
Стварање државе у Црној Гори 

 

Црна Гора је изразито планински и кршан крај са мало 

обрадивих површина. Због таквих својих карактеристика, 

османске власти нису биле нарочито зинтересоване да овај 

простор ставе под своју чвршћу управу. Пошто је турска власт у 

Старој Црној Гори и Брдима била слаба, Срби који нису хтјели 

да живе под турским јармом склањају се у те неприступачне 

кајеве како би живјели у релативној слободи. Иако слободан, 

живот на овом простору није био лак, јер је због недостатка 

обрадивих површина и плодне земље  становништво живјело у 

тешким условима. Управо због  тога  народ на простору Црне 

Горе и Брда почиње да се дијели на племена. 

Област Старе Црне Горе и Брда 

 

Црногорска и Брдска племена дјеловала су посве независно. Док су нека племена ратовала 

са Турцима, друга су била у миру са њима и таква разједињеност је слабила оштрицу 

борбе локалних Срба према Османском царству. Такође, племена су знала  и да се 

сукобљавају међу собом и најгори облик сукоба  међу племенима била је крвна освета. 

Разједињеност становништва, свеприситна турска опасност и непостојање централне 

власти спречавали су процес развијања модерне државе на простору Црне Горе. 

Цетински митрополити, који су долазили из породице Петровић- Његош, преузели су на 

себе обавезу да, од разједињене и неразвијене Црне Горе, створе организовану и модерну 

државу. Први у низу митрополита (владика) који се прихватио тог задатка био је владика 

Петар I Петровић. Истакавши се у рату са Турцима (битке на Мартинићима и Крусима) 

владика Петар I стекао је углед и повјерење у народу. Тај углед владика је искористио 

како би формирао институције  и почео процес формирања модерне државе. Како би 

зауздао самовољу црногорских и брдских племена, Петар I установио је низ закона под 

именом Стеге, којима је требао да ојача своју власт. С намјером да  сузбије крвну освету, 

владика установљава Законик обшчи црногорски и брдски, а основао је и 

Правитељство суда црногорског и брдског са циљем да племена и становништво 

интегрише у апарат државе. 

 

 

 



Процес стварања модерне државе у Црној Гори наставио 

је владика Петар II Петровић Његош. Петар II водио је 

активну спољашњу и унтрашњу политику. Са 

Аустријским царством је утврдио границу и потиснуо је 

утицај Млетачке републике. На унутрашњем плану, 

Његош је основао Сенат, чији је циљ било сузбијање 

самовоље племенских старјешина, а такође је формирао 

гвардију (која је требала да спроводи власт владике над 

племенима) и перјанике, тј. личну тјелесну стражу. 

Поред тога што је био владар, Петар II Петровић Његош  

значајан је и као пјесник.Његова значајна дјела су Горски 

вијенац, Лажни цар Шћепан Мали, Луча микрокозма 

    Петар II Петровић Његош 

 

Његоша на власти насљеђује Данило Петровић, који 

наставља процес изградње државе у Црној Гори. Државу је 

подијелио на капеаније, како би своју власт учврстио над 

црногорским и брдским племенима. Реформисао је војску и 

наменуо порез и установио Законик, којим је обезбијеђена 

лична и имовинска сигурност народа. Данило Петровић је, уз 

подршку Русије, успио себи да обезбиједи титулу књаза, при 

чему Црна Гора више није била теократска држава, већ је 

постала Књажевина Црна Гора. 

 

Књаз Данило Петровић 

 

Тезе (преписати у свеску) 

- Црном Гором управљали су цетински митрополити (владике) из породице Петровић- 

Његош 

- Петар I Петровић- установио Законик обшчи црногорски и брдски и Правитељство суда 

црногорског и брдског 



- Петар II Петровић Његош- основао Сенат, гвардију и перјанике; такође био је и пјесник 

(Гордки вијенац) 

- Данило Петровић- подијелио државу на капетаније, установио Законик; такође се 

крунисао титулом књаза. 

 


