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W szkole uczono was na pewno o powstaniu warszawskim, być może po-
wiedziano też coś o powstaniu słowackim trwajac̨ymod 29 sierpnia do 28 paź-
dziernika 1944 roku. A zastanawialiście sie ̨kiedyś kto zorganizował pierwsze
antyfaszystowskie powstanie w okupowanej Europie? Gdzie padła pierwsza
kropla, która wydraż̨yła później cała ̨ nazistowska ̨ skałe?̨

Historie ̨małych narodów z reguły pomija sie ̨ na lekcjach historii. A szko-
da, bomałe narodywcale nie posiadaja ̨mniejszej bitności od tych, zdawałoby
sie,̨ wielkich i silnych. Wmałych narodach żyje wielki duch. Całokształt walk
narodowo-wyzwoleńczych Czarnogórców zdaje sie ̨ to potwierdzać, zwłasz-
cza zaś antyfaszystowski zryw sprzed 79 lat, a także dalsza podjazdowa wal-
ka z okupantem.

6 kwietnia 1941 r. Atak państw osi na Królestwo Jugosławii rozpoczał̨ kam-
panie ̨kwietniowa,̨ stanowiac̨a ̨poczat̨ek II wojny światowej w Jugosławii. Siły
zbrojne III Rzeszy, Włoch, Weg̨ier i Bułgarii wkroczyły na terytorium pań-
stwa z różnych kierunków. 17 Belgrad skapitulował. Na konferencji w Wied-
niu 21 i 22 kwietnia 1941 r. osiag̨niet̨o porozumienie podpisane przez mi-
nistrów spraw zagranicznych Galeazzo Ciano i Joachima von Ribbentropa,
na mocy którego Czarnogóra trafiła pod okupacje ̨ Królestwa Włoch. Włosi
szybko dokonali cesji terytorialnych na rzecz marionetkowego państwa al-
bańskiego włac̨zajac̨ do projektu Wielkiej Albanii m.in. miasta Plav i Gusinje.
Na skutek takich posunieć̨ sił okupacyjnych czarnogórskim pasterzom zo-
stały przeciet̨e ich drogi, którymi wed̨rowali. W państwie, w którym było
dwukrotnie wiec̨ej owiec niż ludzi (750 000, co daje 53,6 owiec na km2), ogra-
niczenie pól wypasu było dla gospodarstw domowych bardzo odczuwalne.W
rezultacie najbiedniejsi mieszkańcy pierwszej Jugosławii, jakim byli Czarno-
górcy, stali sie ̨ jeszcze bardziej biedni. W odniesieniu do sytuacji zwykłych
mieszkańców, przytoczyćmożna uwagi gubernatora Czarnogóry Alessandro
Pirzio Biroliego. W raporcie do oddziału operacyjnego Sztabu Głównego Sił
Zbrojnych w Albanii z 2 sierpnia 1941 r. faszystowski generał donosi, że w
kraju panuje duch niezadowolenia, nieufności i rozczarowania z powodu nie-
pewnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Z powoduutraty żyznych ziemna
nizinach wokół miasta Tuzi, które zostały włac̨zone do projektu Wielkiej Al-
banii, zmniejszyła sie ̨ poważnie produkcja pszenicy i żyta. Z powodu utraty
Ulcinja, który również znalazł sie ̨ w granicach Albanii, utracono całkowicie
produkcje ̨ soli – niezbed̨na ̨ dla narodu pasterskiego. Wydobycie rud i pozy-
skiwanie znacznej ilości drewna zostały uniemożliwione utrata ̨Plavu i Gusin-
ja. Czarnogórska gospodarka była w stanie zapewnić niewiele ponad jedna ̨
trzecia ̨ potrzebnej produkcji. Równocześnie z coraz wiek̨sza ̨ bieda,̨ ludność
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kraju powiek̨szyła sie ̨o tych Czarnogórców, którzy zostali wysiedleni z Alba-
nii, Kosowa i Niepodległego Państwa Chorwackiego, co jeszcze bardziej ob-
ciaż̨yło rodzima ̨ gospodarke.̨ Sytuacja mieszkańców po czarnogórskiej stro-
nie granicy była wrec̨z katastrofalna. Zubożała Czarnogóra stała sie ̨wiec̨ te-
renem gdzie idee komunizmu (zwłaszcza zagadnienia zwiaz̨ane z ekonomia ̨
i kwestiamimaterialnymi) zaczeł̨y spotykać sie ̨z coraz wiek̨szym poparciem
mieszkańców. Jak zauważa Biroli, biedne państwo stało sie ̨ „łatwa ̨ ofiara ̨ ko-
munizmu”, a „prymitywny aczwalecznynaród” był zdeterminowanydowsz-
czec̨ia rebelii, która była dodatkowo uargumentowana atakiem III Rzeszy na
Zwiaz̨ek Radziecki.

4 lipca na posiedzeniu Komitetu Centralnego Politbiura KPJ podjet̨o decy-
zje ̨ o wszczec̨iu rebelii. Milovan Đilas po przybyciu do Czarnogóry, 8 lipca
1941 w plemieniu Piperi, koło Podgoricy zorganizował spotkanie krajowe-
go komitetu KPJ, w którym uczestniczyli sekretarz partyjny Božo Ljumović,
Blažo Jovanović (pierwszy powojenny prezydent Czarnogóry) oraz członko-
wie komitetu krajowego: Radoje Dakić, Savo Brković, Budo Tomović, Vido
Uskoković, Krsto Popivoda i Periša Vujošević. Na spotkaniu ostatecznie po-
twierdzono organizacje ̨ powstania przeciwko włoskim faszystom.

13 lipca 1941 r. z inicjatywy Komunistycznej Partii Jugosławii wybucha w
Czarnogórze ogólnonarodowepowstanie antyfaszystowskie. Jest to pierwsze
powstanie ludności przeciwko okupantowi podczas II wojny światowej, zor-
ganizowane w okresie bezdyskusyjnej dominacji państw osi w okupowanej
Europie. W powstaniu zorganizowanym w całości przez KPJ, role ̨ pierwszo-
planowa ̨ odgrywali przede wszystkim Milovan Đilas, Arso Jovanović, Blažo
Jovanović, Peko Dapčević i Moša Pijade. Powstanie ogarneł̨o zasieg̨iem cały
kraj, a w ciag̨u kilku dni wiek̨szość czarnogórskich ziem została wyzwolo-
na. Komitet krajowy KPJ 18 lipca powołał tymczasowe Dowództwo Naczelne
Narodowo-wyzwoleńczych Sił Czarnogóry, Boki Kotorskiej i Sandžaku.

W powstaniu 13 lipca uczestniczyło 32.000 ludzi, tj. aż 66% zdatnych do
służby wojskowej mieszkańców Czarnogóry. Od 13 do 22 lipca powstanczy
wyzwolili sześć głównych miast: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Danilo-
vgrad, Kolašin i Šavnik, a także pieć̨ miasteczek Virpazar, Grahovo, Žabljak,
Petrovac i Rijeka Crnojevića. Pozostałe terytoria Czarnogóry były cześ̨ciowo
wyzwolone.

Do 13 lipca 1941. Na terytorium Czarnogóry stacjonowała jedynie włoska
dywizja piechoty „Mesina”. Od razu po wybuchu rewolty Włosi przerzucili
do Czarnogóry 5 dywizji: „Pusteria”, „Taro”, „Venecia”, „Kacatori dele Alpi”
i „Pulie”, a także kilka samodzielnych jednostek oraz grupe ̨ albańskich ko-
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laborantów. Włosi zgasili powstanie 14 sierpnia. Czarnogórcy kontynuowali
walke ̨ partyzancka ̨ po upakdu powstania.

Po upadku powstania nastap̨iły niemiłosierne represje, a także wywózki
do obozów koncentracyjnych. W trakcie walk serbscy nacjonaliści (czetni-
cy) nie podporzad̨kowali sie ̨dyrektywomwojennymKPJ, zachowujac̨ przyja-
zne relacje z okupantem. Powstanie zostało również potep̨ione przez metro-
polite ̨ Serbskiego Kościoła Prawosławnego, który później popierał działania
wojsk okupacyjnych.

Z powodu ostrej ofensywy wojsk okupacyjnych oraz czetników wspoma-
ganych militarnie i żywnościowo przez Włochów, partyzanci przenosza ̨ sie ̨
do Bośni. W czasach SFRJ 13 lipca świet̨owano jako dzień powstania zbrojne-
go narodu czarnogórskiego, a obecnie jako dzień państwowości Czarnogóry.
Antyfaszyzm jest fundamentem pokojowej koegzystencji i jest podkreślany
jako wartość przez najważniejsze osobistości w kraju.

W wyniku powstania zliwidowano najwiek̨szy ówczesny garnizon faszy-
stowski w Europie. Około 1000 Włochów poniosło śmierć. Jean Paul Sartre
powiedział, że powstanie było wydarzeniem, które natchneł̨o inne europej-
skie narody, pokazujac̨ w którym kierunku maja ̨ podaż̨ać.
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