6. DOBRA VODA I BAR
We wrześniu 2017 roku wybraliśmy się na wczasy do Czarnogóry. Jazda autokarem trwała
nieco ponad 24 godziny. Jechaliśmy przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. Zakwaterowanie mieliśmy w miejscowości Dobra Voda leżącej tuż za
miastem Bar, w kierunku południowym. To najbardziej wysunięta na południe nadmorska
część Czarnogóry. Bardziej na południe wysunięte jest tylko miasto Ulcnij, do którego wybraliśmy się nieco później.
Dalej jest już Albania.

Dobra Woda to niewielkie nadmorskie miasteczko, zabudowane pensjonatami i niewielkimi
hotelami. Tylko jeden z nich, nazwany „Różą Wiatrów” był bardziej okazały. Teren w tym
rejonie, podobnie jak w całej Czarnogórze jest bardzo górzysty, góry schodzą aż do Adriatyku, ulice opadające w stronę morza są więc dość strome. Wzdłuż nadbrzeża biegnie jedna z
głównych ulic, pełniąca latem także funkcję niewielkiej promenady, takiej na skalę miejscowości. Najważniejsza, przelotowa droga łącząca Bar z Ulcnij przebiega w pewnej, choć niedużej, odległości od morskiego brzegu.
Dominują suche
góry, choć u ich
podnóża występuje
śródziemnomorska
roślinność, latem
mocno spalona
słońcem. Morze
rzeczywiście zachwyca swym kolorem i czystością.
Plaża, co prawda
kamienista ale kąpiele w ciepłym i
słonym Adriatyku
w pełni rekompensują tę niewielką
niedogodność.
Mieszkając w Dobrej Wodzie mieliśmy znakomitą

bazę wypadową do wszystkich
najbardziej atrakcyjnych, okolicznych miejscowości takich
jak: Stary Bar, Kotor, Budva,
Ulcnij a nawet Szkodra – leżąca
już po albańskiej stronie nad Jeziorem Szkoderskim. Osoby preferujące mniejszą ruchliwość w
czasie urlopu mogą z powodzeniem wypoczywać na miejscu.
Aby wyruszyć do sąsiednich miejscowości nie trzeba jeździć własnym samochodem – można
korzystać z miejscowej komunikacji autobusowej. Do pobliskiego Baru regularnie kursują
autobusy miejskie i mikrobusy.
Bar (Бар), dawniej włoskie Antivari – to miasto będące dużym ośrodkiem komunikacyjnym.
Tam zlokalizowany jest największy port morski w Czarnogórze (był jednym z najważniejszych portów morskich byłej Jugosławii). W Barze jest też końcowa stacja linii kolejowej z
Belgradu i Podgoricy. Przez Bar przebiega europejska E851 (fragment Magistrali Adriatyckiej). Miasto posiada połączenia promowe z portami Ankona i Bari po drugiej stronie Adriatyku. Jest głównym kurortem turystycznym Riwiery Barskiej i jednym z największych ośrodków turystycznych czarnogórskiego wybrzeża. Miasto dzieli się na Stary Bar i Nowy Bar.
Za czasów rzymskich była tu osada Antibarum, nazwana tak z powodu swojego położenia naprzeciw miasta Bari, zamieszkana głownie przez plemiona iliryjskie. Słowianie docierają w te
okolice w VI wieku i tworzą własny kraj nazwany najpierw Duklja a potem Królestwem Zety.
Teren dzisiejszej Czarnogóry był wówczas centrum politycznym ziem serbskich. W Barze
stoi pomnik księcia Duklji Vladimira, zmarłego w 1016 roku, który czczony był później przez
Serbów i Czarnogórców jako święty Jovan Vladimir. W tamtym czasie tereny dzisiejszej
Czarnogóry dostają się pod hegemonię Bizancjum.

W 1077 roku miała miejsce
koronacja pierwszego króla
serbskiego Michała. Był on
królem Zety, średniowiecznego państwa powstałego na
obszarze dzisiejszej Czarnogóry. Od 1170 roku Zeta weszła w skład państwa znanego
jako Raszka (później Serbia).
Po upadku potęgi Bizancjum
wielki żupan Stefan Nemanja
zawarł sojusz z katolicką
Wenecją. Po okresie rozkwitu
państwo serbskie słabnie i zaczyna ulegać podziałom, a na wybrzeżu Adriatyku kolejne czarnogórskie miasta zajmuje Wenecja.
W 1499 roku Czarnogóra zostaje podbita i opanowana przez Turków. W Barze Turcy zbudowali twierdzę. Tylko w górach uchowało się
autonomiczne państewko, rządzone przez
miejscowych władyków z rodu PetrovićNiegosz. Kiedy w 1683 roku Turcy zostają
pobici w bitwie pod Wiedniem ich potęga zostaje
mocno osłabiona. To umożliwia Wenecjanom
zajęcie Herceg Novi i pasa wybrzeża od Kotora
do Risanu. W 1796 roku, po pokonaniu paszy
szkoderskiego w bitwie pod wsią Krusze,
Czarnogóra faktycznie uniezależniła się od
Turcji. Nowe zamieszanie spowodowały na tym
terenie wojny napoleońskie. Pojawiały się tu
wojska Austrii, Rosji, Francji. W końcu po
krwawych starciach granicznych Austria musiała
uznać niepodległość Czarnogóry. W 1851 roku,
za zgodą władców Austrii i Rosji (decydujących
wtedy o losach państw bałkańskich), rozpoczęły się walki z Turkami.
W 1858 roku Turcja zaatakowała większymi siłami ale w decydującej bitwie pod Grahovacem (Grahovem) Czarnogórcy pokonali Turków i w październiku 1859 roku ustalono w
końcu przebieg granicy z Turcją. Bar, podobnie jak Boka Kotorska znalazł się w wolnej
Czarnogórze i wraz z resztą kraju przetrzymał wojny bałkańskie i obie wojny światowe.
Miasto ucierpiało wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w roku 1979. Od czasu tego
kataklizmu stara część miasta została opuszczona. Trwają powolne prace mające na celu podniesienie Starego Baru z gruzów. Mieściło się tam bowiem jedno z lepiej zachowanych miast
warownych, którego powstanie datowane jest na VI wiek. Całość zajmuje spory teren, położony na wzniesieniu i otoczony murami. Istnieją tam dziesiątki budowli w różnym stanie zachowania. Stary Bar był zamieszkany i przebudowywany przez przeszło tysiąc lat. Turyści
zwykle oglądają tylko kamienną wieżę zegarową z XIX wieku, choć najstarsze znalezione
tam zabytki pochodzą z czasów rzymskich. Istnieje też dobrze zachowany turecki akwedukt,
doprowadzający do miasta wodę z pobliskich gór.

Nowy Bar to miasto zbudowane w sąsiedztwie Starego Baru właściwie dopiero po II wojnie
światowej. Są tam szerokie ulice, nowoczesne budowle i piękna nadmorska promenada.
Pewne kontrowersje i mocno zróżnicowane opinie budzi monumentalna cerkiew
wzniesiona w ostatnich latach, położona
w centrum miasta, której główna część
nakryta jest wielką, złoconą kopułą.
Z bliska budowla robi jeszcze większe i
korzystniejsze wrażenie. Bardzo bogato
dekorowane jest też wnętrze świątyni.
Dekoracje utrzymane są w stylu bizantyńskim z licznymi małowidłami, inskrypcjami i złoceniami.

Wzdłuż nadmorskiej części miasta
biegnie piękna promenada.
Przy tym nadmorskim deptaku,
ocienionym palmami, mieści się kompleks pałacowy, będący letnią rezydencją króla Czarnogóry, Mikołaja I, wzniesioną w 1885 roku. Eklektyczny pałac królewski, wzniesiony od
strony morza według projektu Josipa Slado, otacza rozległy park, w którym zbudowano także
mniejszy pałacyk, będący prezentem króla Mikołaja I dla córki, królewny Zorki i jej męża,
księcia Piotra Karadżordżewicza.
Obecnie w pałacu królewskim mieści się miejscowe muzeum.

Wspomniany król Czarnogóry to bardzo ciekawa i barwna postać. Czarnogóra aż do 1851 roku należała do Turcji, potem została odrębnym księstwem (pierwszym księciem był Daniło
Petrović), a w 1910 roku została królestwem. Jak do tego doszło?
Czarnogórcy długo i skutecznie opierali się dominacji tureckiej. Kiedy w 1468 roku Turcy
podbijają Albanię, Ivan Crnojević, głowa rodu rozsiadłego po północnej stronie Jeziora Szkoderskiego, uciekając przed najazdem tureckim przeniósł siedzibę rodu wysoko w góry pod
masyw Lovcen. Stolicą została niewielka miejscowość Cetinje (Cetina). Choć w 1499 roku
Turcy podbili Czarnogórę i przyłączyli ją do Sandżaku Szkoderskiego, to jednak w górach
nigdy nie utrzymywali się na długo i nie mieli tam pełnej władzy. Od XVII wieku władcami
byli tam prawosławni, dziedziczni biskupi z rodu Petrowić-Niegosz. Kiedy w 1860 roku, po
próbach ustalenia granic państwa i reformy jego praw, Daniel II Petrowić-Niegosz został zamordowany przez członka opozycji, nowym władcą został właśnie Mikołaj I PetrowićNiegosz.
W czasie swego panowania Mikołaj I podwoił terytorium państwa i
uzyskał jego pełną niepodległość (potwierdzoną na Kongresie Berlińskim w 1878 roku). Po
I wojnie światowej, w
1918 roku, Mikołaj I
został zdetronizowany.

W Barze król miał do swej dyspozycji także plażę z niewielką drewnianą przystanią
dla jachtów (dzisiaj już jej, oczywiście, nie
ma). Wśród królewskich jachtów, których
część kotwiczyła w Barze, był też jacht
kupiony od sławnego francuskiego pisarza
Juliusza Verne’a.
Bar był największym portem całej Jugosławii. Choć został mocno zniszczony w
czasie trzęsienia ziemi w 1979 roku jest
już odbudowany. Dziś jest to znowu duży,

nowoczesny port. Dzięki temu Bar ma, między innymi, stałe połączenie promowe z włoskim
miastem Bari, leżącym dokładnie po drugiej stronie Adriatyku. Stacjonuje tam także flota
wojenna Czarnogóry.

Przy promenadzie stoi też bardzo ciekawy pomnik przedstawiający odległości do znanych
miejsc rozsianych po
całym świecie.

