7. BUDVA I KOTOR
Będąc w Czarnogórze nie można pominąć tych dwóch miast. Mając bazę wypadową w
Dobrej Wodzie koło Baru skorzystaliśmy z okazji aby odbyć dłuższe wycieczki do tych
miejscowości.

Jadąc od strony Baru najpierw trafiliśmy do Budvy.
Budva (Будва) to duży ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, liczący około 20 tysięcy mieszkańców, główne miasto Riwiery Budvańskiej. Są tu liczne plaże i kąpieliska. Latem Budva
jest jednak bardzo hałaśliwa i dość droga. Obok Kotoru i Herceg Novi jest jednym z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Czarnogórze. Miasto tętni życiem do późnych
godzin wieczornych. Ściąga tam latem młodzież z Czarnogóry i Serbii. Budva i jej okolice są
też najbardziej skomercjalizowanym fragmentem czarnogórskiego wybrzeża Adriatyku.
Ale miasto, odgrodzone od reszty lądu górami, ma też wiele innych atrakcji. Na szczególną
uwagę zasługuje Stare Miasto, ulokowane na cyplu wysuniętym w głąb Adriatyku, które znacznie ucierpiało podczas trzęsienia ziemi w roku 1979. Legenda głosi, że Budva została założona przez Kadmosa, fenickiego herosa wydalonego z Teb, który znalazł tu schronienie dla
siebie i swojej żony, Harmonii.
Zgodnie z ustaleniami
archeologów, od IV
w. p.n.e. istniała tu
osada iliryjska, a dopiero później powstała kolonia grecka.
W 168 r. p.n.e. miasto
wraz z całą okolicą
zostaje przejęte przez
Rzym. Za czasów
rzymskich było częścią prowincji Illyricum, a później Dalmatia. Wówczas rozwinął się handel oraz
uprawa winorośli i
oliwy. Największy

rozkwit miasta przypadł na I i II wiek n.e. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego i jego podziale
na Wschód i Zachód, miasto leżało w obszarze granicznym obu potęg, co wywarło wpływ na
jego historię i kulturę. We wczesnym średniowieczu miasto znalazło się pod rządami Cesarstwa Bizantyńskiego. Wówczas także wraz z Awarami przybywają tu pierwsi Słowianie. Na
przełomie XII i XIII w. Budva podlegała serbskim książętom Duklji, a później Zety.
Od 1422 roku miasto należało do Republiki Weneckiej, jako część tzw. Albanii Weneckiej.
Wówczas Budva została ufortyfikowana murami dla ochrony przed najazdami osmańskimi.
Aż do początków XVIII w. trwały ciągłe walki o kontrolę nad regionem toczone przez Turków i Wenecjan.
Po upadku Republiki Weneckiej i pokoju w Campo Formio w 1797 roku, Budva (wraz z całym regionem) stała się częścią Monarchii Habsburgów.
W ciągu następnych kilkunastu lat, w epoce napoleońskiej, miasto zajmowały różne wojska, najpierw francuskie, później rosyjskie, potem znowu
francuskie. Po Kongresie wiedeńskim w 1815 roku Budva stała się częścią Królestwa Dalmacji,
będącego krajem koronnym Cesarstwa Austrii.
Po zakończeniu I wojny światowej miasto stało
się częścią nowo powstałego Królestwa Serbów,
Chorwatów i Słoweńców (SHS), którego nazwę
w 1929 roku zmieniono na Królestwo Jugosławii.
Podczas włoskiej okupacji w latach 1941-1943
miasto było częścią Prowincji Kotorskiej (Provincia di Cattaro), jednej z trzech prowincji w Gubernatorstwie Dalmacji. Oswobodzenie miasta z
rąk nazistów miało miejsce 22 listopada 1944 r.
Po zakończeniu II wojny światowej Budva weszła
w skład Socjalistycznej Republiki Czarnogóry,
będącej częścią składową Jugosławii. Po śmierci marszałka Tito, w latach 1992-2003 weszła
w skład Federalnej Republiki Jugosławii, a później w latach 2003-2006 Serbii i Czarnogóry.
Od 2006 roku Czarnogóra jest już niepodległą, samodzielną republiką.
Podczas trzęsienia ziemi w kwietniu 1979 roku miasteczko zostało poważnie uszkodzone, a
wstęp do starej części miasta
był przez pewien czas zabroniony. Zniszczenia z czasem
odbudowano i dziś nie ma
po nich śladu. Dzięki temu
mogliśmy zwiedzić Starówkę - rozbudowaną i otoczoną
murami przez Wenecjan w
XV wieku. Wejścia do niej
znajdują się w dwóch bramach: Morskiej (od północy) i Lądowej (od zachodu).
Koroną murów obronnych
można przejść od Bramy Lądowej aż do placu przed
Cytadelą.

Starówka to prawdziwy labirynt wąskich
uliczek i niewielkich placów.
Jednym z największych zabytków starówki jest katedra świętego Jana Chrzciciela
(sv. Ivana), największy kościół katolicki
w Budvie, z dzwonnicą z charakterystycznym wysokim szczytem.
Największą budowlą jest Cytadela wzniesiona pod koniec XV wieku wraz z murami obronnymi starówki, rozbudowana w
XVII wieku a potem jeszcze w 1836 roku
przez Austriaków. Tuż obok mieszczą się
trzy obiekty, które warto zobaczyć:
Kościół Santa Marija in Punta, Cerkiew
św. Sawy oraz Cerkiew św. Trójcy.
Kościół Santa Marija in Punta - to najstarsza budowla w mieście, zbudowana w 840
r. przez zakon benedyktynów. We wnętrzu znajdują się cenne ikony oraz obrazy

mistrzów weneckich z XV i XVI w.,
a także uważany za cudowny obraz
„Madonna de Punta” w srebrnej ramie. Niestety, kościółek jest zwykle
zamknięty,
Niewiele młodszą jest Cerkiew św.
Sawy - służąca w przeszłości zarówno katolikom, jak i wyznawcom prawosławia. Cerkiew jest budowlą jednonawową wybudowaną w XII
(XIII) wieku, za panowania serbskiej
dynastii Nemanjiciów, w stylu romańskim. Wydłużone bloki kamienne, z których zbudowano cerkiew,
przypominają podobne elementy z
katedry św. Tryfona w Kotorze, stąd
przypuszcza się, że obie budowle zostały wykonane przez tych samych
budowniczych.
Najmłodszą jest Cerkiew św. Trójcy,
stojąca naprzeciwko Cytadeli, wybudowana w 1804 roku, udekorowana
malowidłami mistrza Nicholaosa
Aspioti z Korfu. Jest budowlą jednonawową z półkolistą apsydą. Ściany

są obłożone naprzemiennie ułożonymi białymi i czerwonymi kamieniami z ozdobnymi elementami.
Budowlę wieńczy wzniesiona
nad zachodnią
fasadą ażurowa
dzwonniczka
oraz centralna
kopuła.
, Starówka jest urocza, ma swój klimat. Urokliwe kamieniczki pochodzą głównie z XVIII i
XIX wieku. Poza obrębem starego miasta, w architekturze Budvy dominują wielkie nowoczesne hotele. Na ulicach panuje wielki ruch i gwar. W mieście znajduje się także duży port
rybacki i pasażerski. Przy nabrzeżu ustawiono dziwny dzwon. Dopiero z bliska widać, że jest

to imitacja – rekwizyt wykorzystany w jakimś filmie przygodowym (bodajże „Długie łodzie
Wikingów”).
Naprzeciw portu widoczna jest
wyspa Sveti Nikola (Świętego
Mikołaja). Z miejskiego portu
kursują stateczki na tę wyspę,
bezpośrednio lub wzdłuż wybrzeża z uwzględnieniem wizyty u brzegów maleńkiej wysepki
św. Stefana. Sveti Stefan to wizytówka morskiego wybrzeża
Czarnogóry. Skalista wyspa otoczona murami obronnymi, połączona jest z lądem wąskim,

wzmocnionym przesmykiem. W 1442 roku na wyspie zbudowano twierdzę, w której okoliczni mieszkańcy chronili się przed Turkami i piratami. W latach 50-tych XX wieku mieszkańców wyspy przesiedlono do miejscowości na lądzie a osadę na wyspie przekształcono w ogromny, ekskluzywny hotel –nadal jest on najbardziej luksusowym miejscem w Czarnogórze,
niedostępnym dla normalnych turystów.
Z Budwy niedaleko już do innego słynnego, czarnogórskiego miasta – do Kotoru.
Kotor (Котор, po włosku Cattaro) to piękne miasto, przypominające Split i Dubrownik, choć
mniejsze od tamtych, chorwackich miast, ma również swój urok. Położone nad Zatoką Kotorską (Boka Kotorska), na krańcu Zalewu Kotorskiego. Z trzech stron
miasto otaczają masywy górskie:
Lovćen, Vrmac i Dobrota. Z czwartej strony adriatycka zatoka.
Zatoka Kotorska posiada cechy norweskich fiordów i jest niekiedy określana jako najdalej położony na
południe fiord Europy. Nazwa miasta wywodzi się od starogreckiego
słowa Katareo – oznaczającego, gorąco.
Pierwszą osadę mieli tam w III w.
p.n.e. Ilirowie, po nich w tej okolicy
osiedlili się Grecy, którzy założyli
port handlowy o nazwie Acurion. Za
czasów rzymskich, od 168 r. p.n.e.,
miasto nosiło nazwę Acruvium, będąc, podobnie jak Budva, częścią
prowincji Illyricum (w czasach Republiki) a później Dalmatia (w czasach Cesarstwa). Po podziale cesarstwa, miasto wraz z całym regionem
stało się częścią Bizancjum, czyli
Cesarstwa wschodniorzymskiego.
Zmieniono wówczas łacińską nazwę
miasta na grecką Dekaderon. Od
czasów cesarza Justyniana Wielkiego, gdy w 535 roku nieco powyżej
miasta zbudowano fortecę, miasto
stało się jedną z ważniejszych bizantyńskich twierdz w regionie. W 840
roku zostało splądrowane przez Saracenów. Pod panowaniem bizantyńskim Dekaderon pozostawał aż
do początku XII wieku. Był jednym
z głównych ośrodków Dalmacji i aż
do XI wieku używany był tam język
dalmatyński. Miasto często zmieniało formalną przynależność polityczną.

W 1002 roku miasto znajdowało się w obrębie Pierwszego Carstwa Bułgarskiego, a w następnym roku zostało oddane Serbii przez bułgarskiego cara Samuela. Jednak miejscowa ludność
zaczęła współpracować z Republiką Raguzy (Dubrownika). W latach 1186–1371 miasto było
głównym portem serbskiego państwa Nemaniczów, przeżywając znaczący wzrost ekonomiczny i kulturalny. Wówczas, rządząca dynasta Nemaniczów zmienia nazwę miasta na Kotor.
Po rządach serbskich, miasto, w latach 1371–1384 dostało się pod panowanie węgierskie za
czasów króla węgierskiego Ludwika I. Następnie Kotor jest rządzony przez bośniackiego króla Tvrtko I (1384-1391) a przez krótki czas (w latach 1391-1420) miasto było nawet samodzielną republiką.
Jednak ze względu na niebezpieczeństwo podboju przez
Turków, Kotor w 1420 roku poddał się pod protektorat
Republiki Weneckiej, stając się częścią Albanii Weneckiej. Miasto w tym czasie (zwane wówczas Cattaro), uzyskało typową, zachowaną do dziś, architekturę wenecką. Wybudowano wówczas łańcuch murów obronnych,
który prowadził ze wzgórza nad miastem aż do morza,
zapewniając miastu ochronę. Kotor, choć był oblegany
przez Imperium Osmańskie w 1538 i 1657 roku, dzięki
swoim murom obronnym, nie został zdobyty. Przetrwał
także zarazę w 1572 roku. Został jednak mocno zniszczony przez liczne trzęsienia ziemi (1537, 1563, 1667 i
1729).
Po upadku Republiki Weneckiej i pokoju
w Campo Formio w 1797 roku, Kotor
(wraz z całym regionem) się częścią Monarchii Habsburgów. W ciągu następnych
kilkunastu lat epoki napoleońskiej, Kotor,
podobnie jak Budvę, zajmowały wojska
francuskie i rosyjskie, potem ponownie
francuskie. Francuzi skapitulowali 5 stycznia 1814 roku po ataku dwóch brytyjskich
statków (HMS Saracen i HMS Bacchante).
Po Kongresie wiedeńskim w 1815 r., Kotor
(wraz z całym regionem) stał się częścią
Królestwa Dalmacji, będącego krajem koronnym Cesarstwa Austrii.
W czasie I wojny światowej, Kotor był jedną z trzech głównych baz austro-węgierskiej marynarki wojennej i portem macierzystym austriackiej Piątej Floty, składającej się z ówczesnych pancerników (tzw. przeddrednotów) i lekkich krążowników. W lutym 1918 roku w Zatoce Kotorskiej wybuchł bunt 5 tysięcy marynarzy, stłumiony krwawo przez wojska austro-węgierskie. Po zakończeniu I wojny
światowej miasto (już oficjalnie pod nazwą Kotor) stało się częścią nowo powstałego Państwa
Słoweńców, Chorwatów i Serbów, przekształconego miesiąc później w Królestwo Serbów,
Chorwatów i Słoweńców, a od 1929 roku istniejącego pod nazwą Królestwa Jugosławii.
Podczas włoskiej okupacji, w latach 1941–1943, miasto było stolicą Prowincji Kotorskiej
(Provincia di Cattaro), jednej z trzech prowincji w Gubernatorstwie Dalmacji. Po zakończeniu
II wojny światowej Kotor wszedł w skład Socjalistycznej Republiki Czarnogóry, będącej częścią składową Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.

Po śmierci marszałka Tito, w latach 1992–2003 Kotor wchodził
w skład okrojonej Federalnej
Republiki Jugosławii, a później
w latach 2003–2006 w skład
Serbii i Czarnogóry. Wreszcie
od 3 czerwca 2006 roku jest
miastem należącym do niepodległej Czarnogóry.
Kotor jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych
miast w południowo-wschodniej
Europie, pełnym zabytkowych
budowli. Stare Miasto otoczone
jest średniowiecznymi murami
miejskimi, które łączą się z
twierdzą św. Jana (Tvrdjava Sv. Ivan) na Samotnym Wzgórzu na wysokości 260 m n.p.m.
Długość murów wynosi 4,5 km, wysokość 20 m, a szerokość 15 m.
Charakterystyczną średniowieczną urbanistykę reprezentują tam wąskie, kręte uliczki i nieregularne place, prawosławne i katolickie świątynie i budynki w stylach romańskim, gotyckim,
renesansowym i barokowym.
W kwietniu 1979 r. miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, które zniszczyło wiele starych budowli. Wydarzenie to było jednym z głównych powodów, które skłoniły świat do uznania oraz zapewnienia ochrony wyjątkowej wartości historycznej Kotoru, i wpisania go w październiku
1979 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Najważniejszym zabytkiem w mieście jest romańska katedra św. Tryfona
(Katedrala Sv. Tripuna), patrona miasta, kilkakrotnie przebudowywana w
okresie XII-XVII wieku, głównie z
powodu powtarzających się trzęsień
ziemi.
Święty Tryfun pochodził z Azji
Mniejszej, żył w III wieku naszej ery.
Ponoć w 809 roku mieszkańcy Kotoru
odkupili jego szczątki od kupców weneckich, którzy schronili się w tym
miejscu przed burzą. Relikwie złożono w katedrze i odtąd kult świętego
rozprzestrzenił się na cały obszar Boki Kotorskiej.
Wejście na teren miasta możliwe jest
poprzez trzy główne bramy umieszczone w murach obronnych. Są to:
Brama Południowa, Brama Morska i
Brama Północna. Najstarszą jest Brama Południowa zbudowana już w IX
wieku.

Renesansową Bramę Morską wzniesiono
w XVI wieku. Wewnątrz bramy umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca
Madonnę ze świętym Tryfunem i Bernardem.
Renesansową Bramę Północną zbudowano w 1540 roku po udanej obronie miasta
przed osmańską flotą dowodzoną przez
Hayreddina Barbarossę.

Cennym zabytkiem jest cerkiew
św. Łukasza (Sv. Luke) z XII
wieku, zbudowana podczas panowania dynastii Nemaniczów.

W Kotorze co krok można spotkać też inne
zabytkowe, średniowieczne i nieco późniejsze świątynie katolickie i prawosławne, z
bardzo cennym wyposażeniem i wystrojem.
W mieście liczącym dziś zaledwie nieco
ponad 5 tysięcy mieszkańców, zachowała
się bardzo ciekawa zabudowa mieszkalna z
XIV/XVII wieku, wieża zegarowa pochodząca z XVI wieku oraz kilka zabytkowych

pałaców, należących dawniej do znanych miejscowych rodów (m.in. gotycki pałac Drago,
pałac Bizanti z XVII wieku czy pałac rodu Grgurina) oraz do Rady Miejskiej. Pałac Rady
Miejskiej ukończony został w 1752 roku.
Wszystkie te wspaniałości powodują, że latem do Kotoru walą tłumy, zarówno lądem,
samochodami i autobusami, jak i drogą morską, docierając do końca Zatoki Kotorskiej .

