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ПРЕДГОВОР

Н
аписати историју Црне Горе од најстари-
јих времена до савременог доба, и то у јед-
ној књизи, немогуће је без ригорозне селек-
ције знања, чињеница и тема, у мјери која 
читаоцу омогућава препознавање веза из-
међу догађаја и епоха, а садржај књиге др-

жи далеко од линије иза које почиње површност. Поред одаби-
ра знања, тема и чињеница, историчар мора главне токове 
историје државе и друштва, као и најважније догађаје и појаве 
које њихову прошлост чине препознатљивом, увјерљиво при-
казати на што концизнији начин. Због тога је овакве књиге, 
можда, понајбоље сматрати прегледима прошлости државе 
и друштва, или, чак, нацртом који указује на контуре и глав-
не правце националне повијести. Ова “Историја Црне Горе” - 
од најстаријих времена до 2006. године, односно, од досељава-
ња словенског становништва на простор данашње Црне Горе, 
до обнове црногорске државне независности на референдуму 
2006. године, управо је и настала с таквом намјером. Вјеру-
јем да неопходна сажимања, која су резултат тежње да се на 
неколико стотина страна направи преглед цјелокупне про-
шлости Црне Горе, не доводе у питање одрживост структу-
ре књиге, њен научни карактер и вриједност и количину зна-
ња коју садржи.

Прије ове књиге написано је неколико историја Црне Горе, 
које обухватају њену прошлост од најстаријих времена до пе-
риода чији је аутор савременик. Такве су књиге у XIX вијеку на-
писали: Милорад Медаковић (1850), Димитрије Милаковић 
(1856), Ђорђе Поповић (1896). Све три књиге су искључиво пре-
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гледи политичке историје Црне Горе. Преглед историје Црне 
Горе од раног средњег вијека до стварања Југославије (1918) на-
писао је и Јагош Јовановић (“Стварање црногорске државе и ра-
звој црногорске националности”, 1948). Готово шест деценија 
касније, 2006. године, појавила се посљедња историја Црне Горе 
која обухвата раздобље од раног средњег вијека до савременог 
доба (“Историја Црне Горе од најстаријих времена до 2003. го-
дине”, Ж. М. Андријашевић/Ш. Растодер). Аутор ових редака је 
у овој књизи обрадио прошлост Црне Горе од раног средњег ви-
јека до почетка Балканских ратова (1912). 

Захваљујући моjeм коауторству у “Историји Црне Горе” из 
2006. године, господин Манојло Вукотић, власник издавачке ку-
ће “Вукотић медиа”, понудио ми је да напишем историју Црне 
Горе за српску читалачку публику. Цијенећи важност појављи-
вања књиге у овој средини, али и (црногорски) немоћан пред иза-
зовом да будем први црногорски историчар чија се “Историја 
Црне Горе” објављује у Србији, са задовољством сам прихватио 
његову понуду. Од дијелова “Историје Црне Горе” из 2006. године 
и стотињак нових страница, које се односе на период од 1912. 
до 2006. године, настала је ова књига. Стварање ове књиге, за 
мене је био изузетан професионални и лични изазов.

Поред неких нових становишта и тумачења, ова књига по-
чива на концепцији која Црну Гору третира као простор ко-
ји има своје културолошке и политичке границе, које су ри-
јетко и кратко биле блиске или истовјетне, а тек у XX вијеку 
приближно уједначене. Укратко, историју Црне Горе чини про-
шлост њеног друштва и државе. Овакав приступ представља 
отклон од доминантне концепције у српској научној јавности, 
која цјелокупну прошлост Црне Горе, односно, црногорске др-
жаве и друштва, третира у оквиру историје српског народа. 
Таква концепција је, према мојем мишљењу, научно неодржи-
ва, јер историја државе и друштва није исто што и историја 
народа или нације. 
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Ова књига није писана с циљем да негира другачије концеп-
ције историје Црне Горе, нити да ону коју аутор заступа на-
меће као једино исправну. Такође, и тумачења неких догађаја 
из српско-црногорских односа, као и становишта о контровер-
зним темама из прошлости Црне Горе, дата су без намјере 
да било кога убјеђују или да се конфронтирају са поборницима 
другачијег мишљења. Ријеч је, једноставно, о ставу аутора, ко-
ји је увјерен да га може доказати довољним бројем релевант-
них извора. Добро би било да књига подстакне изучавање ва-
жних тема из историје Црне Горе и српско-црногорских одно-
са, као и да послужи као подстицај за преиспитивање основа-
ности неких устаљених историографских становишта.

Осјећам потребу да искажем посебну захвалност издавачу 
и уреднику ове књиге, господину Манојлу Вукотићу на понуди 
да за српску читалачку публику напишем историју Црне Го-
ре и повјерењу да ћу то урадити уважавајући принципе нау-
ке којом се бавим. Захваљујем се и на драгоцјеним и детаљ-
ним уредничким интервенцијама, које су умногоме доприније-
ле квалитету садржаја књиге.

Аутор



99

ДУКЉАНСКА 
КРАЉЕВИНА

Т
рагови материјалне културе, који свједоче о 
постојању људских заједница на простору Цр-
не Горе, старији су од 180.000 година. Први по-
уздани подаци о етничком карактеру станов-
ништва, које је живјело на територији Црне Го-
ре, потичу из раног бронзаног доба (2000-1500. 

године п. н. е.). На основу остатака материјалне културе, утвр-
ђено је да је ријеч о Илирима. У вријеме раног гвозденог до-
ба (1000-500. године п. н. е.) Илири су на простору Црне Горе 
изградили племенску организацију, која је касније прерасла у 
државу. Током III вијека п. н. е. илирска држава се сукобљава с 
Грцима, који покушавају да овладају јадранском обалом. По-
четком III вијека п. н. е. Илири се сукобљавају с Римљанима. 
Први римски поход на илирску државу почео је 229. године п. 
н. е. У том походу Римљани нијесу успјели да заузму илирску 
државу, већ им је то успјело тек 168. године п. н. е. Послије не-
станка илирске државе, започиње процес досељавања роман-
ског становништва и романизације илирских племена. Процес 
романизације Илира био је најинтензивнији крајем III и по-
четком IV вијека, када је на простору Црне Горе извршена и 
христијанизација становништва.  

Почетком I вијека територија илирске државе била је у са-
ставу римске провинције Далмација, да би крајем III вијека 
(297) од једног дијела провинције Далмација била формира-
на нова провинција – Превалис (Превалитана), која је обухва-
тала територију данашње Црне Горе. Када је крајем IV вијека 
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Римско царство подијељено на Источно и Западно, провинци-
ја Превалис припала је Источном римском царству, које ће ка-
сније добити име – Византијско царство (Византија). 

Крајем VI вијека Словени почињу да продиру на терито-
рију Византијског царства, прелазећи границу царства на Са-
ви и Дунаву. У први мах је изгледало да ће Византија успје-
ти да заустави продор словенских племена на Балкан, али на-
кон пристизања све бројнијих словенских скупина, показало 
се да она то није у стању. Захваљујући слабостима византиј-
ског одбрамбеног система, словенска племена су почетком VII 
вијека трајно населила Балкан, и запосјела најприје подунав-
ске провинције царства, а затим и обалу Јадрана. До половине 
VII вијека Словени су, због бројности и војничке снаге, поста-
ли доминантна етничка скупина на Балкану, па је византијска 
власт морала наћи начина да их учини лојалним поданици-
ма. Углавном је то покушавала остварити придобијањем њи-
хових племенских вођа, кнежева, којима даје титуле „архонта”.  

Један од словенских народа који је почетком VII вијека на-
селио Балканско полуострво, били су и преци Црногораца. Њи-
хова прапостојбина вјероватно је Полабље или простор источ-
но од Карпата, око Дњепра и Дњестра. Приликом доласка на 
Балкан, преци Црногораца населили су области некадашње 
римске провинције Превалис. Простор на коме су се наста-
нили угрубо се може ограничнити Боком Которском, ријека-
ма Пивом, Таром и Дримом. У вријеме њиховог доласка, ов-
дје је живјело христијанизовано илирско-романско становни-
штво, а за област коју су населили одавно се био усталио на-
зив Дукља. Византијски цар Константин Порфирогенит (905-
959) у свом дјелу „Де администрандо империо” претке Црного-
раца назива Дукљанима (Диоклицијанима), објашњавајући да 
су они ово име добили због тога што су населили области око 
римског града Дукље. О етничком поријеклу Дукљана он не да-
је податке.  
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Током VII и VIII вијека Дукљани су нашли своје мјесто у 
оквиру Византије, да би, вјероватно, почетком IX вијека, фор-
мирали посебну административну област - кнежевину, која је 
у потпуности била подређена византијској управи. Први поу-
здани доказ да је Дукља била кнежевина и да је имала кнеза, 
засигурно подложног Византији, потиче из IX вијека. О томе 
свједочи печат дукљанског кнеза Петра, који је имао натпис - 
„Петар архонт Диоклије”. Такође, у IX вијеку, становништво Ду-
кље је христијанизирано, и то, по свој прилици, у вријеме цара 
Василија I (867-886).

Посљедњих година IX вијека византијска власт у Дукљи ни-
је била тако снажна, јер је 896. бугарски владар Симеон пора-
зио Византију и овладао великим дијелом Балкана. Симеон је 
913. године дошао с војском до зидина Цариграда и приморао 
цариградског патријарха да га прогласи царем. Четири годи-
не касније (917), цар Симеон је задао тежак ударац Византији 
и сасвим је протјерао са Балкана. Источна граница Бугарског 
царства почињала је од Црног мора, па преко Једрена, Сера, 
Бера, све до Крфа. Граница Царства била је тек нешто више од 
стотину километара удаљена од Цариграда. На западној гра-
ници Бугарског царства налазила се кнежевина Дукља, која је 
захваљујући његовом ширењу, стекла потпуну политичку не-
зависност од Византије. Своју независност Дукљанска кнеже-
вина је сачувала до краја X вијека.  

Крајем X вијека Дукљом је владао кнез Владимир, а терито-
рија његове државе простирала се између ријеке Бојане и Боке 
Которске, односно, између јадранске обале и горњег тока рије-
ке Мораче. Кнез Владимир се трудио да од Византијског цар-
ства издејствује подршку у случају да његову земљу нападне 
македонски цар Самуило. Крајем 990. године кнез Владимир је 
у Цариград послао и изасланство које је требало да о томе пре-
говара, али његови посланици до Цариграда нијесу стигли. Не 
можемо утврдити да ли је кнез Владимир поново тражио по-
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моћ од Византије, иако је опасност од Самуиловог напада би-
ла све извјеснија.  

Чим је 997. године Самуило освојио Драч, напао је и Ду-
кљу. До првог сукоба македонске и дукљанске војске дошло је 
око ријеке Бојане. У тој бици македонска војска је побиједи-
ла, а кнез Владимир је заробљен и одведен на Самуилов двор 
у Преспу. Македонски цар је лако покорио дукљанску државу, 
иако неке градове, попут Улциња, није успио да заузме. Жеља 
да стигне што даље у свом освајачком походу кроз Далмаци-
ју, вјероватно је утицала да прекине опсаду Улциња и настави 
према Дубровнику и Задру. 

У заточеништву код македонског цара, кнез Владимир је 
остао извјесно вријеме, а онда је враћен у Дукљу - као Саму-
илов намјесник. Како се наводи у „Љетопису попа Дукљани-
на”, једном од најважнијих извора за најранију историју Дукље, 
цар Самуило је дукљанском кнезу дао своју кћер за жену и по-
слао га у „земљу и краљевину његових отаца”. Поред Дукље, 
Владимир је добио на управу и драчку област. Од тада па све 
до смрти цара Самуила (1014), кнез Владимир је био лојалан 
македонском цару. Исту лојалност показивао је и према Саму-
иловом насљеднику, цару Радомиру (1014-1015). Но, такво др-
жање Владимирово није било довољан знак оданости за Радо-
мировог синовца Владислава, који је, пошто је убио свог стри-
ца, постао македонски цар (1015).  

Владислав се вјероватно плашио да Владимир, као Саму-
илов зет, не гаји политичке претензије према македонским 
областима, па је, чим је дошао на престо, одлучио да освоји ду-
кљанску државу и Драч, којим је управљао кнез Владимир. За 
остваривање тог плана требало је уклонити Владимира, па га 
је Владислав, обећавајући му сигурност, позвао у Преспу. Ду-
кљански владар није повјеровао у Владислављеве ријечи, и за-
тражио је да му као симбол гаранције пошаље дрвени крст. Ка-
да је тај крст добио, кнез Владимир се упутио у Преспу. Цар 
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Владислав је, ипак, погазио обећање и у Преспи убио Влади-
мира (1016).  

Недуго након тога, напао је на Дукљу и драчку област, али 
је у тим борбама његова војска доживјела пораз, а он погинуо 
(1018). Македонско царство се убрзо распало, а његову терито-
рију запосједа византијски цар Василије II (976-1025). Исту суд-
бину доживјела је и дукљанска држава, која се од тада налази 
под влашћу Византије.  

У вријеме византијске власти у Дукљи, почетком XI вијека, 
један од византијских намјесника био је и кнез Војислав, брат 
од стрица кнеза Владимира, а можда и Владимиров брат. Он 
је, како се наводи у „Љетопису попа Дукљанина”, подстицао 
Византинце да што суровије поступају с народом, како би на 
тај начин изазвао устанак. До устанка је изгледа и дошло три-
десетих година XI вијека, када се Дукља и ослободила власти 
Византије. Али, њена независност није дуго трајала. Византи-
ја је 1035. или 1036. успјела да поново покори Дукљу, а Воји-
слав је заробљен и одведен у Цариград. На ко зна који начин 
Војислав је успио да се ослободи заробљеништва, вјероватно 
1039. године, и да дође у Дукљу. У Дукљи је подигао устанак 
и поново ослободио земљу од византијске власти. Војислав је 
био први балкански кнез који се у XI вијеку успио ослободи-
ти Византије. Осамостаљивање Дукље Византија није могла 
мирно гледати, па је цар Михаило IV (1034-1041) наредио по-
ход на Дукљу.  

До похода византијске војске на Дукљу дошло је 1040. годи-
не. Битка се одиграла између Скадарског језера и Румије, вје-
роватно у Црмници. Дукљанска војска је напала на византиј-
ску из два правца и успјела да унесе потпуну пометњу у не-
пријатељске редове. Византијска војска се у највећем нереду 
повлачила према Бојани, а њен командант Арменополо је по-
гинуо. Дукљанска војска, чијом су главнином командовали 
кнез Војислав и његов син Радослав, а помоћним одредима Во-
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јислављеви синови: Гојислав, Михаило, Сагањек и Предимир, 
сасвим је поразила византијску.  

Након ове побједе, кнез Војислав је успио не само да очува 
независност Дукље, већ и да је територијално прошири. Поред 
државног средишта, које је чинио простор од мора до горњег 
тока Мораче, и од Бојане до Будоша, Дукља се проширила до 
Неретве, тако да су у њеном саставу били Травунија и Захумље. 
Двије године касније, Византија је поново покушала да поко-
ри Дукљу, придобивши на своју страну рашког жупана, босан-
ског бана и хумског кнеза. Византијска војска је и овог пута би-
ла вишеструко бројнија. Наводно је имала више од 40.000 љу-
ди, а византијски историчар Јован Скилица тврди да је, чак, би-
ло 60.000 војника. До одлучујуће битке дошло је почетком ок-
тобра 1042. на планинском простору између Бара и Црмнице. 
Према „Љетопису попа Дукљанина” дукљанска војска је поби-
једила византијску захваљујући ратним варкама и коришће-
њу планинских кланаца. У историографији се овај сукоб нази-
ва - „Барска битка”. Овом побједом коначно је осигурана поли-
тичка независност дукљанске државе од Византијског царства. 

О владавини кнеза Војислава, послије Барске битке, нема 
готово никаквих података. Претпоставља се да је убрзо умро, 
можда већ 1043. године. Након његове смрти, према „Љетопи-
су попа Дукљанина”, свих пет Војиславових синова добило је 
по један дио државне територије на управу, али је врховна по-
литичка власт у Дукљи припала његовој удовици и њиховом 
најстаријем сину Гојиславу. Њихова власт није дуго трајала, јер 
је Гојислав убрзо убијен, а његова мајка је умрла. Послије њене 
смрти на чело дукљанске државе дошао је њен млађи син Ми-
хаило. Он је ступио на пријесто око 1046. године. Изгледа да је 
Михаило одмах по доласку на власт одузео својој браћи обла-
сти којима су управљали и дао их је својим синовима. Нови ду-
кљански владар учинио је и крупне промјене у спољној поли-
тици. Недуго по доласку на власт поправио је односе с Визан-
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тијом, исказујући жељу да буде њен савезник. С византијским 
царем Константином IX (1042-1055) успоставио је и породичне 
везе, оженивши се блиском царевом рођаком. Од Византије је 
добио и титулу протоспатора, што је по важности осма чинов-
ничка титула у царству.  

Добри односи Дукље и Византије промијенили су се 1072. 
године, јер је дукљански владар покушао да искористи тешко 
стање у коме се Византија нашла након пораза у рату са сел-
џучким султаном и губитка територија на Апенинском полуо-
стрву. Желећи да ојача своју политичку позицију и преузме не-
ке сусједне приморске градове, који су били под влашћу Визан-
тије, Михаило Војислављевић се 1072. укључио у устанак ма-
кедонских Словена против византијске власти, не би ли уз по-
моћ Македонаца одаљио моћну царевину од својих граница. 
Михаило је устаницима послао свог сина Бодина и војсковођу 
Петрила, с одредом војника. Бодин и Петрило су једно вријеме 
доста успјешно ратовали против византијске војске, па су уста-
ници Бодина чак прогласили царем. Но, византијски војско-
вођа Саронитис успио је у бици код Пауна (недалеко од Уро-
шевца) да порази Бодинову војску, а Бодина зароби. У визан-
тијском заробљеништву Бодин је остао до 1078. године, одакле 
су га ослободили људи које су његов отац и стриц за тај задатак 
унајмили. Несумњиво да ослобађање Бодиново не би ишло та-
ко лако да у то вријеме нијесу наступили велики метежи у Ви-
зантији, који су почетком 1078. довели до збацивања цара Ми-
хаила (1071-1078).  

У вријеме док је Византија проживљавала тешке дане, Ми-
хаило Војислављевић затражио је од папе Гргура VII да му 
призна краљевску титулу и пошаље краљевске знаке. Папа је 
обећао да ће удовољити Михаилу уколико пошаље у Рим бар-
ског бискупа, који треба да га извијести о Михаиловом држању 
у сукобу који је 1074. године избио између Дубровчана и дубро-
вачког бискупа Виталиса II, који им није био по вољи. Чим је 
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бискуп Виталис смијењен, Дубровчани су барског бискупа Пе-
тра именовали управитељем Дубровачке бискупије. То, свака-
ко, нијесу могли учинити без Михаилове сагласности. Начин 
на који је успостављено ново стање у Дубровачкој бискупији 
изазвао је реаговање папе Гргура, који је послао изасланика да 
утврди да ли је овај избор легалан, а затим и протест сплитског 
надбискупа, који је сматрао да се овим избором нарушавају 
његова права. Папа је због тога захтијевао од дукљанског кра-
ља Михаила да упути барског бискупа Петра како би се могао 
праведно ријешити спор између архиепископа Сплита и Рагу-
зе, па да тек онда удовољи његовом захтјеву.  

По свему судећи, краљ Михаило није послао папи изасла-
ника, те зато папа и није послао Михаилу краљевске знаке, 
као што је то двије године раније учинио хрватском краљу Зво-
нимиру. Стога нам се чини неоснованом тврдња, која се мо-
же срести у новијој литератури, да је папа Гргур посебним ак-
том признао краљевску титулу Михаилу и да му је послао кра-
љевска обиљежја. Истина је да се папа Гргур VII, јануара 1078, 
у једном писму обраћа Михаилу као „словенском краљу” (Sc-
lavorum Regi), што значи да је уважавао његову краљевску ти-
тулу и да је краљевску титулу Михаило користио прије него 
што је од Рима затражио њено званично признање. Период ка-
да су Војислављевићи почели да користе краљевску титулу не-
могуће је тачно утврдити. За неке поузданије претпоставке не 
може много помоћи ни „Љетопис попа Дукљанина”, у коме се 
сви дукљански владари називају краљевима. Но, ако на основу 
„Љетописа” не можемо утврдити када је Дукља постала краље-
вином, папино писмо из јануара 1078. године свједочи да је у 
другој половини XI вијека она то уистину била.  

Краљ Михаило Војислављевић умро је око 1082. године. На-
слиједио га је син Бодин. Желећи да потпуно учврсти своју 
власт, краљ Бодин је почео да сузбија моћ својих рођака, који 
су били на челу појединих области дукљанске државе. То је до-
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вело до сукоба између њих. Ко је у овом сукобу побиједио, поп 
Дукљанин не наводи, али каже да је између зараћених страна, 
посредством барског надбискупа, склопљен мир. Послије скла-
пања мира, око 1083. године, краљ Бодин је заједно са својим 
рођацима напао на Рашку и Босну. И Рашку и Босну успио је да 
заузме најдаље до 1084. године, да би око 1085. напао и осво-
јио Драч. Колико су ове области биле у саставу дукљанске др-
жаве, није могуће тачно утврдити, јер о Бодиновој владавини 
у сљедећих двадесет година нема много података. Неспорно 
је да за владавине краља Бодина Дукља има највећи терито-
ријални опсег. Њене границе на западу и сјеверозападу досе-
зале су до Неретве, Имотског, планине Радуше и Травника. Од 
Травника је граница дукљанске државе ишла према планини 
Јавор, а од Јавора Западном Моравом до Јастрепца. Од Јастреп-
ца граница је ишла према Звечану, а од Звечана према Дриму 
до Јадранског мора. 

Краљ Бодин умро је око 1108. године. На чело Дукље, дошао 
је његов син Михаило, али је он убрзо свргнут с пријестола. На-
водно је народном вољом за краља изабран полубрат краља 
Бодина, Доброслав. Ни он није дуго владао, јер су се против ње-
га побунили његови рођаци Гојислав и Кочопар. Уз помоћ ра-
шког жупана Вукана, Кочопар је напао на краља Доброслава. 
У бици на ријеци Морачи, војска Кочопарова и Вуканова пора-
зила је трупе краља Доброслава, а њега заробила.  

Нови краљ Дукље постао је Владимир, унук краља Михаила, 
ожењен кћерком жупана Вукана. Овом промјеном на прије-
столу постао је доминантан рашки утицај у Дукљи. Рашки ути-
цај ће бити доминантан у Дукљи и за вријеме краља Ђорђа, 
Бодиновог сина, који је, након смрти краља Владимира (1118), 
дошао на чело дукљанске државе. Краљ Ђорђе је, чак, једно 
вријеме живио у Рашкој, када га је Византија као свог неприја-
теља протјерала из Дукље. Из изгнанства се вратио 1125. годи-
не, али власт у Дукљи коју је прије одласка из земље имао, ни-
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је успио да успостави. На основу „Љетописа попа Дукљанина” 
може се закључити да је владао тек једним дијелом Дукље, али 
ни на том дијелу није успио да дуже вријеме очува власт, јер су 
га убрзо напали обласни господари, уз подршку византијског 
стратега из Драча. Њиховом нападу краљ Ђорђе се није могао 
одупријети, па је његова војска потучена, а он заробљен и одве-
ден у Цариград. Краљ Ђорђе је у цариградској тамници и умро. 
Послије њега Дукљом је владао његов рођак Градихна, а након 
Градихне на чело државе дошао је његов син Радослав, који за 
разлику од осталих Војислављевића није носио титулу краља, 
већ кнеза. То свједочи да је од дукљанске државе и њене нека-
дашње моћи мало што остало. Кнез Радослав био је посљедњи 
дукљански владар, и уједно посљедњи владар из прве црногор-
ске династије – Војислављевића. Ослабљену дукљанску државу 
освојио је око 1185. године рашки жупан Стефан Немања. Био 
је то крај државне неазвисности Дукље. 


