
Наставна јединица:  Србија, Црна Гора и њихови суседи крајем 19. И почетком 20. 

Века 

 

   Када је реч о животу Срба изван Србије о томе ћемо говорити у најкраћим цртама:  

- Црна Гора је званично била део тзв. Скадарског санџака, али права је истина да Турци 

никад нису контролисали планински депо већ само равничарски. Становништво 

планинског дела  живело је у потпуном турском окружењу и у родовско-племенском 

односима . Односи између племена углавном су били лоши што је утицало на 

недостатак јединственог отпора Турцима. Једина заједничка установа била је 

митрополија са седиштем у Цетињу. Власт цетињских митрополита је почела да јача 

када су на тај положај почели да буду бирани искључиво чланови породице Петровић 

из племена Његоша. Најзначајнији међу њима био је Петар 1. Петровић Његош.  Он је 

први успео да организује јединствену црногорску војску и захваљујући томе да порази 

одметнутог скадарског санџакбега Махмуд пашу Бушатлију који је у другој бици 

погинуо. Тако је Црна Гора ушла у 19. Век. Петар 1. Је одбио Карађорђеве молбе да се 

придружи 1. Српском устанку, али није успео у покушајима да обезбеди Црној Гори 

излаз на море преко Боке Которске. После његове смрти положај митрополита 

наследио је његов синовац Радивоје (Раде) који је за митрополита рукоположен у 

Русији и добио име Петар 2. Петровић Његош. Он је мање од својих предака био 

изложен турским нападима, тако да се углавном посветио унутрашњој организацији. 

Основао је тзв. Сенат црногорски и брдски који су чиниле племенске старешине, 

гвардију- полицију, перјаничку гарду- телесну гарду самог владике. 1851. Он је 

преминуо и његов синовац Данило који је био ожењен није желео да се замонаши, већ 

је тражио и добио дозволу Русије да се крунише за кнеза. 1861. Он је убијен због 

личних разлога али је највећа тековина његове владавине гила победа над Турцима у 

бици на Грахову, после које су Турци пристали на разграничење што је било прећутно 

признање црногорске независности. После Данилове смрти, на престо је дошао његов 

синовац Никола. Односи са Турском до средине седамдесетих година 19. Века били су 

затегнути али углавном без сукоба. До наглог преокрета долази од 1875. Тј. Устанка 

Срба у Босни и Херцеговини. Током тзв. Српско-турског рата (1876-1878), није било 

сарадње са Србијом али је Црна Гора победила Турке у биткама на Вучјем долу и на 

Фудини (за време 1. Српско- турског рата) и код Острошког кланца и код манастира 

Мораче (за враме 2. Српско-турског рата). На Берлинском конгресу Црној Гори је 

призната независност  и добила је од Турске Подгорицу, Никшић, Бар, Котор, Жабљак 

и Улцињ и по први пут у новијој историји добила излаз на море. 

После стицања независности кнез Никола увео је одређене политичке реформе као што 

су увођење Државног савета и министарстава, али су корените реформе углавном 

изостале и Црна Гора је била једна од ретких европских држава која је у 20. Век ушла 

као апсолутна монархија, са аустријском монетом у оптицају ( до 1906. Када почиње да 

кује властиту новчаницу перпер ), јединим дневним листом „Глас Црногораца“ и 

дипломатским представништвима само у Београду и Цариграду. Међутим 1905. Кнез 

одлучује због више разлога да Црна Гора постане Уставна монархија. Устав је по 

кнежевом налогу написао српски новинар Стеван Ћурчић по узору на српски устав из 



1869г. Исте године формирана је политичка партија Народна странка која се залагала 

за даљу демократизацју и смањење кнежевих овлашћења. За борбу против ње кнез је 

формирао тзв. Праву народну странку која се залагала за поштовање тренутног стања. 

У народу су припадници обе партије називани Клубаши и Праваши.Односи са Србијом 

за време владавине династије Обреновић, били су затегнути, али се нису поправили и 

после смене династије у Србији иако је краљ Петар био зет кнеза Николе. 1907. Избила 

је тзв. Бомбашка афера када је група омладинаца из Црне Горе који су се школовали у 

Србији, покушала да унесе неколико бомби у Црну Гору. Омладинци су ухапшени, 

бомбе заплењене, а овај догађај кнез је искористио за обрачун са политичким 

противницима. Многи политичари из народне странке ухапшени су и оптужени за 

покушај атентата на кнеза. Иако није било доказа проглашени су кривима и осуђени на 

временске казне.Као организатора атентата кнез је оптужио Србију, што је довело до 

захлађења односа 2 државе. Они су се поправили за време тзв. Анексионе кризе, да би 

се наредне године поново погоршали. Разлог томе је откривање тзв. Колашинског 

процеса када је група нижих официра из околине Колашина  организовала заверу са 

циљем да се кнез Никола примора на абдикацију у корист сина. Завера је откриовена, 

завереници ухапшени, али на суђењу оптужени су за покушај атентата на кнеза ,иако 

без доказа били су осуђени на смрт и обешени. И за овај инцидент кнез је оптужио 

Србију.  Да би поправио пољуљани углед кнез Никола се 1910. Крунисао за краља и 

тако уздигао Црну Гору на ранг краљевине иако политику није променио. 

- Босна и Херцеговина је захваљујући аусртијским властима била организована као 

кондоминијум тј . њоме се управљало од стране и аустријског и угарског дела 

монархије. Од 1882. Уведен је положај поглавара Б. И Х.и на тај положај доведен 

бивши конзул у Београду гроф Бењамин  Калај који је по мајци био Србин , а по оцу 

Мађар. Он је имао циљ да од Срба, Хрвата и Муслимана створи јединствени босански 

народ због чега је жестоко прогањао ћирилицу. У социјалној политици желео је да 

реши проблем сељака без земље (који су углавном били хришћани ), али под условом 

да не повреди интересе муслиманског племства – ага и бегова (које је сматрао 

потомцима некадашњих богумила), што се показало немогућим. У таквим условима Б. 

И Х. улази у 20. Век. 1908. Је требала да буде година расплета. Наиме до берлинског 

конгреса 1878., Б. И Х. је била турска територија (тј. Босански пашалук и херцеговачки 

санџак). На берлинском конгресу она је и даље остала турска територија под условом 

да је Турска преда на управу Аустро-Угарској са мандатом  од 30 година. Међутим 

после истека мандата Монархија је прогласила анексију тј. Припајање Б. И Х. њој 

самој. Дошло је до демонстрација нарочито у Србији као и до могућег рата. Али када 

нису добиле подршку Великих сила , Србија и Црна Гора признале су анексију, док је 

напростору Босне  формирана тајна организација „Млада Босна“ чији је циљ био 

ослобођење Б. И Х. свим средствима не искључујући ни оружана. У таквим условима 

престолонаследник Франц Фердинанд дошао је у Сарајево да присуствује војним 

маневрима. 

Ове недеље неће бити питања, али следеће хоће. 

 


