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Червона скеля біля Нікшича

Наймолодша держава Європи. Саме так іноді називають Чор-
но горію. І справді, незалежною державою вона стала лиш 
у 2006 році. Але насправді її історія нараховує кілька тисяч 

років. А може, і десятків тисяч років, якщо починати її з по  яви 
на чорногорських землях перших людей. Вчені стверджують, 
що сталося це ще за ранньої кам’яної доби (палеоліту). Найдавніші 
мисливці та рибалки залишили свої сліди в різних куточках краї-
ни, проте найбільше вони «наслідили» у печері Червона Скеля 
біля сучасного міста Нікшич. #Червона скеля

Люди жили у Червоній Скелі протягом кількох десятків тисяч 
років — аж до часу, коли була винайдена бронза. І кожне нове 
покоління — як це бувало в ті часи — втоптувало залишки своєї 
життєдіяльності просто в підлогу. Тож тепер ця підлога чимось на-
гадує листковий пиріг, і справжніми «іменинниками», що отримали 
несподіваний «подарунок», відчувають себе вчені, які налічують 
у печері щонайменше 32 шари, кожен з яких відповідає окремій 

ПЕРШІ МЕШКАНЦІ ЧОРНОГОРІЇ — 
ВІД ТРОГЛОДИТІВ ДО ІЛЛІРІЙЦІВ
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усієї своєї держави. Проте король у цій азартній грі 
помилився зі ставкою — під тримав папу Кли мен та  III, 
якого згодом визнали «неза кон ним». Натомість Ур-
бан II, який врешті-решт узяв гору, претензії барсько-
го архієпископа визнавати відмовився. #Ста рий Бар

У 1095 році Урбан II закликав християнських во-
лодарів вирушити у хрестовий похід до Святої Землі, 
щоб звільнити Гроб Господень від влади мусульман. 
Вже за рік біля берегів Дуклі з’явилося військо хрес-
тоносців на чолі з Раймондом Тулузьким. Зазвичай 
до лицарів-мандрівників міс-
цеві мешканці ставилися во-
ро же, як до несподіваних 
нахлібників, які до того ж не  
гре бували крадіжками та від-
вертим розбоєм. Але Бодін 
зустрів прибульців дуже гос-
тинно і навіть став побрати-
мом Раймонда. Для відпо-
чинку та облаштування табо-

Бодинове королівство

Меч 
XII століття

Старий Бар
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уряд — Центральна комісія, 
резиденцією якої став доброт-
ський палац Івановичів.

Невдовзі до Которської за-
токи увійшов британський 
флот. Чорногорці гостинно 
віддали під резиденцію його 
командувача палац Луковичів 
у Прчані. Британці допомог-
ли чорногорцям захопити ос-

трів Святого Георгія, а за кілька місяців піс-
ля недовгої облоги — здобути врешті- решт 
Котор. Митрополит уже святкував пере-
могу, коли дізнався, що росіяни та бри-
танці за його спиною домовилися віддати 
Примор’я Австрії й чорногорські загони му-
сять залишити всі здобуті з такими труд-
нощами землі. Ба більше, на Віденському 
конгресі переможці Наполеона I відмовили-
ся визнавати Чорногорію суверенною дер-
жавою, рівною європейським монархіям. 
#Доброта

Палац Луковичів у Прчані

Здобуття Котора британцями у 1814 році

Вільям Гост, командувач 
британської ескадри
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