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WSTĘP

Zapewne większość czytelników niniejszej pracy ma jakieś doświadczenie lub wiedzę
na temat Czarnogóry i wydawać by się mogło, że raczej każdy obywatel Europy powinien
mieć jakieś pojęcie o tym europejskim kraju. Prawda jednak jest zupełnie inna. Pytając w
Polsce znajomych, czy przypadkowe osoby, o Czarnogórę, zauważamy, że tylko niektórzy
potrafią ją skojarzyć z byłą Jugosławią lub krajem na Bałkanach. Ci, którym zada się pytanie
o mieszkańcach tego kraju - czyli kim są Czarnogórcy… właściwie nic nie potrafią
odpowiedzieć. Inną wiedzę posiadają osoby zajmujące się w Polsce tematyką bałkańską lub
(rzadziej) czarnogórską, lecz są to raczej promile społeczeństwa.
W związku z brakiem wiedzy wśród naszego społeczeństwa na temat Czarnogóry, a w
szczególności Czarnogórców, zdecydowałem się stworzyć krótkie kompendium wiedzy na
temat tego nielicznego, lecz interesującego i wartego poznania narodu. Istotne jest też to, że
polskojęzyczni badacze zajmujący się tą tematyką, stworzyli jedynie prace opisujące wybrane
aspekty kultury czarnogórskiej (np. jednego szczegółu religii, jednego okresu historycznego,
bardzo pobieżnej historii powszechnej itd.). Do tej pory nie powstał żaden zwarty opis,
opierający się nie tylko na opracowaniach, lecz także historycznych tekstach źródłowych,
współczesnych źródłach internetowych, filmach dokumentalnych, jak i ich analizie i
porównaniu. Zagłębiając się w historię i kulturę czarnogórską, zauważyłem ogromne pole dla
badaczy i naukowców, które nie jest w bardziej efektywny sposób wypełniane. Moim celem
było, pomimo trudności z dostępem do literatury (w większości nie w języku polskim),
stworzenie wartościowego opisu Czarnogórców, popartego różnego rodzaju źródłami, który
wypełni tę lukę.
Moja praca składa się z czterech rozdziałów, podzielonych na mniejsze podrozdziały.
Pierwszy z nich to krótki opis historii ziem czarnogórskich i ludzi, którzy się na nich osiedlali,
w szczególności słowiańskich Czarnogórców.
Drugi, najdłuższy rozdział, jest dłuższą charakterystyką wybranych aspektów kultury
czarnogórskiej, czyli języka, religii, tradycji, obyczajów, stosunków społecznych,
plemiennych oraz rodzinnych. Jeden z podrozdziałów mieści opis poszczególnych cech
narodowych, które mogą pomóc zrozumieć z czym wiązało się bycie Czarnogórcem lub
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Czarnogórką.
W trzecim rozdziale ująłem trudne do określenia różnice i podobieństwa pomiędzy
bratnimi narodami: serbskim i czarnogórskim, zaś w kolejnych podrozdziałach przedstawiam
współczesną sytuację kulturową oraz stereotypowego, dzisiejszego Czarnogórca.
Ostatni rozdział zawiera krótkie podsumowanie pracy, w którym podkreślam cechy
uwydatniające i różnicujące ten naród na tle innych narodów Europy.
W pracy polegałem głównie na tekstach źródłowych i wartościowych opracowaniach.
Jednym z nich jest praca Jagoša Jovanovicia, Istorija Crne Gore z 2001 r., w której została
przedstawiona historia Czarnogóry od pierwszych księstw słowiańskich po 1918 r. i
powstanie Królestwa SHS. Istotne jest też to, że autor owej pracy opierał się nie tylko na
opracowaniach, ale także na tekstach źródłowych i rękopisach z monastyrów, np. z Cetinje. W
pierwszym rozdziale pomocna okazała się także praca polskich badaczy - Wacława Felczaka i
Tadeusza Wasilewskiego, Historia Jugosławii, która rzuca światło na wiele ogólnych faktów z
historii Czarnogóry. Wartościowymi dziełami były także źródła, np. Latopis Popa Dukljanina
wydany w 1996 r. w języku polskim oraz Pisma władyków wydane w 1996 r., ukazujące
współczesne im wydarzenia, czy myśl i ideologię tamtych czasów. Przy opisie kultury
owocne okazało się także korzystanie z prac takich naukowców, jak Vasilije Mujo Spasojević,
czy Jovan Erdeljanović.
Źródła internetowe (w całej pracy blisko 100), były najbardziej pomocne w drugim i
trzecim rozdziale, ponieważ dzięki nim można było łatwiej dotrzeć do artykułów naukowych
znanych naukowców (np. Doroty Gil), jak i dzieł w języku oryginalnym (np. Petra PetroviciaNjegoša II, listów z dawnych epok itd.). Niezwykle ważnym dla pracy źródłem internetowym
był kanał MontenegrOnline, na portalu youtube.com. Kanał ten stanowi nieocenioną
skarbnicę wiedzy na temat kultury czarnogórskiej, od czasów dawnych do współczesnych,
który oferuje liczne filmy dokumentalne z udziałem starszych osób (które opowiadają o życiu
w przedwojennej, mocno tradycyjnej Czarnogórze) i znanych czarnogórskich naukowców, jak
Blažo Markuš, który przez 29 lat był dyrektorem Muzeum Etnograficznego Czarnogóry.
W pracy formułuję również własne wnioski, które wypracowałem na podstawie ponad
3 lat kontaktu z kulturą czarnogórską, serbską, chorwacką i bośniacką, 3 latach studiów
bałkańskich, podczas prawie 10 dłuższych wyprawach na ziemie państw
południowosłowiańskich oraz spotkań z ich mieszkańcami. Dodatkowo, w ciągu tego czasu,
napisałem dwie prace naukowe dotyczące Czarnogóry, hobbystycznie zapoznałem się z
regionalnymi filmami, serialami, telewizyjnymi produkcjami rozrywkowymi, muzyką
różnego rodzaju, przeczytałem dziesiątki książek autorów czarnogórskich, serbskich,
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chorwackich i bośniackich z różnych dziedzin lub czytałem i przeglądałem setki artykułów
oraz stron internetowych, czy wreszcie obserwowałem aktywność czarnogórskich i
regionalnych znanych osobistości, które mają związek z Czarnogórą, pochodzą z niej lub
bywają w jej granicach. Kulturę czarnogórską i okolicznych państw znam więc bardzo
dobrze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Praca została na przełomie 2018/2019 r. przeredagowana pod kierunkiem prof. UG, dr
hab. Dušana Vladislava Pažđerskiego w celu publikacji na łamach Projektu Rastko
(Пројекат Растко).

Ilustracja 1: Czarnogórzec na tle Cetinje i góry Lovćen - serca Czarnogóry, źródło: oldthing.de
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1. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ1

1.1. DZIEJE CZARNOGÓRY OD POCZĄTKÓW DO NOWOŻYTNOŚCI

Na współczesnych ziemiach czarnogórskich osadnictwo istniało już w paleolicie.
Przez kolejne wieki tereny te pozostawały na uboczu ważniejszych wydarzeń, jednak
ponieważ ośrodki miejskie tego regionu rozwijały się głównie na wybrzeżu, miały kontakty z
wieloma innymi portami ówczesnego świata.
Z końcem II tysiąclecia p.n.e., na tutejszym wybrzeżu zaczęły osiedlać się plemiona
Ilirów, należące do grupy ludów indoeuropejskich (Dragičević, Marić, 2013, 138-139). Po
kilku wiekach, najpewniej dzięki Grekom, zamienili oni organizację plemienną na rzecz
władzy króla, wybieranego spośród przywódców plemion. Kultura Ilirów zaczyna się silnie
rozwijać od V w. p.n.e., a jej apogeum to III w. n.e. W okresie iliryjskim, na terenie
Czarnogóry, powstaje znaczna liczba wielkich budowli, finansowanych przez zamożnych
mieszkańców, co potwierdzają liczne odkrycia archeologiczne2.
Kres iliryjskiego złotego wieku nastąpił za sprawą Rzymian. Z powodu niekończących
się napadów iliryjskich korsarzy, swojej zaborczej polityki, jak i sojuszach władców tych
ziem z Grekami, blokujących ekspansję Rzymu na dalsze tereny Płw. Bałkańskiego,
Rzymianie podporządkowują sobie w 168 r.p.n.e. cały region. Z podbitych ziem tworzą
kolejną prowincję Republiki - Illyricum (Šašel Kos, 2013), która przez następne kilka stuleci
rozwija się zarówno gospodarczo, jak i cywilizacyjnie oraz przejmuje romańskie wzorce i
kulturę. Region był na tyle zromanizowany, że wywodzili się z niego nawet cesarze, jak
sławny Dioklecjan. Trwa to do 440 r., kiedy tereny te najeżdżają Hunowie.
Wraz z przybyciem Attyli do Europy, obszary dzisiejszej Czarnogóry były
wyniszczane kolejnymi najazdami. Wódz huński otworzył niejako puszkę pandory, ponieważ
po atakach jego wojsk, ziemie te były najeżdżane przez kolejne armie Gotów, Ostrogotów,
Awarów i Alanów.
Jednym z najważniejszych nieustalonych faktów z historii Słowian, jest ich
etnogeneza oraz miejsce i czas ich przybycia na różne obszary, które zasiedlali na przestrzeni
1Historię

Czarnogóry w skrócie przedstawia 37-minutowy film Kratka Istorija Crne Gore, zob.
https://www.youtube.com/watch?v=n7h3Rl3eNl4 [dostęp: 20.01.2019].
2Zob. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,373260,spektakularne-odkrycie-polskich-archeologow-wczarnogorze.html [dostęp: 20.01.2019]; http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410478,palac-iliryjskichwladcow-sprzed-ponad-2-tys-lat-znalezli-polscy-archeolodzy.html [dostęp: 20.01.2019].
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wieków. Nie jest też inaczej w przypadku Czarnogóry. Nie możemy określić nawet stulecia,
ponieważ opracowania i źródła oscylują od V do VII wieku (Bulonj, 2002, 54-55). Wraz z
Hunami, jako armie wspomagające szły inne ludy; podobnie było w przypadku Gotów,
Awarów, a Alanowie przez niektórych łączeni są właśnie ze Słowianami. Dlatego przyjmijmy,
że Słowianie na ziemiach Czarnogóry pojawili się razem z innymi narodami tworzącymi
ludność napływową na Bałkanach, w czasie upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, czyli
na przełomie V i VI w.3
Na ziemiach dzisiejszej południowej Serbii, Republiki Serbskiej, Macedonii i
północnej Albanii oraz Czarnogóry z wybrzeżem, pojawili się i szybko zadomowili Serbowie,
którzy byli i są nadal jedną z głównych grup słowiańskich na Bałkanach (Felczak, 1970, 4).
Jedno z przybyłych wtedy plemion serbskich, zwane Dukljanami, posiadało swoje siedziby
nad Jeziorem Szkoderskim4. Nazwa ta może być jednak przejęciem nazwy wcześniej tu
obecnego (tzn. w regionie o nazwie Dukla - srb. Duklja) plemienia iliryjskiego. W regionie
Dukli pojawia się też pierwsze państwo rządzone przez Słowian,
udokumentowane w źródłach pisanych, które powstało w X w.
jako księstwo i w 1042 r. uzyskuje suwerenność, dzięki
zwycięstwu nad armią bizantyńską pod wodzą księcia Vojislava,
od którego imienia powstaje dynastia Vojislavljeviciów (Latopis,
1988, 109-113). Po tych wydarzeniach państwo wzrasta w siłę i
zdobywa pobliskie terytoria, a apogeum swojej świetności osiąga
podczas rządów Mihajla Vojislavljevicia w 1078 r., gdy zostaje
on przez papieża koronowany na króla Zety (nazwa ta wypiera
Duklę w kronikach bizantyjskich, począwszy od II poł. XI wieku,
a pochodzi od nazwy lokalnej rzeki Zety) oraz podczas rządów
jego syna Konstantyna Bodina (Змајевић, 1966, 248). Dynastia
Voljislavljeviciów zarządzała suwerennie Zetą przez kolejne

Ilustracja 2: Stefan Nemanja ojciec dynastii Nemanjiciów,
władca Raszki i Zety, źródło:
wikipedia.org

dziesięciolecia, lecz z nastaniem XII w. targały nią wewnętrzne spory polityczne o władzę w
kraju, które osłabiały pozycję Zety. Wykorzystał to Stefan Nemanja5, król (Wielki Żupan
Raszki, później Serbii) z wschodzącej serbskiej dynastii Nemanjiciów, podporządkowując
3Po ustaleniu czasu ich przybycia pozostaje jeszcze pytanie, skąd przybyli? Odpowiedzią może być historia
naszych terenów. Jeśli zbieżność nazw jest nieprzypadkowa, to np. Serbowie przybyli na Bałkany z terenów
Łużyc, które znajdują się w granicach dzisiejszej Polski (Zachodni Dolny Śląsk) oraz Niemiec (Wschodnia
Saksonia). Mieszkańcy tych ziem nazywani byli Serbami, lub Serbołużyczanami, zaś ich język należy do
rodziny języków zachodniosłowiańskich. Do dziś istnieją ich potomkowie, jednak większość etniczna została w
poprzednich wiekach zgermanizowana, lub w dzisiejszych czasach uległa i dalej ulega asymilacji niemieckiej,
por. https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/06/07/serboluzyczanie-dawniej-i-dzis/ [dostęp:
20.01.2019].
4Dziś jezioro należące w 2/3 do Czarnogóry i w 1/3 do Albanii.
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sobie te tereny w 1186 r.; pod wspomnianą wyżej dynastią pozostały one do 1360 r.
Ten prawie dwustuletni okres charakteryzował się szybkim rozwojem, zarówno
gospodarczym, jak i społeczno-kulturalnym oraz wzrostem prestiżu miast Zety na arenie
międzynarodowej (Kaczmarczyk, 1976, s. 300-302).
Ostatnią kartą politycznej historii były rządy władców z dynastii, najpierw Balšiciów.
później Crnojeviciów (oba rody walczyły ze sobą o władzę nad Zetą, posiadając jej dwie
różne części - pierwszy Dolną Zetę, tereny nizinne, zaś drugi Górną Zetę - okolice Cetinje).
W tym okresie zaczyna określać się mieszkańców Zety Czarnogórcami (Crnogorci), a
państwo Czarnogórą (Crna Gora), choć pierwszy raz w źródłach Czarnogóra jest widoczna w
karcie praw cara Stefana Uroša II Milutina, z przełomu XIII i XIV w. (Ердељановић, 1978,
35-38). Należy wymienić także przedostatniego władcę Zety, Đurađa Crnojevicia (panował w
latach 1490 - 1496), który w 1493 r. w Cetinje założył pierwszą południowosłowiańską
drukarnię (Cetinjska štamparija). Po długim okresie tureckich napadów i zdobywania przez
nich Płw. Bałkańskiego, ostatni bastion (właśnie Cetinje) pada w 1496 r.; przez trzy lata Zeta
formalnie wciąż trwała, lecz w 1499 r. została ostatecznie wcielona do państwa Turków6, jako
ostatni z okolicznych krajów (po Serbii w 1459 r., Bośni w 1463 i Hercegowinie w 1468 r.).
Wpływy kościelne w Dukli/Zecie do XII w. przeważają na korzyść Rzymu, co
przekłada się na obecność tu głównie zachodniorzymskiego kleru, zaś po schizmie w 1054 r.
(i wcieleniu Zety przez Stefana Nemanję) zaczyna dominować prawosławie. Należy jednak
zaznaczyć, że wybrzeże dzisiejszej Czarnogóry było pod silnym wpływem Wenecji oraz
papieża, a oddziaływanie kościoła w obrządku wschodnim dominowało wśród mieszkańców
interioru. To prawdopodobnie właśnie dzięki Wenecjanom Czarnogóra posiada swoją
rozpoznawaną w świecie nazwę, ponieważ wysokie, pełne lasów góry na tle morza,
wywoływały u marynarzy wrażenie, że zbocza te są czarne (ze starowłoskiego Montenegro,
dziś Montenero, czyli Czarna Góra). Takie same są wyjaśnienia dotyczące słowiańskiej
nazwy kraju, jednak niekiedy prezentowane są inne jej genezy7.

5Ojciec

Stefana I Koronowanego i Rastka (później św. Sawy). Urodził się w dzisiejszej Podgoricy. Ciekawym
faktem jest, że Wukan, brat pierwszego króla Serbii koronowanego przez papieża, otrzymał od Stefana Nemanji
tytularną godność króla Dalmacji i Duklji, którą sprawował jako wielki książę serbski do końca życia.
6Por. 2.2.
7A. Bulonj przedstawia to tak, że pierwsi Serbowie, którzy przywędrowali w te tereny, nazwali je po prostu
Czarny Las (Crna Šuma), a nie Czarna Góra (Crna Planina (planina oznacza w serbskim bardziej łańcuch
górski, zaś góra to gora/brdo/vrh)). W języku serbskim gora, oznaczała także las (bór) lub zalesioną górę, więc
udając się do lasu, czyli gory, który porastały gęste pierwotne lasy o ciemnej zielonej barwie (lub zacienionej
górami), szli do crnej gory. Niektóre prace mówią też, że jest to powiązanie z rodem Crnojeviciów (por. wyżej).
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1.2. OSMAŃSKIE JARZMO, CZY ZŁOTA WOLNOŚĆ ?

Po bitwie na Kosowym Polu (1389 r.) Turcja złamała potęgę Serbów (zginęła duża
część ich rycerstwa oraz władca Lazar) i miała już wolną drogę do zdobywania kolejnych
ziem na Płw. Bałkańskim, i to o wiele mniejszym kosztem (w wymienionej bitwie zginął też
sułtan turecki). Na 1499 r., jak już wyżej wspomniałem, przypada zakończenie istnienia Zety i
powołanie Sandżaku Czarnogóry, zarządzanego ze Szkodry (dzisiejsza Albania). Formalnie
przez ponad trzysta lat obszar dzisiejszej Czarnogóry pozostawał pod władzą Turków, lecz
górzysty teren i zmilitaryzowana plemienna organizacja autochtonów (głównie plemienia tzw.
Brđan, por. 2.1.), nie pozwalała państwu tureckiemu na swobodne panowanie. De facto Turcy
kontrolowali większe miejscowości i główne szlaki handlowe (Екмерић, 2008, s. 23-30, 4142, 77-79, 92-93, 105). Najważniejszymi punktami oporu i życia Czarnogórców były
monastyry (miejsca wieców plemiennych), z głównym w Cetinje, jako stolicy politycznoduchowej i z siedzibą władcy duchowo-świeckiego, czyli władyki8. Rzeczą jasną jest, że
Turcja nie sprzyjała tego rodzaju nastrojom, szczególnie okoliczni namiestnicy (begowie,
paszowie) z Albanii i Bośni, którzy niejednokrotnie pacyfikowali Czarnogórców. Na początku
XVIII w. konflikty z władzą turecką były coraz częstsze i poważniejsze, gdy władyką został
Danilo I, zapoczątkowując sławną dynastię Njegušów (od wioski Njeguši, koło Cetinje).
XVIII w. był dla państwa tureckiego ciężkim czasem, ponieważ traciło coraz więcej swojego
terytorium, a poszczególne grupy etniczne domagały się niepodległości lub autonomii - nie
inaczej było z Czarnogórcami. W konsekwencji Turcy byli bardziej brutalni, myśląc, że w taki
sposób uporają się z problemami i powstaniami. Również za władyki Danila I rozpoczęły się
walki z hercegowińskimi muzułmanami, którzy byli i czuli się jedną wspólnotą plemienną,
przybywającą na wiece Czarnogórców. Danilo I doprowadził do sytuacji, że w chwili jego
śmierci większość ziem ówczesnej Czarnogóry zamieszkiwali wyznawcy prawosławia (por.
2.2.2.). Kolejnymi władykami zostali Sava, który dwukrotnie abdykował, z przerwami
panował w latach 1719 - 1782, oraz Vasilije (1742-1766). Obaj utrzymywali i rozwijali
bardzo dobre kontakty z Rosją, która nie skąpiła środków dla małej Czarnogóry na jej rozwój
i walkę z Turkami. Gdy Sava abdykował po raz drugi, władyką wybrano pustelnika z
Dalmacji, Šćepana (Szczepana) Małego, który wykorzystał zaufanie Czarnogórców, podając
się za syna Piotra Wielkiego. Mimo oszustwa był stosunkowo dobrym rządcą i rozpoczął
nawet budowę nowych dróg w kraju. Został w 1773 r. zamordowany przez sługę, a urząd
władyki ponownie objął Sava, panując do swojej śmierci w 1782 r.
8Urząd

powstały w XVI w., spajał Czarnogórców na poziomie politycznym, religijnym i narodowo-kulturowym.
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1.3. CZARNOGÓRA I RÓD NJEGOŠÓW

Fundamenty państwa czarnogórskiego położone zostały przez Petra I i Petra II
Petrovicia-Njegoša. Piotr I ustanowił pierwsze prawa dla Czarnogórców, lecz znany jest z
tego, że prowadził liczne wojny z Turcją i begami Bośni i Albanii, tworząc wtedy, jak na tak
małe państwo, silną i sprawną armię (Јовановић, 2001, 204). W wojnach tych, mimo
poniesionych klęsk z powodu wielokrotnie większej liczebności wojsk tureckich (nawet 5krotnej przewagi), często wygrywał w potyczkach z tymi wielkimi siłami, wykazując talenty
strategiczne (Владика Петар Први, 1996, 365-367), dzięki czemu uzyskiwał polityczne
korzyści, a „problem” Czarnogóry stawał się dla Europy coraz bardziej widoczny.
Petar II Njegoš położył z kolei fundamenty w innych dziedzinach. Zorganizował
Czarnogórę na modłę europejską, chciał „ucywilizować” naród czarnogórski. Zbudował dwie
pierwsze szkoły w kraju, inwestował w budowę drukarni i alfabetyzację ludności, a w 1831 r.
zwołał pierwszy Senat (Skupština), złożony z naczelników plemion (Felczak, Wasilewski,
1985, 313). Wszystkie te prace były dofinansowywane z jego prywatnych pieniędzy.
Działalność Petra II potwierdza, że był wyjątkowym mężem stanu, a jego biografia jest często
i szeroko opisywana9. Był humanistą, erudytą o wybitnej inteligencji, światłych poglądach i
wysokiej kulturze. Będąc poliglotą (znał m.in., angielski, rosyjski, francuski, włoski) i
człowiekiem rozeznanym we współczesnej mu kulturze, do końca życia
pozostał Czarnogórcem (por. 3.1.). Spotkania na europejskich dworach
odbywał w tradycyjnym stroju czarnogórskim, przy czym towarzyszyła
mu jego świta. Jego dyplomatyczne talenty poświadczają korzystne
warunki, na jakich podpisywał umowy. Wszystko to sprawiało, że
Czarnogóra pojawiała się coraz częściej na ustach władców i elit
europejskich, ściągając uwagę oraz sympatię Europejczyków i pomoc w
różnych dziedzinach. W wieku 38 lat zmarł na gruźlicę, co niestety
położyło kres działalności tego młodego, ale wybitnego władcy. Dziś
Petar II Petrović-Njegoš spoczywa na jednym z najwyższych i
najpiękniejszych wzniesień Czarnogóry, Lovćenie, w mauzoleum z
pokrytymi złotem ścianami wewnętrznymi, i w chyba każdym mieście
Serbii i Czarnogóry posiada swoją ulicę, co wskazuje na wielkość i

Ilustracja 3: Władyka Petar
Petrović-Njegoš II - jedna z
najważniejszych postaci w
historii Czarnogóry i
Czarnogórców, źródło:
wikipedia.org

znaczenie jego postaci dla Serbów oraz Czarngórców (por. 3.1.).
9Np.

Lazo M. Kostić, Sabrana dela, t. IV: Njegoš i Srpstvo, Beograd 2000; Milovan Djilas, Njegos: Poet,
Prince, Bishop, Brace 1966. Najłatwiejszy dostęp do inf. oferuje strona internetowa, por.
http://www.ppnjegos.org/biografija.htm [dostęp: 20.01.2019].
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Po śmierci Petra Petrovicia-Njegoša II, w 1851 r. władyką i władcą (vladar i vladika)
został Danilo I Petrović-Njegoš10. Po roku panowania zerwał z tradycją władyki, rozdzielił
funkcję sakralną od świeckiej i został pierwszym księciem Czarnogóry, z aktem nadania od
cara Rosji, co wywołało sprzeciw Turcji, która prorokowała, że może to doprowadzić do
„ciężkich skutków wśród Czarnogórskiej braci” (Јовановић, 2001, 188-189)11. W krótkim
okresie swego panowania próbował unowocześnić Czarnogórę, aby mogła stać się
pełnoprawnym królestwem. Budował szkoły, monastyry, wysyłał młodzież po naukę w
szkołach serbskich i rosyjskich, ulepszył i poszerzył zbiór praw (opartych na prawie
naturalnym Czarnogórców, które były rodzajem konstytucji), wprowadził (z wielkim oporem,
a wśród niektórych plemion po zbrojnej interwencji) podatki, sądy, scentralizował władzę i
organizację państwową walcząc z samowolą plemion (Јовановић, 2001, 187-192, 199-200,
203-207). Ażeby móc w pełni rozwijać państwo, Danilo, oprócz zapanowania nad krnąbrnymi
plemionami, musiał pozbyć się zwierzchnictwa tureckiego, z którym za jego rządów
Czarnogóra popadła w kilka konfliktów. Pierwszy z nich wybuchł po ogłoszeniu księstwa,
kiedy Turcy sami przygotowywali wyprawę przeciw Danilowi. W 1853 r. 50 000 żołnierzy
bega Szkodry, Omara Paszy, wkroczyło na teren Czarnogóry, a jej mieszkańcy mogli im
przeciwstawić jedynie 3 - 4 tysiące żołnierzy oraz nielicznych rekrutów z mobilizacji, czyli
mężczyzn w wieku 13 - 60 lat. Charakter starć z armią turecką był oczywiście partyzancki,
lecz Danilo w obliczu „zalania” wrogimi wojskami musiał zarządzić zmianę miejsca pobytu
mieszkańców, żeby uniknąć biologicznego wyniszczenia małego narodu. W tym samym
czasie prowadzono liczne akcje partyzanckie, a kluczem do pojedynczych zwycięstw była
duża mobilność małych grup żołnierzy. Jednocześnie Danilo intensyfikował skuteczne zabiegi
dyplomatyczne o pomoc, w wyniku których, przy pomocy Austrii i Rosji, zawarł rozejm,
kończąc ten ciężki sprawdzian dla narodu czarnogórskiego (Јовановић, 2001, 192-198)12.
Kolejna wojna z Turcją (stosunki były ciągle napięte i łatwo było o konflikt) wybuchła w
1858 r., kiedy też doszło do bitwy pod Grahovcem (Bitka na Grahovu)13, podczas której
wojska czarnogórskie pod wodzą Mirko Petrovicia-Njegoša (brata Danila), odniosły
zwycięstwo nad dwukrotnie silniejszymi wojskami tureckimi. Dzięki temu triumfowi
Czarnogóra uzyskała potwierdzenie swoich granic, nie tylko przez Turcję, ale i państwa
europejskie. De facto Czarnogóra stała się niepodległa, lecz de iure nadal wchodziła w skład
10Jako

władyka Danilo II (dla odróżnienia od panującego ponad 100 lat wcześniej władyki Danila I), jako książę
Danilo I, ponieważ od niego rozpoczyna się świecki charakter państwa Czarnogórskiego, por. 1.2.
11Tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski.
12Po wojnie książę Danilo ustanowił order, na którym na czarnym tle z białą obwódką widniał napis „Za
niepodległość Czarnogóry”.
13Miejscowości Grahovo i Grahovac oddalone są od siebie o ok. 7 km, działania wojenne rozgrywały się
zarówno w Grahovie, jak i Grahovcu.
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Turcji.
Obiektywnie pozytywna ocena jego rządów nie przekładała się na autorytet w kraju,
ponieważ z powodu reorientacji politycznych w Czarnogórze, powstała wroga mu opozycja
(Јовановић, 2001, 188-219). Jak podczas każdych zmian, istnieją stronnictwa nie
zamierzające porzucić starszych tradycji, a ich uosobieniem w ówczesnej Czarnogórze było
plemię Bjelopavliciów, którego członek zamordował Danila w 1860 r. w Kotorze.
Po jego śmierci księciem obrano Nikolę, również z rodu Petrović-Njegoš, który
wkrótce musiał określić się podczas buntów chłopskich w Hercegowinie o zabarwieniu
narodowowyzwoleńczym. Działania te nieoficjalnie wspierał, dając wolną rękę junakom,
napadającym na tureckie wojskowe karawany zaopatrzeniowe. Wykorzystując rolę mediatora
między powstańcami a Turcją, przedstawił ich żądania dodając swoje, czyli przekazanie
Czarnogórze miasta Bar. Turcja rzecz jasna nie zgodziła się na te żądania malutkiego państwa,
odpowiadając ultimatum, które zostało przez Nikolę odrzucone. Następnie Państwo
Osmańskie skutecznie zaatakowało Czarnogórę ze wszystkich stron - Nikola zrozumiał, że
jest zdany na pomoc obcych mocarstw, ponieważ sam nie ma szans z siłą wojsk tureckich.
Obce mocarstwa w końcu pomogły mu zawrzeć pokój (Felczak, Wasilewski, 1985, 342),
trwający ponad 10 lat. Odbudowano wówczas Czarnogórę i w latach 60-tych nawiązano
współpracę z Serbią, na mocy której obie strony miały wspomagać się militarnie przeciw
Turcji.
Po okresie powstań i walk na Bałkanach (w latach 70-tych XIX w.), w których udział
brały Serbia, Bułgaria i Czarnogóra, podpisano pokój w San Stefano, a następnie, w wyniku
kongresu berlińskiego (w 1878 r.), Czarnogóra uzyskała pas wybrzeża z Ulcinjem i Barem
(również ważne dla gospodarki czarnogórskiej tereny uprawne), oraz niepodległość de iure
(Јовановић, 2001, 239-254)14. Dzięki temu kraj mógł wejść w okres ożywienia
gospodarczego (również poprzez pożyczki i pomoc finansową, głównie rosyjską) i rozwoju,
który do tej pory blokowany był ciągłymi wojnami i zagrożeniem tureckim. Zmiany za
księcia Nikoli odbywały się na wielu płaszczyznach: modernizowano armię, sądy, system
władzy budowano szkoły i drogi, powstawały lokalne gazety (Felczak, Wasilewski, 1985,
396)15. Modernizacja, zacofanego gospodarczo kraju, nie spełniała jednak oczekiwań ludności
14Macedonia pozostawała pod kontrolą Turcji, Serbia uzyskiwała część tzw. Starej Serbii, Bośnia i Hercegowina
stała się protektoratem austro-węgierskim, ponadto Austro-Węgry uzyskały korytarz do Salonik pomiędzy
Serbią a Czarnogórą, zaś Bułgaria otrzymała autonomię.
15W 1879 r. zamiast senatu utworzono rząd i Radę Państwa, która składała się z ośmiu osób, w 1905
proklamowano konstytucję oraz zezwolono na utworzenie partii opozycyjnej (partia władzy i opozycyjna
nazywały się odpowiednio Prava narodna stranka i Narodna stranka). W 1907 r. wycofano porządek prawny z
1905 r., a zmiana ta była spowodowana wzrostem odśrodkowych sił opozycyjnych, finansowanych przez obce
państwa, które zdaniem Nikoli osłabiały Czarnogórę i w taki sposób wrócono do autorytarnego systemu władzy.
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udającej się masowo na emigrację (np. pierwsze połączenie kolejowe
powstało dopiero w 1909 r.). Kraj liczył w 1895 r. 236 000 osób i
miał powierzchnię. 9,5 tys. km2 (Александровъ, 2006, 93). Sława i
popularność Nikoli objawiała się również w zawieranych związkach
z dynastiami panującymi, które były częścią realizacji jego polityki.
Syn Danilo ożenił się z księżną meklemburską, córka Jelena wyszła
za mąż za króla Włoch Emmanuela III, druga córka, Zorka za króla
Serbii Petra Karađorđevicia, a dwie inne córki za książąt rosyjskich.
Gdy w 1910 r. przypadał jubileusz 50-lecia sprawowania
władzy Nikoli nad Czarnogórą, został ogłoszony pierwszym królem
Czarnogóry (jak na razie też ostatnim), a jego królestwo było w
nowożytnej historii świata monarchią o najmniejszym zasięgu

Ilustracja 4: Nikola PetrovićNjegoš, pierwszy i jedyny król
Czarnogóry. Zasiadał na
tronie w Cetinje ponad pół
wieku, źródło: wikipedia.org

terytorialnym (Јовановић, 2001, 311-312).

1.4. LOSY CZARNOGÓRY W XX w.

„Bałkańska beczka prochu” to wyrażenie określające stan ciągłego zagrożenia
wybuchu konfliktu. Nie mogło być jednak inaczej, skoro kilka narodowości pozostawało pod
panowaniem głównie tureckim, a niektóre z nich posiadały odrębną historię państwowości.
Na te różnice nakładały się również różnice religijne. Kraje pozostające całkowicie, lub
częściowo, pod panowaniem tureckim (Bułgaria, Serbia, Czarnogóra, Grecja), po podpisaniu
wzajemnych sojuszy wojskowych i wydarzeniach w Macedonii i Albanii (walki powstańcze),
zdecydowały, że chwila wypędzenia Turków z Bałkanów ostatecznie dojrzała (październik
1912 r.).
Pierwsza zaatakowała najmniejsza Czarnogóra, przyciągając dużą część wojsk
tureckich. Reszta państw sojuszniczych rozpoczęła działania po 10 dniach, następnie bez
większych trudności pokonały wielką, lecz słabą Turcję, podpisując 30 maja 1913 r. pokój w
Londynie. Na jego mocy Serbia i Bułgaria uzyskały część Macedonii, sama Bułgaria również
część Tracji, Grecja Saloniki i część wybrzeża, zaś Albania niepodległość pod protektoratem
mocarstw. Bułgaria, niezadowolona z wyników pokoju, zaatakowała Serbię oraz Grecję, lecz
ich szybka reakcja (Czarnogóra „pożyczyła” też Serbii 10 tys. swoich żołnierzy), aneksja
regionu Dobrudża przez Rumunię oraz odwet Turcji, w krótkim czasie doprowadziły do
kapitulacji Sofii. Zdobycze Czarnogóry po dwóch wojnach bałkańskich to część Sandżaku,
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Metohija i mały obszar wokół Jez. Szkoderskiego. Kosztem wielu strat Czarnogóra zdobyła
też Szkodrę, lecz Austro-Węgry nie pozwoliły włączyć miasta w obręb jej granic. Generalnie,
po niedawnych konfliktach, Czarnogóra była państwem o wiele większym i silniejszym.
Współpraca wojskowa Serbii i Czarnogóry zbliżyła dwa państwa i stała się później przesłanką
do ściślejszego połączenia narodów Słowian południowych, co nie odpowiadało AustroWęgrom, które zamieszkiwały liczne słowiańskie narody .
Organizacja Mlada Bosna, dążąca do połączenia ziem serbskich (w tym Bośni),
zorganizowała w Sarajewie zamach na arcyksięcia Ferdynanda. Mimo pokojowego
nastawienia Serbii, jej pomocy w śledztwie i akceptacji większości punktów ultimatum,
Austro-Węgry wypowiedziały jej wojnę16. Serbia wysokim kosztem broniła swego kraju,
mimo przewagi przeciwnika. Czarnogóra, jako sojusznik Serbii, 7 lipca wypowiedziała wojnę
Austro-Węgrom. Serbia broniąca się przez rok nie mogła już kontynuować wojny z powodu
szalejącej wśród żołnierzy epidemii tyfusu i braku środków militarnych (Felczak,
Wasilewski, 1985, 421-422). Główne serbskie armie, władze oraz grupy cywili, pod koniec
1915 r. przez Czarnogórę i Albanię wycofały się w tragicznych warunkach (zginęło prawie
300 tys. żołnierzy i cywili) na Korfu w Grecji, gdzie powstał nowy rząd. Kosztem wielu ofiar,
osłaniając pochód serbski na Korfu, armia czarnogórska wstrzymywała armię austrowęgierską, która zaatakowała Czarnogórę od lądu i morza (najważniejszą bitwą
Czarnogórców była Mojkovačka bitka pod koniec grudnia 1915r., później opiewana przez
gęślarzy). W 1915 r. siły okupacyjne „zlikwidowały” państwo czarnogórskie, a król Nikola
udał się na emigrację do Francji, gdzie zmarł w 1921 r. Na podbitych terenach Bałkanów
zapanował terror i całkowity zakaz działalności politycznej przeciw monarchii habsburskiej
(Felczak, Wasilewski, 1985, 425).
Dopiero ofensywa wojsk alianckich w 1918 r. od strony Grecji, również przy pomocy
czarnogórskiej armii powstańczej, przyniosła wolność tym terenom. Na konferencji
pokojowej przyjęto zasadę samostanowienia narodów, powodując powstanie wolnych państw
i wyzwolenie oraz zjednoczenie Słowian południowych. Różne kręgi polityczne usytuowane
w wielu miejscach (rząd serbski na Korfu, Klub Wiedeński w Austro-Węgierskiej Radzie
Państwa, komitet londyński) miały swoje wizje nowego państwa. Dnia 1 grudnia 1918 r., po
długich i ciężkich rozmowach, ogłoszono nowe państwo, Królestwo Serbów, Chorwatów i
Słoweńców, obejmujące również Czarnogórę. Straty Czarnogóry w I wojnie światowej były
ogromne - zginęło 20% z 300-tysięcznej populacji kraju i 20 tys. żołnierzy spośród ogólnej
liczby - 50 tys. (Felczak, Wasilewski, 1985, 431)
16Serbia

poniosła w wojnach bałkańskich ciężkie straty i nie była wtedy dostatecznie silna aby walczyć przeciw
mocarstwu austro-węgierskiemu.
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Powstałe państwo miało obszar prawie 250 tys. km2 i 12 mln ludności, było
prawdziwą mieszanką etniczno-religijno-gospodarczą, i wyszło z wojny z wielkimi długami.
Po wyborach z 1921 r., stworzono konstytucję, na mocy której Królestwo SHS stało się
dziedziczną monarchią konstytucyjną z silną pozycją króla (został nim syn dotychczasowego
króla Serbii, Aleksander I Karađorđević) i z jedną izbą parlamentu na cały kraj.
Kraj zniszczony wojnami bałkańskimi, oraz po I wojnie światowej, miał wielkie
problemy gospodarcze i tylko dopływ zagranicznego kapitału mógł ożywić jego ekonomię, co
miało swoje plusy i minusy. Zmiany rozpoczęły się od wprowadzenia dinara w 1919 r.,
przeprowadzono parcelację za wykup, odbudowano lekki przemysł, co wraz z pożyczkami
poprawiło kondycję ekonomiczną ludności. Jednym z głównych problemów społecznych był
problem narodowościowy, umiejętnie rozgrywany przez włoski wywiad. Następnie przyszedł
światowy kryzys gospodarczy, a zabójstwo dokonane w 1929 r. na posłach chorwackich, było
pretekstem do zamachu stanu, kiedy król Aleksander zmienił nazwę Królestwa SHS na
Królestwo Jugosławii. Wprowadzono autorytaryzm i państwo policyjne. Było to
podyktowane chęcią scalenia niejednorodnego państwa, lecz doprowadziło do dalszych
społeczno – politycznych konfliktów, które odzwierciedlały ciągle zmieniające się rządy.
Następstwem tego stanu był zamach na króla Aleksandra i jego śmierć w Marsylii w 1934 r.
Śledztwo wskazywało na mocodawców we Włoszech, którzy byli chorwackimi faszystami z
Ante Paveliciem na czele, współpracującymi z faszystami włoskimi i niemieckimi. W
kolejnych latach trwania I Jugosławii nie zmieniono kursu politycznego, a władzę objął regent
Paweł, brat stryjeczny Aleksandra (Felczak, Wasilewski, 1985, 453-453).
Na „czarnogórskim podwórku” sprawy wyglądały następująco: władza podczas I
wojny światowej i po klęsce w niej, współpracowała z Serbami z Korfu, dążąc do
zjednoczenia narodów południowosłowiańskich pod berłem Karađorđeviciów, lecz nie
brakowało zwolenników powrotu króla Nikoli (Јовановић, 2001, 356-357). Ostatecznie król
czarnogórski oddał tron władcy serbskiemu, czym zakończył 300-letnie panowanie rodu
Petrović-Njegoš nad Czarnogórą. Gdy ogłoszono Królestwo SHS, a później Jugosławię,
Czarnogóra była mało znaczącym ośrodkiem, lecz zanotowano znaczny spadek analfabetów i
poprawę stosunków gospodarczych, czy infrastruktury (m.in. zbudowano Most Đurđevicia na
rzece Tarze). Znamienne było też wysokie poparcie mas chłopskich dla ideologii
socjalistycznej i komunistycznej: w wyborach do pierwszego jugosłowiańskiego parlamentu
40% Czarnogórców zagłosowało na Partię Komunistyczną.
Wobec zagrażającej Europie wojny, Jugosławia zachowała neutralność, lecz wbrew
sympatiom większości społeczeństwa, wsparła gospodarczo i pod przymusem III Rzeszę,
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doprowadzając do podpisania traktatu z Paktem Trzech na początku 1941 r., co wywołało
zamach stanu.
Zamach stanu przyspieszył, od dawna przygotowywany, atak Niemiec na kilku
frontach lądowych i od strony morza – Włoch, wszystko rozpoczęło się 6 kwietnia 1941 r..
Intensywne bombardowania Belgradu, niezgodne m.in. z konwencjami haskimi,
doprowadziły do zniszczenia nie tylko budynków, ale i znajdujących się w nich archiwów,
również ze starożytnymi dobrami kultury. 14 kwietnia sztab wojskowy podpisał akt
kapitulacji, lecz obrona na froncie zachodnim trwała nadal. Władze uciekły do Londynu,
gdzie utworzono rząd na wychodźstwie i ogłoszono dalszą walkę z okupantem. Faszyści
chorwaccy pod wodzą Ante Pavelicia stworzyli V kolumnę (ustaše), tworząc marionetkowe
wobec Niemiec i Włoch Niezależne Państwo Chorwackie, obejmujące obszar Bośni i części
Hercegowiny. Rozpoczął się terror, który dotykał wszystkie nacje prócz Chorwatów.
Zamordowano wówczas, w różnoraki sposób, lecz głównie w obozach koncentracyjnych, od
200-600 tys. Serbów, a blisko 200 000 wysiedlono bądź wypędzono (Felczak, Wasilewski,
1985, 482-484).
Najważniejszą jugosłowiańską postacią podczas II wojny światowej i drugiej poł. XX
w. był Josip Broz Tito, który w lipcu 1941 r. stanął na czele powstania komunistycznego na
terenach całej Jugosławii17. W tym samym czasie powstanie ogłosili czetnicy (zwolennicy
króla i rządu w Londynie), pod wodzą Dragoljuba Mihailovicia, który działał głównie w
Czarnogórze i Serbii. Zwolenników haseł komunistycznych i zjednoczeniowych ponad
podziałami przybywało, a siły Tity, będące już w połowie 1942 r. armią liczącą 50 dywizji
(blisko 200 000 żołnierzy), sprawiło to, że stał się on głównym przywódcą Jugosłowian. W
1942 r. polityczne skrzydło komunistów ogłosiło się Antyfaszystowską Radą Wyzwolenia
Narodowego Jugosławii (Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije - dalej
AVNOJ). Partyzantka była dla okupantów na tyle kłopotliwa, że musiało w Jugosławii
stacjonować ok. 100 000 żołnierzy państw Osi. Mimo licznych akcji (5 ofensyw niemieckich
np. bitwa nad rzeką Neretwą), siłom AVNOJ udawało się, mimo strat, uciekać z okrążeń i
dalej przeszkadzać Niemcom w ściąganiu surowców potrzebnych do prowadzenia wojny.
Wojska Tity, wykorzystując słabość okupanta, wyzwalały kolejne obszary, tak, że pod koniec
1944 r. opanowały większość I Jugosławii. Stało się to też pretekstem do ogłoszenia, że
AVNOJ jest główną reprezentacją polityczną Jugosławii na arenie międzynarodowej, co było
możliwe dzięki ogólnemu poparciu społeczeństwa wyczerpanego wojnami i konfliktami
17Więcej

informacji dotyczących marszałka Tity, który potrafił na prawie 50 lat skutecznie scalić Jugosławię,
zob, Pero Simić, Tito:zagadka stulecia, przeł. z serbskiego Danuta Cirlić-Straszyńska, Dorota Jovanka Ćirlić,
Wrocław 2011.
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wewnętrznymi18. W 1945 r. został utworzony Rząd Tymczasowy Demokratycznej
Federacyjnej Jugosławii, zaakceptowany przez aliantów. Kilka miesięcy później, 29 listopada
1945 r., po wyborach do Konstytuanty, w których wzięli udział przedwojenni politycy i
ważniejsze osobistości nie współpracujący z okupantem i oczywiście uczestnicy AVNOJ,
stworzona została Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii, składająca się z sześciu
republik, tj. Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Czarnogóry i Macedonii oraz
dwóch okręgów autonomicznych w Serbii, czyli Wojwodiny z Kosowem i Metohją. Nowe
państwo liczyło ok. 258 tys. km2 powierzchni i było większe niż I Jugosławia (dołączono
część Dalmacji, Istrię, i kawałek tzw. Słoweńskiego Primorja)
Podczas II wojny światowej sytuację w Czarnogórze chciano załagodzić
wprowadzając w maju 1941 r. marionetkowe rządy Mihajla Petrovicia-Njegoša, ale
ostatecznie zachowano wojskową władzę Włochów. Podczas okupacji włoskiej, ludność była
w stanie ciągłego napięcia, co doprowadziło do wywołania powstania narodowego 13 lipca
1941 r. pod wodzą komunistów. Blisko 30 000 powstańców wypędziło Włochów i przez
miesiąc zarządzało Czarnogórą, dopóki dotychczasowy okupant nie przeszedł do
kontrnatarcia i ponownie zajął kraj, lecz do końca wojny Czarnogóra pozostawała silnym
punktem oporu (Felczak, Wasilewski, 1985, 485). Trzeba też wspomnieć, że w Czarnogórze
komuniści dopuszczali się napadów i rabunków świątyń oraz zbrodni ludobójstwa, np. na
duchownych prawosławnych, z których spośród 200 przed II wojną światową, pozostało
jedynie 16 - większość została, często w brutalny sposób, zamordowana przez partyzantkę
komunistyczną19,
Jugosławia w II wojnie światowej miała jako państwo, po Polsce i ZSRR, największe
na świecie straty w stosunku procentowym - niecałe 11% ludności, ponad 36% zakładów
przemysłowych, 21 % nieruchomości (Felczak, Wasilewski, 1985, 496).
Historia pierwszych lat Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (dalej FLRJ) była
podobna do pierwszych lat PRL: na początku komuniści działali razem z nie - komunistami,
lecz już w 1946 r. przeprowadzono nacjonalizację gospodarki, co było jasnym znakiem dla
innych kręgów politycznych, że „zwyciężył” komunizm. Jugosławia została w 1948 r.
oskarżona przez Stalina o tzw. rewizjonizm i poszła „trzecią drogą” - wprowadzono znaczną
samodzielność dla przedsiębiorstw państwowych i związków zawodowych. W 1950 r. ZSRR
zerwał stosunki z Jugosławią, wpychając ją w „objęcia” Zachodu, lecz już po śmierci Stalina,
w 1955 r., Chruszczow przyjechał do stolicy Jugosławii i nawiązał z nią stosunki
18Do

armii komunistycznych garnęli się nawet Chorwaci, nie chcący uczestniczyć w ruchu faszystowskim.
http://www.rasen.rs/2017/07/crnogorska-golgota-kako-su-komunisti-razapinjali-svestenike-bacali-ujame/#.WogBTqjiZPZ [dostęp: 20.01.2019].

19Zob.

18
dyplomatyczne. Przeprosił wtedy w imieniu ZSRR, za nagonkę na Jugosławię i stalinowskie
rozwiązania, stawiając Titę na piedestale zwycięzcy i dodając mu jeszcze większego
autorytetu. W pierwszych latach po wojnie II Jugosławia, dzięki rezygnacji z totalitarnego
socjalizmu, zaczęła prężnie się rozwijać, jednak od 1970 r. naruszona została równowaga
między Serbami i Chorwatami, zapowiadając kryzys wewnętrzny (Pešić, 1996, 9-23).
Autorytet Josipa Broz Tity utrzymywał pokój i jedność państwa, lecz po jego śmierci w 1980
r. doszło do coraz widoczniejszych ruchów odśrodkowych, opartych na konfliktach
historycznych i narodowościowych, czego katalizatorem był kryzys gospodarczy. Ciągłe
pożyczki, które oferował Zachód, jako warunek pozostawania Jugosławii w dobrych z nim
stosunkach, narastające długi i odsetki, pogrążały niewydolną socjalistyczną gospodarkę20.
Kryzys ten był prawdopodobnie jednym z głównych bodźców wybuchu przyszłej wojny i
rozpadu państwa.

1.5. NAJNOWSZE WYDARZENIA

Od 1989 r. datuje się rozpoczęcie procesu rozpadu Jugosławii, kiedy republiki
składowe FRLJ próbują zdobyć niezależność (Waldenberg, 2005). Czarnogóra na tle innych
republik dążyła raczej do większej samodzielności niż całkowitej niepodległości. Wobec
wybuchu konfliktu w 1992 r. i wojny domowej, odbywa się referendum w Czarnogórze, w
którym większością głosów (ponad 90%) naród opowiada się za związkiem z Serbią w formie
Federacyjnej Republiki Jugosławii. Przez okres wojny lat 90-tych Czarnogóra nie wchodziła
za bardzo do konfliktu, lecz wzięła udział w działaniach zbrojnych przeciw Chorwacji,
bombardując Dubrownik, przez co do dziś Chorwaci z tamtych terenów niechętnie odnoszą
się do Czarnogórców21.
Będąc w unii z Serbią, Czarnogóra odczuła kryzys gospodarczy, który był wywołany
sankcjami gospodarczymi i zniszczeniami po bezprawnej interwencji NATO z 1999 (na jej
terenie zbombardowano lotnisko w Podgoricy i militarne obiekty w pobliżu stolicy, mimo
niechęci Czarnogóry do S. Miloševicia), czego następstwem było przyjęcie marki niemieckiej
(Waldenberg, 2005). W wyniku zmian politycznych, w 2002 r. ustalono, że od następnego
20Dla lepszego zrozumienia sytuacji gospodarczej Jugosławii i jednej z przyczyn jej kryzysu zob. film Houston,
mamy problem (2016), reż. Žiga Virc.
21Zob. http://hr.n1info.com/Regija/a265260/Crnogorski-intelektualci-o-napadu-na-Dubrovnik.html [dostęp:
20.01.2019]; zob. komentarze (dobrze ukazujące nastroje społeczne) pod postem o 10-leciu niepodległości
Czarnogóry, https://www.24sata.hr/news/crnogorci-danas-slave-vec-su-punih-10-godina-samostalni474982/komentari [dostęp: 20.01.2019]; http://www.portaloko.hr/clanak/crnogorci-se-zale-na-konzulat-udubrovniku-nema-crnogorske-zastave-ostala-samo-tabla-zlatne-boje/0/75632/ [dostęp: 20.01.2019].
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roku państwo otrzyma nowy kształt - Federację Serbii i Czarnogóry. Po trzech latach miało
też dojść do referendum, które mogło zdecydować o przedłużeniu istnienia państwa w takiej
formule. Wspomniane referendum odbyło się 3 kwietnia 2006 r., w którym Czarnogórcy
opowiedzieli się w 55,5% za utworzeniem nowego państwa, Republiki Czarnogóry22.

1.6.

GEOGRAFIA,

POLITYKA,

GOSPODARKA

DZISIEJSZEJ

CZARNOGÓRY

Dzisiejsza Czarnogóra (Crna Gora) to kraj na Płw.
Bałkańskim, zlokalizowany w Europie PołudniowoWschodniej, ze stolicą w Podgoricy (w czasach II
Jugosławii pod nazwą Titograd), która jest zarówno stolicą,
siedzibą władz, jak i największym miastem. W tym miejscu
należy też wspomnieć, że w Czarnogórze istnieje podział
na glavni grad (Podgorica), pełniący najważniejsze funkcje
administracyjne i prijestolnicę (Cetinje), która jest miastem
„koronnym”, co wynika z jej historycznej i kulturalnej
pozycji23. Powierzchnia kraju wynosi 13 812 km2 i dzieli
się na 21 gmin (opštin). Graniczy z Bośnią i Hercegowiną,
Serbią, Albanią, Chorwacją oraz z Włochami (granica
morska). Granica lądowa wynosi 614 km, zaś linii
brzegowej 293,5 km.

Ilustracja 5: Mapa hipsometryczna
Czarnogóry, na której widoczna jest
dominacja obszarów górskich, źródło:
wikipedia.org

Jedną z ważniejszych cech kraju są oczywiście góry, których najwyższe punkty to: Zla
Kolata (łańcuch Prokletije) - 2534 m n.p.m. i Bobotov kuk (łańcuch Durmitor) - 2523 m
n.p.m. Większymi zbiornikami wodnymi w obrębie Czarnogóry, lub do których ma dostęp, są:
Morze Adriatyckie (Jadransko More) oraz jeziora: Szkoderskie (Skadarsko Jezero), Plav,
Slansko, Krupac, zaś najdłuższe rzeki to: Tara, Lim, Ćehotina, Morača, Piva, Zeta, Bojana
(por. 3.2.). Panuje tu klimat podzwrotnikowy w różnych odmianach (np. morski/górski), a w
22Istotne

były głosy mniejszości albańskiej, w wyniku których Czarnogóra odłączyła się od Serbii, por.
sr.wikipedia.org/sr-el/Референдум_о_независности_Црне_Горе_2006. [dostęp: 20.01.2019];
www.osce.org/sr/odihr/elections/montenegro/20099 [dostęp: 20.01.2019].
23Zob. http://www.cetinje.me/index.php/me/cetinje/istorijat [dostęp: 20.01.2019].
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poszczególnych regionach - śródziemnomorski i przejściowy. W wyższych partiach kraju
występuje jeden z najwyższych poziomów opadów w Europie (do prawie 5000 mm/m2
rocznie), a śnieg (padający szczególnie intensywnie zimą) nie topnieje aż do maja. Ważnym
aspektem pogody w Czarnogórze są też bardzo silne wiatry, wiejące na przełomie jesieni i
zimy z lądu nad morze. Prędkość tego wiatru, zwanego bura, dochodzi aż do 300 km/h i
często doprowadza do wielkich szkód materialnych oraz stwarza zagrożenie dla życia
człowieka.
Populacja państwa wynosi 620 029 osób (tylko w stolicy żyje ich około 200 tys.),
należących do ośmiu grup etnicznych, są to: Czarnogórcy (44,98%), Serbowie (28,72%),
Boszniacy (8,65%), Albańczycy (4,91%), Muzułmanie (3,31%), Romowie (1,01%),
Chorwaci (0,97%), pozostali (8,46%)24. Gęstość zaludnienia wynosi 44,9 mieszkańca na km2.
Językiem urzędowym jest czarnogórski, alfabetami są cyrylica i łacinka, a pozostałymi
językami państwowymi są też: serbski, albański, chorwacki i bośniacki (por. 2.2.1.).
Czarnogóra to republika unitarna, z ustrojem demokracji parlamentarnej. Kraj
reprezentuje prezydent (Predsjednik Crne Gore, obecnie Filip Vujanović). Władzę nad rządem
(Vlada) sprawuje premier (Predsjednik Vlade, obecnie Duško Marković), który zasiada w
parlamencie (Skupština). Najwyższym prawem w Czarnogórze jest Konstytucja Czarnogóry, z
22 października 2007 r. (Bichta, Wichmanowski, 2012) Godłem państwa jest dwugłowy, złoty
orzeł, na którego piersiach widoczny jest lew, a flaga przedstawia godło na czerwonym tle w
złotej ramie. Czarnogóra wchodzi w skład 45 organizacji międzynarodowych, jak: ONZ,
UNESCO, WTO, NATO (od 5 czerwca 2017 r.), CEFTA, Bank Światowy, a od 29 czerwca
2012 r. ma status państwa kandydującego do UE.
Dominującym sektorem gospodarki są usługi (71,9), następnie przemysł (19,1%) i
rolnictwo (9%) , zaś wśród nich na czoło wybija się turystyka, która w 2016 r. stanowiła 22 %
PKB25. Przemysł opiera się na wydobyciu cynku, ołowiu, węgla brunatnego, boksytów,
dolomitu i rud żelaza, a miejscowe huty wypalają żelazo, cynk, aluminium i ołów. Oprócz
rud, widoczny jest też przemysł drzewno-papierniczy, elektromaszynowy oraz spożywczy
(m.in. produkcja wina i piwa). Rolnictwo to przede wszystkim uprawa oliwek (w kraju
istnieją optymalne warunki klimatyczne do ich uprawy), winorośli, granatów, cytrusów, jak i
hodowla bydła. Ustrój gospodarczy Czarnogóry to kapitalizm, w którym oferowane są też
dogodne warunki dla inwestycji. Stawki podatkowe są niskie i atrakcyjne, PIT oraz CIT
wynoszą 9%, a VAT 17%. Mało zadowalający jest jednak poziom zatrudnienia, szczególnie
24Zob.

http://www.monstat.org/cg/ [dostęp: 20.01.2019].
https://www.monstat.org/cg/novosti.php?id=2503; http://www.ivanstat.com/pl/profile/me.html [dostęp:
20.01.2019].

25Zob.
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wśród młodych, który wynosi między 30 – 40% (prawdopodobnie część pracuje w szarej
strefie, która wciąż jest znaczna)26. Produkt krajowy brutto Czarnogóry wyniósł w 2016 r.
4,173 mld USD, w przeliczeniu na obywatela to prawie 7 tysięcy USD na osobę. W
Czarnogórze obowiązuje waluta euro27
Scena polityczna dzieli się dziś na dwie główne orientacje: proeuropejską, nastawioną
na związki z Zachodem oraz prorosyjską, która widzi najważniejszych sojuszników w Rosji i
Serbii. W parlamencie główną siłę stanowi postkomunistyczna Demokratyczna Partia
Socjalistów (DPS - Demokratska Partija Socijalista) obecnego prezydenta i premiera.
Republika Czarnogóry mimo dobrych wyników w sferze praworządności, niestety
wciąż boryka się z problemami korupcji, przestępczości zorganizowanej (wywołanej
położeniem kraju na styku wpływów różnych mafii oraz na szlaku handlowokomunikacyjnym), a także brakiem specjalistów w dziedzinie tworzenia, ulepszania i kontroli
prawa28.

26Zob.

http://balkanistyka.org/czarnogora-stopa-bezrobocia-mlodziezy-siegnela-453/ [dostęp: 20.01.2019].
że kraj nie należy do unii walutowej, por. http://www.polskatimes.pl/artykul/170426,do-strefy-europoszli-droga-na-skroty,id,t.html [dostęp: 20.01.2019].
28Zob. https://www.gov.uk/government/speeches/supporting-anti-corruption-efforts-in-montenegro [dostęp:
20.01.2019]; http://www.intellinews.com/eu-slams-montenegro-s-lack-of-progress-in-fight-against-corruption140154/ [dostęp: 20.01.2019], por. Grzelak Agnieszka, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach
Bałkanów Zachodnich - reformy związane z procesem integracji z Unią Europejską, w: Integracja Bałkanów
Zachodnich z Unią Europejską, red. Artur Nowak-Far, Warszawa 2012, s. 115-140.
27Mimo,

22

2. KRAJ, KULTURA, LUDZIE

Obraz ludzi mieszkających na terenach dzisiejszej Czarnogóry i historycznej Zety oraz
Duklji jest skomplikowany, niejednorodny i malowniczy, a tożsamość Czarnogórców złożona.
Kim są Czarnogórcy? Nie jest to tak proste pytanie, jak w przypadku Polaków,
Czechów, Słoweńców, Bułgarów, czy Rosjan, którzy stanowią stosunkowo jednolitą grupę
etniczną od początku podziału na Słowian Zachodnich, Wschodnich oraz Południowych. Na
pewno Czarnogórcami nie określają się wszyscy mieszkańcy państwa czarnogórskiego, a i w
obrębie Czarnogórców istnieją podziały ideologiczne, czy są grupą etniczną w obrębie
Serbów, czy oddzielną grupą Czarnogórców (Janković, Čobaj, 2007). Na pewno jest to jeden
z narodów południowosłowiańskich, mieszkających głównie we wschodniej i środkowej
Czarnogórze, jak i w serbskiej Wojwodinie, zaś jego liczebność to ok. 400 tys. osób.
Rozpoczynając historię narodu czarnogórskiego, warto wyjść od zagadnienia ich
etnogenezy. Czy byli i są Słowianami, czy może autochtonami iliryjskimi bądź rzymskimi,
którzy przyjęli kulturę słowiańską ?
Spójrzmy na ten problem od strony genetyki. Z najnowszych badań wśród populacji
Czanogóry występują kolejne grupy z następującym natężeniem: I2a1 - 29,5%, E1b1b - 27%,
R1b - 9,5%, J2 - 9%, R1a - 7,5%, G - 2,5%, Q - 2%, N - 1,5%, I2b - 1,5%, J1 - 0,5%29.
Najbardziej rozpowszechniona jest haplogrupa I2a1 (29,5%) z podgrupą I2a1b - L621, która
odnajdywana jest głównie na terenie dzisiejszej BiH, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Bułgarii,
Grecji, Macedonii i utożsamia się ją z przediliryjskimi osadnikami z epoki mezolitu30.
Kolejną grupą jest E1b1b, która przybyła do Europy z północnej Afryki w okresie neolitu i
dziś występuje, w podgrupie V13, z największym natężeniem w Kosowie, Albanii,
Czarnogórze, Grecji, Bułgarii, Macedonii oraz określana jest (V13) jako gen bałkański31.
Natępne haplogrupy to R1b i J232. Ciekawym faktem jest, że ostatnia, szerzej występująca
grupa R1a, typowa dla narodów słowiańskich i bałtyckich33, u Czarnogórców stanowi jedynie
7,5%. Mówiąc o biologii, nie sposób pominąć również nadzwyczajnego wzrostu
29Zob.

https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml [dostęp: 20.01.2019].
https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml [dostęp: 20.01.2019].
31Zob. https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml [dostęp: 20.01.2019].
32Pierwsza charakterystyczna jest dla państw Europy Zachodniej i Wysp Brytyjskich, przybyła prawdopodobnie
za pośrednictwem Celtów, zaś druga wywodzi się z Bliskiego Wschodu, a często utożsamiana jest z Grekami
Anatolskimi, zaś jej odmiana J2b z Ilirami.
33W Polsce najwięcej 57,5%, następnie kolejno Białoruś, Rosja, Ukraina, Słowacja, Łotwa, Słowenia, Litwa
Czechy. Czarnogóra jest państwem południowosłowiańskim o najmniejszym jego natężeniu (np. Chorwacja,
Serbia, BiH - 18%).
30Zob.
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Czarnogórców, plasującego ich na światowym podium (średnio 1,832 m)34.
Historia tych terenów mówi o następujących po sobie asymilacjach: najpierw
zdominowania zastałej kultury przez Ilirów, którzy przyjęli kulturę grecką, następnie ich
romanizowaniu, a później zeslawizowaniu ludności romańskiej. Bałkany, będące swoistym
mostem, stały się obszarem, na którym nawarstwiały się kolejne grupy etniczne, tworząc
mieszaninę genetyczną. Geny występujące w Czarnogórze świadczą bardziej o tym, że żyjąca
tu populacja, jest biologicznie potomkami zarówno autochtonów z najwcześniejszych
okresów, jak i ludów indoeuropejskich oraz późniejszych osadników słowiańskich.

2.1. PODZIAŁ PLEMIENNY

Zanim powstały państwa narodowe i centralne organy zarządzania, wszystkie ludy
(nie tylko europejskie) były podzielone na mniejsze grupy etniczne, czyli plemiona. Plemię
według Słownika Języka Polskiego to „grupa rodów złączona wspólnotą etniczną,
zamieszkująca wspólne terytorium i związana wspólnotą organizacji społecznych”, zaś ród to
kilka rodzin - rodzina i krewni (Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, 2004, 629). Nie
inaczej wyglądało w społeczeństwie czarnogórskim, gdzie plemiona wywodziły się od
wspólnego przodka, którego czczono najpierw w religiach tradycyjnych, a później jako
świętego, już w chrześcijaństwie (por. 2.2.3.). Plemienna struktura była charakterystyczną
cechą Czarnogórców, która wpływa na ich kulturę do dziś (por. 3.2.). Wśród zachodnich
naukowców plemiona określa się też mianem klanów (por. Ilustracja. 23)35. Tradycja
plemienna najpewniej była kontynuowana jeszcze przez populację przed przybyciem
Słowian, na co wskazuje plemienne zachowania Ilirów, a później też np. Albańczyków.
Podobieństwem między przybyłymi Słowianami, Albańczykami, a nawet Włochami z
południa, jest zemsta krwi (szerzej 2.2.3.). Serbskie plemiona, które zasiedlały owe tereny
były najpierw nazywane przejętymi nazwami (np. Dukljanje, por. 1.1.), z czasem powstawały
nowe nazwy, np. Trawuljanie w obszarze Boki Kotorskiej (Latopis, 1988, 82-85). Również z
czasem zaczęto na wolnych Czarnogórców mówić Brđanie, w odróżnieniu od zależnych od
Turcji lub Wenecji ludzi z nizin. W okresie dominacji tureckiej czarnogórskie plemiona były
podzielone na kilka grup regionalnych, największe to: Stara Crna Gora (generalnie obszar
dawnej Zety, nazywani Crnogorci), Bdra lub Sedam Brda (również plemiona z tej grupy
34Zob.

http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/the-tallest-and-shortest-countries-in-the-world/
[dostęp: 20.01.2019].
35Zob. https://www.amazon.com/TRIBES-CLANS-MONTENEGRO-ethnogenesis-Montenegroebook/dp/B01FYEUSV2 [dostęp: 20.01.2019].
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określano Brđanami, zamieszkiwali oni starą Raszkę36) oraz Stara Hercegovina (na
zachodzie dzisiejszej Czarnogóry). Były też inne, mniejsze regiony np. Boka Kotorska plemię Bokelji (Ердељановић, 1978). Wśród plemion, najwcześniej widocznymi w
dokumentach (głównie weneckich z XIV i XV w.), były m.in. plemiona Njeguši (Stara Crna
Gora), Bjelopavlići i Piperi (Sedam Brda), Ozrinići, Banjani, Drobnjaci, Vasojevići, Kuči
(Ердељановић, 1906), Građani (okolice Jez. Szkoderskiego, do tego plemienia należeli
Crnojevići) (Јовићевић, 1922)37.
Plemiona czarnogórskie posiadały swoje mniejsze wiece rodowe, zbierające się wokół
głowy rodu, a gdy sprawa dotyczyła całego plemienia lub plemion całej Czarnogóry, zbierano
się odpowiednio na wiece plemienne lub o jeszcze szerszym zasięgu. Odbywały się one
głównie w najważniejszych monastyrach, które stanowiły centrum narodowe, polityczne,
kulturalne i religijne. Głównymi monastyrami były Cetinje, Ostrog, Morača. Podczas
okupacji tureckiej niektóre rody przyjęły islam, co z czasem stało się powodem do sporów,
ponieważ pomiędzy plemionami islamskimi i chrześcijańskimi zaistniał konflikt na tle
religijnym oraz ideologicznym. „Problem” ten „rozwiązał” władyka Danilo I, który podczas
swoich rządów rugował islamskie rody, a wg Górskiego Wieńca, dochodziło nawet do ich
wybijania (por. 1.3.). Jedność plemion chrześcijańskich też nie była oczywista, nawet w
czasie „zimnej wojny” z Turcją (np. zabójstwo księcia Danila w 1860 r., por. 1.3.), a każde z
nich chciało być jak najsilniejsze i jak najliczniejsze.
Plemiona czarnogórskie były historycznym ewenementem i reliktem, jeszcze w XX
w., a ich organizacja, waleczność, zawziętość i przywiązanie do swoich ziem było na pewno
jedną z przyczyn uzyskania niepodległości, pomimo licznych przeszkód38.

36Raszka

- nazwa pierwszego państwa serbskiego, zapoczątkowanego przez dynastię Nemanjiciów na terenach
dzisiejszego regionu Kosowa, późniejsza Serbia.
37Obszerny spis plemion, przybliżone daty ich założenia, zob. https://dnk.poreklo.rs/plemena-u-crnoj-gori/; por.
http://www.njegos.org/clans/plemena.htm [dostęp: 20.01.2019].
38Dodatkowo o plemionach zob. Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље. Основи
антропогеографије, Књ. 1, z francuskiego przełożył Borivoje Drbnjaković; sprawdził i naniósł poprawki i
uzupełnienia Jovan Erdeljanović, Београд 1922; Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске
земље. Основи антропогеографије. Књ. 2, z francuskiego przełożył Borivoje Drbnjaković; sprawdził i naniósł
poprawki i uzupełnienia Jovan Erdeljanović, Београд 1931.
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2.2. WYBRANE ASPEKTY KULTURY

Kultura jest pojęciem o wielu znaczeniach i definicjach. Spośród wielu istniejących
definicji, zacytujmy te ze Słownika Języka Polskiego:
1. całokształt dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w
jego określonej epoce.
2. stopień doskonałości, sprawności w opanowaniu, znawstwie jakiejś specjalności,
umiejętności itp.
3. wysoki poziom czegoś, zwłaszcza rozwoju intelektualnego i moralnego, ogłada, obycie,
takt. (Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, 2004, 373)

Inną definicję prezentuje prof. Anna Zadrożyńska:
Historia jest jednak nierozerwalnie związana z człowiekiem poprzez widoczne, uchwytne
i postrzegalne jej efekty, które zwiemy kulturą. Jednocześnie kultura stanowi cechę
wyróżniającą człowieka spośród świata przyrody. (Zadrożyńska, 1968, 19)

W Czarnogórze oprócz kultury rozumianej w elitarnym znaczeniu, dostępnej tylko dla
nielicznych, np. piśmiennych ludzi, bardzo mocno rozwinęła się kultura ludowa i folklor
(twórczość ludowa), które mimo okupacji tureckiej przetrwały w swojej oryginalności i
pięknie. Pod władzą turecką Czarnogórcy bardzo przywiązali się do cerkwi, która krzewiła
naukę i kulturę narodową, zaś w domach (w przemożnej większości prostych i
niewykształconych ludzi) trwało to, co ludowe, a ludowość tę opiszę w kolejnych
podrozdziałach. Jeden z nich dotyczył będzie języka, czyli jednego z najważniejszych
nośników kultury i tożsamości. Następnie zostanie opisana religia, która wpływała na święta,
tradycje i obyczaje, które niżej przedstawiam. Niezwykle istotna jest też kwestia
czarnogórskiej rodziny (jako pierwsza przekazuje kod kulturowy nowym członkom
społeczeństwa) oraz kultury materialnej (stroje i budownictwo) i niematerialnej (muzyka,
literatura itd.).
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2.2.1. JĘZYK

Wyodrębnienie obecnych języków słowiańskich na Bałkanach należy do
najtrudniejszych kwestii językoznawczych. Istnieje tu wiele stanowisk i teorii. Jeden z
największych południowosłowiańskich lingwistów, Dubravko Škiljan, mówi:

(...)Czy chorwacki i serbski są jednym językiem, czy są to dwa różne języki? Lingwistyka
nie posiada twardych i jednolitych kryteriów, którymi można by było określić, który język
jest odrębną jednostką w korpusie języków świata. Lingwistyka w tworzeniu list języków
świata, korzysta z różnorakich kryteriów, a częściowo przyjmuje kryteria związane z
aktualną sytuacją geopolityczną, jednakże istnieją przynajmniej trzy, które uważa się za
stałe. (Škiljan, 1995, http://govori.tripod.com/dubravko_skiljan.htm) 39

Autor, w tym samym wywiadzie, wymienia trzy: 1. genetyczne, 2. typologiczne, 3.
wartościujące. Dalej czytamy:
Chociaż w tym momencie brzmi to bluźnierczo, wyjątkowo ciężko udowodnić, a według
mnie jest to niemożliwe, że opierając się na kryterium genetycznym i typologicznym
chorwacki i serbski są dwoma różnymi językami. W znaczeniu genetycznym znajdują się
na tym samym miejscu drzewa genealogicznego słowiańskich i indoeuropejskich języków,
a w znaczeniu typologicznym nie ma między nimi, od fonologicznych do syntaktycznych,
żadnych wystarczająco dużych różnic, żeby były rozpatrywane jako dwa różne języki. Na
kryterium wartościujące jest najłatwiej wpływać, i kiedy polityka językowa chce
rozdzielić dwa języki, najczęściej wybiera właśnie ten obszar do swojej działalności.(…)

W podobnym tonie wypowiada się wielu naukowców z dawnej Jugosławii (podczas
wielu konferencji40), a ci, którzy najbardziej domagają się odrębności języków i ich

39Tłumaczenie

z chorwackiego - Jacek Makowski.
http://balkanistyka.org/deklaracja-o-wspolnym-jezyku-serbii-czarnogory-chorwacji-i-bosni-ihercegowiny/; http://jezicinacionalizmi.com/deklaracija/; do tej pory tę deklarację, powstałą pod koniec marca
2017 r., podpisało prawie 9000 osób, głównie naukowców z zakresu języka, ale też i działaczy artystycznych,
np. kierowników teatrów, reżyserów, aktorów, którzy na co dzień „działają na języku”, por..
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1XVGV5Z306SeDFzpdpUHhfeKvoAFdaakS48LqXfGozA/pubhtml. Matija Bećković, znany serbsko-czarnogórski pisarz wypowiada się o języku
czarnogórskim tak: „jest to w Serbii jedyny obcy język, którym rozmawia się i wykłada go po serbsku”, zob.
http://glaszapadnesrbije.rs/595545/beckovic-crnogorski-je-jedini-strani-jezik-koji-se-govori-i-predaje-nasrpskom/; warto też zapoznać się z debatą na temat wspólnego języka serbsko–chorwacko–bośniackoczarnogórskiego w programie Globalno sa Borisom Malagurskim, Jedan jezik, zob,
https://www.youtube.com/watch?v=DcM44MfMid8 [dostęp do wszystkich adresów z przypisu: 20.01.2019].

40Zob.
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sztucznego rozdzielania41, najczęściej działają z pobudek politycznych, czy „ekonomicznych”
(często „przekonując” do współpracy lingwistów), nie widząc problemów, jakie stwarzają
wśród użytkowników języka, zarówno w krajach byłej Jugosławii, jak i wewnątrz
dzisiejszych suwerennych państw42. Podobny sąd głosił Amerykański Techniczny komitet
ISO 639-2:

(...)Jak podają media z Podgoricy, czarnogórska Biblioteka Narodowa Đurđe Crnojević
(z pomocą ambasady Czarnogóry w Waszyngtonie - JM) już dziewięć lat naciska na
utworzenie międzynarodowego kodu dla języka czarnogórskiego, lecz Międzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna ISO 639-2 (International Organization for Standarization JM), nie zgadza się na takie rozwiązanie. Oświadcza (w mailu od członkini Rebeki S.
Gunter), że władze Czarnogóry nie mogą uczynić nic więcej, żeby przekonać ów Komitet,
że język czarnogórski nie jest wariantem języka serbskiego, którym mówi się w
Czarnogórze, lecz posiada swoją lingwistyczną osobowość i odrębny rozwój historyczny.
Zaproponowano również zastosowanie kodu srp-ME, jeśliby nie przyszły dodatkowe
informacje, mogące pomóc w zrozumieniu znacznych różnic lingwistycznych między
dwoma językami. Poszczególne kody przydziela się na podstawie lingwistycznych, a nie
politycznych lub geograficznych różnic - oświadczyła R. S. Gunter, a przekazał do
wiadomości portal z Podgoricy In4S.(...)43

Nacisk Czarnogórców jednak opłacił się, ponieważ w grudniu 2017 r., język
czarnogórski otrzymał własny kod w systemie ISO 639 - CNR44. Niektórzy naukowcy bronią
jednak stanowiska o odrębności, nie tylko historycznej, ale i lingwistycznej języków
bośniackiego, chorwackiego, czarnogórskiego i serbskiego45. Warto też zajrzeć do artykułu
Marii Cichońskiej, dotyczącego sytuacji językowej po rozpadzie SFRJ46 (Cichońska, 1994,
43-54).
41Interesująco

pisze o tym D. Škiljan, Jezična politika, Zagreb 1988, który szeroko wyjaśnia problem polityki
językowej i jej mechanizmów, jako jeden z pierwszych naukowców w świecie słowiańskim.
42Wiadomość z 14.10.2016, zob. http://www.6yka.com/novost/115196/lingvisti-tvrde-da-su-bosanski-srpskihrvatski-i-crnogorski-isti-jezik ; problem w codziennym życiu Czarnogórców, jaki stwarza powstanie szkolnego
standardu języka czarnogórskiego, zob. Rasprava o meternjem jeziku u Crnoj Gori
https://www.youtube.com/watch?v=lc-_tsNdwRE [dostęp do wszystkich adresów z przypisu: 20.01.2019].
43Wiadomość z 10.07.2017 r., zob. https://www.blic.rs/vesti/svet/americki-hladan-tus-za-podgoricu-crnogorskijezik-ne-postoji-to-je-srpski/66xvssw; por. https://www.blic.rs/vesti/drustvo/diplomate-sad-srpski-hrvatskibosnjacki-i-crnogorski-su-jedan-jezik/crgxl6d [dostęp do wszystkich adresów z przypisu: 20.01.2019],
tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski.
44Zob. http://rs.n1info.com/a348827/Svet/Region/Crnogorski-jezik-medjunarodno-priznat-dobio-kod.html.
45Są to np. Vojislav Nikčević, który z języka polskiego przejął grafemy „ś” i „ź” (zob. np. V. P. Nikčević,
Gramatika crnogorskog jezika, Podgorica 2001), czy Agnieszka Spagińska-Pruszak.
46Cichońska Maria, Języki Słowian Południowych wobec rozpadu SFRJ (Czy Słowiańszczyźnie przybywa
języków?), w: Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, pod red. Michała Blicharskiego i Henryka
Fontańskiego, t. 1, Katowice 1994, s. 43-54.
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Głównym językiem Republiki Czarnogóry jest język czarnogórski, nazywany
wariantem centralnego języka południowosłowiańskiego (dialekt sztokawski, jekawica, np.
srb. reka, to czarnogórska rijeka), który dla uproszczenia nazwijmy serbsko-chorwackim.
Jedną z form, które szeroko przyjęły się w języku mówionym, czy wśród artystów, jest
skracanie czasowników w formie przeszłej, np. srb. rekao na reko’, srb. došao na doša‘47.
Charakterystyczną cechą takiego języka czarnogórskiego, są trzy inne fonemy odróżniające
go od dialektów używanych w BiH, Chorwacji, Serbii, tzn. ź, ś, dz (wymowa tożsama z
polskim), ale korzysta się z nich tylko w nielicznych wyrazach (np. śutra - srb. i hr. sutra,
śekira - srb. sekira, hr. sjekira). Wynika to z miejscowej hiperjekawizacji, czyli „nadużycia”
głoski „j” (np. zamiast dawnego i dialektalnego nesmo (dziś srb. literackie nismo oparte na
ikawizmie) - nijesmo, owe śutra powstało z wymowy sjutra48). Co ciekawe wymowa tych
fonemów i wyrazy pochodzą z niektórych tylko regionów, np. Sandżaku (dawnej Raszki) i
wcześniej były dialektalnie tym, czym jest np. „śledzikowanie” u Polaków z okolic
Białegostoku, którzy rozmawiają przecież po polsku, mimo tych drobnych różnic w wymowie
i akcentowaniu. Nadmienić trzeba, że w obrębie
samej Czarnogóry z większością czarnogórską (wg
spisu ludności), istnieją duże różnice w sposobie
komunikacji, m.in. większe są różnice między
językiem używanym np. w Njeguši i Barze, niż
między tym oficjalnym w głównych programach
informacyjnych z Czarnogóry i Serbii. Tak samo
Gruzini mieszkający w małym górskim kraju, mają
większe różnice dialektalne (kartulski, megrelski,
oswański), niż między serbskim i czarnogórskim

Ilustracja 6: Napis w języku serbskim,
chorwackim i bośniackim, źródło:
balkanistyka.org

wariantem (tak że Gruzini prawie się nie rozumieją), lecz mówią, że używają wszyscy
gruzińskiego (kartulskiego), a uczą się standardu ogólnego w szkole49. Nadmienić trzeba
jednak, że skracanie czasowników, jak i specyficzna wymowa niektórych wyrazów, nie jest
raczej używana w komunikacji publicznej, a głównie w prywatnej. Kolejnym interesującym
faktem jest też poczucie tożsamości językowej. Zapoznając się z mapami na końcu pracy,
łatwo zauważyć, że w niektórych regionach, gdzie ludzie określili się Czarnogórcami, podali
47Zob.

https://gimnazijadg.files.wordpress.com/2012/03/pravopis-crnogorskoga-jezika.pdf [dostęp: 20.01.2019].
sjutra/śutra można usłyszeć w wypowiedzi np. starszej Pani z Cetinje, Ljubicy Radonjić w
dokumencie Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, w 18:07, zob.
https://www.youtube.com/watch?v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019 ].
49Zob. Co to za język ten gruziński ?!, https://www.youtube.com/watch?v=CTJSW3BvXQk [dostęp:
20.01.2019].
48Charakterystyczne
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za swój ojczysty język serbski (np. Primorje), zaś w regionach, gdzie zamieszkuje boszniacka,
bądź muzułmańska mniejszość, podawano jako język ojczysty czarnogórski.
Moje osobiste doświadczenie jest takie, że ucząc się języka serbskiego, nie mam
najmniejszych problemów w rozumieniu tekstów i mowy na podobnym poziomie
(historycznych i współczesnych ze źródeł chorwackich, bośniackich i czarnogórskich, a z tych
ostatnich korzystałem najczęściej pisząc ową pracę). Na zakończenie tego problematycznego
tematu załączam cytat z komentarza pod informacją medialną, dotyczącą wspólnego języka
bośniacko-serbsko-chorwacko-czarnogórskiego:

Pracuję jako tłumacz i lektor. Oto jedna ciekawa anegdota, która mi się niedawno
przytrafiła: Wzywają mnie z jednej instytucji w Sarajewie, żebym przeredagowała im
jakieś ogłoszenie dla Rady Ministrów. Mówią, że potrzebują wersji w bośniackim,
serbskim i chorwackim. I ja wtedy pytam ich, w jakim języku jest ten dokument, który
macie teraz - a ci ludzie zdezorientowani wpatrują się i mówią: „PO NASZEMU!?” Cóż
powiedzieć… :) 50

2.2.2. RELIGIA

Religie występujące w Czarnogórze wg spisu z 2011 r. to: prawosławie (72,1% - dwie
cerkwie, Czarnogórski oraz Serbski Kościół Prawosławny), islam (19,1%, głównie sunnici),
katolicy (3,4 %), inni (1,5%), zaś ateiści i ci, którzy nie podali wiary stanowią 3,8%
społeczeństwa.
Religią, jaką zastali na tych terenach Słowianie, było oczywiście chrześcijaństwo,
które stosunkowo szybko przyjęli. Mieszały się tu wpływy biskupa Rzymu (papieża) i
biskupa Konstantynopolu (patriarchy). Już w 886 r. na terenie Budvy znajdowało się
biskupstwo. Po schizmie wschodniej, władcy Duklji (później Zety), opowiedzieli się po
stronie papieża i zostali katolikami. Książę Mihajlo z rąk papieża przyjął koronę, a jego syn
Konstantyn Bodin w 1089 r. otrzymał od papieża zezwolenie na arcybiskupstwo w Barze,
obejmujące tereny Zety (Змајевић, 1996, 248). Następny okres Nemanjiciów
charakteryzował się wzmacnianiem Cerkwi Prawosławnej, lecz Stefan Nemanja i Stefan I
50Komentarz

użytkownika Selma opublikowany 24.10.2016, zob. http://www.6yka.com/novost/115196/lingvistitvrde-da-su-bosanski-srpski-hrvatski-i-crnogorski-isti-jezik [dostęp: 20.01.2019], tłumaczenie z serbskiego Jacek Makowski.
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Prvovenčani (Koronowany) byli katolikami51,
zaś drugi otrzymał koronę z rąk papieża52. Od
końca rządów Stefana I Koronowanego,
cerkiew zdobywa coraz większe wpływy, lecz
kolejne dynastie Balšiciów i Crnojeviciów
były raczej katolickie (Melton, Baumann,
2010, 1940-1943). Ivan Crnojević (jego matką
była katoliczka Mara Kastriota, siostra
Jerzego, późniejszego Skanderbega, zaś jego
pierwszą żoną była Gojislava z albańskiej

Ilustracja 7: Elementem wiary prawosławnej jest
kult ikon, źródło: www.panacomp.net

dynastii Arianiti) był pierwszym, który połączył swoją władzę i zwierzchnictwo nad
metropolią zetską53. Ostatnim władcą niepodległej Zety był Đurađ V, który (już jako starzec)
zostawił w 1516 r. władzę nad swoim krajem władyce Germanowi, zaś sam wyjechawszy pod
koniec XV w. do miasta swojej żony, Wenecji, pozostał tam do śmierci54.
Oprócz języka, istotnym problemem jest też to, czy prawosławni należą do
autokefalicznej cerkwi czarnogórskiej, czy serbskiej. Czarnogórski Kościół Prawosławny
(dalej CKP) powołany do życia w 1993 r., do dziś nie jest uważany za autokefaliczny przez
żaden z kanonicznych kościołów prawosławnych, a przez Serbski Kościół Prawosławny

51Stefan

Nemanja, urodzony w Podgoricy, ochrzczony w obrządku i kościele katolickim, który dominował wtedy
na tych terenach. Pod koniec życia zrezygnował z tronu i jako mnich Symeon dokonał żywota w ortodoksyjnym
monastyrze Athos, w dzisiejszej Grecji. Dziś święty serbskiego kościoła prawosławnego. Stefan I Koronowany
musiał zaś (głównie w pierwszych latach rządów) współpracować z papieżem, ponieważ był to okres wielkiej
potęgi papiestwa (splądrowanie Konstantynopola w 1204 r., utworzenie Królestwa Łacińskiego, wyprawy
krzyżowe), a katolicy wciąż stanowili znaczny odsetek ludności jego państwa, szczególnie na wybrzeżu. Por.
Стефан Првовеншани, Сабрани списи, Живот Светог Симеона, dostępny online :
http://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/stefan-sabrana/stefan-sabrana_03_c.html [dostęp: 20.01.2019];
https://www.telegraf.rs/vesti/1336304-da-li-znate-da-je-stefan-nemanja-bio-katolik-evo-i-zasto-foto [dostęp:
20.01.2019]; Jan Leśny, Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów (połowa XI- koniec XII wieku),
Wrocław 1989, s. 115-227.
52Aby dokonać aktu koronacji, wysłano z Rzymu w 1219 r. specjalnego legata papieskiego, co wywołało
poruszenie w budującym się (również za pośrednictwem brata króla Stefana, Rastka (św. Sawy)) serbskim
kościele prawosławnym.
53W czasie wymienionych średniowiecznych władców nad terenami Bizancjum (z którym walczyli np.
Nemanjiciowie) władała Turcja, zaś oni sprzymierzyli się z Wenecją i pozostawali w kręgu kultury łacińskiej
(Ivan Crnjojević był określany mianem łacińskim dominus). Mimo przynależności Crnojeviciów do kościoła
katolickiego, poczuwali się oni do zwierzchnictwa nad całym narodem, np. Ivan Crnojević pisał, że prosi
jedynego Boga o opiekę nad jego narodem, niezależnie w jakim języku jest sławiony (chodzi tu o łacinę bądź
język SCS, czyli staro-cerkiewno-słowiański), i o jego przetrwanie, ażeby działał na jego podobieństwo, broniąc
swojego imienia i tożsamości, zob. TV Crne Gore: Gospodar Ivan Crnojević, https://www.youtube.com/watch?
v=Fg4eAV4VnSc [dostęp: 20.01.2019].
54Niektóre źródła mówią jednak, że wrócił do Zety i wzniecił powstanie lub oddał władzę sułtanowi, za co został
zesłany (otrzymał posiadłość w Anatolii), por. Петар Први, s. 346-347; A. Bulonj, op. cit., s. 57; Plavšić, Lazar,
Srpske štamparije: od kraja XV do sredine XIX veka, Beograd 1959; Martinović, Dušan J., Portreti: biobibliografski pregled. Centralna narodna biblioteka SR Crne Gore „Đurđe Crnojević", Cetinje 1983.
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(dalej SPC) oceniany jako heretycki55. Cerkiew w Czarnogórze, powstała na początku XIII
w., jako SPC z autokefalią metropolii. Przez długi czas podlegała patriarchatowi w Peći (dziś
w granicach Kosowa56), jednak po jego zlikwidowaniu przez Turków w 1766 r., kościoły
które mu podlegały miały radzić sobie samodzielnie. Tak było do 1918 r., kiedy jurysdykcję
nad tymi terenami przejęła kanoniczna cerkiew serbska z siedzibą w Belgradzie, co wywołało
niemałe zamieszanie wśród wiernych. Cerkiew na terenie Czarnogóry posiadała
kilkuwiekową samodzielność, zarówno w osobach władyków, jak i później w wolnej
Czarnogórze vladarów. Przez wieki czuli jedność z kościołem serbskim i Serbami, lecz stan
odrębności państwowej i polityka różniąca przywódców dwóch państw, doprowadziły do
konfliktów57. Mniejszy procent chrześcijan stanowią katolicy, którymi są głównie Chorwaci
w Boce Kotorskiej, jak i Albańczycy na terenach wokół Jez. Szkoderskiego.
Oprócz chrześcijańskiej większości żyją tu również muzułmanie, określający się w
spisach ludności jako Boszniacy lub Muzułmanie58, oraz Albańczycy. Z programów
dokumentalnych dowiedzieć się można, że jeszcze w połowie XX w., wyznawcy zarówno
chrześcijaństwa, jak i islamu żyli obok siebie i nie widzieli w codziennym postępowaniu,
ubiorze, czy zachowaniu znacznej odrębności59. Nie ma też różnicy na językowym poziomie,
oprócz dodawania przez wyznawców islamu wyrażeń religijnych lub związanych z religią,
zaczerpniętych z języka arabskiego, bądź tureckiego. Ciemnymi kartami w historii
Czarnogóry są walki np. władyki Danila I z poturczeńcami, opisane w Górskim Wieńcu60.
Trzeba zaznaczyć, że w tym czasie przyjęcie wiary islamskiej nazywano poturczeniem się
55M.

in. z powodu procesu przyjmowania w poczet świętych również tych z Kościoła Rzymskokatolickiego, zob.
D. Gil, Współczesne oblicza raskołu i herezji w perspektywie kulturowych relacji serbsko-czarnogórskich, w:
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 9 (2014), z. 1, s. 77–84.
56Obszar terytorialny o niejednoznacznym statusie prawnym.
57Na temat sporów między SKP a CKP zob. szerzej: http://www.mitropolija.com/istorijat/;
http://antenam.net/index.php/istorija/item/20008-o-crkvi-pravoslavnih-crnogoraca-neki-primjeri-iz-starijihenciklopedija-8; https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dve-pravoslavne-crkve-u-crnoj-gori-odvojeno-nalagalebadnjake/p45cw9r; https://www.blic.rs/vesti/drustvo/crnogorska-vlast-nas-ponizava-srpska-pravoslavna-crkvadobila-manje-novca-nego-cpc-i/hk9xw4x; https://www.blic.rs/vesti/drustvo/crnogorska-crkva-trazi-imovinu-spcu-crnoj-gori/28z341h ; https://en.wikipedia.org/wiki/Montenegrin_Orthodox_Church; Dorota Gil, Kryzys
tożsamości: Serbska Cerkiew Prawosławna wobec przemian polityczno - społecznych po 5 października 2000
roku (w:) W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach
postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s. 278-284; Dorota Gil,
Religija kao kod identiteta – savremene kulturne i književne naracije o verskoj identifikaciji Crnogoraca (w:)
Njegoševi Dani IV. Zbornik radova Medjunarodni Naučni skup /Kotor 31.08 - 3.09.2011/, Niksić 2013, s. 91102; http://www.montenegrina.net/pages/pages1/religija/svi_crnogorski_sveci.htm [dostęp do wszystkich
adresów w przypisie: 20.01.2019].
58Nie mogą inaczej wyrazić swojej odrębności, wiedząc, że wywodzą się z Czarnogóry i nie mają innej ojczyzny,
jak np. Turcy, czy Albańczycy, zob. http://www.montenegro.org.au/cgmuslimani.html [dostęp: 20.01.2019].
59Zob. Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, https://www.youtube.com/watch?
v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
60Gdyby Czarnogórcy nie podjęli tej kwestii na drodze walki i rugowania muzułmanów, mogliby stracić
tożsamość narodową. Mimo wszystko, walka o swoją wiarę, naród, państwo, nawet poprzez krwawe porachunki,
szczególnie w tamtych czasach, nie mogą być oceniane dzisiejszymi standardami.
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(staniem się Turkiem), co sytuowało osoby przyjmujące islam w opozycji do tradycji, wiary i
narodu czarnogórskiego.
Przykładem, który dobrze pokazuje religijną sytuację w Czarnogórze na przestrzeni
wieków, jest ród Crnojeviciów. Stanko, młodszy brat Đurađa, skłócony z ojcem i rodziną, w
1485 r. przeszedł na islam, aby być władcą Zety z ramienia Turcji, jako Skenderbeg
Crnojević. Ta linia rodziny Crnojeviciów przetrwała do dziś, w osobie ekonomisty serbskiego
Mahmuda Bušatliji, który znając bogatą historię swojej rodziny, w 2014 r. przeszedł w Cipuri
(Cetinje) na chrześcijaństwo i przyjął symbolicznie imię Stanka Crnojevicia - tym samym
przywracając rodzinę chrześcijaństwu61.

2.2.3. NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA, OBYCZAJE, TRADYCJE

Sposób życia w jakim żyli i żyją ludzie jest regulowany w największym stopniu przez
język, religię oraz tradycję. Tradycja to według Słownika Języka Polskiego:

Zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na
pokolenie, występujące przez jakiś czas i utrwalające się potem zwyczajowo; także:
przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom i kultywowanie ich.
(Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, 2004, 935)

Jako część kultury, czyli tradycję, można rozpatrywać właśnie język lub religię. Do II
wojny światowej Czarnogórcy byli bardzo przesądnym narodem, a większość zachowań
regulowana była religią i obyczajami.
Zacznijmy jednak od początku, czyli od poczęcia. Gdy kobieta była w ciąży, musiała
unikać cmentarzy, rozdroży, różnego typu jedzenia, aby nie zaatakowały ją złe duchy, a
niektóre potrawy nie spowodowały negatywnych cech u dziecka. Wiemy, że najbardziej
oczekiwaną płcią był chłopiec, i gdy się on urodził, cały dom był radosny, a dla ogłoszenia o
kolejnej pušce w rodzinie, strzelano z pistoletów. Często też brano po kilku dniach noworodka
na klepisko i podnosząc go ogłaszano, że „temu i temu” narodził się syn. Inaczej było w
61Jak

mówił w wywiadzie, jego żona i dzieci są chrześcijanami, a w jego rodzinie przekazywano dzieciom
wiedzę o pochodzeniu i odczuwano związek z wiarą „przodków” (np. nie zabraniano jeść wieprzowiny,
pamiętano o rodzinnej slavie), por. http://www.blic.rs/vesti/drustvo/mahmud-busatlija-postao-stankocrnojevic/qjrvcvv , wywiady z Mahmudem Bustaliją, zob. U ZIZI - GOST MAHMUD BUSATLIJA ILI STANKO
CRNOJEVIC, https://www.youtube.com/watch?v=h8w3hmW4C9U; ОГЛЕДАЛО СТАНКО ЦРНОЈЕВИЋ
БУШАТЛИЈА, https://www.youtube.com/watch?v=kHZjiY1IPQg. Niektórzy nie zaprzeczają, że może on być
potomkiem Crnojeviciów, zaznaczając, że obecnie nie jest to do potwierdzenia, zob.
http://portalanalitika.me/clanak/140302/kako-su-busatlije-postali-crnojevici [dostęp do wszystkich adresów w
przypisie: 20.01.2019].
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przypadku dziewczynki, cieszono się, ale mniej - mówiono tuđa sreća, ponieważ
dziewczynka nie przedłużała rodu62. Z powodu braku syna smutniejsi byli ojcowie, lecz matki
cieszyły się na przyjście córki, bo wiedziały, że będą miały pomoc w domu. Aby złe moce nie
imały się dziecka, niezależnie od płci, stosowano różne zabiegi, np. przebierano je w ubrania
drugiej płci (aby zmylić złe duchy), trzeba było je trzymać w domu 40 dni po porodzie, tyle
też trwała nieczystość kobiety (nie mogła wykonywać niektórych prac). Co ciekawe, taki
okres „nieczystości” poporodowej występował np. w starożytnym Izraelu. Gorzej było w
domach bez potomstwa. Gdy nie było męskiego potomka, mówiono, że to božje prokletstvo
(nie tylko brak wojowników, ale zanik rodu, brak dziedzica itd.), lecz zdarzały się też
małżeństwa bezdzietne. W obu wypadkach często albo adoptowano dzieci (np. syna ok. 15
lat, najczęściej sieroty), a czasem nawet małżeństwo szło do innego rodu, aby konkretna
kobieta urodziła za konkretną żonę i tak mężczyzna mógł w określonych przypadkach żyć w
praktycznym wielożeństwie. Takie zachowanie nie jest odosobnione, było rozpowszechnione
np. na starożytnym Bliskim Wschodzie - tak urodziła dla patriarchy Jakuba Rachela i Lea za
pośrednictwem swoich niewolnic - Bilhy i Zilpy (Rdz 29, 31-30, 24).
Imię jest jedną z ważniejszych rzeczy, jakie wiążą się z osobowością dziecka. Kiedyś
imię miało większą moc, oznaczało cechy człowieka, jego przeznaczenie i określało daną
osobę - znać imię znaczyło znać człowieka. Od czasów chrześcijańskich imię nadawano
podczas chrztu, który był jednym z ważniejszych świąt w życiu każdego chrześcijanina.
Wówczas człowiek stawał się pełnoprawnym członkiem społeczności i pełnoprawnym
chrześcijaninem, który ma już obrońcę przed złymi duchami - Chrystusa. Najczęściej imię
nadawano po dziadku, wujku, a czasem po sławionym w tym dniu świętym. Zdarzało się, że
nadawano imię ochronne, apotropeiczne, np. Vuk (Wilk), czy Gvozden (Żelazny), Ognjen
(Ognisty), Žarko (Żarzący/Błyszczący) itp. Chrzest przeprowadzano od 15 dni po narodzeniu
aż do roku. Chrzczono w cerkwi, lub w domu (w przypadku choroby dziecka, czy wielkiej
odległości od świątyni), a ceremonia musiała być przeprowadzona obowiązkowo rankiem.
Ważną osobą nie tylko w ceremonii chrzcielnej, ale i całym późniejszym życiu był kum
(ojciec chrzestny lub drużba na ślubie; często kum od chrztu był kumem na ślubie), który
musiał przynieść świecę i płótno dla dziecka (Спасојевић, 1999, 45-52). Gdy w rodzinie nie
było kandydata na kuma lub nie było rodziny, kobieta szła na skrzyżowanie i brała za kuma
pierwszego napotkanego mężczyznę. Warto wspomnieć, że jeśli ktoś swojemu kumowi zrobił
coś złego, wierzono, że spotkają go złe rzeczy. W muzułmańskich rodzinach imię nadawano
podczas ustalonej ceremonii, duchowny lub ojciec domu podnosił dziecko i trzy razy wołał je
62Zob.

TV Crne Gore: Tradicija Crne Gore - Potomstvo, https://www.youtube.com/watch?v=_UNYz8kkgPI
[dostęp: 20.01.2019].
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nadanym imieniem.
Ślub (vjenčanje) był oczywiście aranżowany przez rodziców lub dziadków, którzy
dobierali małżonków; często pierwszy raz nowożeńcy widzieli się w dniu ślubu (Rękas,
2010,75-89). Nowożeńców dobierano na podstawie pozycji rodziny, wiary, plemienia z
którego pochodzą, zwracano uwagę, czy w rodzinie rodzą się zdrowe dzieci, zaś od XIX w.
wszystko zaczynało się zmieniać - zabroniono aranżowanych ślubów bez pytania młodych:
rozmawiano z nimi, aranżowano spotkania w kafanach w obecności swatów63.
Ważną uroczystością było wesele (svadba), podczas którego zapraszano (w zależności
od majętności rodziny), jak najwięcej gości. Uroczystość odbywała się w trzech miejscach, w
cerkwi, w domu panny młodej (nevjesta) i w miejscu wesela. Po pannę młodą przychodzili
mężczyźni (pan młody, przyjaciele, rodzina), jeden z nich nosił flagę Czarnogóry lub Serbii,
często przy wtórowaniu wystrzałów z pistoletów64. Później rozpoczynała się zabawa,
najpierw zasiadali mężczyźni, później przychodziły kobiety. Pieczono na rożnie całe
zwierzęta (najczęściej jagnię), i obficie pito wino i rakiję. Podczas picia wznoszono liczne
toasty za zdrowie i pomyślność młodych.
Kolejnym ważnym obrzędem jest pogrzeb, czyli sahrana (Спасојевић, 1999, 209221). Po śmierci danej osoby, w jej domu zbierali się bliscy z rodziny i przyjaciele, aby
wesprzeć psychicznie bliskich zmarłego, często dobrowolnie ofiarują pomoc fizyczną lub
pieniądze. Zmarłego myto (wierzono, że ta martwa woda ma właściwości zabijające np.
choroby skóry), a później składano do trumny w najlepszym ubraniu. W dzień pogrzebu
zjawiała się rodzina i ludzie związani ze zmarłym, skrzynia z ciałem była wystawiona w
domu bądź kaplicy. Przy trumnie oddawano pokłon i składano kondolencje (saučešće),
najpierw najbliższej kobiecie, a później innym bliskim zmarłego. Na obrzęd pogrzebowy
przygotowywano žito (lub samą gotowaną pszenicę), dzban wina i dzban wina zmieszanego z
olejem, rakiję (niekiedy polewano nimi trumnę). Następnie odbywano opelo - czyli
modlitewne pożegnanie zmarłego i mowy jego bliskich. Składano ostatni pocałunek
zmarłemu, po czym przenoszono trumnę do grobu65. Gdy opuszczono trumnę, uczestnicy
sypali garść ziemi mówiąc laka mu zemlja (niech mu ziemia lekką będzie). Po obrzędach
zapraszano uczestników pogrzebu na stypę (karmina), w której uczestniczyli najczęściej
63Zob. TV Crne Gore: Tradicija Crne Gore - Potomstvo, https://www.youtube.com/watch?v=_UNYz8kkgPI - do
6:10 [dostęp: 20.01.2019].
64O weselu, ślubie i przygotowaniach do nich zob. Tradicija koja nestaje – Svadba, prosidba i brak kod
crnogoraca (RTCG) ..1/3 https://www.youtube.com/watch?v=pl59p7T14MI, por. Pivska Svadba - Dokumentarni
film RTCG-a [tradicija i običaji kod Crnogoraca] ..dio 1/6 https://www.youtube.com/watch?v=urpz7vQ1Cgg
[dostęp: 20.01.2019].
65Zob. http://www.umrli.me/pravoslavna-vjeroispovijest [dostęp: 20.01.2019].
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najbliżsi oraz kumowie66. Po pogrzebie noszono żałobę przed 40 dni, pół roku lub rok. W tym
czasie ubierano się na czarno oraz powstrzymywano od zabaw i śpiewów. Nie miało to jednak
wpływu na slavę, która musiała być przeprowadzona normalnym zwyczajem.
W katolicyzmie obrzędy są nieco inne, np. w liturgii msza za duszę zmarłego odbywa
się 8 dni lub rok po śmierci, zaś u prawosławnych były to modlitwy nad grobem zmarłego po
zakończeniu żałoby (Спасојевић, 1999, 209-221).
Muzułmańskie obrzędy miały swoją odrębność, jak modlitwy dženaza namaza, czy
długość trwania żałoby - dla ogółu 3 dni, dla małżonka lub małżonki 4 miesiące i 10 dni, a
kondolencje składano głównie po turecku słowami Bašun sag olsun (Żeby Twoja głowa była
zdrowa)67.
Slava (inne nazwy: krsna slava, krsno ime, svetac, služba, blagdan) jest jednym z
najważniejszych świąt wśród prawosławnych na terenie Serbii, Czarnogóry, Bośni i
Hercegowiny, a nawet wśród niektórych prawosławnych w Albanii68. Jest ono świętem
zarówno religijnym, jak i ludowym oraz społecznym. Często slavę utożsamia się z typowym
serbskim i czarnogórskim świętem. Jest ona bardzo zróżnicowana (jak widać po wielości
nazw) w zależności od regionu. Podczas slavy zbiera się cała rodzina aby święcić dzień
świętego opiekuna - obrońcy rodziny (zaštitnika). Zwyczaj ten prawdopodobnie pochodzi z
przedchrześcijańskich czasów, kiedy obchodzono święto najważniejszego boga i przodka,
który miał z zaświatów chronić dom potomków. Slava może być porodična (rodzinna) lub dla
całej miejscowości (seoska - wiejska). Najważniejszymi atrybutami w uroczystości są:
drewniany krzyż i ikona świętego, krsni kolač (chleb poświęcony wcześniej w cerkwi, polany
winem), krsna sveća (świeca), koljivo/žito
(gotowane ziarna pszenicy ze zmielonymi
orzechami i cukrem), kadzidło, olej, wino.
Uczta musi być przy współudziale wina i
rakiji, a najważniejsze czynności to dzielenie
kolača przez glavara (gospodarza) i toast
oraz wznoszenie zdrowia za Boga i świętego
rodziny, np.: „niech się napije i niech wypije
złoty puchar wina, niech wspomni Boga

Ilustracja 8: Święcenie kolača podczas slavy, źródło:
arhiva.svetigora.com

prawdziwego, Boga miłościwego i świętego Jerzego” (Чајкановић, Ђурић, 1994, 476).
66Речник

српскохрватског књижевног и народног језика, Књига X, колити кукушиц, Институт за
српскохрватски језик, Београд 1978, hasło „кармина“, s. 617.
67Zob. http://www.umrli.me/islamska-vjeroispovijest [dostęp: 20.01.2019].
68Zob. Kvadratura kruga: Kako su Srbi postali Albanci, https://www.youtube.com/watch?v=ANx0j1jJ1Ik
[dostęp: 20.01.2019].
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Seoska slava (zavetina, litija) była świętem całej wsi bądź miasta. Już w starożytności
były znane miasta, które miały szczególnego obrońcę, np. bogini Atena broniła miasta Ateny.
W Czarnogórze, Hercegowinie, Bośni i Serbii polegała ona na tym, że w dzień patrona
miejscowości, z rana społeczność udawała się na modlitwę do cerkwi lub przed zapis (drzewo
pełniące rolę kaplicy, z wyciętym krzyżem, uważane za święte, najczęściej dąb). Tam
duchowny bądź najstarszy członek społeczności zapalał świece i okadzał wszystkich
uczestników. Następnie wkładano do dziupli w drzewie olej i kadzidło, a reszta modliła się o
dobre plony, zdrowie swoje i domowych zwierząt, brak suszy, powodzi itd. Następnie
udawano się na wspólną ucztę, na której musiał być obowiązkowo podzielony kolač i
wnoszone za pomyślność wszystkich toasty. Przed ucztą przechodziła też procesja z krzyżem,
lecz brali w niej udział głównie męscy przedstawiciele rodzin. Podczas slavy przyjmowano
również przybyłych gości, podróżnych, przedstawicieli okolicznych wsi. Dzięki temu świętu,
mieszkańcy mogli zawiązać między sobą lepsze więzi, poznawali się młodzi, co często
doprowadzało do małżeństwa, nawiązywano kontakty „biznesowe”, obowiązkowo tańczono
również kolo.
Niezależnie od rodzaju slavy, najbardziej rozpowszechnionymi patronami byli: Sveti
Nikola, Sveta Petka, Sveti Jovan, Mitar, Aranđeo, Đurđe. Jak już wspomniałem, zwyczaje
wokół slavy bardzo różnią się w zależności od regionu, a w Czarnogórze różnica polegała na
tym, że świętowano ją stosunkowo długo: zaczynano 3 dni przed dniem świętego i 3 dni po
nim ją kończono. Dziś slavę obchodzi się ok. 2 dni.
Narodzenie Pańskie, czyli Božić, również posiadało swoje charakterystyczne,
regionalne cechy. Wśród narodów południowosłowiańskich cechą tą były zwyczaje wigilijne,
a wieczerza odbywająca się tam tego dnia, nazywa się badnje veče. Święto było też
oczywiście poprzedzone postem adwentowym. W tym dniu, nad ranem, gospodarz wychodził
do lasu po pień lub gałęzie, najczęściej dębowe, i przynosił je do domu, uprzednio w miejscu
ich zerwania zostawiając np. kawałek chleba. Po przyniesieniu badnjaka do domu, rozdawał
mężczyznom gałązki w kolejności starszeństwa. W domu rozrzucano później słomę, na
pamiątkę szopki betlejemskiej. Wieczorem przygotowywano dania wigilijne (najczęściej
bezmięsne, bardzo zróżnicowane regionalnie) i przed kolacją palono gałązki przed cerkwią
lub przed domem, jeśli znajdowała się ona daleko. Później zasiadano do stołu, przy którym
musiało być też wino i rakija. Zwyczaj palenia badnjaka może wywodzić się z pogańskich
zwyczajów palenia ogniska na najdłuższą noc w roku, aby odegnać duchy śmierci i świata
podziemnego lub aby ogrzać dusze zmarłych przodków. W kolejne dni świąt odwiedzano się
nawzajem, dzielono jedzeniem, dawano prezenty typu skarpety, czy kożuchy. Najważniejsze
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było przyjść do najbliższych oraz kumów. Zawołaniem, którym witano się z każdą mijaną
osobą i podczas wejścia do innych domów było: „Mir božji, Hristos se rodi!” (Pokój Boży,
Chrystus się rodzi!), a odpowiedź na nie to: „Vaistinu se rodi” (Zaprawdę się rodzi!)69.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym świętem religijnym chrześcijan.
Poprzedzone 40 dniowym postem, rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a przez kolejny
tydzień wykonuje się różnorakie czynności, np. maluje jaja (Wielki Piątek/Sobota).
Malowanie jaj i ich funkcja jest bardzo stara, symbolizują one narodzenie nowego życia i są
symbolem życia w różnych kulturach w ogóle. Pierwsze jajo malowano na czerwono i
zostawiano na cały rok - pełniło rolę magiczną (čuvarkuća, krstaš, pazikuća - np. uważano, że
woda do której je włożono miała właściwości lecznicze)70. W plemieniu Kuči malowano jaja
również na czarno i zanoszono na groby zmarłych. Pofarbowane lub ozdobione jaja
zanoszono też do muzułmańskich sąsiadów lub zarządców ziem, co sprzyjało dobrym
więziom między religiami. W tym czasie mówi się: „Hristos Vaskrese/Vaskrse” (Chrystus
Zmartwychwstał), na co odpowiedź brzmi: „Zaistinu/Vaistinu Vaskrese/Vaskrse” (Zaprawdę
zmartwychwstał).
Warto wspomnieć też o zwyczaju krvnej osvety, czyli krwawej zemsty. Polegała ona
na tym, że gdy popełniono morderstwo na jakimś członku plemienia, należało zabić osobę
(najczęściej mężczyznę) z plemienia, czy rodziny mordercy. Oto wypowiedź osoby, która
pamięta jeszcze czasy przeprowadzania krwawej zemsty: „Krvna osveta była straszna,
zabijano tego członka rodziny winnego krwi, po którego stracie najbardziej zabolałoby serce,
nawet udawano się do Ameryki aby dokonać krwawej zemsty. Z tych powodów krvna osveta
była bardzo ciężka”71. Zabójstwo kobiety było tak samo traktowane, jak zabicie mężczyzny i
wtedy też należało dokonać krwawej zemsty. Czasem kobiety stanowiły medium i pomagały
w pojednaniu, lecz niekiedy same namawiały mężczyzn do dokonania krvnej osvety. Zwyczaj
ten Czarnogórcy przejęli od autochtonów, którzy praktykowali go od wieków (nie da się go
połączyć z chrześcijaństwem, nie istniał w innych słowiańskich narodach, np. wśród
Polaków), co potwierdza hipotezę przejęcia dawnej kultury.
Wszystkie zwyczaje i tradycje były oczywiście zróżnicowane w zależności od
regionu, szczególnie w Boce Kotorskiej, gdzie z powodu częstszych kontaktów z Zachodem i
wpływów Wenecji, przenikało wiele elementów innych kultur. Jednak zwyczaje
czarnogórskie charakteryzują społeczności patriarchalne i szanujące tradycję.
69Zob.

http://www.montenegro.org.au/bozic.html [dostęp: 20.01.2019].
Uskršni običaji i tradicija u Crnoj Gori (RTCG), https://www.youtube.com/watch?v=4b6kT4695S8
[dostęp: 20.01.2019].
71Zob. Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, https://www.youtube.com/watch?
v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
70Zob.
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Dla dopełnienia obrazu prezentuję dwie spisane legendy, które naświetlają typowo
ludowy sposób myślenia Czarnogórców. Pierwszą z nich jest historia powstania Czarnogóry,
spisana przez francuskiego lekarza, który odbył podróż po jej terenach:

(...)Kiedy Bóg stworzył Ziemię, spojrzał na swe dzieło. Gdy dostrzegł, że jej krajobraz jest
zbyt monotonny, ponieważ wtedy jej powierzchnia była gładka jak tafla jeziora,
zdecydował się, że przełamie tę monotonię, rozsypując tam i siam kilka górskich
łańcuchów. W tym celu wziął jeden wielki wór, napełnił go górami oraz skałami i
wyruszył, żeby dzielić je po świecie, proporcjonalnie do rozmiarów pojedynczych ziem.
Kiedy natrafił na przestrzeń, na której dziś znajduje się Czarnogóra, włożył rękę do
worka, z zamiarem (jak mówi legenda) wyjęcia jednej, bardzo ładnej górki, ponieważ
kraina bardzo mu się spodobała, którą by mógł obdarować ten kraj; lecz, niestety,
przetarty od dłuższego użytku wór nagle się rozpruł, a wszystkie pozostałe w nim
kamienie, góry i skały pospadały w nieładzie na jedno i to samo miejsce - oto dlaczego
jest ich teraz tyle w Czarnogórze(…). (Bulonj, 2002, 10)72

Druga, niemniej ciekawa, dotyczy powstania nazwy rodu Crnojeviciów:
(…) Gdy Serbowie ogłosili Lazara Grebljanovicia swoim królem i wielkim kniaziem
serbskim, wtedy i dwie Zety (Górna i Dolna), przyłączyły się do stronników Lazara, ale w
taki sposób, że przy władzy pozostali tam ichniejsi kniaziowie. Bals lub Baoš, trzeci
książę z rodu Balšiciów, miał za żonę córkę kniazia serbskiego Lazara, o imieniu
Despina. Ten Baoš zebrał wojsko, żeby na pomóc ruszyć teściowi swemu i władcy,
przeciw sułtanowi tureckiemu Muratowi; lecz doszedłszy do miejsca zbiórki, usłyszał
nieszczęśliwe nowiny o porażce serbskiego wojska i samego kniazia Lazara na Kosowie.
I tak zmuszony był wrócić ze łzami w oczach, przeklinąwszy Vuka Brankovicia za zdradę,
którą uczynił swemu carowi i swojej ojczyźnie. W ten oto sposób, po tak bardzo
opłakiwanym upadku serbskiego carstwa, Obie Zety (Górna i Dolna) zostają pod władzą
wspomnianego kniazia Baoša. Żona jego, rodząc syna, ponad miarę śniadego, patrzy na
niego z niezadowoleniem i mówi: „Ah! Czarnem dziecko urodziła” - i to słowo poszło do
narodu, i naród zaczął opowiadać, że się kniaziowi czarny syn urodził. Na chrzcie
otrzymał imię Stracimir, a kiedy podrósł, stał się człowiekiem gorącej krwi i chrobrego
usposobienia; ale imię „Crni (Czarny)” mu pozostało, po którym i jego syn Stefan,
nazwany został Crnojević, władca obu Zet. Tak oto właśnie jego potomkowie pod
podobnym przydomkiem trwają(…). (Владика Петар Први, 1996, 342)73
72Tłumaczenie

z serbskiego - Jacek Makowski.
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2.2.4. MUZYKA, TANIEC, LITERATURA DO KOŃCA II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Do 1945 r. w Czarnogórze dominowała
kultura ludowa. Początkiem zmian w kulturze
czarnogórskiej, było pojawienie się władz
komunistycznych, które były nieprzychylne
dotychczasowym tradycjom74, wywodzącym się
głównie z religii, a zmiany te przyspieszały
również kontakty z Zachodem. Koniec II wojny
światowej jest więc datą graniczną, po której
typowa, tradycyjna czarnogórska kultura
niematerialna coraz bardziej zanika i stąd jej
podział na dwa okresy (por. 3.3.).

Ilustracja 9: Czarnogórcy w tradycyjnych strojach
ludowych słuchający gęślarza, źródło:
www.panacomp.net

Najbardziej charakterystycznymi instrumentami w Czarnogórze była piszczałka (srb.
frula, specyficzna dla kultury pasterskiej), jak i gęśle, oraz zbliżone do siebie diple i gajde (pl.
(w zależności od regionu) dudy/koza/gajdy, grupa instrumentów aerofony stroikowe). Gęśle
miały wielkie znaczenie, również symboliczne (por. 3.3.). Musiały wisieć w każdym domu na
ścianie, a ktoś z domowników powinien umieć na nich grać lub znać kogoś, kto to potrafi (np.
zawodowych „bardów”, zwanych gęślarzami)75. Najczęściej wykonywano na nich muzykę do
pieśni o junakach, czyli bohaterach z epopei narodowych, którzy walczyli z Turkami o wiarę i
wolność. Bardzo znane było wtedy i rozpowszechnione serbskie/czarnogórskie zawołanie
bojowe, z którym wojownicy (junacy) szli w bój: Za krst časni i slobodu zlatnu!, co znaczy
„Za godny czci krzyż i wolność złotą!”76. Różnicuje się również slavię latina
(słowiańszczyzna katolicka), od slavii orthodoxa (słowiańszczyzna prawosławna) tym, że
73Tłumaczenie

z serbskiego - Jacek Makowski. W legendzie jest mowa o synu Baoša, który był członkiem
konkurencyjnego rodu Balšiciów (por. 1.1.), więc bardziej jest prawdopodobne, że historia odnosi się do Crnoje
Đuraševicia (arystokratycznego rodu władającego Górną Zetą i protoplasty rodu Crnojeviciów),
http://www.crnojevic.rs/page.aspx?id=4; Срђан Рудић, Властела Илирског грбовника: The Nobility of the
Illyric Coat of Arms. Београд 2006, s. 233.
74Zmiany były wywołane też większą mobilnością społeczeństwa, częstszymi wizytami osób z zagranicy,
komunistycznym buntem antyklerykalnym podczas II WŚ (zob. http://www.rasen.rs/2017/07/crnogorskagolgota-kako-su-komunisti-razapinjali-svestenike-bacali-u-jame/#.WogBTqjiZPZ [dostęp: 20.01.2019]), czy
zmianami w systemie kształcenia, który wcześniej był niepowszechny i mocno tradycyjny, por. Adnan Prekić,
Komunizam i obrazovanje: iskustva Crne Gore 1945-1955, w: Acta Histriae 24, 2016, 3, Koper 2016, s. 527540.
75Liczne są filmy dokumentalne o gęślach i gęślarzach oraz diplach i diplarach, np.: GUSLE Tradicija Koja
Nestaje RTCG 1991, https://www.youtube.com/watch?v=7l642R9YigQ [dostęp: 20.01.2019]; Dokumentarna
Emisija TRADICIJA CRNE GORE Narodni Instrumenti, https://www.youtube.com/watch?v=Iwd1-VGEvyw
[dostęp: 20.01.2019].
76Tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski.

40
pierwsza używała lutni, zaś druga gęśli. Ciekawym elementem kultury są też pieśni męskożeńskie tzw. nadpjevanje (czyli „nadśpiewywanie”), które jest długą następującą po sobie
wypowiedzią mężczyzn i kobiet (w dwóch grupach, lecz kwestie wypowiadane są głównie
indywidualnie). Możemy nawet pokusić się o nazwanie tego „przekrzykiwaniem”, ponieważ
przypomina to utarczkę słowną dwóch antagonistów77.
Tradycyjnym, starym tańcem, wykonywanym do dziś, przy różnych okazjach
(wesela/slavy/pogrzeb), było oro (również kolo)78. Jest to taniec zbiorowy, charakteryzujący
się łączeniem w krąg lub półokręgi i krążeniem lub wykonywaniem ruchów to w jedną, to w
drugą stronę. Są różne rodzaje kola i różne ułożenie w nim płci, mogą być też same żeńskie
lub męskie kola. Korowód prowadzi kolovođa79.
Stosunkowo inne zwyczaje zachowały się w Boce Kotorskiej, gdzie wyczuwalny jest
wpływ włoskiej kultury (zarówno w muzyce, jak i w stylu tanecznego) oraz tańce, które
przeniknęły do kultury czarnogórskiej za sprawą Albańczyków80.
W kwestii literatury należy podkreślić, że to właśnie na terenach
Czarnogóry powstała pierwsza drukarnia południowej słowiańszczyzny
(por. 1.1.) i wydano pierwsze jej księgi81. Najwcześniejszym źródłem o
tych ziemiach jest Latopis popa Dukljanina, anonimowego autora
średniowiecznego, prawdopodobnie pochodzącego z Baru (por. Wstęp).
Najważniejszymi zaś dziełami w epoce nowożytnej były listy i notatki
władyków (np. Danila I, Vasilija, Savy, Petra I). Okres XIX w.
rozpoczął się wraz z panowaniem Petra Petrovicia-Njegoša II, który
posiadając umysł otwarty na nowoczesność, potrafił zawrzeć w swoich
ponadczasowych utworach ducha Czarnogóry i żyjących tam ludzi, a
jego największe dzieło, Górski wieniec, stało się niejako Ojcze Nasz
każdego Czarnogórca, niezależnie od pozycji społecznej (jeszcze do

Ilustracja 10: Marko
Miljanov - dowódca,
polityk, kronikarz.
Czarnogórzec,
przedstawiciel plemienia
Kuči, poczuwający się
również do tożsamości
serbskiej, źródło:
wikipedia.org

poł. XX w. całości uczono się go na pamięć, mimo wielkiego odsetka
77Zob.

KUD PIVA - MUSKO ZENSKO NATPJEVAVANJE, https://www.youtube.com/watch?v=p1c7OJeuC1I
[dostęp: 20.01.2019].
78Zob. http://www.panacomp.net/crnogorska-kultura-folklor-i-muzika/; https://www.blic.rs/vesti/svet/novisimbol-podgorice-crnogorsko-oro-krasice-bulevar-svetog-petra/75j3nn6; https://ich.unesco.org/en/RL/kolotraditional-folk-dance-01270; https://en.wikipedia.org/wiki/Kolo_(dance) [dostęp do wszystkich adresów z
przypisu: 20.01.2019].
79Zob. http://aurora.ekof.bg.ac.rs/~s140714/Page4.html [dostęp: 20.01.2019].
80Np. występ zespołu Slog z miejscowości Đenovići, w którym prezentując tradycyjny taniec z Boki Kotorskiej,
zob. Igre iz Boke-Kud ''Sloga'' Djenovici, https://www.youtube.com/watch?v=5X6j9XO6IzQ;TRADICIJA CRNE
GORE-NARODNE IGRE 2 DIO-Dokumentarne Emisije, https://www.youtube.com/watch?v=B2s_ALvo73w
[dostęp: 20.01.2019].
81Zob. Зборник Матице српске за ликовне уметности, 1990, Tomy 26-28,
Матица, s. 136.
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analfabetów). W okresie XIX w. spisano też treść wielu pieśni junackich, wykonywanych
przez gęślarzy. Istotnym elementem literatury Czarnogóry jest również tzw. Ljetopis crkovni,
obejmujący teksty spisywane w monastyrach, głównie w Cetinje - są to różne notatki
duchownych dotyczące współczesnych im wydarzeń, jak i m.in. kroniki (np. Змајевић, 1996).
O Czarnogórze pisali jednak raczej obcokrajowcy (Alfred Bulonj, Jovan Cvijić, George
Byron, Teodor Tomasz Jeż-Papierkowski, 1962), lecz także miejscowi pisarze, którzy jak
Marko Miljanov z plemienia Kuči, uwiecznili kulturę i sposób życia współczesnych sobie
miejsc, plemion, ludzi82.

2.2.5. O RODZINIE I JEJ POZYCJI W SPOŁECZEŃSTWIE CZARNOGÓRSKIM

Podstawową i najważniejszą grupą społeczną jest rodzina, która kształtuje człowieka
w psychicznym i fizycznym aspekcie. W Czarnogórze przez wieki panował patriarchat, który
w szczątkowej formie widoczny jest do dziś, szczególnie w mniejszych miejscowościach i
wioskach. Patriarchat był tradycyjnym typem organizacji społecznej, a w warunkach
czarnogórskich był o tyle ważny, o ile w tym systemie najważniejsza była liczebność
plemienia - przekładała się na nią liczba mężczyzn, tzn. liczba karabinów („broj plemena
mjerilo se puškama“)83. Czarnogórskie plemiona były przez kilka wieków w ciągłym
konflikcie, więc wpływało to również na rolę kobiety, bo bez wojowników (którzy często nie
wracali z wojen) naród by po prostu zginął. Nieco inny model panował w nadmorskiej części
kraju, gdzie panował większy wpływ Zachodu.
Mężczyzna był głową rodziny, podejmował decyzje, ustanawiał zasady domowe,
zarabiał, dbał o przetrwanie rodziny, był wojownikiem, stróżem i ogólnie sprawował władzę,
zaś kobieta była kolumną podtrzymującą rodzinę, miała być posłuszna mężowi, rodzić i
wychowywać dzieci84. Dziecko, niezależnie od płci, musiało słuchać i być posłuszne,
zarówno wobec matki, jak i ojca, a w czasie dorastania uczyło się swoich przyszłych ról w
społeczeństwie.
82Co

ciekawe, Marko Miljanov (ur. 1833 - zm. 1901) najpierw będąc wojewodą czarnogórskim (dowódcą
wojska), później członkiem Senatu i Rady Państwa, następnie naczelnikiem Podgoricy, nie był do końca
piśmienny. W wieku 50 lat, wyrugowany przez nieprzyjazne mu środowiska z polityki, czując misję zostawienia
czegoś dla potomności, nauczył się lepiej sztuki czytania oraz pisania i stworzył wiele wartościowych dzieł
(nazywany bywa też następcą Njegoša), co potwierdza, że nigdy nie jest na nic za późno, por.
http://www.nspm.rs/srbija-i-crna-gora/marko-miljanov-%E2%80%93-srpski-heroj-i-pisac.html [dostęp:
20.01.2019].
83Zob. TV Crne Gore: Tradicija Crne Gore - Potomstvo, https://www.youtube.com/watch?v=_UNYz8kkgPI
[dostęp: 20.01.2019]; Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE,
https://www.youtube.com/watch?v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
84Zob. Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, https://www.youtube.com/watch?
v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
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Główną rolą kobiety było „rodzić junaków” (Nelević, 2011), przez co rozumiano nie
tylko samą czynność rodzenia, ale i wychowywanie dzieci na dobrych ludzi, którzy mieli stać
się w przyszłości czarnogórskimi wojownikami i założyć własne rodziny, a przy tym wierzyć
całym sercem w Jezusa Chrystusa (bądź w muzułmańskich rodzinach w Allaha, nazywanego
też zwyczajnie Bogiem) i być posłusznymi władzy świeckiej oraz duchowej. Kobieta musiała
ponadto umieć zadbać o domowe gospodarstwo, ponieważ kiedy mężowie wyjeżdżali na bój,
to im pozostawał cały dom, a więc pracowały bardzo ciężko (Александровъ, 2006, 175-193).
Nierzadkie były przypadki, że w podróży mąż jechał konno, a kobieta szła obok, nawet z
tobołkami. Do kobiety mąż nigdy nie zwracał się po imieniu, tylko „Ona”, zgodnie z
magicznym wierzeniem, że wypowiadając imię narażano jego właściciela na działanie złych
duchów. Zdarzało się, że kobiety brały nawet udział w walkach (np. ładując karabiny, jak
Milica Karadžić) lub przynosiły jedzenie mężom oraz nosiły i opatrywały rannych, ryzykując
często swoim życiem (Александровъ, 2006, 188-192). Z szacunkiem mówiono o niektórych
z nich „žena čovek” - gospodarna, odważna i mężna, a jeśli jej mąż zginął, nie mogła
publicznie płakać, musiała okazywać twardość i odwagę.
Oceniając rolę kobiety czarnogórskiej w tamtym okresie z pozycji europejskiej, można
by stwierdzić, że ich położenie było złe, lecz był to inny system, a poprzez większe
zagłębienie się w temat, można dojrzeć wiele argumentów świadczących przeciw
stereotypowemu spojrzeniu. Ljubomir Nenadović, serbski poeta, nauczyciel, tłumacz,
dyplomata i minister edukacji, który żył przez pewien czas w Cetinje, napisał w jednym z
listów z 1878 r., że „mężowie Czarnogórek całkowicie ich szanują i ubóstwiają, nikt nie
nakaże w swoim domu nic, bez powiedzenia o tym swojej żonie i rozmowy z nią.
Czarnogórki są poważne, rozważne, wartościowe, surowe i rozmowne (…). Kobiety, które
rodzą junaków, nie są niewolnikami ani w domu, ani w drodze, ani w sądzie”85. Jednak ciężka
praca odcisnęła piętno na ich wyglądzie, wyglądały starzej niż na swój wiek, chodziły pieszo
np. z Budvy na Lovćen z bagażem i było to normalne. „Nie było jednak tak, że żona lub
kobieta była maltretowana, jeśli nawet dużo pracowała, to nie znaczyło, że była ona
maltretowana”86. Kobietami w rodzinie się opiekowano, a cudze szanowano. Kobieta w
wieku młodzieńczym (od 12 lat do zamążpójścia, czyli ok. 18 lat), była w domu „aniołem”,
nikt nie potrafił lepiej od niej upiec chleba, ani opatrzyć ran87. Musiała być też niewinna i
niedostępna, skromna i mieć męskiego towarzysza zrodziny np. do tańca w kole.
85Tłumaczenie

z serbskiego - Jacek Makowski. Zob. Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE,
https://www.youtube.com/watch?v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
86Tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski. Zob. Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE,
https://www.youtube.com/watch?v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
87Ibidem.
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Czarnogórscy mężczyźni bardzo cenili swoje kobiety, byli z nich dumni oraz uważali, że
cudzoziemki nie dorastają im do pięt, ponieważ nie potrafią sprostać zadaniom życiowym tak
jak Czarnogórki (por. 3.2.). O kobietach czarnogórskich w ciepły sposób pisał także książę i
król Nikola (Александровъ, 2006, 193).
Pozycja społeczna czarnogórskich
mężczyzn była inna. Od małego cieszyli się
szacunkiem. Gdy do domu przychodził w gości
mężczyzna, wszystkie mieszkające w nim
kobiety, niezależnie od wieku, musiały przyjść i
przywitać go, okazując szacunek ukłonem i
pucałowaniem krańca koszuli, zaś mężczyźni
(bez względu na wiek) wstawali i witali się z
gościem w miejscu, gdzie on ich zastał88.
Gospodarz domu siedział na czele stołu, a kiedy
go nie było, zasiadał tam najstarszy syn (czasem

Ilustracja 11: Paja Jovanović - „Povratak čete
Crnogoraca iz boja“, 1888. Obraz dobrze uwidacznia
podział ról społecznych narodu w przeszłości, źródło:
www.panacomp.net

np. 8 letni). Obyczaje zabraniały mężczyźnie okazywania miłości, z wyjątkiem rodzinnej dla
babki, matki i sióstr.
Pozornie może się wydawać, że kobiety były wykorzystywane i traktowane
przedmiotowo. Zapomina się jednak, że mężczyzna również był podporządkowany
kolektywowi - rodzice mężczyzny nie brali za bardzo pod uwagę jego zdania podczas
ustalania ożenku89. Sądzono, że mężczyźni rodzili się głównie po to, aby przedłużyć ród i
umrzeć w walce, więc pewna przedmiotowość powinna być odnoszona również do nich.
Niestety niemowlę płci żeńskiej w rodzinie było traktowane jako osoba mniej oczekiwana.
Wśród wyznawców islamu, prawa i zwyczaje rodzinne były bardzo podobne, choć
mężczyźni mogli mieć kilka żon (maksymalnie 3 - 4), ale pod warunkiem, że mąż jest wobec
każdej uczciwy, dba o nie, utrzymuje i kocha każdą jednakowo (tak stanowiło prawo)90.
Należy ostrożnie oceniać ówczesne stosunki - były to inne czasy, inne warunki życia,
inne tradycje, priorytety i inne zagrożenia91. Kobieta spełniała się, gdy mogła dobrze
wywiązać się ze swoich obowiązków i chciała, aby jej córki szły w jej ślady. Mężczyźni
pragnęli być jak ich ojcowie, a największą ich chwałą było umrzeć w boju i wzmocnić plemię
88Ibidem.
89Zob.

Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, https://www.youtube.com/watch?
v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
90Film dokumentalny ZENA u TRADICIJI CRNE GORE https://www.youtube.com/watch?v=FqUnKBMknAs
[dostęp: 20.01.2019].
91Przypominały one bardziej społeczeństwa starotestamentowe, niż te np. z zamorskich Włoch.
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kolejnymi „karabinami”. Ówczesny człowiek traktował swoje życie i rolę społeczną bardziej
jako święty obowiązek, niż swobodny wybór. Ludzie pamiętający opowieści przodków,
mówią po prostu, że było inaczej, nie wartościując, czy było lepiej, czy gorzej, w myśl
przysłowia: Sve vrijeme svoje nosi (Każdy czas ma swoje prawa – tłum. Jacek Makowski)92.

2.2.6. KULTURA MATERIALNA: STROJE I BUDOWNICTWO

Stroje narodowe Czarnogórców powstały w
wyniku wielowiekowych procesów przenikania się
różnych kultur, w których każda pozostawiła swój
ślad widoczny do tej pory. Na ich wygląd wpłynął
górski charakter kraju (ochrona ciała przed skałami
i kamieniami)93. Określić je można jako eleganckie,
z bogatymi złotymi haftami, jako kombinację
jasnych i świetlistych kolorów (czerwień, zieleń,
niebieski), białego i czarnego, co sprawiło, że
tradycyjne stroje czarnogórskie są postrzegane jako

Ilustracja 12: Czarnogórcy w tradycyjnych
strojach ludowych, źródło: www.panacomp.net

jedne z najpiękniejszych na świecie94. Lepiej można zrozumieć kunszt wykonania tych,
zarówno męskich, jak i żeńskich strojów, gdy wiemy, że praca nad wykonaniem jednego
kompletu trwała około trzy miesiące. Materiały potrzebne do ich stworzenia musiały być
łatwo dostępne dla społeczności oddalonej w większej części od rynków handlowych i
szerszej cywilizacji, a były to głównie wełna, kozia sierść, len, pakuły i w mniejszej ilości
jedwab. Oczywiście ilość zdobień i materiały zależały od zamożności, a strój był często
wyznacznikiem pozycji społecznej. Męski strój składał się głównie z wełnianych
podkolanówek, skórzanych krótkich butów, czasem drugiej warstwy krótszych skarpet,
bufiastych spodni, białej koszuli, kamizelki i płaszcza (z rękawami lub bez), materiałowego
szerokiego pasa i specyficznego bałkańskiego nakrycia głowy (crnogorska kapa)95.
Nieodłącznym atrybutem męskiego stroju były oczywiście karabiny i pistolety, wkładane za
92Duże

podobieństwo do kultury i tradycji XIX wiecznej Czarnogóry, np. zawieranie małżeństw, wykonywanie
prac, również przez kobiety (może nie aż tak ciężkich), patriarchat, czuwanie nad czystością, przywiązanie do
Kościoła i zwyczajów przodków, widać poprzez porównanie z innymi kulturami europejskimi. Zwyczaje te w
dużej części pokrywają się z opowieściami z dzieciństwa i młodości mojej babci, Apolonii Grabowskiej (ur.
1936), żyjącej do 1946 r. w zaścianku Potrubiszki (II Rzeczpospolita, woj. wileńskie, dziś Białoruś, blisko
granicy z Litwą), później w woj. Warmińsko - Mazurskim. Traktuje o tym pozycja Stanisława Bielikowiecza,
Wińcuk gada, Olsztyn 1977 (napisana w wileńskim dialekcie j. polskiego).
93Zob. http://www.panacomp.net/crnogorska-narodna-nosnja/ [dostęp: 20.01.2019]
94Ibidem.
95Zob. https://me.visit-montenegro.com/montenegro/montenegro-folk-costume/ [dostęp: 20.01.2019].
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pas. Nazwy elementów stroju Czarnogórca to: čarape, dokolenice, košulja, gunj, dolama,
džemadan, ječerma, jelek, toka. Kobiety ubierały się zaś w dwie pary sukni (pierwsza w
funkcji naszej halki), również miały wełniane podkolanówki, kamizelkę/fartuch i rodzaj
płaszcza, nakrycie głowy (kapa, czasem z białą chustą lub sama chusta bez kapy) oraz
najbardziej charakterystyczny szeroki pas (najpierw materiałowy, później skórzany), który był
oznaką pozycji społecznej, ponieważ mógł być on zarówno bez dodatków, jak i wysadzany
szlachetnymi kamieniami i zdobiony innymi drogimi materiałami96. Nazwy elementów stroju
Czarnogórki to: jakica/jakicara, čemer, ženski trak , pregača/kecelja, zubun, kamizola.
Między „wolnymi” chrześcijańskimi Czarnogórcami i Czarnogórkami a wyznawcami islamu
nie było większych różnic w ubiorze97. W Boce Kotorskiej i Primorju stroje były bardziej
zeuropeizowane i lekkie (łagodniejszy klimat), mężczyźni używali więcej czarnego,
podkolanówki były cieńsze, noszono berety charakterystyczne dla ówczesnych marynarzy, a
kobiety ubierały się w suknie z większym dekoltem, w XIX w. również z fiszbinami.
Budownictwo we wszystkich krajach do rewolucji przemysłowej opierało się na tych
surowcach, jakie były w poszczególnych krajach „pod ręką”. W Mezopotamii budowano z
gliny pochodzącej z mułu rzecznego, w Polsce tworzono z wszechobecnego drewna, zaś w
Czarnogórze pełnej skał i kamieni budowano z ciosanych kamieni. Były to z reguły małe
izby, najczęściej o jednym poziomie, czasem jednopiętrowe, niejednokrotnie tylko
podmurowane, a resztę konstrukcji budowano z drewna. Ciekawym zjawiskiem były też
katuny, czyli małe chatki pasterskie (dziś obecne jeszcze w niektórych parkach
narodowych)98. Wyższe budynki (nawet kilkupiętrowe) konstruowano w miastach
nadmorskich i w Boce Kotorskiej, tam też częściej używano zaprawy do łączenia elementów
budynku. Trzeba też wspomnieć, że w Czarnogórze
istniał stosunkowo wysoki poziom kultury uprawnej
(oliwki, winorośl), który przyczynił się do dobrej
znajomości tworzenia tarasów ziemnych,
podpieranych nieociosanymi kamieniami. Szerzej na
temat materialnego dziedzictwa Czarnogóry piszę w
pracy magisterskiej, Czarnogóra - mały kraj wielka
turystyka.

96Zob.

Ilustracja 13: Typowy dom czarnogórski widoczne wykorzystanie kamienia, jako
głównego budulca, źródło: mw2.google.com

http://www.panacomp.net/crnogorska-narodna-nosnja/ [dostęp: 20.01.2019].
Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, https://www.youtube.com/watch?
v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
98Zob. http://montenegrina.net/crnom-gorom/reportaze-putopisi/crnogorski-katuni/ [dostęp: 20.01.2019].
97Zob.
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2.3. CHARAKTER NARODU, ZACHOWANIA, KOD CZARNOGÓRCA

Jest wiele narodów, jeśli nie wszystkie, które mają swój unikalny charakter,
przekładający się nie tylko na kulturę, czy wizualną rozpoznawalność, ale i na specyficzny
sposób zachowania. Jak wynika z powyższych rozdziałów, było wiele czynników, które
ukształtowały specyficzne cechy, swoisty kod Czarnogórca. Cechy te wymagają krótkiego
opisu, aby ujrzeć pełen obraz narodu czarnogórskiego.
Pierwsza z nich to ustrój plemienny. Panował tu zanim przybyli Słowianie, lecz
również wśród plemion serbskich był dominującym systemem życia społecznego, dzięki
któremu dochodziło do ciągłej rywalizacji między nimi: każde z plemion, czując związek z
innymi, chciało być silniejsze, co sprzyjało wzrostowi ogólnej siły i nieustępliwości wobec
wspólnego wroga99. Miało to swoje plusy i minusy, np. już od początku państwowości
przeszkadzało w zjednoczeniu kraju i narzuceniu ogólnych norm w XIX w. (por. 1.2.), lecz z
drugiej strony umożliwiało związanie ludzi z ich kawałkami ziemi, które ukochali i bez
wahania oddawali swoje życie za obronę domów i rodzin.
Wpływało to również na kolejną cechą, a więc silny militaryzm, inklinacje do
wojowniczości i wzoru junaka100. Podczas okupacji tureckiej walka stała się stałą profesją
zawodową czarnogórskich mężczyzn, zaś kobietom pozostawało dbanie o dom i rodzinę. W
Czarnogórze mówi się do dziś, że pierwszą puškę Czarnogórzec musiał zdobyć na zabitym
Turku. Napadanie na karawany tureckie stało na porządku dziennym (Jezernik, 2007, 120135) i handlarzom (nawet chrześcijańskim) radzono omijać Czarnogórę , co upodabniało te
tereny do innych górskich niebezpiecznych ziem np. tych z historii znanego nam Janosika i
jego bandy. Oprócz wzniosłych haseł walki o wyzwolenie i traktowaniu napadów na Turków
jako cel ku temu, duża część tych wojowników była pospolitymi rabusiami101. Jednak nie
można ich za to całkowicie winić, gdyż nie mieli innej alternatywy. Ziemia, oprócz terenów
wokół Podgoricy, nie dawała dobrych plonów, a bez przejścia na islam nie można było zrobić
kariery w państwie osmańskim, ewentualnie można było nająć się do weneckiej floty, z
czego korzystało wiele rodów np. w Boce Kotorskiej (zob. niżej). Dodatkowo styl życia
99Zob.

2.1., por. Ердељановић Јован, Стара Црна Гора. Етничка прошлост и формирање црногорских
племена, Београд 1978; Цвијић Јован, Балканско полуострво и јужнословенске земље. Основи
антропогеографије. Књ. 2, z francuskiego przełożył Borivoje Drobnjaković; sprawdził, poprawki i
uzupełnienia naniósł Jovan Erdeljanović, Београд 1931.
100Zob. np. Crnogorski Junaci - Nikac od Rovina najslavniji vitez crnogorski, https://www.youtube.com/watch?
v=eHzjWo8wJXw [dostęp: 20.01.2019]; Mojkovačka bitka (dokumentarni film, 1996.),
https://www.youtube.com/watch?v=fERRcnNTsrE [dostęp: 20.01.2019]; Glasoviti Crnogorski Junaci [Druga
Epizoda], https://www.youtube.com/watch?v=QUoxprLCDJA [dostęp: 20.01.2019].
101Zob. http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_xix_vijeku/memoari_sa_balkana.htm, [dostęp:
20.01.2019].
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junaka był opiewany przez gęślarzy, sławiony i sakralizowany, a gęśle stały się „święte” (Gil,
2005, 2019). Wreszcie to ten militaryzm i nieustępliwość doprowadziły, mimo wszystko, do
powstania wolnej Czarnogóry. Od czasu wzmacniania swojej pozycji w XVIII w.,
Czarnogórcy byli często werbowani do cudzych armii, nawet na generalskie stanowiska
(szczególnie do armii rosyjskiej, np. Jovan Lipovac, admirał Matija Zmajević102), gdzie
ceniono w nich siłę fizyczną, hart ducha, odwagę i wyszkolenie. W końcu od dziecka
kształcono ich na wojowników, w Serbii określano ich serbskimi Spartanami. Od XIX w.
utalentowani i pochodzący ze znaczniejszych rodzin dowódcy, wysyłani byli do europejskich
szkół wojskowych, co jeszcze bardziej potwierdza militarny charakter narodu103. Jeszcze w
XX w. duża część korpusu oficerskiego w obu Jugosławiach pochodziła z Czarnogóry104 (np.
z wojskowej rodziny czarnogórskiej pochodzi poeta Matija Bećković), tworząc swoistą
„partię”, ponieważ stan oficerski w Czarnogórze był prawie tożsamy z polityczną i społeczną
przynależnością do elity narodu.
Na militaryzm i ustrój plemienny wpływał również „górski” charakter narodu.
Czarnogóra, jak sama nazwa wskazuje, określa dominujący krajobraz tego kraju, gdzie
większość powierzchni to góry (średnio około 1500 - 2000 m. n. p. m.) poprzecinane
głębokimi dolinami i kanionami (np. najgłębszy w Europie i drugi na świecie kanion rzeki
Tary, jak i kanion rzeki Moračy). Takie ułożenie terenu było naturalną twierdzą, łatwo można
było napaść na wroga i się schować, trudno było wytropić wojowników, a np. turecka armia
miała niełatwy teren do manewrów, dostaw dla wojska, przemarszów itd. Z drugiej strony
Czarnogórcy mieli również problemy z komunikacją i można tu się posłużyć przykładem
greckich polis, które powstały głównie w wyniku przeszkód geograficznych. Taki problem z
komunikacją podzielił obszary Czarnogóry na kilka regionów, w których żyły poszczególne
plemiona i dlatego też obszar oddziaływania państwa tureckiego i jego siedziba znajdowała
się w nizinnej Podgoricy i jej okolicach. Górski krajobraz wpłynął również na gospodarkę,
gdzie uprawa była ograniczona, więc głównym zajęciem była hodowla bydła, głównie owiec,
jak i czerpanie korzyści z rozbójnictwa. Dodatkowo sprzyjało to rozwojowi specyficznej
muzyki (dudy, frula, głośny styl śpiewu), kuchni i diety. „Ludzie z gór” najczęściej również
102Srđa

Martinović, Generali Crnogorske Vojske (1881-1921), w: Matica crnogorska, br. 65, proljeće 2016,
dostępny online: http://www.maticacrnogorska.me/files/65/16%20srdja%20martinovic.pdf [dostęp: 20.01.2019].
103Ciekawym przykładem takiej wojowniczości może być podporucznik Aleksandar Lekso Saičić, który podczas
wojny rosyjsko - japońskiej z lat 1904-1905, pokonał w pojedynku konnym japońskiego dowódcę, po czym
awansowano go do stopnia kapitana armii rosyjskiej, odznaczono orderem św. Anny i wypłacano dożywotnią
pensję, zob. http://www.telegraf.rs/zanimljivosti/1472289-njegove-sablje-se-plasio-svet-ovaj-crnogorac-je-uepskoj-borbi-ubio-japanskog-samuraja-video, [dostęp: 20.01.2019].
104Srđa Martinović, Generali iz Crne Gore u jugoslovenskoj vojsci (1919-1941), w: Matica crnogorska, br. 67,
jesen 2016, dostępny online: http://www.maticacrnogorska.me/files/67/19%20srdja%20martinovic.pdf [dostęp:
20.01.2019].
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mogą pochwalić się wysokim wzrostem, hardością
ducha i tężyzną fizyczną, których przyczyną jest
też dieta105 bogata w białko (sery, mięso), jak i
inne zdrowe produkty żywieniowe (warzywa,
unikatowe zioła, świeża woda) oraz górskie
powietrze. Pokonywanie wysokości i częsta walka
z żywiołem (szczególnie zimą), zmuszała do
ciągłego wysiłku, co dodatkowo „umacniało”
Czarnogórców, nie tylko fizycznie, ale wpajało
wytrwałość i nieustępliwość. Ten górski charakter

Ilustracja 14: Typowy czarnogórski krajobraz. Okolice
Njeguši, źródło: zbiory własne

jest specyficzny dla ludów pochodzących z opisywanego typu krajobrazu106, np. Gruzinów,
Basków, czy Izauryjczyków, których opisałem w swojej wcześniejszej pracy naukowej107.
Kolejną cechą mieszkańców Czarnogóry jest wiara chrześcijańska (zagadnienie to
szerzej opisałem w podrozdziale o religii, zob. 2.2.2.). Byli oni przez wieki okupacji
przywiązani do Cerkwi Prawosławnej, co spajało plemiona i było wyznacznikiem
„prawdziwego” Czarnogórca. Nie bez znaczenia dla kultury czarnogórskiej jest też istnienie
na jej terenach katolików (którymi, przypomnijmy, byli pierwsi władcy Zety, a później
częściowo kolejne dynastie), jak i wiary islamskiej, którą przyjęła część plemion po podboju
tureckim.
Czarnogórcy to wreszcie ludzie, którzy byli silnie przywiązani nie tylko do swojej
ziemi (por. 3.1., 3.5.), ale także do władców i dynastii, a władcy Ci odwzajemniali „uczucia”
swojego ludu. Pierwszymi z takich władców byli Crnojeviciowie, którzy usilnie walczyli
najpierw o tron, później o utrzymanie swojego kraju oraz stworzyli podwaliny narodowej
kultury, m.in. pierwszą drukarnię. Dość powiedzieć, że na cześć samego Ivana Crnojevicia, w
Czarnogórze istnieje aż 85 toponimów108. Urząd władyki, który powstał po zniszczeniu Zety,
miał przemożny wpływ na dalszą konsolidację narodową i plemienną, jego funkcja spajała
ogół mieszkańców i posiadał niemal monarszą władzę. Najważniejszy ród władyków Petrović-Njegoš (który później stał się świecką dynastią panującą), jest istotnym elementem
nie tylko czarnogórskiej historii, literatury, ale też tożsamości wielu Czarnogórców, a
najbardziej znany z nich, Petar Petrović-Njegoš II, został tak przez nich ukochany, że wznieśli
105Tradycyjne

potrawy, zob. https://www.montenegropulse.com/montenegrin-food.html [dostęp: 20.01.2019].
https://www.nytimes.com/2013/05/30/science/mountain-populations-offer-clues-to-humanevolution.html [dostęp: 20.01.2019].
107Jacek Makowski, Illus Izauryjczyk, cesarski wódz i mąż stanu, praca licencjacka wykonana pod kierunkiem dr
Michała Kosznickiego, Gdańsk 2015, opis Izauryjczyków s. 20-25.
108Zob. TV Crne Gore: Gospodar Ivan Crnojević, https://www.youtube.com/watch?v=Fg4eAV4VnSc [dostęp:
20.01.2019 ].
106Zob.
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na jego cześć na jednym z ważniejszych wzgórz (Lovćenie) mauzoleum, którego ściany
pokryte są złotem i stanowi swoistą Mekkę każdego Czarnogórca.
Ostatnim z wybranych przeze mnie przejawów wyjątkowości Czarnogórców jest ich
bezpośredniość i odwaga w obronie swojej wolności, ojczyzny i rodzin, nawet przed
najsilniejszymi. Przedstawię tą cechą na trzech przykładach ze źródeł. Jednym z nich jest
fragment z listu, który był odpowiedzią Petra I Njegoša na naciski rosyjskie109, aby cerkiew
prawosławna i władyka oddali się pod zwierzchnią władzę patriarchatu rosyjskiego (co by
oznaczało uznanie się poddanymi cara Rosji):

Czy nie jest znane synodowi ruskiemu, że serbski naród prawosławny miał swojego
Patriarchę, któremu serbscy biskupi byli podporządkowani aż do 1769 r., kiedy z powodu
zajść wojennych pomiędzy Portą Osmańską i Cesarstwem Rosyjskim, Patriarcha serbski i
iliryjski, Vasilije Brkić, usunął się w nasze strony, przed czekającą go śmiercią, a
następnie udał się do Rosji i w Petersburgu dokonał żywota i na nim przerwała się
ciągłość słowiańsko-serbskich Patriarchów, a stolica Patriarchatu w Peći do dziś nie jest
obsadzona. Dlatego nasz Pan Metropolita tutejszej cerkwi został sam sobie panem,
niezależnym od niczyjej władzy. A przy tym, kiedy w dalekiej przeszłości przyjmowaliśmy
wiarę Chrześcijańską, nie przyjęliśmy jej od Rusinów, lecz od Greków. Do dziś nie
słyszeliśmy o tym, że Święty Synod Ruski ma władzę nad słowiańsko-serbskim narodem
poza rosyjskimi granicami żyjącym i że o niego się martwi, więc nie może mieć nad nami
żadnej władzy. Dlatego my, naród czarnogórski i górski (chodzi o Starą Czarnogórę i
Brda - por. 2.1. - JM), nie jesteśmy poddanymi Cesarstwa Rosyjskiego, jedynie stoimy
pod jego moralnym patronatem, a i to nie z jakiegoś innego powodu, jak tylko z powodu
wspólnej wiary i rodu, które nas łączą, jesteśmy dlatego wierni i wdzięczni Rosyjskiemu
dworowi i tak będzie wiecznie. Gdyby nawet Rosja nas odrzuciła od siebie, a mamy
nadzieję, że nigdy tak się nie stanie, wtedy znowu my, naród czarnogórski i górski, dopóki
w Rosji prawosławna wiara panuje, pozostaniemy na wieki Rosji wierni i wdzięczni. Ale
wszystko tylko pod takim warunkiem: że w poddaństwo, jak inne żywe dusze, które w
Rosji żyją, oddać się nie zamierzamy i wolności, którą nasi praojcowie wywalczyli, do
samego końca bronić będziemy i radziej z mieczem w ręku umrzemy, niż sromotnie w
niewolę jednemu mocarstwu się sprzedamy.110

109Rosjanie

bali się o swoje wpływy podczas zwycięstw Napoleona, wiązała się z tym postać Franjo Dolči de
Vickovicia, zob. https://sh.wikipedia.org/wiki/Franjo_Dol%C4%8Di_de_Vickovi%C4%87 [dostęp: 20.01.2019].
110Fragment z Listu z Saboru Powszechnego, Cetinje, 3 lipiec 1804 r., zob. http://www.vijesti.me/caffe/mi-vjerunijesmo-primili-od-rusa-nego-od-grka-866201 [dostęp: 20.01.2019].; wyrazy rozpoczęte wielką literą - zgodnie
z tekstem oryginalnym; tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski.
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Kolejna historia wiąże się również z wypowiedzią Piotra I Njegoša, który potrafił w
zdecydowany i ostry sposób rozmawiać z Francuzami czasów Napoleona, np. jednoznacznie
odrzucając wyzbycie się świeckiej władzy nad Czarnogórą i sojuszu z Rosją. Na zarzuty
francuskiego generała, Augusta Marmonta, o barbarzyństwie związanym z obcinaniem głów
w bitwie, odpowiedział: „Nie rozumiem co jest w tym dziwnego, skoro Wy trochę wcześniej
obcięliście głowę swojemu królowi i jego żonie, a my tylko swoim ciemiężycielom”
(Jezernik, 2007, 122)111.
Ostatnia wypowiedź potwierdzająca, nie baczącą na nic, odwagę i stanowczość,
należy do księcia Danila i wiąże się z wojną z lat 50-tych XIX w., po której panował „gorący
pokój”, a na granicach Hercegowiny z Czarnogórą dochodziło do potyczek junaków
(zaopatrywanych i popieranych skrycie przez Czarnogórców) z osmańską armią. Na pytanie
konsula francuskiego w sprawie tych incydentów, Mirko Petrović-Njegoš odpowiedział:
„nigdy nie będzie pokoju między Turcją i Czarnogórą, zanim wszyscy moi bracia nie zostaną
oswobodzeni, tylko wówczas dwa kraje będą mogły żyć w zgodzie, jako szczęśliwe narody”
(Јовановић, 2001, 223-225).
Obraz Czarnogórców, nie byłby pełen bez opisania zagadnienia mniejszości
narodowych, które przez wieki wpływały na samych Czarnogórców. Według ustawy
Republiki Czarnogóry o prawach i wolnościach mniejszości narodowych z 2007 r.,
mniejszość tę definiuje się jako każdą grupę obywateli Czarnogóry, która jest mniej liczna niż
przeważające społeczeństwo. Posiada ona też wspólny etniczny, religijny lub językowy
charakter, jest historycznie powiązana z Czarnogórą, i która wykazuje chęć utrzymania swojej
narodowej, etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej odrębności (Janković, Čobaj, 2007,
7)112. Mniejszości narodowe w Czarnogórze, wg spisu z 2011 r. to: Serbowie (28,72%),
Boszniacy (8,65%), Albańczycy (4,91%), Muzułmanie (3,31%), Romowie (1,01%),
Chorwaci (0,97%), pozostali (8,46%).
Z Ilustracji 19 wynika, że regiony północne i Bokę Kotorską zamieszkuje duża część
Serbów, tereny przy Kosowie i Albanii są zamieszkałe przez Albańczyków (katolików i
muzułmanów), zaś Muzułmanie i Boszniacy osiedli na terenie dawnej Raszki (dzisiaj tzw.
Sandżak) oraz w okolicach Baru. Na wybrzeżu, głównie w okolicach Boki Kotorskiej, żyją
również nieliczni Chorwaci. Mniejszości w większości są zadowolone ze swojego statusu i w
111Por.

https://www.rastko.rs/rastko-bo/casopisi/boka/23/bhrabak.html; można też porównać nieliczne akty
dekapitacji nad najeźdźcami Czarnogóry z „hurtowym” mordowaniem ludzi na gilotynach w czasie Rewolucji
Francuskiej, szczególnie Wielkiego Terroru, w którym Francuzi zamordowali na gilotynie w 4 miesiące 15 00040 000 swoich rodaków, zob https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/03/16/ile-osob-naprawde-zgilotynowano-wczasie-rewolucji-francuskiej/#3 [dostęp: 20.01.2019].
112Tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski.
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kraju nie ma poważniejszych problemów na tym tle113, jedynie konfliktogenny bywa status
Serbów, których opiszę szerzej w kolejnym rozdziale.
Muzułmanie i Boszniacy, będący potomkami chrześcijan, którzy przyjęli islam
(rzadziej potomkami Turków), są raczej bliżsi chrześcijańskim Czarnogórcom, niż ich
muzułmańskim braciom z np. Arabii Saudyjskiej. Nie przejmują się zbytnio (oczywiście to
nie reguła) zakazem spożywania alkoholu i wieprzowiny, a w ich rodzinach świętuje się
slavę114.
Albańczycy posiadają stosunkowo wysoką świadomość odrębności, lecz łączy ich z
Czarnogórcami część kultury, m.in. silny patriarchalizm, przywiązanie do rodów i zwyczaj
krwawej zemsty115. Ich głównym prawem jest kanun - czyli niepisane połączenie praw
szariatu z tradycyjnymi prawami plemiennymi z dawnych czasów, aczkolwiek z upływem lat
kanun zostaje ograniczany na rzecz prawa stanowionego, mimo to tradycjonalizm jest nadal
silny, głównie w mniejszych miejscowościach i wioskach116.
Chorwaci zamieszkujący południowo-zachodnią część wybrzeża również są bliscy
okolicznym Serbom i Czarnogórcom, a ich główną religią jest katolicyzm, który
charakteryzuje też część Albańczyków. Romowie są grupą najbardziej zróżnicowaną i nie
sposób ich ująć w krótkiej charakterystyce117.

113Zob.

http://www.vijesti.me/vijesti/zenka-manjine-i-drzava-crna-gora-dijele-iste-vrijednosti-923617 [dostęp:
20.01.2019].
114Zob.http://www.montenegrina.net/pages/pages1/religija/vjerski_sinkretizam_alahovi_hriscani_o_zirojevic.htm
l;http://www.montenegro.org.au/cgmuslimani.html;http://www.montenegrina.net/pages/pages1/antropologija/mu
slimani_bosnjaci_u_cg.htm [dostęp do wszystkich adresów z przypisu: 20.01.2019].
115Zob. Dokumentarna Emisija ZENA u TRADICIJI CRNE GORE, https://www.youtube.com/watch?
v=FqUnKBMknAs [dostęp: 20.01.2019].
116Zob. https://www.telegraf.rs/zanimljivosti/1628238-albanski-zakon-krvi-sve-sto-bi-trebalo-da-znate-okanonu-leke-dukadjinija-foto [dostęp: 20.01.2019]; http://www.info-ks.net/clanak.php?id=26637 [dostęp:
20.01.2019]; Anna Adamska-Gallant, Wolność, równość i własność w Kodeksie Dukagjiniego, w: Wrocławskie
Studia Erasmiańskie Wratislaviensia, Zeszyt X, Wrocław 2016, s. 385-399
117W źródłach internetowych można zapoznać się z ich zwyczajami, które są podobne w całym regionie
Bałkanów, np. Romska svadba- Zahida ne da curicu, zob. https://www.youtube.com/watch?v=JPlobgU-f-g
[dostęp: 20.01.2019].
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3. DZISIEJSI MONTENEGRINI

3.1. SERBOWIE A CZARNOGÓRCY

Jednym z kluczowych zagadnień, gdy mowa o Czarnogórcach, jest ich związek z
Serbami; czy są jednym narodem, czy dwoma oddzielnymi narodami? Nie jest to łatwy
temat118, ponieważ w samej Czarnogórze duża część mieszkańców określa się jako
Czarnogórcy (niecałe 45 %), jak i Serbowie (niecałe 29 %), lecz już języka serbskiego używa
aż około 43% (tereny z większością serbską i czarnogórską), a czarnogórskiego niecałe 37%
(przy czym są to też osoby, które w spisie wskazały inną narodowość niż czarnogórska).
Ogólnie rzecz biorąc teren, na którym większość stanowią deklarujący się Czarnogórcy,
ogranicza się do ziem należących do Czarnogóry w XIX w., czyli tzw. Starej Czarnogóry, a
więc centralnej części kraju, szczególnie okolic Cetinja, Podgoricy, Nikšicia i na północ od
Biogradskiej Góry.
Rozpocznijmy omawianie tego tematu od symboli, czyli flag i herbów. Herb dynastii
Vojislavljeviciów był czerwoną tarczą ze złotym przekątnym pasmem, następnie w podobnej
kolorystyce pojawił się złoty dwugłowy orzeł na czerwonym tle, który był symbolem dynastii
Crnojeviciów. Dwugłowy orzeł był najpewniej przejęty z bizantyńskich oznaczeń, dokładniej
od dynastii Paleologów. Orzeł pozostał przez czasy władyków, zaś pod koniec XVIII w.
pojawiła się na nim tarcza z lwem (być może przejęta z herbu Wenecji). W XIX w. wojownicy
walczący przeciw Turcji korzystali z flagi przedstawiającej czerwone tło z białym lub złotym
krzyżem maltańskim w środku i ramie takiego samego koloru. W latach 1905 - 1918
królestwo Czarnogóry posiadało flagę narodową podobną do królestwa Serbii. Dwugłowy
orzeł łączył symbole obu krajów (najpewniej w dwóch przypadkach przejęty z Bizancjum),
lecz był on przedstawiany w inny sposób. Różniły się tym, że we fladze Czarnogóry trzymał
on insygnia władzy i posiadał tarczę herbową z lwem na piersiach, a serbski tarczę herbową z
białym greckim krzyżem paleologów i czterema literami B, późniejsze cyrylickie S (С),
tłumaczone jako Samo Sloga Srbina Spasava. Dla Czarnogóry charakterystyczne były też, od
początku państwowości, kolory czerwony i złoty (czasem zamiast złotego biały), a w Serbii
118Współcześnie

toczy się intensywna dyskusja na ten temat i powstaje wiele prac naukowych, organizowane są
konferencję, co widać na wielu portalach internetowych, zob. np. https://crna.gora.me/magazin/juce-danassjutra/moj-brat-moze-biti-sto-hoce-ali-nema-pravo-da-mojim-precima-odrice-sto-su-bili/ [dostęp: 20.01.2019].
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niebieski, biały i czerwony. Na załączonych poniżej ilustracjach można porównać symbole
państwowe z różnych wieków, ukazujące ich artystyczną kontynuację119.

Ilustracja 15: Herby i flagi, od lewego górnego roku: herb dynastii Crnojeviciów; flaga władyków
czarnogórskich z rodu Petrović-Njegoš; herb Petra II Petrovicia-Njegoša; flaga królestwa Czarnogóry (19101918); współczesna flaga Republiki Czarnogóry; herb dynastii Vojislavljeviciów; herb pierwszych Nemanjiciów
(istniały różne wersje kolorystyczne); współczesna flaga Republiki Serbii, źródło dla wszystkich ilustracji:
wikipedia.org; zestawienie: wykonanie własne

W dzisiejszych czasach powstało w Czarnogórze zjawisko montenegryzmu lub
montenegryzacji (Gil, 2017, 228-231)120, od nazwy tego kraju używanej w niesłowiańskich
językach, czyli Montenegro. Wiąże się ono z tym, że władze czarnogórskie od lat 90-tych
dążyły do oddzielenia się od Serbii na wielu polach, co im się udało - np. w 2017 r. weszli do
znienawidzonego przez znaczną część Serbów NATO. Politycy czarnogórscy dążą też do
coraz ściślejszego sojuszu z Zachodem, wejścia do UE, co nie odpowiada Rosji, przez co
oficjalne kontakty z tym mocarstwem są dzisiaj chłodne: przejawia się to m.in. w
niewyjaśnionym opinii publicznej domniemanym zamachu na Milo Đukanovicia121. Serbowie
mają też za złe Czarnogórze, że w 2008 r. uznała niepodległość Kosowa. Innym przejawem
montenegryzmu jest też podejście do języka, gdzie politycy tego kraju dążą do oddzielenia go
od serbskiego (por. 2.2.1.) oraz podejście do religii, propagowanie „samozwańczej” i
nieuznawanej w świecie prawosławnym metropolii czarnogórskiej. Wyższa klasa polityczna,
przez powiązania z organizacjami przestępczymi (głównie rodzimymi i albańskimi),
przyczynia się do tego, że Czarnogóra uważana jest za państwo mafijne, nawet przez tak
119Dokładny

opis heraldyki państwowej i dynastycznej Czarnogóry, zob.
http://montenegrina.net/pages/pages1/istorija/dokumenti/grbovi_cg.htm [dostęp: 20.01.2019].
120Zob. też https://sr.wikipedia.org/sr-el/Црногоризација [dostęp: 20.01.2019].
121Zob. https://www.blic.rs/vesti/svet/milo-djukanovic-pokusaj-mog-ubistva-je-ruska-poruka-da-su-oni-glavnina-balkanu/eze7thb [dostęp: 20.01.2019].
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znane magazyny jak Forbes, a wszystkie projekty mają w myśl owego montenegryzmu
sprzyjać tylko rządzącym, zapełniając im kieszenie122. Serbowie również często ironicznie
określają Czarnogórców mianem Montenegrini123, wskazując na ich dzisiejsze dążenia i nagłe
poczucie wielkiej odrębności od Serbów, lecz nazwa Montenegro jest lubiana i
rozpowszechniana (głównie przez reklamy) także przez samych Czarnogórców. To wszystko
tworzy wielki konflikt wewnątrz państwa, ponieważ od 2007 r. Serbowie stanowią mniejszość
na terenie Czarnogóry124, gdzie jeszcze np. w 1905 r. stanowili oni 90 % mieszkańców.
Ciekawe jest też, że w 1961 r., za czasów SFRJ, ok. 90 % mieszkańców Republiki
Federacyjnej Czarnogóry określało się jako Czarnogórcy. Ukazuje to bardziej polityczne, niż
kulturalne różnice; ponowna zmiana tożsamości zaczyna się w momencie politycznego
oddalania się Serbii i Czarnogóry.
Mimo wszystko mieszkańcy ziem czarnogórskich nie byli tożsami z Serbami z głębi
Płw. Bałkańskiego. Różnicowało ich m.in. panowanie dynastii Vojislavljeviciów,
Crnojeviciów nad Zetą, związki tych rodów z papiestwem i katolicyzmem oraz Wenecją większe niż z chrześcijaństwem wschodnim (por. 1.1.). Crnojeviciowie i inne rody Zety
wchodziły też w związki z rodami albańskimi, czy weneckimi, a dziś, z racji wielowiekowego
sąsiedztwa i wspólnej katolickiej przeszłości125, Czarnogórcy nie są tak negatywnie
nastawieni do Albańczyków jak Serbowie. Czarnogórcy są wreszcie mniej mobilni niż
Serbowie, którzy często byli „wędrowcami”, co przedstawia najdobitniej hasło i obraz Seoba
Srba126. Czarnogórcy byli też bardzo pragmatyczni i częściej zmieniali sojusze (Albania,
Wenecja, Bizancjum, Serbia, Francja, Rosja, dziś USA i UE). Istotnym zagadnieniem jest też
to, jakich ma się sąsiadów - przyczyniają się oni niejednokrotnie do utworzenia kultury
122Zob.

https://www.srbijadanas.com/vesti/region/magazin-forbs-crna-gora-je-mafijaski-vojni-patuljak-2016-1208 [dostęp: 20.01.2019]; https://www.blic.rs/vesti/svet/forin-afers-crna-gora-je-mafijaska-drzava-taci-narkobos/7w54yyr [dostęp: 20.01.2019].
123Zob. https://sveosrpskoj.com/rs-i-matica/montenegrini-ne-daju-ni-pradjedovima-da-budu-srbi-menjaju-imradi-toga-nadgrobne-spomenike/?script=lat; https://www.in4s.net/vladika-irinej-montenegrini-besramno-lazirajuistoriju-crne-gore/?lang=lat; https://www.in4s.net/bojovic-dvojac-bogdanovic-becic-odavno-vise-nisu-srbi-vecbezlicni-montenegrini/?lang=lat; https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/2729849/matija-beckovic-za-kurircrnogorci-ne-znaju-ko-su-a-ceo-svet-to-zna; http://informer.rs/vesti/politika/286587/amfilohije-montenegriniuveli-sankcije-rusiji-crnogorci [dostęp do wszystkich adresów z przypisu: 20.01.2019].
124Zob. https://www.blic.rs/vesti/tema-dana/srbi-u-crnoj-gori-od-danas-manjina/mxlkcev [dostęp: 20.01.2019].
125Zob. http://www.me/index.php/cg/istorija/crnogorske-dinastije/item/277-crnojevici [dostęp: 20.01.2019].
126Przemawia także za tym wiele faktów historycznych, jak: przybycie na Bałkany w początkach średniowiecza,
ucieczka z terenów Kosowa na północ od Dunaju w czasie wzrostu potęgi Turcji, zasiedlanie Slawonii,
powstanie miejscowości serbskich w Austro-Węgrzech (nawet w Trieście), Rosji, podczas XIX w. stanowili
większość mieszkańców Timișoary w Rumunii. Od uzyskania niepodległości nastąpił powrót wielu Serbów do
tzw. Starej Serbii. Podczas wydarzeń z XX w. wielu przeniosło się dobrowolnie (lub pod przymusem) z Kosowa
z powrotem do Serbii, por. Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у
Новом Веку (1492 - 1992), друго, допуњено издање, Београд 2008; Ковачевић Душан, 20 српских подела
(Срба на Србе) или зашто је тешко, скоро немогуће остварити минимум наццоналног интереса (мни)
кад је реч о судбини народа и државе, Београд 2008, s. 23-66, 111-134.
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danych narodów, którym dają punkty odniesienia. Czarnogóra granicząc z Włochami
(wcześniej państwa włoskie), Turcją, Albanią, Francją, oraz wpływami papiestwa, posiadając
swoje wybrzeże lub będąc w jego pobliżu, na którym również dokonywała się wymiana myśli
i konflikt interesów (np. Rosja, Anglia), będąc wreszcie krajem również śródziemnomorskim
- miała zupełnie inny punkt odniesienia i inne interesy, od kontynentalnej, i na wpół
środkowoeuropejskiej Serbii, która miała innych sąsiadów, co widoczne jest też dziś (np.
najdosadniej uznaniem niepodległości Kosowa przez Czarnogórę). Między mieszkańcami
Czarnogóry i Serbii istnieją również różnice na tle genetycznym (por. rozdz. 2). Czarnogórcy
nie mają tak negatywnego nastawienia do Chorwatów127, a ich język jest raczej bliższy w
wymowie chorwackiemu, niż serbski, poprzez czarnogórską hiperjekawicę (por. 2.2.1.).
Trzeba zaznaczyć jednak, że źródłosłów czarnogórski (głównie z racji kontaktów z Turkami i
prawosławia, jak w Serbii) jest bardzo podobny do serbskiego. Wolność (trzeba było stale
jednak o nią walczyć), którą cieszyła się Czarnogóra również odcisnęła „piętno” na
Czarnogórcach, którzy nie byli podbici (Serbowie z terenów dzisiejszej Serbii byli pod
niewolą turecką niecałe 500 lat) oraz wzmocniła więzi plemienne i rodowe. Różnice między
Czarnogórą, a Serbią zostały dobrze nakreślone w latach 90-tych, w debacie politycznej
między Zoranem Đinđiciem i Slavkiem Peroviciem w programie Naprotiv128. Pierwszy z nich
przyznawał, że Czarnogórcy mają trochę inne doświadczenia historyczne, a drugi podkreślał
różnice, np. wspomnianą wolność i różnice historyczne, w porównaniu z Serbią, która była
zniewolona przez Turków oraz to, że od XIX w. w projekcie wielkoserbskim, Serbia chciała
przejąć wszystkie kulturalne osiągnięcia Czarnogórców. Interesującym faktem jest też,
poruszone we wspomnianej wyżej debacie sprawowanie wyższych stanowisk w firmach i
organizacjach w Serbii przez Czarnogórców, lub osoby czarnogórskiego pochodzenia129.
Przez wieki różnie też określali sami siebie najważniejsi przedstawiciele czarnogórscy,
często zarówno jako Serba, jak i Czarnogóra (podwójna tożsamość). Tak, w jednym z
ostatnich swoich zapisów, wypowiada się Marko Miljanov: „Jako Kuč umrę nawet
szczęśliwy, ale jako Serb umrę nieszczęśliwy i niezadowolony”130, zaś Petar II Njegoš
wielokrotnie mówi o sobie jako Serbie (również oczywiście jako o Czarnogórcu), i tak w
127Inne

od przedstawicieli Serbii nastawienie do delikatnych kwestii historycznych https://rslat.sputniknews.com/analize/201808061116800245-ivan-masulovic-oluja-knin-crna-gora-srbi/ [dostęp:
20.01.2019]; http://balkans.aljazeera.net/vijesti/monitor-napad-na-dubrovnik-najveca-sramota-crne-gore [dostęp:
20.01.2019].
128Zob. 1994 godina Srbi i Crnogorci RTS - ko sme ovo danas da ponovi - ko ima hrabrosti,
https://www.youtube.com/watch?v=1LQMpZQpziI [dostęp: 20.01.2019].
129Zob. https://www.ekspres.net/region/detici-od-savnika-do-dedinja-koja-crnogorska-plemena-upravljajusrbijom [dostęp: 20.01.2019].
130Zob. http://www.montenet.org/1999/matija.html [dostęp: 20.01.2019], tłumaczenie z serbskiego - Jacek
Makowski.
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zbiorze 61 pieśni opiewających boje z Turkami, 52 dotyczy Czarnogóry, a tylko 9 Serbii, lecz
nazwa całego zbioru to „Ogledalo Srpsko” („Serbskie lustro”)131. Również Petar I Njegoš, w
listach i pieśniach, przedstawia związek między Czarnogórcami i Serbami, np. w pieśni o
bitwie z 1796 r., Погибија везира Махмут - Паше на село Крусе, w momencie jego
przemowy do wojowników:
(...)Czarnogórcy, bracia mili, już trzysta i trzydzieści lat,
od kiedy nasi dziadowie wojują, krew przelewają,
i na ołtarzu drogiej wiary i wolności ją dają,
żeby w niewolę Turkom nie wpaść i drogiej wolności im nie oddać
Słyszycie o czym Turcy rozmawiają, jak zawsze Serbów karają
po boju Kosowskiego nieszczęścia, kiedy straciliśmy nasze carstwo
po Vuka Brankovicia zdradzie, za to mu wiecznie piekielne dane kadzie 132
(Владика Петар Први, 1996, 327-328)

W mojej opinii ogólną różnicę między Serbami a Czarnogórcami dobrze przedstawiał
władyka Vasilije:
Chociaż

Czarnogórców

czasów

Bitwy

Kosowskiej

postrzega,

jako

część

„słowianoserbskiego narodu”, kiedy pisze o wydarzeniach z XVIII w., władyka Vasilije
jasno rozróżnia Czarnogórców od Serbów: Czarnogórcy są wolnym narodem, a Serbowie
są „bratnim chrześcijańskim narodem”, którym władają Turkowie133.

Dla zrozumienia tego tematu warto zapoznać się z edukacją w Czarnogórze na
przełomie XIX i XX w., kiedy w podręcznikach pisano, że Czarnogórcy to Serbowie z
Czarnogóry lub czarnogórscy Serbowie134. W podręczniku czarnogórskim z 1911 r.
podkreślano, że w „Czarnogórze żyją jedyni prawdziwi i najczystsi Serbowie”135. Często
edukację tę przedstawia się w świetle mocarstwowych interesów Belgradu i próbie
całkowitego zjednoczenia i podporządkowania sobie Czarnogóry, lecz były to czasy, kiedy
131Np.

pieśń Похара Жабљака, w której stosuje się wymiennie nazwę Srbi/Crnogorci, zob.
https://www.rastko.rs/rastko-cg/umjetnost/ppnjegos-ogledalo1_c.html [dostęp: 20.01.2019].
132Tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski. Fragment o boju kosowskim (pogrubienie i podkreślenie - Jacek
Makowski) i mówienie o nim w 1 osobie liczby mnogiej jednoznacznie potwierdza, że według Petra I
Czarnogórcy i Serbowie byli pod panowaniem swojej, rodzimej i wspólnej dynastii.
133Zob. http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_xix_vijeku/srpstvo_u_cg.htm [dostęp:
20.01.2019], tłumaczenie z serbskiego - Jacek Makowski .
134Zagadnienie edukacji w tych czasach bardzo szeroko i szczegółowo opisuje Živko M. Andrijašević, Srpstvo u
Crnoj Gori, zob. online http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_xix_vijeku/srpstvo_u_cg.htm
[dostęp: 20.01.2019].
135Zob. http://www.njegos.org/siteindex/ethnic.htm [dostęp: 20.01.2019].
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Turcja mimo osłabienia, pozostawała mocarstwem. Okres ten wymagał edukacji przyszłych
wojowników o wolność reszty Czarnogóry, jej utrzymania, co można było osiągnąć tylko w
ścisłym sojuszu z Serbią, czemu sprzyjały życzliwe kontakty, które poniżej opiszę.
Podziały wśród tych dwóch grup nie mogą jednak wymazać wspólnego dziedzictwa i
wielowiekowych związków na różnych polach. Jedno z nich to słowiańskie pochodzenie,
które objawia się głównie w słowiańskiej kulturze, tym samym czasie przybycia na Płw.
Bałkański, przynależnością do plemion serbskich. Kultura ta widoczna jest również w języku,
który pomimo drobnych różnic (raczej dialektalnych, rdzeń języka jest ten sam, a obie nacje
dobrze się rozumieją bez tłumacza) łączy, a nie dzieli. Przez wieki trwała też współzależność
tych ziem, np. pod władzą Nemanjiciów, dzięki którym region się rozwijał. Sytuację
ówczesnej pozytywnej współzależności można porównać do rozwoju Gdańska i Pomorza gdy miasto należało do Polski, zarabiało na pośrednictwie w handlu między Koroną a
światem zewnętrznym w swoich portach, jak Czarnogóra na wymianie towarów serbskich.
Jednoczyła Serbów i Czarnogórców wspólna walka przeciw Turkom, wspólne sojusze,
zjednoczenie w Jugosławiach. Wspólna jest też dominująca wiara, czyli prawosławie, a co
ważne, oba narody świętują slavę, postrzeganą jako typowy serbski zwyczaj. W obu narodach
ważny był też mit junaka, walka o niepodległość i świętą wiarę prawosławną, przy czym
również wśród Serbów i Czarnogórców istotne były gęśle. Razem, ramię w ramię, Serbowie i
Czarnogórcy walczyli w wielu wojnach, a np. bitka na Mojkovcu bardzo związała
emocjonalnie oba narody, gdzie Czarnogórcy poświęcili wiele istnień, aby Serbowie mogli
uciec przez Albanię na Korfu (por. 1.4.)136. Sami przedstawiciele tych narodów określali się
czasem zarówno jako Czarnogórcy, jak i Serbowie.
Kwestia tego, kim są Czarnogórcy - czy zupełnie odrębnym narodem, czy częścią
narodu serbskiego, nie jest łatwa i raczej nierozwiązywalna, przynajmniej na tę chwilę.
Trzeba stwierdzić, że problem ten stał się wyraźny dopiero w latach 90-tych XX w., a do XIX
lub nawet XX w. niewykształceni obywatele Czarnogóry, żyjący w feudalnym
społeczeństwie, nie przywiązywali (w przemożnej większości) wagi do przynależności
narodowej (jak niestety np. polscy chłopi podczas rabacji galicyjskiej), lecz stawali w obronie
rodzin, kościoła, mienia itd.
Serbów i Czarnogórców wiele łączy, a tak niewiele dzieli. Zgadzam się z prof. Dorotą
Gil, że większość mieszkańców Czarnogóry boryka się z problemem podwójnej, serbskoczarnogórskiej tożsamości na kilku płaszczyznach (Gil, 2017, 228). Przykładami, które
dobrze obrazują tą niejasną sytuację może być Hongkong, w którym ten sam naród
136Zob.

Mojkovačka bitka, dokumentarni film, https://www.youtube.com/watch?v=kWkeQtpnrNQ [dostęp:
20.01.2019].
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(Chińczycy) czuje odrębność, nawet w kilkanaście lat po politycznym połączeniu z Chinami,
swoimi rodakami. Drugim dobrym przykładem mogą być Koree, których mieszkańcy są
jednym narodem, pozostającym pod innym przywództwem politycznym przez ok. 70 lat, a
dziś społeczeństwami totalnie odmiennymi w kulturze, zachowaniu itd. Różnice kulturowe i
historyczne Czarnogóry i Serbii są inne, ściślejsza była wymiana kulturalna, lecz inna historia
polityczna, przez zdecydowanie dłuższy okres, niż wspólne państwo (okres Nemanjiciów i
Jugosławii). Należy stwierdzić, że jest to delikatny, wieloaspektowy, trudny temat, który
wymaga wielu prac naukowych i myślę, że dopiero za kilka dekad będziemy mogli lepiej
poznać różnice między Czarnogórcami i Serbami. Hiperbolizując i ironizując jakieś zjawisko,
łatwo odszukać w czymś ludzką stronę i ów „złoty środek”. W zrozumieniu wyżej opisanego
problemu tożsamości serbsko-czarnogórskiej, może pomóc przedstawienie tego zagadnienia
przez samych przedstawicieli opisanych nacji137.

3.2. TRADYCJA DZISIAJ

W poprzednim rozdziale zamieściłem stosunkowo obszerny opis wybranych aspektów
kultury, lecz był to stan do około 1945 r., a więc do zakończenia II wojny światowej i
powstania SFRJ. Z nastaniem nowej władzy, duża część kultury zaczęła ulegać transformacji.
Oczywiście pierwszymi zmianami była walka z prywatną własnością i wspieranie
kolektywnych i komunistycznych rozwiązań, jak również walka z różnymi kościołami, aby
zmonopolizować „rząd dusz” dla partii komunistycznej. Odznaczało się to nie tylko (głównie
z początku komunistycznych rządów138) prześladowaniami kleru, ale także ograniczaniem
szeroko widocznego przeplatania się życia świeckiego z duchowym (zob. np. 2.2.3. seoska
slava). Wkrótce po „zerwaniu” z Moskwą, Jugosławia zaczęła wyznaczać sobie kurs „trzeciej
drogi” i kraj ten posiadał nie tylko stosunkowo dobre kontakty z Zachodem, ale także niezła
była jego sytuacja gospodarcza (szczególnie lata 60-te), a obywatele mogli wyjeżdżać do
pracy, czy na wakacje do krajów kapitalistycznych.
Jednym z następstw powiązań z Zachodem było rozluźnienie obyczajów, co
zaowocowało powstaniem takich miejsc, jak plaże dla naturystów, np. „najsłynniejsza” wyspa
137Np.

program Dvokut, Crnogorac iz Srbije, Srbin iz Crne Gore, na kanale grupy Dnevnjak, zob.
https://www.youtube.com/watch?v=YFAO-YExt20 [dostęp: 20.01.2019].
138Zob. Бандић Душан, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд 1991, s. 360, por.
http://www.rasen.rs/2017/07/crnogorska-golgota-kako-su-komunisti-razapinjali-svestenike-bacali-ujame/#.WogBTqjiZPZ [dostęp: 20.01.2019].
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w Czarnogórze - Ada Bojana, niedaleko Ulcinja139. Duża część społeczeństwa w SFRJ,
zaczęła określać siebie komunistami i przestała chodzić do świątyń, postępowała ateizacja: w
roku 1985 aż 80% Czarnogórców zaczęło określać siebie ateistami. Po rozpadzie trend się
odwrócił, wiążąc poszczególne narody na nowo z kościołami i Czarnogórcy byli już w 1993
r. w 70% „religijni” (Gil, 2017, 228). Dzisiaj wyznanie prawosławne wiąże się najczęściej z
identyfikowaniem się jako Czarnogórzec, jeśli nie uczęszcza się na liturgię regularnie, to i tak
podkreśla się swoją wiarę. Dochodzą problemy wyboru odpowiedniej cerkwi (por. 2.2.2.).
Połączenie krajów południowosłowiańskich przynosiło też migracje w inne miejsca państwa,
a duża liczba Czarnogórców zaczęła osiedlać się w Belgradzie i Wojwodinie. Oczywiście
niektórzy mieszkańcy Czarnogóry przez XX i początek XXI udawali się na emigrację, a
Czarnogórcy wybierali najczęściej pobliskie Włochy, Austrię, Niemcy, USA, Australię,
Kanadę.
Mimo czasów komunistycznych slava była obowiązkowym świętem i do dziś jest
sławiona w uroczysty sposób, jednak czas jej trwania skrócił się do około dwóch dni.
Podobnie rzecz ma się z seoską slavą, jest już mniej rozpowszechniona, lecz w dalszym ciągu
organizowana (za czasów komunistycznych zmieniła się bardziej w święto religijne, bo
zabraniano jej organizować poza obszarem cerkiewnym), stała się niejako festynami i
świętami miejskimi, czy wiejskimi. Do dzisiaj istnieje też tradycja gęślarska podczas seoskich
slav, jednak obecność gęślarza nie jest już tak przestrzegana. Ważną osobą w rodzinie,
również podczas innych uroczystości familijnych, nadal jest kum (w Czarnogórze i Serbii
często nie tylko organizuje wieczór kawalerski i pomaga w organizacji, lecz także wspomaga
finansowo). Wesela organizuje się, w zależności od zamożności, raczej w wystawny sposób i
zapraszając jak największą możliwą liczbę gości, dochodzącą wśród najbogatszych nawet do
800 osób140. Elementem wesel i slav jest oczywiście tańczenie kola/ora, które musi się odbyć
na każdym weselu i w którym uczestniczą raczej wszyscy goście, niezależnie od wieku. W
weselach istotne są nadal życzenia ślubne, które zachowały dawną formę141. Jeśli chodzi o
ubiór, to Czarnogórcy i Czarnogórki ubierają się w zachodnim stylu, który stał się
powszechny, lecz np. na weselach (lub samej ceremonii ślubnej) zdarza się nakładanie
tradycyjnych strojów ludowych. Charakterystycznym elementem dzisiejszej kultury
czarnogórskiej jest noszenie dresów (czy odzieży sportowej - srb. trenerke) w okresie od
jesieni do wiosny, prawie przy każdej okazji, czy to w pracy, czy w kościele, czy w czasie
139Zob.

http://www.visit-ulcinj.com/ulcinj-travel-guide/pearl-of-ulcinj-montenegro-fkk-ada-bojana/ [dostęp:
20.01.2019].
140Zob. https://volimpodgoricu.me/2017/10/20/brano-micunovic-organizuje-sinu-gala-svadbu-u-splendidupjevace-ceca-aca-lukas/ [dostęp: 20.01.2019].
141Zob. Dragisa Vemic zdravica, https://www.youtube.com/watch?v=pl8PU6lSqAw [dostęp: 20.01.2019].
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wolnym. Mimo, że nie ubiera się tak każdy
Czarnogórzec, to w zimniejszych okresach
roku jest to prawie reguła, co wyróżnia ich
na odzieżowej mapie Europy142.
Rodzina czarnogórska również uległa
znacznym przemianom w ciągu ostatnich 70ciu lat. Kobiety oczywiście posiadają pełne
prawa, one jednak wykonują dziś większość
prac usługowych, zaś widoczne jest, że w
kawiarniach przesiadują głównie mężczyźni.

Ilustracja 16: Odzież sportowa jest jednym z częściej
wybieranych typów ubioru codziennego w dzisiejszej
Czarnogórze, źródło: www.prva.rs

Z silnego patriarchalizmu został dziś szacunek do ojca i często to mężczyźni są oficjalnymi
głowami rodziny. Kobiety (szczególnie w większych miejscowościach i na wybrzeżu)
zwracają zaś często uwagę na zamożność mężczyzn, którzy nieskromnie zwykle nie ukrywają
np. ubrań znanej marki, czy „wożą” się po mieście lepszymi modelami samochodów, a
podczas imprez nie zwracają uwagi na rachunek143.
Mimo upływu lat, organizacja plemienna nie przeszła całkowicie do lamusa historii,
ponieważ do dziś, gdy Czarnogórcy przedstawiają się sobie, mogą usłyszeć pytanie: „a z
którego jesteś plemienia?”, co może nam przypominać dociekliwość w pytaniu naszych górali
o powiązania rodzinne144. Z przynależnością do plemion wiąże się też problem tożsamości,
czy plemię jest serbskie, czy czarnogórskie (zob. 3.1.).
Cechy charakteru, które zostały ukształtowane przez historię i środowisko
geograficzne, często nadal pozostają niezmienne. Również nawyki żywieniowe raczej się nie
zmieniły i np. pršut i słuszny kawał jagnięciny jest prawdziwym męskim daniem, co spaja
Czarnogórców z Serbami w ich wspólnym umiłowaniu do mięs. Jednakże spożywanie
większych ilości produktów mięsnych, zarówno w Czarnogórze, jak i Serbii, nie
142Podczas

pierwszej wyprawy do Czarnogóry w 2015r., moim przewodnikiem była dr Karina Giel, która
(pracująca jako przewodnik turystyczny po Czarnogórze od 2011 r.) również podzielała pogląd, że w zimę
„wszyscy Czarnogórcy chodzą w dresach, nawet do cerkwi”, por. https://www.b92.net/zivot/vesti.php?
yyyy=2018&mm=01&dd=13&nav_id=1346703 [dostęp: 20.01.2019]. Przebywając kilka razy na terenie
Czarnogóry zauważyłem też, że strój mężczyzn w okresie letnim to głównie krótkie lub długie spodnie (jeansy),
adidasy, koszulka lub polo oraz męska saszetka na ramię bądź tzw. nerka.
143Zob. np. https://www.kurir.rs/region/crna-gora/3113019/crnogorci-daju-citavo-bogatstvo-za-luksuzne-tabliceizdvajaju-i-do-600-da-bi-imali-svoje-ime-na-oznakama; http://www.happytv.tv/emisije/posle-rucka/98742/uemisiji-posle-rucka-crnogorci-ili-srbi-svi-smo-isti-kako-starimo; https://www.telegraf.rs/vesti/1944213-10saveta-za-strance-evo-kako-da-izdrzite-sa-crnogorcima-foto; humorystyczne przedstawienie wizerunku
Czarnogórca na randce: Dnevnjak - Crnogorac na dejtu:
https://www.youtube.com/watch?v=hX4vGXLsdis; https://www.muskimagazin.rs/Lifestyle/Saveti/kakocrnogorci-muvaju-ribe [dostęp do wszystkich adresów z przypisu: 20.01.2019].
144Zob. http://montenegrina.net/crnom-gorom/porijeklo/postavljanje-pitanja-vezana-za-porijeklo/ [dostęp:
20.01.2019].
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odzwierciedla się w wyglądzie fizycznym, ponieważ rzadko można spotkać otyłego
mieszkańca Czarnogóry, wszyscy raczej dbają o formę poprzez treningi, a ich dieta jest
bogata nie tylko w mięso, ale inne produkty, zaś fastfoodowe sieci gastronomiczne z
wątpliwym poziomem zdrowotności i pożywności swoich produktów są w Czarnogórze
bardzo mało popularne i rzadko dostępne.

3.3. NAJNOWSZA TWÓRCZOŚĆ

Po II wojnie światowej kultura Czarnogóry zaczęła się coraz prężniej rozwijać. Mimo
tego, że większość dzieł powstawało w Belgradzie lub Zagrzebiu, to Republika Czarnogóry w
ramach SFRJ posiadała specyficzną autonomię i indywidualny charakter kulturalny. Okres ten
odznaczał się pojawieniem nowych nurtów w literaturze, np. prozy rzeczywistościowej
(stvarnozna proza), czy czarnej fali. Ich cechą było ukazywanie życia nawet z najbardziej
naturalistycznymi opisami. Przedstawicielem takiej prozy w Czarnogórze był Miodrag
Bulatović, a jednym z jego znanych dzieł jest Czerwony kogut leci wprost do nieba. Innym
pisarzem pochodzącym z Czarnogóry jest Borislav Pekić, który zadebiutował na szerszej
arenie powieścią Czas cudów. Jednym z najbardziej znanych reżyserów czarnogórskich jest
Živko Nikolić, autor filmów krótkometrażowych, np. Marko Perov (nagrodzony na
Krakowskim Festiwalu Filmowym w 1975 r.), który przedstawia w ciągu kilku minut
codzienne życie Czarnogóry. Innym dziełem Živka Nikolicia, nagrodzonym na 14-stym
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie (1985 r.), jest film długometrażowy
Čudo neviđeno, czy wreszcie Lepota Poroka, który ukazuje wpływ turystyki na
Czarnogórców.
Bardziej współczesna działalność kulturalna wiąże się głównie z muzyką. Styl
śpiewania przy wtórze gęśli nie zamarł również w bardziej popularnych pieśniach i swoją
kontynuację ma np. w ludowych piosenkach, wykonywanych głównie przez mężczyzn przy
akompaniamencie nowszych urządzeń muzycznych. Takich twórców, z przełomu dwóch
wieków jest wielu, są to m.in. Nedeljko Bilkić, Ljubo Ševaljević, Zoran Kalezić, Milivoje,
Đurišić, Miloje Bubanja, Ljubomir Đurović, Nikola Karović, zaś z żeńskich twórców
najbardziej znana jest Jelena Boljević. Pieśni te poruszają najczęściej rodzajowe sceny z
czarnogórskiego współczesnego życia, miłości (np. pieśń Jeleny Boljević Put Ljubavi) i
wydarzeń narodowych oraz sławią małą ojczyznę Czarnogórców, wychwalają piękno ich
kraju oraz ich tęsknotę, gdy wyjeżdżają (np. piosenka Nedeljko Bilkicia Amerika nema
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Lovćen) lub pochwałę cech czarnogórskich kobiet (np. piosenka Miloje Bubanji Crnogorko
Crnogorko). Wszystkie te pieśni są częściej śpiewane na większych biesiadach, weselach,
urodzinach, zaś rzadziej w radiu itd145. Inną formą pieśni ludowych, zaadoptowanych przez
dzisiejsze czasy, jest rodzaj muzyczny tzw. turbofolku. Polega on na „zmiksowaniu” różnych
stylów muzycznych, głównie specyficznej formy śpiewu Słowian Południowych
(przypominającego lekko turecki) z gatunkami muzycznymi jak pop, rock, nawet dubstep i
inne. Słowa takich utworów z reguły oscylują wokół miłości i są raczej mniej ambitne –
chciało by się rzec, że to typowe piosenki do słuchania radiu lub do zabawy w klubie.
Czarnogórskimi wykonawcami tej muzyki są m.in. Jadranka Barjaktarović (wykonuje też
pieśni ludowe, np. Tvoja noć i moja zora), Boban Rajović, „muzyczna rodzina” Polumenta
(Šako, Dado i Azra). Interesującym przedstawicielem muzyki czarnogórskiej jest też Antonije
Pušić o pseudonimie Rambo Amadeus, znany również jako „uroczy król wesołego popu”,
nazywający siebie „muzykiem, poetą i manipulatorem mediów”. Karierę rozpoczął w latach
80-tych, ale jest popularny do dziś i nagrywa kolejne albumy. W 2012 r. reprezentował
Czarnogórę na konkursie Eurowizji z piosenką Euro Neuro. Wykonuje połączenie muzyki
rockowej, popowej, jazzowej i innych, a jego teksty dotyczą często aktualnych wydarzeń i
ogólnie współczesności. Innymi wykonawcami muzyki, tym razem hip - hopu z rockowymi i
elektronicznymi elementami, jest zespół Who See, a jego piosenki mówią zwykle o
czarnogórskiej codzienności, szczególnie Primorja, również parodiuje owe sceny rodzajowe.
Zespół Who See reprezentował Czarnogórę w 2013 r. na konkursie Eurowizji z piosenką
Igranka. Trzeba też wspomnieć o Ekremie Jevriciu, „fenomenie” internetu wykonującym
turbofolk, a jego najbardziej znany utwór Kuća poso „zachwyca” swoją prostotą. Znanym i
cenionym wykonawcą utworów rockowo-popowych jest również Sergej Ćetković (ur. 1976 w
Podgoricy), który tworzy głównie poruszające i poetyckie piosenki romantyczne o tematyce
miłosnej (np. Moj Svijet).
Trzeba też wspomnieć o XX-wiecznych przedstawicielach czarnogórskiego
malarstwa, do których należą Petar Lubarda (1907-1974) i Miodrag Dado Đurić (1933-2010).
Obaj pochodzili z Cetinja, jednak pierwszy z nich skupił się na malarstwie histotycznym i
przedstawiał głównie Bitwę na Kosowym Polu, drugi zaś tworzył bardzo abstrakcyjne i
symboliczne formy.
Aby dobrze poznać kulturę czarnogórską, na pewno należy zapoznać się zarówno z
bardziej współczesnymi stylami i wykonawcami, jak turbofolk w wykonaniu np. Jadranki
Barjaktarović, czy Dado Polumenty, zespołu Who See, czy Sergeja Ćetkovicia, ale także z
145Np.

ponad dwugodzinna składanka Najlijepše crnogorske pjesme, zob. https://www.youtube.com/watch?
v=lZSVaPKqwi0 [dostęp: 20.01.2019].
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pieśniami ludowymi w dzisiejszym wykonaniu. Pieśni te niosą bogaty materiał badawczy dla
kulturoznawców w wielu obszarach i nie tylko we współczesnych czasach, m.in. relacji i roli
kobiety i mężczyzny (np. dawna czarnogórska weselna pieśń Jeleny Boljević Đevojačka
sreća). Ukazują też silną więź emocjonalną mieszkańców Czarnogóry ze swoją ojczyzną,
która jest wyjątkowa - często aż tak silny związek między człowiekiem a jego miejscem na
ziemi jest widoczny wśród „mniejszych” narodów, w myśl, „co jest najlepsze, to jest nasze”.

3.4. TURYSTYKA I SPORT

Republika Czarnogóry posiada wybitne walory turystyczne, nie tylko przyrodnicze
(góry, kaniony, rzeki, doliny, jeziorka górskie, Jezioro Szkoderskie, Boka Kotorska, wybrzeże,
wysepki, klimat), ale także antropogeniczne (Budva, Kotor, drogi górskie, monastyry,
tradycyjna góralska zabudowa, kultura, o której opowiada ta praca, różnorodna kuchnia). Nie
jest więc niczym dziwnym, że kraj stał się popularną destynacją turystyczną, a na arenie
międzynarodowej coraz bardziej widoczny jest od ok. 2010 r. Od tej daty rozpoczyna się
szybki rozwój infrastruktury turystycznej oraz transportowej, coraz większa jest też liczba
samych turystów. Spójrzmy na liczby: na 3, 954 mld euro całego PKB Czarnogóry z 2016 r.,
wpływy z turystyki to aż 870 milionów euro, czyli 22% PKB. Liczba turystów w tym 600tysięcznym kraju wyniosła zaś w 2017 r. prawie 2 miliony146. Już w czasach Jugosławii
turystyka na wybrzeże była popularna, lecz dzisiaj jest to jeden z ważniejszych filarów
czarnogórskiej gospodarki147.
Wszechobecne trendy turystyczne zmieniają również mentalność mieszkających tu
ludzi. Z jednej strony pomagają w utrzymaniu, pozwalają zostać w kraju dla znacznej liczby
osób148, które mogą znaleźć pracę lub sami otworzyć biznes. Dzięki kontaktom na tle
międzynarodowym, wzmacnia się nie tylko gospodarka Czarnogóry, ale także sami jej
mieszkańcy są bardziej otwarci na świat, upowszechnia się język angielski, czy oferowanie
coraz wyższej jakości usług (szczególnie na rynku nieruchomości i wynajmu) w związku ze
wzrostem konkurencyjności. Z drugiej strony do świadomości i kultury Czarnogórców
146Zob.

http://www.nezavisne.com/ekonomija/privreda/Crna-Gora-od-turizma-ocekuje-blizu-milijarduevra/431972 [dostęp: 20.01.2019]; http://www.bankar.me/2017/02/01/1-813-817-turista-posjetilo-crnu-goru-u2016-godini/ [dostęp: 20.01.2019].
147O turystyce w Czarnogórze piszę obszernie w pracy Jacek Makowski, Czarnogóra - mały kraj, wielka
turystyka, praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Stegnera, Gdańsk 2018.
148Zob. film Živko Nikolicia, Lepota Poroka, który ukazuje zetknięcie się tradycyjnej kultury czarnogórskiej, z
lekko hedonistyczną kulturą zachodnią, na przykładzie Czarnogórców pracujących na wyspie Adzie Bojanie, na
której powstały miejsca dla naturystów.
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wkradają się trendy globalizacyjne, odejście od tradycyjnych zwyczajów, porzucenie
niektórych zachowań. Warto zwrócić uwagę np. na Budvę, która zmieniła się w jedną z
regionalnych stolic rozrywki, klubów, wielkiego biznesu i kasyn, również przestępczości
zorganizowanej. Samo miasto stało się bogatsze, jak i portfele niektórych z jej mieszkańców,
lecz odbija się to na konsumpcyjnym stylu życia i przyjmowaniem, pod wpływem turystów,
zachodnich trendów, co wiąże się często (choć nie zawsze) z przekraczaniem
dotychczasowych norm społecznych i moralnych. Wpływ turystyki na kulturę Czarnogórców
i ich otoczenie, jest wieloaspektowy i wymaga szczegółowej analizy.
Gdy walka przestała być dla Czarngórców głównym zawodem, wielu z nich miało
problemy ze znalezieniem pracy149. Problem ten miał też pozytywne aspekty, ponieważ
powstanie nowych dyscyplin sportowych w XX w., pomogło spożytkować siłę, upór i
wojowniczość Czarnogórców. Dziś cechy te pomagają nie tylko reprezetacjom narodowym,
ale i indywidualnym graczom odnieść sukces, nawet na światowej arenie. Czarnogóra silna
jest w kilku dyscyplinach (reprezentacje te występują, choć nieregularnie, w mistrzostwach
świata i Europy), takich jak: water polo (w pierwszej dziesiątce, zajmują często ok. 5 miejsca
w lidze światowej), koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna (również indywidualnie,150 np.
Žarko Marković), siatkówka. Oprócz gier zespołowych, Czarnogórcy dobrzy są także w
tenisie, np. Novak Đoković często podkreśla, że jest Serbem - Czarnogórcem (w Czarnogórze
zorganizował ślub i wesele), czy sportach walki (np. legendarny dżudoka Dragomir
Bečanović).

Ilustracja 17: Budva - symbol czarnogórskiej turystyki. W około 40 lat zmieniła się z
małego miasteczka zamieszkanego przez ok. 1 tys. osób, w 20 tys. miasto, które może
pomieścić latem aż 70 tys. turystów, źródło: wikipedia.org

149Zob.

http://www.bankar.me/2018/12/11/u-crnoj-gori-oko-42-hiljade-nezaposlenih/ [dostęp: 20.01.2019].
u dresu Katara, zob. https://www.youtube.com/watch?v=LveWr2s3df8 [dostęp: 20.01.2019].

150Crnogorci
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3.5. OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO CZARNOGÓRCA
Jak wygląda dziś codzienność Czarnogórców, jak się zachowują? Wraz z
przenikaniem się kultur i wyraźnym narzucaniem kultury zachodniej, Czarnogórcy częściowo
odeszli od tradycji, a ich życie wygląda podobnie do tego w innych krajach Europy. Jak już
wiemy z wcześniejszych podrozdziałów, tradycja pozostała jednak w niektórych sferach,
nadal kultywuje się zwyczaje, często jednak w ograniczonym stopniu i nieco zmienione.
Wciąż widoczne są takie cechy, jak miłość do ojczyzny i przywiązanie do kraju, religii
(szczególnie prawosławia), silne więzi rodzinne, szczątkowy patriarchalizm. Problem
bezrobocia jest coraz mniej zauważalny, wraz z rozwojem turystyki i dzięki większej liczbie
inwestycji krajowych oraz (głównie) zagranicznych. Bezrobocie ma też związek z kulturą, w
której częściej pracują kobiety, a mężczyźni nawykli do walki przez wieki, uważają często, że
zwykła praca jest poniżająca. Z tego powodu preferują zajmowanie stanowisk menadżerskich
i dyrektorskich (w przeszłości mały naród musiał obsadzić wiele stanowisk i wielu jego
przedstawicieli łączyło obowiązki państwowe z prywatnymi, istniało też zbyt wielu znawców
wojskowych mogących być oficerami, którzy „nie mieścili się“ w małej Czarnogórze)151.
Znane jest przysłowie, że Czarnogórzec pyta Czarnogórca nie „gdzie
pracujesz“, lecz „gdzie jesteś dyrektorem“152. Fenomenem jest też
posiadanie dużej liczby telefonów komórkowych - na 100
mieszkańców od kilku lat utrzymuje się trend posiadania ok. 170
telefonów, w 2013 r., liczba ta plasowała Czarnogórę na 9 miejscu na
świecie153. Telefon wśród Czarnogórców to nie tylko niezbędne
narzędzie komunikacji i pomocy w interesach, ale także oznaka
przestiżu154.
Chyba najważniejszą osobistością dzisiejszej Czarnogóry i
uosobieniem „dyrektora Czarnogórca“ jest Milo Đukanović, polityk
oraz biznesmen155, działający w czarnogórskiej polityce od lat 80-tych.

Ilustracja 18: Milo
Đukanović - czołowy
polityk Czarnogóry od lat
90-tych XX w., źródło:
wikipedia.org

Zyskał on popularność domagając się odbiurokratyzowania i reform, a działał z innymi
151Dowodem

na istniejący „problem czarnogórskich dyrektorów”, może byś wcześniej już wspomniany program
Naprotiv z Zoranem Đinđiciem i Slavkom Peroviciem, zob. https://www.youtube.com/watch?v=1LQMpZQpziI
[dostęp: 20.01.2019].
152Por. https://www.ekspres.net/region/detici-od-savnika-do-dedinja-koja-crnogorska-plemena-upravljajusrbijom [dostęp: 20.01.2019]; https://portalanalitika.me/clanak/292686/direktori-u-srbiji-su-asimilovanicrnogorci-koji-se-protive-nezavisnosti-ii [dostęp: 20.01.2019].
153Zob. http://www.vijesti.me/ekonomija/crnogorci-imaju-najvise-mobilnih-telefona-po-glavi-stanovnika-uregionu-148551; por. http://www.kurir.rs/region/crna-gora/2975521/crnogorski-paradoks-u-toj-zemlji-ima-visekorisnika-mobilnih-telefona-nego-pismenih-ljudi [dostęp: 20.01.2019].
154Svaki Crnogorac ima po dva mobitela, zob. https://www.youtube.com/watch?v=4C8bOPP5Gzc [dostęp:
20.01.2019].
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politykami jak Svetozar Marović, Momir Bulatović. W latach 1991 - 2016 (z dwoma
przerwami na dwa lata) piastował urząd premiera Czarnogóry oraz premiera autonomii
czarnogórskiej. Symbolizuje dzisiejszą czarnogórską klasę polityczną, czasem powiązaną z
przestępczością zorganizowaną156. Jest jej typowym jej członkiem, który wykorzystując każdą
okazję zarabia i umie nadal utrzymać władzę. Posiada wielki majątek, widniejący na liście 20
najbogatszych polityków na świecie, lecz należy pamiętać, że Czarnogóra to kraj z PKB
wynoszącym nieco ponad 4 miliardy USD157. Miejmy nadzieję, że jego działalność będzie
bardziej pozytywnie wpływać na rozwój i pomyślność całego kraju i społeczeństwa
czarnogórskiego.
Dziś widoczne są też inne cechy Czarnogórców. Jedną z nich jest stosunek do zdrady,
jak również zachowanie Czarnogórców jako macho i flirciarzy; stereotypowo dziecko z
„nieprawego łoża“ określa się đetić neznanog junaka158. Innym rozpowszechnionym
stereotypem, związanym z mieszkańcami Czarnogóry, jest ich lenistwo (por. wyżej), co
określa jeden ze znanych żartów: „Co Jezus powiedział Czarnogórcom, wisząc na krzyżu ? Nie róbcie nic, dopóki nie powrócę“159. Takich żartów jest mnóstwo, a rozposzechniły się za
czasów Jugosławii. Przynoszą one jednak cząstkę prawdy o narodowych cechach160, choć
bywają też krzywdzące. Z faktów potwierdzających swoistą wystawność i życie ponad stan
oraz prezentowanie siebie, jako duszy towarzystwa, może być ich umiłowanie (podobne, jak u
Włochów) do oryginalnych ubrań, sprzętów, którymi lubią się chwalić. Gdy idą na imprezę,
nie zwracają też najczęściej uwagi ile wydają i „mają gest“. Często też myślą o sobie w
samych superlatywach (podobnie jak o swoim kraju) i uważają, że z Czarnogóry wywodzi się
większość znanych współczesnych i historycznych osobistości związanych z Serbią (por.
3.1.)161.
Dawniejsza historia najczęściej nie wpływa już na wielkie emocje i interesy
155Również

jego rodzina jest na „wysokiej pozycji społecznej”, jego brat Aca jest właścicielem banku Prva
Banka, która w niejasnych okolicznościach otrzymywała wielomilionowe dofinansowania państwa, por.
http://www.vijesti.me/ekonomija/prva-banka-od-banke-do-monstruma-72674 [dostęp: 20.01.2019].
156Przeciw niemu prowadzono we Włoszech sprawę dotyczącą przemytu papierosów, istnieją też podejrzenia, że
brał udział w nielegalnym handlu z UÇK (Armią Wyzwolenia Kosowa), jak i innymi organizacjami o
zabarwieniu kryminalnym, por. M. Waldenberg, 2005, Rozbicie Jugosławii : jugosłowiańskie lustro międzynarodowej
polityki. T. 1-2., s. 380; Agnieszka Grzelak, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach Bałkanów
Zachodnich - reformy związane z procesem integracji z Unią Europejską, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z
Unią Europejską, red. Artur Nowak-Far, Warszawa 2012, s. 115-140 .
157Zob. http://www.cafebabel.pl/polityka/artykul/czarnogora-nowa-modziez-stara-wadza.html [dostęp:
20.01.2019].
158Por. http://91.222.5.180/single/vicevi/Crnogorci/detic/4312 [dostęp: 20.01.2019].
159Zob. https://www.najboljivicevi.com/vic.php?id=14707 [dostęp: 20.01.2019].
160Co do lenistwa, warto zobaczyć krótką notatkę medialną na ten temat, zob.
https://www.klix.ba/sport/nogomet/potvrda-stereotipa-o-crnogorcima-u-cetinju-se-ovako-postavljaju-kornerzastavice/171121123 [dostęp: 20.01.2019].
161Owe patrzenie na siebie z „przerośniętą dumą” można uchwycić we fragmencie filmu Nož (1999), zob.
https://www.youtube.com/watch?v=BW7eHWOQSOo [dostęp: 20.01.2019].
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finansowe, zaś dzisiejsze wydarzenia, które oddziałują na emocje i wiążą się z pieniędzmi, to
polityka. Jest to kwestia, która najbardziej dzieli ludzi, nie tylko w Czarnogórze, ale i na
całym świecie. Grupy polityczne, walcząc o swoje interesy, a bardziej o pieniądze swoje i
swoich mocodawców, często dążą do skłócania społeczeństwa w myśl starej łacińskiej dewizy
divide et impera. W Czarnogórze jest kilka konfliktów politycznych m. in. na tle religijnym
(prawosławie, islam, jak również w obrębie samego prawosławia), językowym (czy język
czarnogórski jest dialektem serbskiego, czy nie) narodowym (Czarnogórcy, Serbowie,
Albańczycy, Boszniacy), czy międzynarodowo-polityczno-gospodarczym (współpraca z
Serbią, Rosją i jej sojusznikami, lub Ameryką i Unią Europejską - tu gra toczy się o
największe pieniądze i wpływy, dlatego też jest najpoważniejszy). Czarnogóra jednak przez
wieki pokazała, że jako państwo i jako kraj, może wyjść z wielu konfliktów zwycięsko, nie
tylko poprzez walkę (np. za władyków z Turkami), ale poprzez jej zaprzestanie (brak
większych konfliktów wewnętrznych w latach 90-tych, jak i jedność kulturowa państwa
Zety).
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4. WNIOSKI

A więc kim są Czarnogórcy ? W skrócie można powiedzieć, że są na pewno narodem
południowosłowiańskim, który zamieszkuje głównie środkową i zachodnią Czarnogórę oraz
lokalnie Serbię i inne zakątki ziemi, zaś spokrewniony jest pod względem języka i kultury z
Serbami. Posługują się językiem czarnogórskim, lecz częściej serbskim. W zdecydowanej
większości wyznają prawosławie, jednak wśród nich zdarzają się także katolicy i
muzułmanie.
Można stwierdzić, że Czarnogóra i jej mieszkańcy (ogół społeczeństwa), stanowią
miniaturowy, jakby w pigułce, obraz multietnicznych Bałkanów. Ludzie tego kraju łączą w
sobie różne kultury. Ich ziemia to styk ortodoksji z zachodnim chrześcijaństwem, gór z
morzem, kultury wysokiej z ludową, orientalizmu z okcydentalizmem, pierwotności i
nowości, Słowian nastawionych pokojowo (osadnicy) oraz walczących w potrzebie (obrona
przed Turkami przez wieki). Na kulturę tego małego kraju składa się dziedzictwo zarówno
rzymskiego katolicyzmu, wschodniego chrześcijaństwa, islamu, zachodniej świeckości oraz
widoczny nadal patriarchalizm, jak i przywiązanie do najstarszych, przedchrześcijańskich
zwyczajów. Mimo, że trudnili się kiedyś zbójectwem, ich ważną cechą był i nadal jest honor,
oraz wierność danemu słowu, lecz są przy tym pragmatyczni (zmiany sojuszy). Ważnym
elementem jest też pracowitość i wartość czarnogórskich kobiet, które to cechy wysławia, tak
jak i ich urodę, męska część społeczeństwa. Naród czarnogórski przypomina surowy diament,
który mimo, że jest nieoszlifowany, to szlachetny i twardy.
Wpływ na omawianą ludność wywarła też geografia ich pięknego zakątka ziemi,
czyli głównie góry, ale również i morze, z czego dziś korzystają, dzięki rozwijającej się
turystyce, powodującej zmiany wśród samych Czarnogórców. Dzisiejsze problemy, jakie stoją
przed Czarnogórcami są niemniej ważne od tych minionych, ponieważ ułożenie relacji z
bliską im Serbią i Serbami oraz znalezienie sobie miejsca w Europie wolnych narodów,
będzie miało również wielkie i długotrwałe oraz dalekosiężne skutki w przyszłości. Miejmy
nadzieję, że Czarnogórcy, niezależnie od różnych przynależności, zdadzą ten historyczny
egzamin, będą mogli dalej cieszyć się wolnością i nadal tworzyć swoją wspaniałą i
niepowtarzalną kulturę.
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Ilustracja 19: Grupy etniczne w Czarnogórze wg spisu z 2011 r., źródło: wikimedia.org
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Ilustracja 22: Religie w Czarnogórze wg spisu z 2011 r., źródło:
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