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Борбе Црногораца и Војна Крајина 

 Црна Гора и Војна Крајина као два свјетска феномена настала у борби српског народа против Турака. 

Црна Гора није постојала у средњем вијеку. Катун горње Зете се звао Црна Гора. Након коначног пада Зете 1499. 
Слободарско српско становништво се окубља око Цетињског манастира где је тада било сједиште Зетске епархије Српске 
цркве. 

Цетиње се налазило близу границе са Млетачком Републиком,чији најближи град био Котор,а тешко проходан и суров 
терен је олакшавао борбу, али отежавао и сам живот. Временом је ту настало посебно борбено српско становништво 
скупљено са свих страна. Веома побожни и ратоборни. 

Султан 1515. Одређује посебни Врногорски Санџак под управм потурчењака Станише Црнојевића –Скендербега ,гдје су 
Црногорци имали Влашки повлаштени положај , уз услов да ратују за султана унутар своје четири нахије( 
Катунска,Љешанка,Црмничка и Ријечка) Нахије су се дијелиле на кнежине са кнезовима које бира збор, а они 
делегирани на Општи црногорски збор у Цетињском манастиру. Тако да је ту постојала и кнежинска самоуправа. 
Временом у XVIII вијеку од кнежина се формирају српска племена, која се састоје од братстава и имају своју територију.  

У периоду од XVII до XVIII вијека поглавари Црне Горе постају митрополити цетињског манастира ,који су прије тога 
имали духовну и савјетодавну улогу. У Црној Гори настаје владичанство као начин државне управе. Владике су биране из 
братства Петровића(племе Његуша,Катунска Нахија) Млетачка република 1717. на Цетињу успоставља гувернадурство 
као облик власти. Гувернадури су бирани из породице Радоњић и били под утицајем Венеције. Тако је једно вријеме 
било дуалне власти. 

Почетак ратовања Црногораца против Турака је у Кандијском рату (1645.-1669) на страни Венеције. 

У Морејском рату (1683.-1699) Црногорци и званично одбацују номиналну власт султана. Постају први Срби који су 
одбацили најповлаштенији положај у Турској за борбу за слободу. Тако настаје слободарска Црна Гора кроз непрестану 
борбу за крст часни и слободу златну. 

Војна Крајина настаје у српским земљама на граници Аустрије и Турске због потребе Хабзбурга да осигурају границу од 
турских напада. Оснивањем града Карловца на Кордуну 1579. почиње формирање Војне Крајине од локалног српског 
становништва. Временом Хабзбурзи насељавају и Србе који се селе из Црне Горе, Херцеговине, Босне и других крајева. 
Срби имају своју војну самоуправу и слободу православне вјере, они су војници, подофицири и ријетко официри, док 
официрски кадар чине углавном Нијемци.  

Срби Крајишници постају најјефтинија и најбоља војска Европе. Војна Крајина је обухватала следеће српске области : 
Лику, Кордун, Банију, дио Славоније, дио Барање, дијелове Бачке, Срема, Баната и Ердеља(од Динаре до Карпата) Живи 
зид одбране Европе.  

Срби Крајишници су ослобођени кметовског положаја и могу бити само војници и свештеници. Процес унијаћења и 
католичења Срба у Војној Крајини није био могућ.  

Војном Крајином је управљало Дворско ратно вијеће у Грацу. Хабзбурзи су на подручју Хрватске и Славоније држали 
само 1000 својих војника, јер су снагу одбране чиниле српске снаге у Војној Крајини. 

 

Све ово преписати у свеске , а из уџбеника прочитати БОРБЕ ЦРНОГОРАЦА на 145 стр. и Положај српског народа у 
Хабзбуршкој монархији на 151 и 152 стр( овдје обратити пажњу на подвучене реченице и занемарити прецртане) 

 


