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Јед но по гла вље по све ће но је пра-
зни ци ма го ди шњег ци клу са и по чи ње 
од но ве го ди не, пре ко пра зни ка Три 
кра ља, по кла да и Бе ле не де ље, пр вог 
мар та, Све тог Ла за ра, Ус кр са,  до до ла, 
пр вог ма ја и кли до на, се о ске сла ве, а 
за вр ша ва се бо жић ним пра зни ци ма 
(ко ле да).

Сле де ће по гла вље ба ви се ет но-
гра фи јом сва ко днев ног жи во та и об-
ра ђу је тра ди ци о нал ну оде ћу (му шку 
и жен ску), тра ди ци о нал на за ни ма ња 
(ора ње, се тва, же тва, вр шид ба, бра ње 
ку ку ру за, во де ни ца, ви но гра дар ство, 
сто чар ство, стри жа ова ца и пре ра да 
ву не, ри бар ство, пче лар ство, тр го ви-

на и лов), за тим сле де игре, ви це ви и 
ша ле, бла го сло ви, ве ро ва ња, на род на 
ме те о ро ло ги ја и на род на ме ди ци на 
и слич но.

ова мо но гра фи ја као успе шно 
тех нич ко ре ше ње свим сту ди ја ма 
ове вр сте на ме ће мул ти ме ди јал ност 
пре зен та ци је гра ђе на осно ву ко је је 
на ста ла: на и ме, ве ли ки број пе са ма 
сни мље них на те ре ну, али и ис ка за 
ин фор ма то ра (чи ји су тран скрип ти 
та ко ђе да ти у штам па ном де лу) на ла-
зе се и на при ло же ном ком пакт ди ску. 
књи га је ве о ма бо га то опре мље на фо-
то гра фи ја ма и до ку мен ти ма, а са др жи 
и спи сак пе са ма, ис црп ну ли те ра ту ру 
и ре ги стар.

БиљанаСикимић

ДВе кЊи Ге ака Де Ми ка Ми о Ми ра Да Ши Ћа

1) ОгледиизисторијеЦрнеГоре(студијеодогађајимаодкрајаXVIIIвијека
до1918), исто риј ски ин сти тут цр не Го ре, под го ри ца, 2000, стр. 405 (+ 15 

исто риј ских ка ра та), 
2) НезаобилазноуисториографијиЦрнеГоре.Прилозинауци, 

цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, под го ри ца, 2003, стр. 617

У раз ма ку од све га три го ди не 
(2000–2003) по ја ви ле су се две оп-
се жне књи ге ака де ми ка Ми о ми ра 
Да ши ћа, по зна тог уни вер зи тет ског 
про фе со ра и ис тра жи ва ча исто ри је 
цр но гор ског и срп ског на ро да од XV 
до пр вих де це ни ја XX ве ка. на ста ле 
и струк ту ри ра не на сли чан на чин, 
об ја вље не од нај а у то ри та тив ни јих 
из да ва ча исто рио граф ске ли те ра ту ре 
у цр ној Го ри, обе су књи ге сјај но огле-
да ло на уч но-ис тра жи вач ког ра да М. 
Да ши ћа. по то њу књи гу цр но гор ска 

ака де ми ја на у ка и умет но сти упра во 
по све ћу је сво ме углед ном чла ну по-
во дом 70 го ди на жи во та и 45 го ди на 
плод ног на уч ног ства ра ла штва.  

I
књи га под скром ним на сло вом

ОгледиизисторијеЦрнеГоре(студи
јеодогађајимаодкрајаXVIIIвијека
до1918)уз Предговорауто ра (на срп-
ском, ен гле ском и ру ском је зи ку) об у-
хва та 12 сту ди ја, рас пра ва и чла на ка 
ака де ми ка Да ши ћа об ја вље них то ком 
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че тврт-ве ка (од то га че ти ри кра јем 
70-их и то ком 80-их го ди на, а осам 
то ком 90-их го ди на ми ну лог сто ле ћа). 
Ти су ра до ви на ста ли, — ка ко ис ти че 
сâм аутор у Предговору књи ге,— у 
раз ли чи тим по во ди ма и без на ме ре 
да јед ног да на бу ду ова ко об је ди ње ни. 
на шав ши се у овој књи зи, они ипак 
ни су са мо ре тро спек тив ни по глед на 
исто ри ју цр не Го ре 19. ве ка и не ко-
ли ко де це ни ја пре и по сле ње га, већ 
јед на ко хе рент на це ли на ко ја, др же ћи 
се хро но ло шког ре до сле да, при ка зу је 
раз вој и не ке од осо бе но сти вој не, 
по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не 
про шло сти цр не Го ре овог пе ри о да. 
а реч је о раз до бљу ис пу ње ном осло-
бо ди лач ким прег ну ћи ма не ко ли ко 
де се ти на пле мен ских за јед ни ца и на-
по ри ма њи хо вих ду хов них цен та ра и 
по ли тич ких пред став ни ка да се уте ме-
љи, раз ви је и ме ђу на род но афир ми ше 
др жа ва то га тла, ко ја ће до би ти на зив 
ЦрнаГора,  — име уже зе мље и исто-
риј ског је згра где је за чет тај про цес. 

аутор је имао ви ше стру ке раз ло ге 
и ја ке мо ти ве да сво је ра ни је об ја вље-
не ра до ве по но во об ја ви у овој књи зи. 
они већ жи ве у на шој исто ри о граф-
ској на у ци (не ки од њих одав но), а 
до бро су по зна ти и ве о ма це ње ни. 
ка ко су об ја вљи ва ни у раз ли чи тим 
пу бли ка ци ја ма, од ко јих су не ке те же 
до ступ не, дра го це но је има ти те ра до-
ве ме ђу ко ри ца ма јед не књи ге. Ти ме 
се удо во ља ва трај ним по тре ба ма исто-
рио граф ске стру ке и  ин те лек ту ал ном 
ин те ре со ва њу ши рег кру га чи та ла ца 
за но во ве ков ну про шлост цр не Го ре. 
аутор је овом књи гом и прак тич но 
по твр дио сво је уве ре ње да се „на пре-
дак у исто ри о гра фи ји  не по сти же 
са мо от кри ва њем но вих де та ља већ 
и ми са о ним са гле да ва њем сло же ног 
ми ну лог сви је та“. за то се ње го ви по-
но во об ја вље ни ра до ви мо гу свр ста ти 
у две гру пе.

пр ву гру пу ра до ва чи не ауто ро ви 
син те тич ки при ка зи по ја ва и до га ђа ја 

на осно ву по зна те ар хив ске гра ђе и 
про ве ре не исто ри о граф ске ли те ра ту-
ре, у ко ји ма се об ра ђу ју до га ђа ји од 
пре лом ног зна ча ја за исто ри ју цр не 
Го ре. Та квих је две тре ћи не (8) ра до ва 
у књи зи (на ве шће мо у за гра ди и го ди-
ну пр во бит ног из да ња ра да и стра ни-
це ове књи ге где се тај рад на ла зи): 
Територијалноширење црногорске
државе (1987), 19–36; ПлеменаБрдâ
увријемебојеванаМартинићимаи
Крусима1796.године (1997), 37–71; 
Црна Гора иСрбија почеткомXIX
вијека (1994), 73–123; Планови за
територијално увећање црногорске
државе од крајаXVIII стољећа до
1878.године (1999), 125–155; Онеким
општимпогледиманаЦрнуГоруепо
хекраљаНиколе(1860–1918) (1998) 
285–322; Одилемидалијевеликана
роднаскупштинауПодгорицибила
легалнаилегитимна (1999) 323–337; 
Окоријенимаиразвојујугословенске
идеје уЦрној Гори до 1918. године 
(1999), 339–380; ЦрнаГорадо1918.
године (1999), 381–402.

У дру гу гру пу спа да ју они ра до ви 
ко ји су плод пр вен стве но ауто ро вог 
ис тра жи ва ња гра ђе у до ма ћим и стра-
ним ар хи ва ма (на ро чи то у Мо скви и 
па ри зу), а по све ће ни су кон крет ним 
до га ђа ји ма од зна ча ја за трај ни ја и 
сло же ни ја исто риј ска зби ва ња на тлу 
цр не Го ре: ПетарIIПетровићЊе
гошуреволуцији1848.и1849.године
(1998), 157–182; Колашинскаафера
1858.године (1978–80), 183–211; Рад
међународне комисије на утврђива
њу сјевероисточне границе 1859. и
1860.годинеинемириуВасојевићима
(1982), 213–241; Политичкеисоцијал
непретпоставкесељачкогустанкау
ГорњемПолимљу1875.године (1978), 
243–282. 

ра до ви су да ти у свом из вор ном 
об ли ку, она ко ка ко су пр во бит но об ја-
вље ни, осим што су по не где на сло ви 
са же ти и из о ста вље ни су ре зи меи 
(ко ја су би ли на стра ним је зи ци ма). ра-
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ди пот пу ни јег пре гле да исто риј ских 
те ма о ко ји ма го во ре ра до ви, на кра ју 
књи ге при ло же но је и 15 исто риј ских 
ка ра та цр не Го ре и ње них по је ди них 
обла сти, пре у зе тих из исто риј ских 
атла са и на уч не ли те ра ту ре. Садржај 
књиге дат је на српском, енглеском и 
руском језику. аутор је у Предговору
го то во за жа лио што се уз др жао од ино-
ви ра ња са др жа ја тек сто ва, на ро чи то 
оних на ста лих ра ни јих го ди на, што 
би под ра зу ме ва ло и по зи ва ње на исто-
ри о граф ску ли те ра ту ру об ја вље ну у 
ме ђу врем ену. Же лео је, ме ђу тим, да 
по ка же и свој соп стве ни исто ри о граф-
ски ме тод и раз вој. 

за хва љу ју ћи упра во при мeњи ва-
ном исто ри о граф ском ме то ду, из гра-
ђе ном у ду го го ди шњем обим ном и 
ра зно вр сном ис тра жи вач ком по слу 
и пе да го шком ра ду, аутор се и на-
кнад ним об ја вљи ва њем ових сво јих 
ра до ва ис ка зу је као исто ри о граф ве-
ли ке ши ри не и про ниц љи во сти. То му 
омо гу ћа ва да иден ти фи ку је и ко ри сти 
оп се жну и ра зно вр сну гра ђу, успе шно 
је кри тич ки вред ну је и син те тич ки 
об ра ди те да је на тај на чин пре то чи 
у сви ма раз го вет но исто ри о граф ско 
шти во. Сто га је ова ко те мат ски кон-
ци пи ра ну и са др жај но бо га ту књи гу 
на уч на кри ти ка већ по здра ви ла као 
успе шан вид син те зе но во ве ков не 
исто ри је цр не Го ре.  

II
Сву сво ју еру ди ци ју и дру ге вр ли-

не те мељ ног исто ри о гра фа ака де мик 
Да шић ис ка зао је и у дру гој књи зи-
збор ни ку сво јих ра до ва, ко ји су та ко ђе 
на ста ли у раз ли чи тим по во ди ма; за то 
је ова књи га с пу ним пра вом сте кла 
на слов Незаобилазноуисториографи
јиЦрнеГоре. Прилозинауци, — ка ко 
то ис ти че и њен уред ник ака де мик 
зо ран Ла кић.

књи га има два увод на тек ста — Ри
јечуредника и Предговорауто ра (на 
срп ском, ен гле ском и ру ском је зи ку) 

и че ти ри де ла (те мат ске це ли не) с 
укуп но 14 сту ди ја и чла на ка (об ја вље-
них од кра ја 70-их го ди на про шлог 
до по чет ка овог ве ка), од ко јих пет 
има ју и ре зи мее на фран цу ском или 
ен гле ском је зи ку. ова књи га, за три 
че твр ти не оп се жни ја од пр ве, има ши-
ру исто риј ску те ма ти ку, ко ја се же до 
ду би на сред њег ве ка. кон ци пи ра на је 
та ко, — на гла ша ва и сâм аутор у Пред
говору, — да по ка же, из ме ђу оста лог, 
ка ко су по је ди ни про сто ри да на шње 
цр не Го ре (од но сно исто риј ске по ја ве 
и при ли ке на њи ма) би ли нео прав да-
но ис тра жи вач ки за о би ла же ни и на 
тај на чин за по ста вље ни у на уч ној 
исто ри о гра фи ји цр не Го ре. То је под-
ра зу ме ва ло не што ве ћу усме ре ност 
ауто ра на исто ри о граф ске те ме ве за-
не за се ве ро и сточ ни део цр не Го ре 
(Гор ње по ли мље, по тар је и су сед не 
обла сти), да кле оне обла сти сред њо ве-
ков не срп ске др жа ве ко је су се кра јем 
14. ве ка и у пр вој по ло ви ни 15. ве ка 
ме ђу пр ви ма на шле на уда ру осман лиј-
ских осва ја ча у њи хо вој те жњи да се  
до мог ну Бо сне и Сред ње евро пе.      

о историографским проблеми
маи специфичностимапроучавања
прошлостисевернеЦрнеГоре аутор 
је још 1986. го ди не по дроб но рас пра-
вљао у исто и ме ној сту ди ји, ко ја чи ни 
пр ви део ове књи ге (стр. 11–77). У њој 
су из ло же ни кри тич ки по гле ди и дру-
га ста но ви шта ме то до ло шког ка рак те-
ра у ве зи с про у ча ва њем про шло сти 
овог под руч ја и це ле цр не Го ре. 

Дру ги део књи ге пред ста вља 
ауто ро ву прак тич ну кон кре ти за ци ју 
и ис тра жи вач ку раз ра ду ове те ме 
јер се у ње му на шло де вет ра до ва 
по све ће них се вер ним под руч ји ма 
да на шње цр не Го ре: Шекулар— сред
њовјековнонасељеипитањењеговог
имена (1991), 81–107; Сјевероисточне
областиданашњеЦрнеГореудругој
половини XIV и првој половини XV
вијека (1990), 109–146; Друштвено
политичке прилике натериторији
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данашњесјевероисточнеЦрнеГоре
XV–XVIIвијек (1986), 147–210; Дру
штвеноекономскиодносииетничка
кретањауГорњемПолимљууXVIII
иXIXвијеку(1980), 211–270; Хајдучи
јаичетовањеуПолимљуиПотарју
од почеткаXVIII до седамдесетих
годинаXIX вијека (1978), 271–313; 
УтицајПрвог српског устанка на
националноослободилачки покрет у
Васојевићимаиосталимцрногорским
Брдима(1804–1813), (1981) 315–370; 
Припреме за устанак и устаничке
борбеуВасојевићимадоловћенског
скупа20.августа1875.године (1979), 
371–407; ПостанакиразвојБерана
1862–1912. године (1977), 409–455; 
Административнотериторијални
положајСтареРашкеудобатурске
владавинеинастанакименаСанџак 
(1994), 457–482.

Тре ћи део књи ге по све ћен је цр-
но гор ско-ма ке дон ским од но си ма, 
од но сно ста во ви ма зва нич них кру го-
ва и јав ног мње ња цр не Го ре пре ма 
до га ђа ји ма и по ја ва ма у Ма ке до ни ји 
у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком XX 
ве ка: Црногорскомакедонскевезесе
дамдесетихгодинаXIXвијека(1982), 
485–502; ПолитикаЦрнеГорепрема
Илинденском устанку 1903. године 
(1983), 503–548. 

Че твр ти део књи ге са др жи два 
син те тич ка при ло га: ре ги о нал но усме-
рен есеј Сјај заједничке прошлости
(ОсвртнакултурнупрошлостПоли
мља) (1995), 551–562; и ско ра шњи 
ауто ров рад Династија Петровић
Његош устварању,снажењуитери
торијалном обликовању црногорске
државе(2002), 563–611, ко јим аутор 
да је све о бу хват ни и ана ли тич ки при-
каз ду хов ног, др жав ног, кул тур ног и 
све ко ли ког учин ка ове ди на сти је у 
ства ра њу и раз вит ку цр не Го ре.  

Садржај књиге дат је на српском, 
енглеском и руском језику.

књи га ко ја са др жи ова кав збир 
исто ри о граф ских ра до ва мно го је ви-

ше од при год ног зборника по во дом 
жи вот ног и рад ног ју би ле ја углед ног 
ака де ми ка. она нам, за јед но с пр вом 
књи гом, да је ре пре зен та тив ни узорак 
ње го во га укуп ног де ла, ко је (с ове две) 
чи ни се дам књи га и 230 сту ди ја, рас-
пра ва,  чла на ка и исто риј ских есе ја и 
око 400 кри тич ких освр та, ре цен зи ја, 
по ле ми ка и ра зних дру гих струч них и 
пу бли ци стич ких тек сто ва. Би бли о гра-
фи ја ака де ми ка Да ши ћа из но си пре ко 
750 је ди ни ца, а он је уз то био ан га жо-
ван у на ста ви и ва жним до ма ћим и ме-
ђу на род ним на уч ним ин сти ту ци ја ма, 
струч ним удру же њи ма и ре дак ци ја ма 
на уч них пу бли ка ци ја.

за то уред ник књи ге не про пу шта 
да ис так не вред но сти ове књи ге и 
укуп ног ра да ака де ми ка Да ши ћа: 
„на уч ни за кључ ци до ко јих је до ла зио 
про и за шли су из бо га те ем пи ри је и 
лу цид не ана ли зе исто риј ских про це са 
и то ко ва и као та кви при хва ће ни су од 
стра не на уч не јав но сти и кри ти ке. У 
ње го вим ра до ви ма са др же се од го во-
ри и на мно га до са да не раз ја шње на 
и у на у ци за о би ла же на, не ис тра же на 
пи та ња“, до да ју ћи и то да „не тре ба 
оче ки ва ти ап со лут ну са гла сност са 
свим за кључ ци ма до ко јих је аутор 
до шао — све стра ним ана ли за ма и 
опре зним на уч ним за кљу чи ва њи ма“.

истакли би смо још јед ну вр ли ну 
ауто ра ове две књи ге, ко ја се по твр ђу-
је и у дру гим ње го вим ра до ви ма: ло-
гич ност и ја сно ћа из ла га ња, па и он да 
кад је про же то ду жим из ва ри ра ним 
ис ка зи ма (ре че ни ца ма), нео п ход ним 
у на уч ном сти лу. кроз то не сум њи во 
про ве ја ва и пе да го шко ис ку ство и 
при род на на да ре ност, али, ре кли би-
смо, пр вен стве но — из вр сно вла да ње 
ма те ри јом о ко јој го во ри. и због тога 
ће обе ове књи ге ака де ми ка Ми о ми ра 
Да ши ћа трај но има ти ши ро ку чи та-
лач ку пу бли ку, а то је нај ве ћа на гра да 
сва ком ауто ру.

МилошЛуковић




