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KAPITALIZM 
(Czarnogóra)

Czarnogóra w XVIII i XIX wieku była krajem terytorialnie niewielkim, w znacz-
nej części górzystym i zalesionym (tereny równinne znajdowały się jedynie 
w dolinie rzeki Zety i wokół miejscowości Crmnica) i nadal ma taki charakter. 
Częste wojny oraz związane z nimi emigracje i powszechna bieda przyczyniły 
się także do małej liczby ludności, która dopiero w latach 40. XIX wieku zaczę-
ła rosnąć, osiągając poziom 100 tysięcy. Reprezentując typ dynarski, → naród 
ten kształtował swoje najważniejsze idee i wartości w ramach tradycji (→ tra-
dycja) plemiennej i patriarchalnej, w której najważniejsza była głowa rodu 
(starješina), osoba decydująca o wszystkich kluczowych sprawach rodziny. 
W przestrzeni społecznej zachowywano archaiczne wartości, m.in. brak indy-
widualizmu, dystans do idei kształcenia (→ kształcenie). Z racji mentalnych 
uwarunkowań (kolektywizm, egalitaryzm, brak tolerancji, demokratycznych – 
w sensie zachodnioeuropejskim – wartości i instytucji) Czarnogórcy nie mieli 
odpowiednich warunków, by mogły się wśród nich rozwinąć stosunki kapita-
listyczne. Wszystkie te czynniki zadecydowały o gospodarczym i społecznym 
zacofaniu Czarnogórców. Odmienny rytm rozwojowy był obecny jedynie na 
wybrzeżu (Boka Kotorska), gdzie na przestrzeni wieków krzyżowały się wpły-
wy ekonomiczne i kulturalne Republiki Weneckiej, Austrii i Francji. 

Najważniejszą gałęzią gospodarki była hodowla zwierząt, zwłaszcza owiec 
i kóz, które stały się głównym produktem na rynku czarnogórskim, i jedynym, 
który osiągał nadwyżki. Drugą co do znaczenia gałęzią okazała się uprawa roli, 
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jednak ze względu na znikomą ilość ziemi ornej, jak również prymitywne for-
my jej użytkowania (dające w konsekwencji niewielką produkcję rolną), mia-
ła raczej charakter drugorzędny. Uprawiano najważniejsze produkty spożyw-
cze Czarnogórców: żyto, jęczmień, owies, pszenicę, fasolę i cebulę, zwłaszcza 
jednak kukurydzę i ziemniaki (sprowadzone przez Petara I Petrovicia Njegoša 
z Rosji w 1779 roku). Niewielkie plony z powodu częstych susz i tureckich 
napadów były niewystarczające do wyżywienia wszystkich mieszkańców; jak 
pokazują austriackie raporty i gazety z tego okresu, najczęstszymi informa-
cjami z Czarnogóry były wieści o panującym głodzie (zboże stanowiło naj-
większą część czarnogórskiego importu). Taka struktura ekonomiczna, unie-
możliwiająca kumulację kapitału i rozwój klasy posiadającej, dominowała do 
wojen wyzwoleńczych 1876–1878, kiedy to uprawa ziemi zyskała znacznie 
większą rolę. 

Małe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego czarnogórskiego społeczeń-
stwa miało także rzemiosło – słabo rozwinięte ze względu na fakt, iż opierało 
się przede wszystkim na prymitywnym domowym wytwórstwie (wyrabia-
nie beczek, tkanin, obuwia), ale też będące w niewielkim poważaniu wśród 
ludu (rzemiosłem zajmowali się głównie Albańczycy i mieszkańcy wybrzeża, 
co z powodu częstych zatargów z Turkami uniemożliwiło rozwój tej gałęzi). 
Większą rolę w gospodarce Czarnogóry zyskiwał handel, zwłaszcza z Au-
strią – importowano produkty przemysłowe i rzemieślnicze (po cenach niż-
szych w porównaniu z produkcją własną). Problematyczny okazał się ważny 
dla kwestii obronności import amunicji i prochu z Austrii, która często (z po-
wodów politycznych) go zakazywała. Zmusiło to więc Petara II Petrovicia Nje-
goša do założenia fabryki prochu w Cetinju w latach 40. XIX wieku. 

Obrót towarowo-pieniężny z krajami sąsiednimi (bardziej rozwiniętymi 
pod względem gospodarczym) w dłuższej perspektywie przyczynił się do roz-
bicia izolowanego i zamkniętego charakteru jej gospodarki. Świadczy o tym 
także narastający problem zadłużenia i lichwy, jaki pojawił się w wyniku roz-
woju stosunków towarowo-pieniężnych. Próbowały je regulować już pierwsze 
zapisy prawne powstające w Czarnogórze. Zakonik Petara I (1803) ogranicza 
kwestię zadłużania (choć jeszcze nie lichwy) i zakazuje ustalania procentów 
bez udziału sądu (bez ruke suda). Zakoni otačastva (1833) natomiast nie tylko 
regulują kwestię długów i warunki pożyczek, ale też ograniczają odsetki do 
wysokości 6% (przewidując także kary za złamanie tego zakazu). 

Rozwój stosunków towarowo-pieniężnych w Czarnogórze przyczynił się do 
zaistnienia potrzeby bicia własnego pieniądza. Zamiar taki miał Petar II, ale 
jego przedwczesna śmierć przeszkodziła mu w realizacji tego planu (zdążył 
jedynie postarać się o formy, które obecnie znajdują się w muzeum w Cetinju). 
Potrzeba ta stała się większa wraz z wprowadzeniem podatków. W związku 
z tym, że pieniądza było w obrocie mało, był ceniony, a z czasem pojawiła się 
nawet wyraźna żądza jego posiadania. Jak wskazuje kapitan Fridrih Orešković, 
wojskowy przebywający w Czarnogórze, „pieniądz jest główną dźwignią, za 
pomocą której Petar II wprawia wszystko w ruch; za jego sprawą i za sprawą 



Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XXI wiek32

jego najwyższego ducha zdobywa wszystkie serca” (Izvještaj o Crnoj Gori, 
1840). Na zainteresowanie pieniądzem uwagę zwraca także Vuk Stefanović 
Karadžić (1787–1864), stwierdzając: „Największymi czarnogórskimi zbrod-
niami są zawiść, pogoń za pieniądzem i przekupstwo. Oni się sami na to otwar-
cie żalą i uważają, że są to największe przeszkody w osiągnięciu narodowego 
dobrobytu” (Crna Gora i Boka Kotorska, 1837). Zjawisko to było zrozumiałe 
zwłaszcza dlatego, że społeczeństwo czarnogórskie przełamywało wówczas 
model patriarchalny, a rodzima gospodarka coraz wyraźniej nawiązywała sto-
sunki z zagranicą; wszystko to powodowało, że jednostki dążyły do gromadze-
nia pieniędzy. 

Coraz większa ich rola w gospodarce i relacjach społecznych, istnienie wła-
sności prywatnej i wykorzystywanie nadwyżki z produkcji do kupna towarów 
stały się bazą procesu zróżnicowania własnościowego, jakie rozpoczęło się 
w pierwszej połowie XIX wieku, a krystalizacji uległo w drugiej połowie stu-
lecia. Dokonało się na różnych płaszczyznach, ale w sposób szczególny objęło 
obrót własnością ziemską. Jako przykład może służyć rodzina Vukosavović 
z miejscowości Crmnica, która zawarła 109 umów kupna-sprzedaży ziemi. 
Czynnikiem przyczyniającym się do różnicowania społecznego pod względem 
materialnym był handel, na którym wzbogacali się pojedynczy Czarnogórcy 
i glavari (tak doszło do uformowania w Czarnogórze warstwy określanej jako 
glavarskotrgovački sloj). Bogaceniu się tych ostatnich towarzyszył proces for-
mowania się władzy państwowej. Glavari wykorzystywali swój status dla osią-
gania coraz większych korzyści i akumulacji kapitału. Uprzywilejowaną pozy-
cję wykorzystywali zwłaszcza członkowie dynastii panującej i ich krewni. Jak 
podaje kapitan Gabrijel Ivačić w raporcie z 1834 roku, panowało powszechne 
niezadowolenie wywołane bogaceniem się rodziny władyki kosztem pozosta-
łej części społeczeństwa. Najbardziej na tym korzystał brat władyki Pero To-
mov, który dysponował specjalnymi przywilejami w handlu z zagranicą i który 
zdominował rodzimy import i eksport (był na przykład głównym importerem 
zboża, miał okazję zmonopolizować sprzedaż soli, czym zagrażał firmom au-
striackim). Pozycję tę stracił dopiero po dojściu do władzy księcia Danila, kie-
dy podobne przywileje zyskał jego brat, Mirko Petrović. 

Podstawą stosunków społeczno-ekonomicznych w Czarnogórze w XIX wie-
ku była własność prywatna, choć niektórzy badacze (np. Ferdo Čulinović) 
wskazują na wciąż znaczącą rolę własności społecznej (w tym plemienia, kla-
nów i domostw) odziedziczonej po systemie feudalnym. Niemniej jednak pod-
stawowe środki produkcji, a także ziemia uprawna znajdowały się w rękach 
prywatnych, natomiast własność społeczna (plemenska lub bratstvenička) 
obejmowała przede wszystkim lasy, pastwiska, łąki i wodopoje (często jednak 
wykorzystywane w prywatnych celach przez bogatych chłopów). Prywatna 
własność, brak kolektywizmu, dziedziczność glavarstva, rozwój stosunków 
towarowo-pieniężnych, ekonomiczne zróżnicowanie społeczeństwa w istotny 
sposób naruszały (choć nie likwidowały) podstawy życia plemiennego Czar-
nogórców. 
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Rozwój prywatnej własności, zanik feudalnych form zależności i wolność 
handlu oddziałały korzystnie na kształtowanie się kapitalistycznych form pro-
dukcji i stosunków społecznych. Z drugiej jednak strony czynnikiem hamują-
cym wciąż pozostawało niewielkie wykorzystanie sił i możliwości produkcyj-
nych. W dużej mierze naturalna i zacofana gospodarka przesądziła o tym, że 
nie doszło wówczas jeszcze do rozwoju elementów systemu kapitalistycznego. 
Decydujący także okazał się fakt, że grupą, od której zależał wzrost gospodar-
czy, byli glavari – ich sposób akumulacji kapitału nie pozwala ich określać mia-
nem klasy posiadającej, w słowniku pojęć marksistowskich – burżuazyjnej; 
dojdzie do tego później, gdy rozwinie się kapitalizm i kiedy właśnie ta grupa 
(jako nosiciele władzy) stanie się główną przeszkodą w rozwoju społeczno-
-ekonomicznym kraju. Okres ten w literaturze przedmiotu określa się mianem 
wczesnego kapitalizmu (rani kapitalizam – według Ferdo Čulinovicia).

W XIX wieku za sprawą walki narodowowyzwoleńczej główną siłą pań-
stwotwórczą stała się metropolia w Cetinju, która poza tym, że reprezento-
wała materialnie najsilniejsze grupy społeczne (kupcy, zajmujący się lichwą, 
bogatsi glavari i chłopscy gospodarze), to dysponowała też znaczącym mająt-
kiem. Szybko jednak okazało się, że te grupy są bardziej operatywne i prze-
szkadza im jej polityczny patronat. Pojawiła się zatem po śmierci Petara II po-
trzeba zmiany ustroju z teokratycznej, już dawno anachronicznej organizacji 
na księstwo (knjaževina) i pogłębienie procesu centralizacji całego państwa, 
za czym opowiadał się glavarsko-trgovački sloj, upatrując w tym szansę na 
przezwyciężenie plemiennej samowoli i stworzenie jednolitego rynku we-
wnętrznego. W okresie rządów księcia (knjaza) Danila II (1852–1860) proces 
kształtowania fundamentów czarnogórskiej państwowości wszedł w decydu-
jącą fazę (przeprowadzono centralizację kraju, rozprawiono się z wewnętrzną 
opozycją, wprowadzono podatki, których ściągalność dopiero w latach 50. XIX 
wieku przyczyniła się do znacznych dochodów państwa). 

Okres panowania kolejnego władcy, Nikoli I Petrovicia, uchodzi za czas 
względnego spokoju, bez wojen z Turkami (1862–1876), co pozytywnie 
wpłynęło na rozwój gospodarczy i poprawę sytuacji materialnej mieszkań-
ców. W 1863 roku dokonano ważnego rozdzielenia majątku państwowego od 
osobistych dóbr władcy, ustanowiono także Izbę Finansową, czym zapocząt-
kowano istnienie systemu finansowego Czarnogóry (ewidencja przychodów 
i wydatków). Jednocześnie następował dalszy rozwój rzemiosł, a także innych 
gałęzi gospodarki. W 1873 roku w miejscowości Rijeka Crnojevića założono 
pierwszy tartak (o mocy produkcyjnej wynoszącej 300 pięciometrowych de-
sek na dzień), który jest uważany za pierwsze czarnogórskie przedsiębior-
stwo. W latach 60. i 70. nastąpił rozwój rolnictwa, zainicjowano produkcję na 
skalę przemysłową jedwabiu, tytoniu, ryżu i kawy, jednak nie odniosła ona 
przewidywanego sukcesu, dlatego też w produkcji rolniczej wciąż dominowa-
ła uprawa zbóż, kukurydzy i ziemniaków. 

W tym okresie rozszerzeniu uległa sieć handlowa, głównie dzięki wzro-
stowi liczby sklepów, choć handel odbywał się głównie na – zyskujących na 
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znaczeniu – bazarach (w latach 70. XIX wieku było ich co najmniej pięć, han-
dlowali na nich nie tylko Czarnogórcy, ale także Turcy i Austriacy). Dużą rolę 
w tego typu handlu odgrywała Rijeka Crnojevića i nowo założona stolica Da-
nilovgrad. Wprowadzane przez państwo ograniczenia i zakazy dotyczące han-
dlu na bazarach miały na celu wzmocnienie krajowych producentów i sprze-
dawców, ale także pomagały tworzyć monopole i akumulować kapitał. 

Na początku XX wieku powstały pierwsze kapitalistyczne instytucje finan-
sowe oraz handlowe i przemysłowe spółki akcyjne skupiające najbogatszych 
posiadaczy i przyczyniające się do akumulacji kapitału. Ważną rolę odgrywał 
również kapitał zagraniczny, dzięki któremu zakładano przedsiębiorstwa 
i prowadzono inwestycje. Można było wówczas zaobserwować wyraźne ozna-
ki rodzącego się kapitalizmu, rok 1900 jest uważany za początek tego procesu. 

Rozwój, jaki dokonał się w handlu i lichwiarstwie, stworzył podstawy do 
zaistnienia kapitalistycznej formy gospodarki w Czarnogórze, a wytworzo-
ny kapitał posłużył jako baza nowo powstających banków i przedsiębiorstw 
przemysłowych. Czarnogórska gospodarka potrzebowała nowoczesnych 
form kredytowania (innych niż popularna w kraju, ale negatywna w społecz-
nym odbiorze lichwa), o czym informowały rodzime gazety: „Czarnogóra jest 
obecnie może jedynym państwem na świecie, które nie ma swojej instytucji 
finansowej i kredytowej” („Glas Crnogorca”, 14 X 1884), co powoduje wiele 
problemów wśród obywateli. Pierwszy bank w Czarnogórze powstał jednak 
dopiero w 1901 roku i był postrzegany – podobnie jak później powstające 
instytucje bankowe i kredytowe – jako negacja lichwiarstwa z jednej strony, 
z drugiej zaś jako społeczne dobro (pomaga w trudnej sytuacji zadłużonym 
chłopom). Instytucje te były także niezbędne dla rozwoju krajowego handlu, 
dlatego też kapitał handlowy stał się bazą dla czarnogórskich banków i kas 
w Nikšiciu (1901), w Podgoricy (1904–1906) i Cetinju (1906). W 1912 roku 
powstał też Bank Hipoteczny (Hipotekarna banka), który miał na celu oddłu-
żenie zapożyczonych w różnych bankach chłopów (za pomocą długotermino-
wych pożyczek). 

Na przełomie XIX i XX wieku, jak również w pierwszej połowie XX wieku 
znacząco wzrosła liczba przedsiębiorstw i fabryk. Powstał browar w Nikši-
ciu (1896), wytwórnia mydła w Barze, unowocześniono tartak. Często fabryki 
miały przywileje, na przykład zwolnienia z podatków i ceł na import artyku-
łów. W ten sposób państwo zamierzało stymulować rozwój przedsiębiorstw 
przemysłowych, ale na ich wsparcie mogły liczyć zwłaszcza podmioty duże 
i strategiczne dla rozwoju kraju. 

Przemysł jednak cały czas napotykał istotne przeszkody w rozwoju. Prze-
sądziły o tym takie czynniki, jak brak dużego kapitału, brak wykwalifikowa-
nej siły roboczej, słabo rozwinięta infrastruktura oraz sąsiedztwo potężnej 
i dominującej pod względem gospodarczym Austrii. Do rozwoju przemysłu 
potrzebny był duży obcy kapitał. Od 1903 roku istotne znaczenie na terenie 
Czarnogóry zyskał kapitał włoski, później powstały również krajowe towarzy-
stwa akcyjne mające za zadanie zakładanie przedsiębiorstw przemysłowych. 
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Mobilizowały, a w konsekwencji akumulowały i zwiększały rodzimy, począt-
kowo często niewielki kapitał w różnych dziedzinach działalności społeczno-
-ekonomicznej. W 1908 roku w Nikšiciu powstało Przemysłowe Stowarzysze-
nie Akcyjne (Industrijsko akcionarsko udruženje).

Klasa mieszczańska, której jądrem byli głównie handlarze, jak również sła-
bo rozwinięta klasa burżuazyjna sprzeciwiały się reżimowi księcia Nikoli, ale 
ich opór był zbyt słaby i mało zorganizowany. Klasa robotnicza natomiast wte-
dy właściwie jeszcze nie istniała. 

Idea zjednoczenia i utworzenia wspólnego państwa Słowian południowych 
z ekonomicznego punktu widzenia była projektem postępowym, gdyż doszło 
dzięki niemu do rozszerzenia rynku wewnętrznego i stworzenia możliwo-
ści szybszego rozwoju stosunków kapitalistycznych. Z drugiej jednak strony 
Czarnogóra straciła bronioną przez stulecia państwowość i sprowadzona 
została do roli prowincji najpierw w ramach Królestwa Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców (Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca – SHS), a później Jugosławii. 
W okresie międzywojennym jej struktura społeczno-ekonomiczna nie uległa 
znaczącej zmianie, nie doszło też do poprawy sytuacji materialnej populacji. 

W okresie międzywojennym Czarnogóra była najsłabiej zaludnioną czę-
ścią Królestwa SHS/Jugosławii (w wyniku wojen bałkańskich i pierwszej 
wojny światowej straciła 1/5 liczby mieszkańców). Zdecydowana większość 
ludności utrzymywała się z rolnictwa (79,3% w porównaniu ze średnią dla 
Jugosławii 76,6%), a tylko 6% z przemysłu i rzemiosł (co było najniższym 
wskaźnikiem w całej Jugosławii). Przemysł był słabo rozwinięty. W 1939 roku 
w Czarnogórze funkcjonowały 24 przedsiębiorstwa przemysłowe, w większo-
ści niewielkie, z niewielkim kapitałem oraz małą siłą roboczą i produkcyjną. 
Najważniejszą gałęzią wytwórczości był przemysł drzewny. 

W okresie socjalistycznej Jugosławii kapitalizm pozostawał gospodarczym 
(w dużej mierze głównie w ujęciu teoretycznym) negatywnym punktem od-
niesienia dla uzasadnienia korzyści płynących z systemu socjalistycznego. 
Socjalizm w rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych w Czarnogórze 
łatwo się przyjął po pierwsze za sprawą ogromnego zacofania gospodarczego 
i w niewielkim stopniu rozwiniętego kapitalizmu, po drugie zaś dzięki ada-
ptacji tradycyjnie silnych w społeczeństwie idei kolektywizmu, autorytarno-
ści i egalitaryzmu, które przez socjalizm „zostały zagrabione i zapakowane 
w inny sposób” (G. Ćeranić, Sociološka analiza svojinske transformacije u post-
socijalističkoj Crnoj Gori (1989–2000), 2011). Kapitalizm też skutecznie od-
straszał, gdy na przykład pisano, że „wyraz chęci posiadania mógł skutkować 
tylko własnością, a więc władzą jednych nad drugimi członkami wspólnoty” 
(Dž. Sokolović, Individuum i zajednica, 1984). Podkreślano także, że społe-
czeństwa bazujące na kolektywizmie, jak czarnogórskie, są bardziej konser-
watywne z powodu tradycyjnego, z góry założonego kierunku produkcji i jej 
dystrybucji, natomiast w społeczeństwach, w których rozumie się znaczenie 
prywatnej własności, jednostka jest wyzwolona z krępujących ją więzów, jest 
bardziej mobilna i kreatywna (A. Gams, Svojina, 1987). 
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Współcześnie po rozpadzie Jugosławii i uzyskaniu przez Czarnogórę nie-
podległości (2006) dochodzi do znaczących przemian ekonomicznych z udzia-
łem kapitału i pomocy zagranicznej. Coraz wyraźniej pojawia się też refleksja 
teoretyczna nad tym zagadnieniem, która wykorzystuje rodzime doświadcze-
nia w zakresie asymilacji zasad kapitalizmu, a przede wszystkim socjalizmu, 
i odnosi się do pryncypialnych zagadnień własności czy zysku. Silvano Bolčić 
w tym kontekście podejmuje refleksję nad duchem ekonomicznym jako kul-
turowym paradygmatem kapitalizmu i w odniesieniu do kultury (→ kultura) 
czarnogórskiej. Dokonując rozróżnienia na kultury kolektywistyczne i indywi-
dualistyczne, zauważa, że tylko te drugie stwarzają odpowiednie warunki dla 
rozwoju przedsiębiorczości. Czarnogórcy są wciąż społeczeństwem o kulturze 
opartej na kolektywizmie i powiązanym z nim egalitaryzmie, które działają 
hamująco na rozwój ducha przedsiębiorczości (S. Bolčić, Tegobe prelaza u pre-
duzetničko društvo, 1994). Ważną rolę w tych rozważaniach odgrywa rozwój 
przemysłu jako „własności ruchomej w odniesieniu do swojego przeciwień-
stwa (tj. nieruchomości)”. Ta pierwsza uruchamia przemiany także na innych 
płaszczyznach społecznych i gospodarczych: „Transformację kultury rolniczej 
w przemysł, sługi w wolnego robotnika, właściciela w przemysłowca kapitali-
stę” (S. Vukićević, Simuliranje promjene, 1998). 

Antonić S., Nacija u strujama prošlosti. Ogledi o održivosti demokratije u Srbiji, Beograd 
2003; Đurović M., Trgovački kapital u Crnoj Gori u drugoj polovini XIX i početkom XX 
vijeka, Podgorica 2008; Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog 
poretka, prir. M. Lazić, Beograd 2014; Lazić M., Čekajući kapitalizam. Nastanak novih 
klasnih odnosa u Srbiji, Beograd 2011. 

Damian Kubik 




