου, Η προγραμματική βάση της σερβικής εθνικής 
πολιτικής τον 19ο και 20ο αι. Το “Na čer ta ni je“ του Ηλία Γκαράσανιν, Εκδόσεις 

Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2003, 302 стр.)

Књи га М. Ка ца ро пу лу „На чер
та ни јe“ Или је Га ра ша ни на пред ста
вља у грч кој исто ри о гра фи ји пр ви 
по ку шај све о бу хват ног при ка зи ва
ња про бле ма ти ке  ве за не за раз вој 
по ли тич ке ми сли са вре ме не Ср би је. 
Аутор књи ге је до цент на Ка те дри 
за исто ри ју Бал ка на Ари сто те ло вог 
уни вер зи те та у Со лу ну.  Ба ви се пре
те жно исто ри јом по ли тич ких иде ја 
у Ср би ји и код дру гих ју жно сло вен
ских на ро да.

Сту ди ја о „На чер та ни ју“ је  ком
па ра тив ног ка рак те ра, по ред крат ког 
про ло га са др жи три глав не це ли не, 
про пра ће не  на уч ним апа ра том. 

У пр вом де лу књи ге (стр. 
15–73) при ка зан је исто ри јат пољ ске 
еми гра ци је у Фран цу ској: осни ва ње 
ор га ни за ци је Hôtel Lam bert на че лу 
са А. Чар то ри ским, ње но де ло ва ње 
усме ре но на фор ми ра ње бал кан ске 
по ли ти ке ко ја би уда ри ла те мељ јед
ној ја кој ју жно сло вен ској др жа ви и 
по ли тич ке ми си је у Ца ри гра ду и Бе
о гра ду; за тим по ли тич ка ак тив ност 
Ф. За ха у Бе о гра ду, ње го во при бли
жа ва ње уста во бра ни те љи ма и са мом 

Га ра ша ни ну, као и на ста нак За хо вог 
пла на о  ци ље ви ма спољ не и уну тра
шње по ли ти ке Ср би је.

Опи сан је про грам Чар то ри
ског „Con se ils“, ко ји тре ти ра три про
бле ма: спољ ну по ли ти ку Ср би је пре
ма Тур ској и ве ли ким си ла ма, од но се 
са Ју жним Сло ве ни ма и уну тра шњи 
раз вој срп ске др жа ве. За хов на црт у 
су шти ни по ку шај да се „Са ве ти“ Чар
то ри ског при ла го де срп ској ствар но
сти. У ње му се пред ла же др жав но, 
цр кве но и на ци о нал но ује ди ње ње, 
ства ра ње ста бил них,  цен тра ли зо ва
них др жав них ин сти ту ци ја, чу ва ње 
ста рих, осни ва ње кон струк тив ног др
жав ног апа ра та, ја ча ње при вре де, раз
вој тр го ви не и про све те, што су би ли 
нео п ход ни пред у сло ви за са мо стал
ни жи вот та да ма ле и не раз ви је не 
Кне же ви не. Сам план са сто ји се од 
11 та ча ка у ко ји ма се рас пра вља о од
но си ма За пад них и Ју жних Сло ве на, 
раз ви ја се иде ја „сла ви зма“, где је цен
трал но ме сто за у зи ма Ср би ја, ње ни 
од но си са Тур ском и Ју жним Сло ве
ни ма. Те жи ште овог „ме мо ран ду ма“ 
јесте ју го сло вен ска иде ја и осни ва ње 




