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“Večina med nami ima to srečo, 
da je odraščala v miru in da ji ni 
bilo treba jemati tako dramatičnih 
odločitev, kot so jih jemali tigrov-
ci. Kajti nihče med nami danes ne 
ve, kako bi se odločil. Morda bi se 
tudi mi spopadli z okupatorjem tu 
pod temi drevesi. Morda pa bi nam 
zmanjkalo poguma in bi se potuhni-
li in skušali le preživeti.”

Poljanka Dolhar
iz slavnostnega govora na Mali gori, 
12. 5. 2018

“Ne glede na velike izgube, aretacije in izgnanstva njegovih članov, zlasti vodilnih, pa so 
bili pripadniki TIGR-a v začetku leta 1941 vendarle pripravljeni, da prevzamejo svoj del 
odgovornosti in aktivno vlogo v dolgo napovedovani vojni na naših tleh, ki se je takrat 
približala. Izhajali so iz prepričanja, da se je treba – ko gre za svobodo in obstoj naroda - 
spustiti v boj, ne glede na žrtve, in vztrajati v tem boju tudi takrat, ko nobenih zagotovil 
o uspehu še ni bilo na obzorju. “ 

dr. Savin Jogan 
iz govora na Mali gori, 12. 5. 2018



Kolofon

PRIMORSKI RODOLJUB
št. 28 – 1/2020 

Ustanovitelj in založnik:
Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij 
organizacije TIGR Primorske 

Uredniški odbor:
odgovorna urednica – Nataša Nardin,
člani – dr. Milan Pahor, Rok Andres, Vesna 
Tomc Lamut, Saša Rudolf, Andrej Černigoj

Oblikovanje grafične podobe:
Karmen Nemec – Unitis, d.o.o. 

Grafična priprava in tisk:
Zavod Human.si, Postojna

Naklada:
1000 izvodov

PREDSEDNIKOVA 
BESEDA

Novi številki Rodoljuba na pot

V številko Rodoljuba, glasila Društva za negovanje rodoljubnih 
tradicij organizacije TIGR Primorske, ki je po daljših pripravah 
pred vami, je vgrajeno upanje, tudi prepričanje, da bo ob no-
vem uredniškem vodstvu njegovo izhajanje redno. Želimo si, 
da bo kot pomembna vez med člani našega društva ne le omo-
gočal, temveč tudi spodbujal in vabil člane k večji aktivnosti na 
vseh področjih društvene dejavnosti. 

Tu stojimo pred številnimi nalogami, ki zahtevajo resen pre-
mislek, vztrajnost, odprtost ter  pogum, da društvo s svojimi 
silami in v tesni povezavi z drugimi veteranskimi in domoljub-
nimi organizacijami Slovenije prispeva svoj nezamenljiv delež 
v mozaiku bogato razgibanega družbenega dogajanja v drža-
vi. Naloge ohranjanja spoštljivega spomina na pogumne člane 
zgodovinske organizacije TIGR, zaradi katerih je bilo društvo 
leta 1994 ustanovljeno, so seveda še vedno pomembne, ven-
dar se je treba hkrati – podobno kot so se znali tigrovci v boju 
proti fašizmu – usmeriti zoper sedanje pojave in korakanje fa-
šističnih organizacij, hvalnice kolaborantov, primere sovraž-
nega govora, onemogočanje temeljnih človečanskih pravic, 
opuščanje javne rabe slovenskega jezika … Če so že poglavitni 
cilji v teh prizadevanjih jasni, pa niso vselej dovolj premišlje-
ne metode, organizacija in oblike sodelovanja za to, da bi bili 
v teh aktivnostih bolj učinkoviti in uspešni. Zelo pomembno 
je, da ob vseh motečih pojavih odločno sporočamo kritike in 
proteste našega vodstva (praviloma v povezavi z drugimi ve-
teranskimi in domoljubnimi organizacijami), vendar bo treba 
za sprotno in široko aktivnost dosegati najprej celovito infor-
miranost članstva, njegovo seznanjanje z metodami nosilcev 
nasilnega delovanja in sovražnega govora in njegovih ciljev. 
Vsega tega pa si ni mogoče niti zamisliti, še manj pa biti pri 
tem učinkoviti, brez podpore, ki jo lahko nudijo glasila in druge 
oblike informiranja organizacij s tega področja.

Zato: berimo Rodoljuba in postanimo dosledni in kritični do-
polnjevalci njegove vsebine. 

dr. Savin Jogan, predsednik društva
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SLOVESNOST OB 75. 
OBLETNICI ŽENSKIH 
ZAPOROV NA 
KOSTANJEVICI

Mestna koordinacija ZB, kra-
jevna skupnost in Območno 
združenje borcev  za vrednote 
NOB Nova Gorica  so 17. marca 
2018 v dvorani frančiškanskega 
samostana pripravili spomin-
sko slovesnost ob 75. obletnici 
ženskih zaporov na Kostanje-

POMNIKI

RAZSTAVA OB 
70-LETNICI KPD 
BAZOVICA Z REKE V 
KOPRSKI KNJIŽNICI
Besedilo: Vesna Tomc Lamut

V knjižnici Srečka Vilharja v 
Kopru so 14. februarja 2018 
odprli gostujočo razstavo ob 
70-letnici delovanja Kulturno-
-prosvetnega društva Bazovi-
ca, ki od leta 1947 deluje v Slo-
venskem domu na Reki. Kmalu 
po končani drugi svetovni voj-
ni se je skupina tamkaj živečih 
Slovencev odločila ustanoviti 
društvo, ki bi v tem hrvaškem 
pristaniškem mestu ohranja-
lo slovenski jezik, slovensko 
narodno zavest, naše običaje 
in kulturne vrednote. Ob izbi-
ri imena društva so soglasno 
sprejeli predlog, da se bodo 
imenovali KPD Bazovica, v spo-
min na slovensko vas v zaledju 
Trsta, kjer so padle prve žrtve 
fašističnega nasilja.

V okviru društva deluje več 
skupin, med drugim dram-
ska, folklorna, foto, glasbena, 
likovna, planinska, mešani 
pevski zbor, gojijo pa tudi stike 
s podobnimi društvi in skupi-
nami iz Slovenije, jih obiskuje-
jo in z njimi sodelujejo, veseli 
pa so obiskovalcev iz matične 
domovine. Tako so naše ro-
jake na Reki lansko leto obi-

skali tudi predstavniki našega 
Društva za negovanje rodo-
ljubnih tradicij organizacije 
TIGR Primorske, zatem pa je 
vodstvo ljubljanske OE organi-
ziralo ekskurzijo naših članov 
v Kvarner na Reko, kjer so bili 
v Slovenskem domu na Pod-
pinjolu 43 prisrčno sprejeti.   
V avli knjižnice so bili razsta-
vljeni panoji, na katerih je bilo 
s sliko in besedo predstavljeno 
bogato kulturno življenje v se-

demdesetih letih obstoja KPD 
Bazovica. Razstavo je odprl 
predsednik Zvonimir Stipetić, 
otvoritev pa je popestrila pe-
snica Zdenka Kallan Verbanac. 
Ustvarjenih je veliko novih sti-
kov in srečanj starih prijate-
ljev, na koncu pa se je v zimski 
večer razlegalo ubrano petje 
slovenskih in hrvaških pesmi. 
V dokaz, da prijateljstvo med 
narodi in posamezniki ne bo 
nikoli zamrlo.

slovenski dom na Reki, KPD Bazovica
Fotografija: Vesna Tomc Lamut 

vici nad Gorico. V kulturnem 
programu so nastopili  vokal-
na skupina Zimzelen  pod vod-
stvom Uroša Ceja  in  učenci 
Osnovne šole Milojke Štrukelj 
Nova Gorica. Pozdravnemu go-
voru predsednice ZZB Nova Go-
rica Katjuše Žigon in uvodnim 
besedam predsednika Sveta 
Krajevne skupnosti Gregorja 
Humarja je sledila slavnostna 
govornica Ivana Slamič. S slo-
vesnostjo so se spomnili oble-
tnice zaprtja fašistične ječe.

Na spominski plošči, vzidani na 
pročelju samostanskega poslo-
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slavnostna govornica Ivana Slamič 

pja 6. 6. 1977, piše: »To stavbo je 
okupator med narodnoosvo-
bodilno vojno uporabljal kot 
del goriških zaporov. V njej so 
v letih 1942-1943 trpele mate-
re in svojci primorskih partiza-
nov  ter aktivistke Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda.«

Od marca 1942 do novembra 
1943 je bil v samostanu na 
Kostanjevici zapor, v katerega 
so fašistične oblasti interni-
rale več kot 400 žensk in otrok 
in jih od tu pošiljali v tabori-
šča in druge zapore. V njem so 
bile od zgodnje jeseni 1942 do 
10. septembra 1943, ko je Ita-
lija kapitulirala, zaprte žene, 
matere, sestre, celo otroci 
partizanov in aktivistov NOB 
iz Vipavske doline in drugih 
krajev. Ocenjujejo, da je bilo 
v tem obdobju na Kostanjevi-
ci zaprtih okrog 400 žensk in 

KAM SI BELE MAJNICE POSKRILA
(Stari mami Marjuti)

Za oknom svete hiše nad Gorico

si komaj zmogla misliti svobodo:

v zelenem jutru, ko si šla po vôdo,

so blázni sli tvoj dom ovili z žico.

Le kam si bele majnice poskrila?

Rojen iz njega, a pošastno zloben,

človeku človek ni bil več podoben –

in vrč je padel, vôda se je zlila.

Tedaj, si mislim, v tistem prvem strahu,

z obronkov črnih hribov do razpela

si bosa stekla po veníškem mahu.

Tedaj, si mislim, v temnem kotu ječe,

za oknom svete hiše si verjela,

da čas, ki pride, bodo sólze sreče!

Kostanjeviškim 
zapornicam 
in njihovim 
družinam v 
spomin - iz 
mnogih družin 
je bilo zaprtih 
tudi po več 
žensk, celo štiri, 
objavljamo 
sonet  Radivoja 
Pahorja. 
Posvetil ga 
je svoji stari 
mami Marjuti, 
kostanjeviški 
zapornici.

otrok, najmlajši je imel manj 
kot leto, najstarejša pa več kot 
80 let. Slavica Plahuta je leta 
2007 v svoji knjižici o tem ta-
borišču napisala, da nimamo 
seznama ali natančnih podat-
kov o vseh ženskah in otrocih, 
ki so bili tu zaprti.

Slavnostna govornica Ivana 
Slamič  iz Vrtovina, hči zapor-
nice, je poudarila, da je najpo-
membneje biti vedno človek, 
pa tudi, da je spomin na to ob-
dobje naša dolžnost in odgo-
vornost. »Ali ni vendarle naša 
naloga, da uredimo prepis 
spominov nekdanjih zapornic, 
ki jih hranijo različni arhivi, 
ali vendarle ne bije zadnja se-
kunda, da pripravimo čim bolj 
natančne sezname, da skoraj 
štiristotim ženskam in celo 
otrokom damo ime, da na se-
znam vpišemo imena manj-

kajočih Vrtovink, tudi Darinke 
Brecelj, da gojaško Crescen-
zio, vrtovinske Luigie, Donate 
znova poimenujemo Rastisla-
va, Slava, Draga, Darinka, da s 
pesnikom Levom Svetkom Zo-
rinom lahko, po opravljenem 
delu, rečemo, da so primorske 
žene in njihove družine po vseh 
ponižanjih in trpljenju našle 
končno svoj pravi obraz.«

Na slovesnosti je bil prisoten 
tudi pater Bogdan Knavs, ki je 
povedal, da so bratje franči-
škani stali ob strani zaporni-
cam in jim pomagali v težkih 
razmerah, predvsem z duhov-
no oskrbo, zanje je bila Kosta-
njevica tudi zatočišče pred še 
hujšim terorjem fašistov. Svo-
jega ljudstva pa niso zapustili 
niti primorski duhovniki, ki 
so ga spremljali v še tako hu-
dih preizkušnjah. Sledil je bla-
goslov, člani ZZB Nova Gorica 
pa so položili venec ob spo-
minski plošči.
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SPOMINSKA 
SLOVESNOST V 
STRUNJANU

Triindvajsetega marca 2018  je 
bila pred spomenikom žrtvam 
fašističnega nasilja  v Strunja-
nu tradicionalna slovesnost v   
spomin na tragični dogodek, 
ko so strunjanski otroci posta-
li prve nedolžne žrtve fašizma. 
Fašisti so namreč 19. marca 
1921 z vlaka iz objestnosti in 
sovraštva streljali nanje, ko so 
se igrali ob progi in nedolžno 
mahali potnikom v pozdrav. 
Pri tem so dva ubili, dva sta za 
vse življenje ostala invalida, še 
trije otroci pa so bili ranjeni.

SPOMINSKA 
SLOVESNOST 
NA NANOSU                     
27. APRIL 2018
Besedilo: V. Šibelja

Na Nanosu je v petek, 27. apri-
la 2018, potekala tradicionalna 
spominska slovesnost ob oble-
tnici znamenite nanoške bitke, 
združena z dnevom upora proti 
okupatorju oziroma dnevom 
ustanovitve Osvobodilne fronte.

Delegacije KO ZB za vrednote 
NOB in druge domoljubne or-
ganizacije so pred spomenik 
padlim partizanom položile 
vence in se poklonile z eno-
minutnim molkom. Pozdrav-
ni govor so imeli: mag. Ivan 
Princes, župan Občine Vipava, 
Božo Novak, predsednik ZB 
NOB Ajdovščina – Vipava in 
Gorazd Humar, podpredsednik 
Društva TIGR Primorske.

Slavnostni govornik pa je bil 
prof. dr. Egon Pelikan, zgodo-
vinar, predstojnik Inštituta za 
Zgodovinske študije Znanstve-
no raziskovalnega središča 
Koper, ki je zgodovinsko orisal 
takratne in današnje razmere 

Prisotne na slovesnosti so na-
govorili podžupanja občine 
Piran Meira Hot, predsednik 
Združenja borcev za vrednote 
NOB občine Piran Bojan Česnik 
in član sveta KS Strunjan Gian-
franco Giassi. Slavnostni go-
vornik je bil Rihard Knez.

“Današnja slovesnost je posve-
čena spominu na strunjansko 
tragedijo, a namenjena vsem, 
ki verjamemo, da je svet mogo-
če spremeniti na bolje. Vsem, 
ki verjamemo, da bo dobro 
vedno premagalo zlo,” je ob tej 

slovesnosti dejala podžupa-
nja Meira Hot in poudarila, da 
so politične ideologije, ki gra-
dijo na sovraštvu, še kako žive 
tudi danes. “Ne zatiskajmo 
si oči, tudi v Evropi živimo v 
novi dobi latentnega fašizma. 
Tu je, med nami. Včasih bolje, 
včasih slabše prikrit, a vedno 
prepoznaven po neprestanem 
podpihovanju strahu. Fašizem 
se prisesa na vsako našo ne-
gotovost in jo pregnete v sov-
raštvo,”  je opozorila Hotova in 
dodala, da je vsaka skupnost, 
ki se ne zmore postaviti po 
robu izbruhom sovraštva, ran-
ljiva. Ranljiva pa je vsaka skup-
nost, ki se ne upre voditeljem, 
ki spodbujajo sovraštvo.

Slavnostni govornik  Rihard 
Knez  se je v osrednjem govo-
ru spomnil trenutkov, ko so 
v strunjanski dolini  odjeknili 

streli, ki so pokosili nedolžne 
otroke. Zbranim je orisal ob-
dobje, ki je sledilo temu napa-
du, in pozval vse, naj poskrbijo, 
da spomin na te grozote nikoli 
ne bo zbledel.

V kulturnem programu so na-
stopili Pihalni orkester Piran, 
varovanke in varovanci Cen-
tra za usposabljanje Elvira 
Vatovec Strunjan, učenke in 
učenci osnovnih šol Sečovlje, 
Lucija in Cirila Kosmača Pi-
ran, Gledališka skupina Flip 
Piran in Minka Lavrič. spomenik na Nanosu
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SPOMINSKA 
PRIREDITEV 
NA MALI GORI 
NAD RIBNICO                      
12. MAJ 2018
Besedilo: V. Šibelja

V počastitev prvega oborože-
nega spopada tigrovcev s faši-
stičnim okupatorjem Slovenije 
je bila v soboto, 12. maja 2018, 
spominska prireditev na  Mali 
gori nad Ribnico. Udeležence 
sta pozdravila župan občine 
Ribnica Jože Levstek in pred-
sednik Društva TIGR Primor-
ske dr. Savin Jogan. Slavnostna 
govornica je bila Poljanka Dol-
har, novinarka in kulturna de-
lavka iz Trsta.

V kulturnem programu so so-
delovali Moški pevski zbor Ra-
domlje,  člani kulturne akcije 
Kluba mladih tigrovcev in re-
citatorke ZB za vrednote NOB 
Ribnica. Dogodek je režiral 
Rok Andres.  

v družbi. V kulturnem progra-
mu, ki ga je vodil in povezoval 
Nejc Furlan, so sodelovali Or-
kester Slovenske vojske z di-
rigentom Gregorjem Vidmar-
jem, Moški pevski zbor Srečko 
Kosovel iz Ajdovščine z zboro-
vodjem Andrejem Makorjem, 
glasbeni izvajalec Alex Pavlin 
in častna straža pripadnikov 
garde Slovenske vojske. Slove-
snosti so se udeležili tudi člani 
Društva veteranov Sever se-
verne Primorske s praporšča-
kom Domjanom Stjepanom.

Govor dr. Savina Jogana,  
predsednika Društva TIGR Primorske

Spoštovani,

v imenu organizatorja Društva TIGR Primorske pozdrav-
ljam vse udeležence našega vsakoletnega spominskega 
dogodka ob obletnici oboroženega spopada tu na Mali gori 
13. maja 1941. O samem spopadu, njegovem poteku in zgo-
dovinskem pomenu oboroženega spopada bo spregovorila 
današnja slavnostna govornica, moj namen pa je, da vašo 
pozornost usmerim na nekaj značilnosti in aktivnosti pred 
začetkom tega zgodovinskega dogodka, ki so posebej zapi-
sane v naš spomin.

Če je bila evropska javnost ob prvem tržaškem procesu po-
sebnega fašističnega sodišča in strelih v Bazovici (leta 1930) 
seznanjena s pozivom društev jugoslovanskih emigrantov 
o zatiranju prebivalcev Primorske in Istre pod fašizmom in 
z žalostno ugotovitvijo, da se do takrat v celotnem kultur-
nem svetu »še nihče ni našel, ki bi se za te nesrečne žrtve 
zavzel«, je bila situacija leta 1941 vendarle drugačna. Ne z 
vidika intenzivnosti ter iskanja iznajdljivih metod zatira-
nja – tu so šle stvari po svoji poti naprej – spremenila pa 
se je odzivnost te nesrečne usode v demokratičnem evrop-
skem in svetovnem okviru. Okrepili so se stiki TIGR-a z dru-
gimi podobno usmerjenimi organizacijami in gibanji, leta 
1935 je bil sklenjen akcijski pakt s KPI o skupnem boju proti 
fašizmu in proti vojni, pa tudi za zagotovitev minimalnih 
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nacionalnih pravic manjšine. Na tej podlagi se je nato na Pri-
morskem začela zlasti med mladino snovati antifašistična fron-
ta. Mimo teh »visokih« načrtov je treba za obdobje konec tride-
setih let omeniti tudi vztrajne, premišljene in prikrite aktivnosti 
za zbiranje orožja in streliva, njegovo prenašanje na lokacije, ki 
so bile bližje pričakovanemu prodoru okupatorja, »izmenjavo« 
teh sredstev med poglavitnima nosilcema odpora – TIGR-om in 
organizacijami KPI, pripravo in izvedbo tečajev vojaškega uspo-
sabljanja članov tigrovske organizacije in takrat že prepoveda-
nih emigrantskih organizacij. TIGR je bil takrat povezan tudi 
z britanskima službama SOE in Inteligent Service. Jeseni 1939 
so voditelji TIGR-a v emigraciji na Jesenicah ustanovili center 
za pripravo in vodenje propagandnih in sabotažnih akcij proti 
silam Osi). Med odmevne tigrovske akcije v tej povezavi šteje-
mo tudi nekaj diverzantskih tigrovskih napadov spomladi 1940 
v Avstriji (takrat že priključeni tretjemu rajhu) in Italiji. Znani 
britanski zgodovinar A. J. P. Taylor je zapisal, da so bili Slovenci, 
»še preden je vojna segla v Jugoslavijo … zavezniki Velike Brita-
nije tedaj, ko jih je ta imela prav malo. Bili so osrednji plamen 
odpora v jugovzhodni Evropi«. Po njegovem vsak narod izpri-
čuje pravico do življenja s tem, da pokaže voljo, da hoče živeti. 
Noben narod pa te pravice ni izkazal bolj kot Slovenci zahodno 
od Julijskih Alp ... Tu srečujemo plebiscit, ki traja več kot dvajset 
let in o katerega rezultatu ne more biti dvoma.

Ob napadu nemške in italijanske vojske aprila 1941 so bili torej 
člani tigrovske organizacije med pomembnimi pobudniki ter 
organizatorji zbiranja prostovoljcev v odporu prodirajočemu 
sovražniku (primeri: nad 3000 prostovoljcev v Soški in Akadem-
ski legiji v Ljubljani, tudi v Mariboru, poldnevna bitka prosto-
voljcev, vključno s tigrovci, in obmejnih enot pri Gozd-Martuljku 
z več mrtvimi). Prostovoljci so nato krenili proti Zagrebu in se 
razočarani vračali – ker niso dobili ne orožja ne opreme, v pre-
cejšnjem številu pa so se vključevali v nastajajoče partizanske 
enote. Vzporedno z omenjenimi napori in ukrepi tigrovcev ter 
drugih protifašistov  je leta 1940 in 1941 potekala tudi obširna in 
sistematična policijska akcija zoper tigrovce in druge člane od-
porniških skupin, ki se je kasneje, decembra, zaokrožila z obsod-
bami na Drugem  tržaškem procesu pred posebnim sodiščem za 
zaščito naroda; tokrat je bil zajet širši krog osumljenih, ki se je 
na koncu zožil na 299 obtožencev.

Ne glede na velike izgube, aretacije in izgnanstva njegovih čla-
nov, zlasti vodilnih, pa so bili pripadniki TIGR-a v začetku leta 
1941 vendarle pripravljeni, da prevzamejo svoj del odgovornosti 
in aktivno vlogo v dolgo napovedovani vojni na naših tleh, ki 
se je takrat približala. Izhajali so iz prepričanja, da se je treba – 
ko gre za svobodo in obstoj naroda - spustiti v boj, ne glede na 
žrtve, in vztrajati v tem boju tudi takrat, ko nobenih zagotovil o 
uspehu še ni bilo na obzorju. To je eno od poglavitnih izročil, ki 
jih v spominu na zgodovinski TIGR poskuša ohranjati naše Dru-
štvo TIGR Primorske. 

dr. Savin Jogan

Slavnostni govor  
Poljanke Dolhar

Spoštovane in spoštovani!

Kako lepo bi bilo, ko bi ta mo-
gočna in visoka drevesa, pod 
katerimi stojimo, imela dar 
besede. Ko bi nam lahko zau-
pala, kaj so videla in slišala v 
tistih majskih dneh leta 1941. 
Ali je tisto jutro Češarkovo lo-
vsko kočo oblivalo sonce? Ali je 
bil maj 1941 tako vroč, kot je le-
tošnji? Ali je bilo Ferda Krava-
njo, Antona Majnika in Danila 
Zelena kaj strah, ko so 13. maja 
ob 7. uri zjutraj zaslišali ukaz, 
naj odpro vrata koče in se pre-
dajo karabinjerjem in vojakom 
- italijanskim okupatorjem?

A drevesa – tako kot trave, 
kamni in reke – ostajajo “mo-
lčeči spremljevalci samotnežev 
in čudakov”, kot je pesnik Ivan 
Minatti zapisal v svoji najbrž 
najbolj znani pesmi Nekoga 
moraš imeti rad. In za marsi-
koga smo tudi mi, ki se vsako 
leto zbiramo na tem mestu in 
ob številnih spomenikih, s ka-
terimi je posejana slovenska 
zemlja, pravi čudaki. Zakaj naj 
bi danes, skoraj osemdeset let 
kasneje, govorili o ilegalni or-
ganizaciji TIGR, o njeni tržaški 
podružnici BORBA, o prvem in 
drugem tržaškem procesu, ki 
je zdesetkal njune vrste? Da-
nes, ko živimo v spremenjenih 
političnih in družbenih razme-
rah, ko so odnosi med Sloven-
ci in Italijani končno dobri, ko 
nam tehnologija in stil življenja 
omogočata, da smo tako rekoč 
v istem trenutku seznanjeni s 
tem, kar se dogaja na drugem 
koncu sveta? Zakaj vsako leto 
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znova hoditi na Malo goro, v 
Bazovico ali tržaško Rižarno?

Zato, ker globoko v sebi oči-
tno čutimo, da si naši pred-
niki to zaslužijo. Ker smo jim 
hvaležni za vse, kar so izboje-
vali s svojim skoraj 25-letnim 
bojem: svobodo, pravico do 
rabe slovenskega jezika, ena-
kopravnost med narodi. Nji-
hova zmagovita epopeja nas 
navdaja s ponosom.

Kako bi ne bili ponosni na ge-
neracijo primorskih tigrovcev, 
ki so se že sredi 20-ih let prej-
šnjega stoletja uprli raznaro-
dovalni fašistični politiki?

Kako bi ne bili ponosni na An-
tona Majnika, tega tolminske-
ga tigrovca, ki je ljubil poezijo? 
Ki je na svojem domu skrival 
eksploziv in orožje za sabotaž-
ne akcije, a tudi bogato knji-
žnico, v kateri je stal tudi kipec 
pesnika Simona Gregorčiča? 
Tega razgledanega učitelja, ki 
se je zavedal pomena izobra-
ževanja v slovenskem jeziku in 
je zato, z bivšimi sošolkami in 
sošolci tolminskega učiteljiš-
ča, organiziral skrivne šolske 
razrede po Primorski?

Kako bi ne bili ponosni na Da-
nila Zelena in njegovo skupino 
gverilcev? Na tega intelektual-
ca, ki se je v Ljubljani družil z 
umetniki in filmskimi igralka-
mi, a istočasno tudi pogumne-
ga gverilca, ki je neštetokrat 
ilegalno prekoračil mejo, da bi 
se na Krasu in Tržaškem ses-
tal s somišljeniki, jih bodril in 
pripravil na borbo? V nahrb-
tniku je, tako kot mnogi pri-
morski emigranti, nosil tako 
slovensko literaturo kot pek-
lenske stroje ... Tisto literaturo, 
ki jo je Srečko Šorli skrival v 
opustošenem čebelnjaku v Tol-
minu in jo delil tigrovcem.

Kako bi ne bi bili ponosni na 
Ferda Kravanjo iz Čezsoče, voj-
nega begunca in siroto, ki je v 
krogu učitelja Franca Sivca ra-
sel v narodno zavednega Slo-
venca? S skupino vrstnikov je 
še najstnik izdajal zabavni list 
Škandalist, s katerim so blago-
hotno smešili tiste, ki so prija-
teljevali z italijansko oblastjo. 
Ko je njen pritisk postajal vse 
bolj nevzdržen, pa je bil Krava-
nja med tistimi, ki so požigali 
šole in vrtce, s katerimi je faši-
zem skušal prisilno poitalijan-
čiti primorske Slovence.

Ferdo Kravanja, Anton Majnik 
in Danilo Zelen, ki so se 13. maja 
1941 na tem mestu spopadli z 
italijanskim okupatorjem, so 
imeli za sabo že petnajstletni 
boj za pravice slovenskega na-
roda. Njihov boj je potekal na 
dveh ravneh - kulturni in vo-
jaški. Dolgoletno delovanje v 
ilegali je tigrovce izurilo v kon-
spiraciji in izvirnosti.

Zato je zgodba o prvem oboro-
ženem spopadu z italijanskim 
okupatorjem tudi zgodba o 
raztrgani razglednici ljubljan-
skega Tromostovja. Ko so spo-
mladi leta ’41, le nekaj dni pred 
napadom na Jugoslavijo, uči-
telja Majnika premestili iz Rib-
nice na Kolpo, je ta sodelavcu 
Jožetu Zalarju naročil, naj ure-
di na Mali gori tri skrivališča 
za orožje, ki ga je hranil doma. 
Izročil pa mu je tudi raztrga-
no razglednico ljubljanskega 
Tromostovja s priporočilom, 
naj človeka, ki v Ribnico pride 
z manjkajočo polovico razgle-
dnice, skrbno skrije. Čez nekaj 
dni se je res pojavil tigrovec, 
ki se ni predstavil z imenom, 
temveč z raztrgano razgle-
dnico - bil je Danilo Zelen. V 
bivaku na Mali gori sta se mu 
po nekaj tednih pridružila tudi 
Kravanja in Majnik.

Danilo Zelen, ki je uspešno izve-
del številne sabotažne akcije, 
je svoj poslednji boj izbojeval 
tu, pod krošnjami teh dreves. 
Zgodovinski viri si o poteku 
spopada tistega 13. maja 1941 
niso edini. Dejstvo je, da je po 
dolgem obstreljevanju z itali-
janskim okupatorjem na tleh 
ostalo Danilovo truplo – po 
pripovedovanju soborcev naj 
bi si, hudo ranjen, sodil sam. 
Majnik se je predal, a mu je 
kljub temu, da je bil vklenjen, 
uspelo pobegniti v hosto. Tekel 
je za življenje in smrt. In si iz-
bojeval življenje. Pridružil se je 
partizanom in padel pod streli 
nacistov in domobrancev 22. 
novembra 1943 v Ribnici.

Kravanjo so hudo ranjenega 
odpeljali v vojaško bolnišnico 
v Kočevju, nato pa v Splošno 
bolnišnico v Ljubljani.

Zgodba o spopadu na Mali gori 
je zato tudi zgodba o tovarištvu 
in človeški solidarnosti. Tisti 
solidarnosti, ki je gnala Maj-
nikove učiteljske kolege, da so 
tigrovce na Mali gori oskrbo-
vali s hrano. Tisti solidarnosti 
zdravnikov in bolniškega ose-
bja, ki so omogočili Kravanje-
vo zdravljenje in njegov beg.

Zgodba o spopadu na Mali gori 
pa je tudi zgodba o krščanski 
ljubezni redovnice, sestre Je-
dert Keršmanc, ki je dolge me-
sece zdravila Kravanjo. In trez-
nega in zavednega duhovnika, 
ki je razblinil njene dvome in ji 
zagotovil, da je za rešitev člo-
veškega življenja tudi laž spre-
jemljiva in zgubi značaj greš-
nosti. Ferdo Kravanja je tudi z 
njeno pomočjo popolnoma ok-
reval in se julija 1942 pridružil 
Osvobodilni fronti in slovenski 
komunistični partiji. Padel je 
kot partizan Peter Skalar 10. 
oktobra 1944.
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storjene. Kajti tudi zgodovina 
slovenskega antifašističnega 
boja ni kristalno čista. Ni in 
tudi ne bi mogla biti, saj ide-
ali svobode, bratstva in ena-
kopravnosti hodijo s človeški-
mi nogami. Naša zmagovita 
epopeja ni brezobrazna, za 
njo stojijo moški in ženske s 
svojimi čustvi in dejanji. In s 
svojimi napakami.

Spoštovane in spoštovani!

Večina med nami ima to sre-
čo, da je odraščala v miru in 
da ji ni bilo treba jemati tako 
dramatičnih odločitev, kot so 
jih jemali tigrovci. Kajti nihče 
med nami danes ne ve, kako bi 
se odločil. Morda bi se tudi mi 
spopadli z okupatorjem tu pod 
temi drevesi. Morda pa bi nam 
zmanjkalo poguma in bi se po-
tuhnili in skušali le preživeti.

Tako kot danes, v veliko bolj 
mirnih časih, večini zmanjku-

Res ni razloga, da ne bi bili 
ponosni na Antona, Danila, 
Ferda, na vse poznane in ne-
poznane tigrovce in njihove 
podpornike, katerih imen ne 
bomo - zaradi konspirativnega 
sistema, v katerem so bili pri-
siljeni delovati - nikoli izvedeli. 
Hvaležni smo jim, ker vemo, da 
bi se brez njihovega boja naša 
zgodovina pisala drugače. 
Tako kot smo hvaležni Osvo-
bodilni fronti, ki je nadaljevala 
njihov boj in tudi z doprinosom 
tigrovcev izbojevala končno 
zmago - našo svobodo. Ponov-
no bi rada citirala tržaškega 
pisatelja Borisa Pahorja, ki 
neutrudno ponavlja, da je bila 
izbira za narodnoosvobodilni 
boj edina prava. Leta 2018 bi to 
moralo biti splošno priznano 
in sprejeto.

Zato pa leta 2018 tudi ni razlo-
ga, da ne bi prevzeli nase mo-
ralne odgovornosti za more-
bitne napake, ki so bile takrat 

je poguma in energije, da bi se 
glasno uprla nepravičnostim, 
ki nas obdajajo. Da bi podala 
na primer roko beguncem, ki 
trkajo na naša vrata. Pred spo-
meniki ponosno zagovarjamo 
enakopravnost med ljudmi in 
narodi, prisegamo na svobodo 
in antifašizem, v vsakdanjem 
življenju pa prevečkrat pozab-
ljamo na stisko sočloveka.

Tudi iz spoštovanja do Antona, 
Danila, Ferda in vseh njihovih 
soborcev ne bi smeli pozabi-
ti, da smo nekoč tudi sami bili 
begunci in emigranti. Da smo 
nekoč za manjvredne veljali 
mi – Slovenci.

Tudi iz spoštovanja do Antona, 
Danila in Ferda bi moral biti 
naš vsakdan bolj solidaren in 
pravičen. 

JUBILEJNI KONCERT 
AKADEMSKEGA 
ZBORA VINKO 
VODOPIVEC

Primorski akademski zbor 
Vinko Vodopivec širi slovensko 
pesem že od leta 1953. Osrednji 
dogodek je bil jubilejni koncert 
ob 65. obletnici 9. junija 2018 
na vaškem trgu v Dolenji vasi 
pri Senožečah. 

Zbor je pod vodstvom dirigen-
ta Iztoka Kocena predstavil 
svoje delovanje v zadnjih pe-

tih letih in nakazal svoje na-
črte za prihodnost. Slavnostni 
govornik je bil prof. dr. Andrej 
Misson, nekdanji dirigent 
PAZ Vinko Vodopivec, pro-

gram pa je povezov al Ježkov 
nagrajenec Drago Mislej-Mef. 
Častni pokrovitelj koncerta je 
bil predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor.

APZ Vinko Vodopivec je na jubilejnem koncertu zapel tudi pesem Vstala 
Primorska 
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spominska plošča 
briškim Tigrovcem

18. POHOD PO 
TIGROVSKI KROŽNI 
POTI OCIZLA - BEKA

Pohod po spominski tigrovski 
krožni poti Ocizla–Beka vsako 
leto v začetku junija organizira 
Športno, kulturno in turistič-
no društvo Zveza iz Ocizle v 
spomin na domačine – tigrov-
ce, prve protifašiste, borce za 
domovino. Na letošnjem že 
18. pohodu v  nedeljo, 10. juni-
ja 2018, je pohodnike nezah-
tevna, 6 kilometrov dolga pot 
vodila mimo naravnih in kul-
turnih znamenitosti Ocizle 

in Beke (Blažev spodmol, iz-
vir Luze, naravni most, jama 
s slapom, velika Ociska jama, 
ostanki mlinov, stare kaverne 
iz prve svetovne vojne). Zače-
tek poti je v Ocizli “na kali”, od 
koder nas vodijo rumene mar-
kacije. Na poti so se pohodniki 
poklonili spominu domačinom 
tigrovcem pred spominsko 
ploščo na komunski hiši. 

Pohod se je po tradiciji začel s 
prireditvijo. Prisotne je pozdra-
vila predsednica društva ŠKTD 
Zveza Ocizla Jana Jurič, krajši 
nagovor pa je imela tudi župa-
nja Občine Hrpelje-Kozina Saša 
Likavec Svetelšek. Slavnostni 
govornik  je bil dr. Štefan Čok, 
zgodovinar. Kulturni program so 
obogatili Moški pevski zbor Slav-
nik z dirigentko Andrejo Tomažič 

Hrvatin, navdušenje je požel re-
per Darko Nikolovski s pesmima 
Sanju sm in Zlovenija ter vaška 
mladina s skečem, v katerem so 
na hudomušen način prikazali 
znamenitosti, s katerimi se sre-
čajo pohodniki na poti. Proslavo 
je tradicionalno zaključila hi-
mna Vstala Primorska. 

tabla sredi vasi vabi pohodnike 
na Tigrovsko spominsko pot 

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE 
ČLANOM ORGANIZACIJE TIGR NA 
DOBROVEM

V nedeljo, 24. junija 2018, je Občina Brda v sodelovanju z 
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami: Društvom 
TIGR Primorske, Združenjem za vrednote slovenske osa-
mosvojitve, Območnim združenjem borcev za vredno-
te NOB Nova Gorica, Območnim združenjem veteranov 
vojne za Slovenijo Brda in Društvom Sever severne Pri-
morske na Dobrovem priredila slavnostno odkritje spo-
minske plošče članom organizacije TIGR v Brdih.

Prisotne je uvodoma pozdravil župan Franc Mužič, slav-
nostno besedo pa je spregovoril dr. Savin Jogan, predse-
dnik društva TIGR Primorske.

Kulturni program so sooblikovali novogoriški gledališki 
igralec Radoš Bolčina, MoPZ Srečko Kumar Kojsko, učen-
ke 3. razreda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo POŠ Kojsko ter 
Ula Jelina in Jan Erzetič iz Pihalnega orkestra Brda.

Spominsko ploščo je blagoslovil pater Bogdan Knavs.
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Občina Črenšovci je bila v četr-
tek, 16. avgusta 2018, organiza-
tor letošnje osrednje regijske 
prireditve Spominčice, s kate-
ro so počastili državni praznik 
združitve prekmurskih Slo-
vencev z matičnim narodom. 
Odvijala se je v Spominskem 
parku v Črenšovcih. 

Udeleženka prireditve Sonja 
Groznik, vodja OE Zgornje Vi-
pavske doline Društva TIGR 
Primorske, je o dogodku zapi-
sala: 

Ob 99. obletnici  
priključitve Prekmurja  
k matični domovini

Predstavniki Območnih enot 
Društva TIGR Primorske smo 
na povabilo Društva general 
Maister prisostvovali 99-le-
tnici priključitve Prekmurja 
k matični domovini Sloveniji. 
Letošnja prireditev je bila v 
Črenšovcih. Ta dan praznu-

PRIREDITEV V POČASTITEV DRŽAVNEGA 
PRAZNIKA ZDRUŽITVE PREKMURSKIH 
SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOV

jemo kot državni praznik od 
leta 2006.

Že ob prihodu sta nam njiho-
va prijaznost in gostoljubje 
teh ljudi dala vedeti, da dolga 
pot čez vso Slovenijo ni bila 
zgolj kulturna dolžnost. Bila 
je veliko več. Dogodek, ki se 
dotakne duše. Ob prisotno-
sti predsednika države in ne-
kaj poslancev ter politikov so 
predstavniki države, organiza-
cij in društev položili vence k 
spomeniku velikemu rodolju-
bu, borcu in duhovniku Jožefu 
Kleklu, ki ponosno stoji pred 
občinsko hišo. Njegove knjige 
so med ljudmi širile najprej 
prekmurski, nato tudi sloven-
ski jezik. Od tam smo odšli 
v park na proslavo. Po govo-
ru predsednika države Boru-
ta Pahorja in župana Občine 
Črenšovci Antona Törnarja je 
sledil kulturni program, ki so 
ga pripravili osnovnošolci in 
mladinci. Pevski zbor nam je 

v uvodu zapel nežno pesem o 
spominčicah. Celoten program 
je bil domoljubno obarvan. Na-
stopajoči so nam predstavili 
stoletno trpljenje prekmur-
skega malega človeka, ki so ga 
tepli tuji zavojevalci, vojne in 
lakota. Nesrečni in lačni so od-
hajali v Ameriko po skromen 
zaslužek, da družine niso pre-
več stradale. Ko je mladenič na 
odru v narečju bral staro pis-
mo sina, ki je iz Amerike zga-
ran in utrujen pisal staršem, 
da se morda ne bodo nikoli več 
videli, a da jim bo do zadnjih 
moči pošiljal »peneze«, se mu 
je med branjem pisma zatre-
sel glas in kar nekajkrat si je 
obrisal solze. Sledilo je odkrit-
je in blagoslov spomenika ro-
doljubu in Maistrovemu borcu 
duhovniku Jožefu Godini. Pri-
reditev je bila prežeta z ljubez-
nijo do svoje zemlje, zgodovine 
in sedanjosti.

Primorci in Prekmurci, vsak na 
svojem koncu naše domovine, 
imamo enake izkušnje s fašiz-
mom oziroma nacizmom, ki je 
naš narod tlačil in poniževal do 
krvavega upora. Njih so muči-
li madžarski, nas pa italijanski 
okupatorji. Zlo ima samo en ob-
raz. Tujec ne pride narodu po-
magat, pač pa izpolnjevat svoje 
interese. Prekmurci in mi na 
Primorskem smo imeli srečo, 
da smo med seboj imeli duhov-
nike, ki so nas vodili skozi naj-
težje čase naše zgodovine, ko 
slovenska beseda, pa naj si bo 
prekmurska ali primorska, ni 
bila dovoljena. Desetletja tep-
tanja naših ljudi, poniževanja in 
kratenja vsakršnih človekovih 
pravic, vse to nas je ojeklenilo. 
Kot kamni smo, ki jih Mura in 
Soča stoletja brusita in drgneta, 
vendar uporno kljubujejo vsem 
poskusom, da bi jih preobliko-
vali. Taki ljudje smo mi, brani-
telji vzhodne in zahodne meje!
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BAZOVICA 2018

Program prireditev »Bazovica Program prireditev »Bazovica 
2018« 2018« 

Srečanje: Cerje - pomnik bra-
niteljem slovenske zemlje, 5. 
9. 2018 ob 18. uri  v Tržaškem 
tiskovnem središču v Trstu. 
Sodelujoči: Marko Klavora (Go-
riški muzej, Nova Gorica), Ari-
ana  Suhadolnik  (Zavod Miren 
Kras),  Miha Pogačar (glavni 
tajnik Društva TIGR Primor-
ske) in moderator srečanja Mi-
lan Pahor.

Bazovica, spomenik padlim 
junakom,   6. 9. 2018 ob 6.43  - 
Recital mladih Kluba TIGR Pri-
morske.

Trst, pokopališče pri Sv. Ani, 6. 
9. 2018 ob 11. uri  - Spominska 
slovesnost  (govor, zbor, po-
laganje vencev). Nagovor:  dr. 
Štefan Čok  (zgodovinar). Na-
stop: ŽPZ Ivan Grbec. Častna 
straža: taborniki Rodu Modre-
ga vala. 

Bazovica, župna cerkev, 6. 9. 
2018 ob 20. uri  - maša zadu-
šnica, daruje župnik  Žarko 
Škerlj; nagovor:  Marko De Lu-
isa  (predsednik rajonskega 
sveta); nastop MePZ Lipa iz 
Bazovice, pevovodja  Tamara 
Ražem.

Prekmurje je med obema 
vojnama dalo zatočišče 111 
primorskim in istrskim dru-
žinam, ki še danes živijo v oko-
lici Lendave. Bežali so pred ita-
lijanskim fašizmom in se kot 
koloni naselili vsak na svojem 
kosu rodovitne zemlje. Vendar 
so leta 1941 padli pod še hujšo 

madžarsko diktaturo. Oblast 
jih je poslala v taborišče Sar-
var, kjer so v obupnih razme-
rah dočakali svobodo.

Danes so združeni v Društvu 
Primorcev in Istranov. Pred-
stavniki TIGR Primorske smo 
jim odnesli nekaj knjig o delo-

Ljubljana in Kranj, 7. 9. 2018  Ljubljana in Kranj, 7. 9. 2018  

Ljubljana, Kongresni trg, rek-
torat univerze ob 13. uri - Poz-
drav, nagovor, zbor,     recitaci-
je, polaganje vencev. Nastopi: 
Združeni moški pevski zbor 
Devin-Nabrežina, pevovod-
ja  Herman Antonič. Nagovori: 
publicist  Vili Prinčič  (pred-
stavnik odbora) in dr. Savin Jo-
gan  (Društvo TIGR Primorske) 
Govor: rektor Univerze v Lju-
bljani dr. Igor Papič. Recital: 
člani Kluba mladi TIGR. Častna 
straža.

Kranj, Prešernov gaj ob 16. 
uri -  Pozdrav, govor, zbor, or-
kester, recitacije, polaganje 
vencev. Nastopajo: Združeni 
moški pevski zbor Devin-Nab-
režina, pevovodja Herman An-
tonič, Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj in dijaki Gim-
nazije Kranj. Nagovori: župan 
Mestne občine Kranj Boštjan 
Trilar in italijanski deželni po-
slanec  Igor Gabrovec.  Častna 
straža: taborniki Rodu Modre-
ga vala in taborniki iz Kranja.

Bazovica, sobota, 8. 9. 2018, ob Bazovica, sobota, 8. 9. 2018, ob 
20. uri 20. uri  

Taborni ogenj  tabornikov in 
tabornic Rodu Modrega vala 
iz Trsta in Gorice v bližini spo-
menika na gmajni pri vasi Ba-
zovica.           

Bazovica, nedelja, 9. 9. 2018Bazovica, nedelja, 9. 9. 2018

Spominski planinski pohod  – 
start ob 10. uri “pri Kalu” v Ba-
zovici. Organizator: Planinski 
odsek ŠZ Sloga s sodelovanjem 
SPDT in SK Devin.

Osrednja spominska slove-
snost pri spomeniku v Bazovici 
ob 15.uri

Pozdrav, govora, kulturni pro-
gram, častna straža, prapor-
ščaki, polaganje vencev.

Kulturni program: Tržaški par-
tizanski pevski zbor Pinko To-
mažič, vodi  Pia Cah, Godbeno 
društvo Prosek, kapelnik  Ivo 
Bašič, plesalka  Daša Grgič. 
Režija  Elena Husu, povezoval-
ca prireditve  Jasmina Gru-
den in Lorenzo Zuffi.

Pozdrav: dr. Milan Pahor, pred-
sednik odbora za proslavo

Govora:  dr. Pierluigi Saba-
tti, novinar, pisatelj, predse-
dnik  Novinarskega krožka v 
Trstu in prof. Tatjana Rojc, se-
natorka, književnica  

Častna straža: taborniki Rodu 
Modrega vala in skavti SZSO.

vanju te domoljubne organiza-
cije v njeni enaindevetdesetle-
tni zgodovini. Prav zaradi teh 
naših primorsko-prekmurskih 
ljudi in skupnega minulega 
gorja občutim Prekmurce kot 
dobre daljne sorodnike.
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Govor dr. Pierluigija Sabattija 
na Bazovici 

9. september 2018 (prevod Lu-
cijan Pelicon)

“Pojdimo ustrelit!” Tako je rekel 
predsednik Posebnega sodišča 
za zaščito države Guido Cri-
stini, ko se je odpravljal v Pulj 
zaradi procesa proti Vladimiru 
Gortanu, ki je bil obtožen zara-
di smrti Giovannija Tuchana, 
kmeta, ki je bil po nesreči ubit 
na demonstraciji.  Obsodba je 
bila že napisana in je bila po 
mnenju  Cristinija potrebna 
kot “dokazilo fašistične pravi-
ce”, v prikaz  strogega nastopa 
ne samo do Slovencev in Hrva-
tov Julijske krajine, ampak do 
vseh protifašistov, ki bi name-
ravali nasprotovati fašizmu z 
oboroženim spopadom.                                                                        

Cristini se je na isti način ob-
našal tudi leta 1930 do štirih 
slovenskih protifašistov, Fer-
da Bidovca, Frana Marušiča, 
Alojzija Valenčiča in Zvonimi-
ra Miloša, obtoženih atentata 
na sedež fašističnega časopisa  
“Popolo di Trieste”, v katerem 
je umrl novinar Guido Neri. 
Mladeniči so bili pripadni-
ki tajne organizacije Borba. 
Atentat je bil, tako kot prejšnje 
akcije v Istri in Trstu, neke 
vrste “državljanska vojna”, ki 
je nastala na tem področju za-
radi divjega raznarodovanja, 
ki so ga izvajali fašisti: zapira-
li so šole, slovenska narodna 
društva, prepovedali uporabo 
maternega jezika, bojkotirali 
slovenska podjetja. 

Tudi ta proces je bil farsa, saj tudi okoliščine atentata niso bile 
pojasnjene. Govorilo se je celo, da je bila to zarota v sami faši-
stični stranki, toda, kot je hotel Mussolini, je bilo potrebno biti 
neomajen in to pokazati Kraljevini Jugoslaviji.

Ti štirje mladi fantje so bili ustreljeni na Bazovici  6. septembra 
1930. Zadnjo noč pred tem je Cristini, ki je podpisal smrtno obsod-
bo, prebil v hotelu Savoia z neko žensko, katero sta mu ponudila 
dva “kamarata”. Tako je zapisano v poročilu varnostne agencije 
OVRA. Ta dogodek o Guidu Cristiniju, “najhujšem predsedniku 
Posebnega sodišča (Tribunale speciale)” je Pablo Dell’Osa opisal 
v knjigi “Il Tribunale Speciale in predsedovanje Guida Cristinija 
1928-1932” (Založba Mursia) in vam jo priporočam v branje.

Današnje dogajanje v Italiji je značilno zaradi dveh razlogov, 
ker dokazuje, da Italija ni obračunala s fašizmom. Ni imela svo-
jega Nürnberga, zaradi tega Cristini ni umrl tako kot Hermann 
Goering, Joachim von Ribbentrop ali Wilhelm Keitel, ki so kon-
čali na vislicah. Cristini je kljub svojim zločinskim dejanjem 
mirno umrl v svoji postelji 19. decembra 1979 v kraju Chieti, v 84. 
letu življenja, v katerem je tudi obogatel. Današnji rezultat tega 
je, da smo danes priča mnogim fašističnim geslom, fašističnim 
simbolom, fašističnim pozdravom in žalitvam. Tisto dvajsetle-
tno strahotno obdobje italijanskega fašizma ni bilo zakopano, 
danes znova vstajajo nasilneži in se prebujajo rasistični pojavi.

Tako smo že pri drugem vzroku, rasizmu. Kljub dejstvom, da se 
nad begunci od juga do severa države izvaja nasilje, se trmas-
to vztraja, da Italijani niso rasisti. Potrebno je potrpljenje kot v 
primeru puščavnika Joba, da se bo temu zabitemu narodu, ki ne 
pozna lastne zgodovine, tudi svoje lastne ne, razložilo, da so Ita-
lijani bili vedno rasisti: v Etiopiji, Somaliji, Eritreji in tudi v da-
nes v trpeči Libiji. V teh kolonijah so uvedli najslabšo rasistično 
zakonodajo, okrutnejšo od tiste, katero so uporabljali Britanci v 
svojih kolonijah. 

dr. Pierluigi Sabatti 
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To lahko preberemo v knjigah Angela Boca z ironičnim naslo-
vom “Italijani, dobri ljudje”. Vendar tako je bilo tudi z nami. Ob-
našali so se, da so nad nami v tej naši deželi, kjer je zmagovita 
Italija v Veliki vojni takoj pokazala svoj najslabši obraz. Požig 
slovenskega središča “Balkan” že leta 1920 je bil začetek nasilja, 
po podatkih italijanske zgodovine so do konca leta 1921 v Julijski 
krajini uničili 134 stavb, med temi 100 sedežev slovenskih kul-
turnih društev, komunistične partije ali delavskega gibanja, pa 
tudi 21 delavskih hiš in tri zadruge. Vse tedanje oblasti, vključno 
s civilnim komisarjem, vojsko, policijo in karabinjerji, so podpi-
rale  fašiste, ki so lahko svobodno izvajali svoje zločine.

In kako imenovati zakonodajo, ki dovoljuje zapiranje šol in kul-
turnih organizacij, drugače kot pravo rasistično zakonodajo? In 
omenjena ekonomska politika, uničevanje slovenske dejavnosti 
in odklanjanje  bančnih posojil z uvajanjem oderuških obresti, 
kaj pa je to drugega kot rasizem? Vse to je izbrisano iz spomina 
Italijanov. Kar ostaja v spominu, je le to, da je bila v Trstu Rižar-
na in da je v Trstu Mussolini napovedal sprejetje rasnih zakonov 
proti Judom. To se je zgodilo natanko pred osemdesetimi leti na 
trgu Unità, ki je bil poln do skrajnih zmogljivosti.

Ko se spominjamo uničevalnega taborišča Rižarne za Jude, ob 
tem pozabljamo, da je bilo tu ubitih tudi tisoč Slovencev, Hrva-
tov in italijanskih antifašistov naših dežel.

Ne zavedamo se, da obstaja rdeča nit, ki balkanski ogenj pove-
zuje z rasnimi zakoni.

Današnja spominska slovesnost naj ne bo le poklon žrtvam, am-
pak poklon vsem tistim, ki so dali svoja življenja v boju proti fa-
šističnemu rasizmu, ki jih je hotel izbrisati kot ljudi, kot kulturo, 
ki je kršil individualno identiteto tisoče žensk in moških v teh 
naših deželah. Soočiti se moramo z današnjo realnostjo v na-
šem mestu, na našem ozemlju, na tej in na oni strani meje. Ker 
mala rastlina rasizma ne raste le tukaj, ampak uspeva tudi v tej 
samouničujoči Evropi, kjer je že kar razširjena.

Lažni alarm s priseljenci je napačen, ker podatki to izpodbijajo. 
Ta problem sicer obstaja in ga ne smemo prezreti. Vendar pa je 
dal možnost neofašističnim strankam, da usmerjajo mišljenje 
javnosti s pomočjo medijev, ki so dovolili dovolj prostora cinič-
nim politikantom, ki so izkoristili in pridobili  podporo tudi pri 
družbenih medijih. Kot je opozoril Umberto Eco tik pred smrtjo: 
»Zahvaljujoč socialnim zaščitenim idiotom, ki imajo enako pri-
ložnost, da se izrazijo toliko kot Nobelovi nagrajenci.'' In legije 
so bile sproščene. To, kar je bila časih gostilniška debata ob ko-
zarčku, se je danes preneslo na svetleči računalniški zaslon kot 
komentar, kot verodostojna mnenjska razprava.  

Zlo, ki ne zadeva samo Italije, se je razširilo po vsej celini.  

Evropa, govorim o instituciji, ki je, kot sem rekel, samouničujoča, 
ker vodilne države, predvsem Nemčija, Francija, Španija, Italija, 

niso znale objaviti skupnega 
odgovora o dejanskih težavah 
(delu, domu, socialni varnosti), 
nastalih po ekonomski krizi. Za 
krizo se mora Evropa zahvaliti 
Ameriki, kjer so se oblike finan-
ciranja in ekonomija spremeni-
le, ker se jim liberalni vodje niso 
znali zoperstaviti, razen delno 
v Nemčiji. 

Tudi pri pojavu imigracije je 
potreben skupni odgovor, ker 
ga nobena država ni sposobna 
sama rešiti. 

Zaključujem z vprašanjem, kaj 
storiti? Zoperstaviti se prepo-
rodu fašizma v imenu teh šti-
rih mladih mučenikov z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi. Zač-
nimo prevladovati na social-
nih omrežjih s širitvijo naših 
razmišljanj, informacij, naših 
idealov. Vendar ne zaupajmo 
tega le računalniškim tipkov-
nicam, informirajmo po naših 
krogih, v naši društvih, v naših 
organizacijah.   Izpodbi-
jajmo laži, ki se dnevno pojav-
ljajo. Poskušajmo širiti našo 
kulturo svobode med mladimi, 
pomagajmo jim premagati to 
brezbrižnost, na kar je opozar-
jal že Gramsci kot na enega od 
najbolj nevarnih pojavov da-
našnje družbe: ”Sovražim brez-
brižnost. Smatram, da mora 
biti življenje uporništvo, kaj-
ti brezbrižništvo zamegljuje, 
ustvarja parazitizem in bojaz-
ljivost, in to ni pravo življenje!”    

Postati moramo novi partizani. 
To so naša orožja: kultura, pra-
vilne informacije. Samo tako 
lahko častimo te štiri mlade 
fante. In naj se nadaljuje njihov 
boj, da le niso umrli zastonj! 

Pierluigi Sabatti
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PRIMORSKA 
ZAVEDNO - KOMEN 
15. SEPTEMBER 2018

Ob 71. obletnici priključitve Pri-
morske k matični domovini je v 
Komnu na Krasu potekala slav-
nostna prireditev Primorska 
ZAVEDNO. Letošnja slovesnost 
ob državnem prazniku je bila 
v soboto, 15. septembra 2018, 
prav na travniku, kjer se je pred 
natanko štiridesetimi leti zbra-
la velika množica ljudi, ki so po-
častili spomin na petintrideset 
let sprejetja avnojskega sklepa, 
da se primorska zemlja priklju-
či matični domovini. 

Program prireditve je bil iz-
jemno bogat, saj se je na odru 
zbralo dvesto nastopajočih pev-

cev, glasbenikov, recitatorjev in 
govornikov, ki so nas opomnili 
na trenutke iz naše zgodovine, 
ko so se naši predniki borili za 
svobodo uporabe slovenskega 
jezika, slovenske besede.

Po pozdravnih nagovorih žu-
pana Občine Komen Marka 
Bandellija, članice Občinske-
ga združenja borcev Komen 
in podpredsednice ZZB Slove-
nije dr. Ljubice Jelušič je sle-
dil  slavnostni govornik Du-
šan Jelinčič. Tržaški pisatelj, 
novinar in alpinist je sin ene-
ga od ustanoviteljev TIGR-a 
Zorka Jelinčiča.

V kulturnem delu programa 
so nastopili Pihalni orkester 
Komen z dirigentom Matijo 
Tavčarjem, mešani pevski zbor 
Cominum Komen z zborovodki-
njo Ingrid Tavčar ter Partizan-
ski pevski zbor Pinko Tomažič 
z orkestrom in dirigentko Pio 
Cah. Nastopili so tudi igralci in 

recitatorji Lučka Počkaj in Pri-
mož Forte ter Lara Jankovič ob 
spremljavi kitar Ravi Shrestha 
in Tilna Stepišnika.

Kot vedno nas je zadnja pesem 
Vstajenje Primorske še enkrat 
opozorila na antifašistično na-
ravnanost in boj naših ljudi. 
Točno na mestu letošnje prosla-
ve je pred 40 leti zapelo to pe-
sem približno 350 pevcev zdru-
ženih pevskih zborov Primorske 
pod taktirko Klavdija Koloinija, 
in prvič se je zgodilo, da so ob 
refrenu prisotni spontano vsta-
li. Od takrat ponosno vstanemo 
vedno, ko se poje himnični del 
Vstajenja Primorske.

Po osrednji prireditvi je bil 
na istem prizorišču ob 13.30 
še koncert Ženskega pevske-
ga zbora Kombinat, ki nas je 
s svojimi pesmimi popeljal v 
zgodovino spomina na težke 
čase boja naših ljudi za preži-
vetje in vsakdanji kruh.

60. OBLETNICA UGLASBITVE PESMI  
“VSTAJENJE PRIMORSKE”
40. LET SPONTANE ODLOČITVE
LJUDSTVA, DA POSTANE HIMNA 

Vstajenje Primorske

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
svoje ponižanje, svoje gorje,

krik maščevanja na ustnih zatrli,
ga zakopali globoko v srce.

Toda glej, planil vihar je presilen,
kot pajčevine raztrgal okov,

šinil je zopet žar novega dneva
tja do poslednjih primorskih domov.

Strojnice svojo so pesem zapele,
zrak je pretreslo grmenje topov,

širne poljane so v ognju vzplamtele,
klic je svobode vstal sredi gozdov.

Vstala Primorska si v novo življenje,
z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!

V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
našla si končno svoj pravi obraz.

KOMEN
15. SEPTEMBER 2018

71. OBLETNICA
PRIKLJUČITVE 
PRIMORSKE
K MATIČNI 
DOMOVINI
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POHOD ZA MIR 2018 
V LJUBLJANI

Pohod za mir 2018 je potekal 
v  petek, 21. septembra 2018, 
v Ljubljani.  Ob 11. uri so se 
udeleženci zbrali na ploščadi 
pred Moderno galerijo, kjer 
je orkester slovenske policije 
zaigral nekaj skladb, prijez-
dili so konjeniki – pripadniki 
konjeniške policije, nato pa 
so vsi skupaj ob spremlja-
vi glasbe odšli po Cankarjevi 
ulici, Čopovi, Prešernovem 
trgu in Stritarjevi ulici do 
Mestnega trga.

Tam je sledil glasbeni pro-
gram z ikoničnimi skladbami 
miru z vsega sveta v izvedbi 
Policijskega pihalnega orke-
stra in Mešanega pevskega 

zbora Veter.  Pozdravni nago-
vor je imel Zoran Janković, 
župan MO Ljubljana, sledilo 
je branje poslanice general-
nega sekretarja OZN Antonia 
Guterresa in za poudarek še 
12 udarcev na veliki boben Po-
licijskega orkestra ter točno 
opoldne minuta tišine ...

Osrednji govornik Tone Par-
tljič,  slovenski pisatelj, dra-
matik, učitelj, scenarist, ko-
mediograf in politik, je prebral 
nacionalno mirovno sporočilo 
Antónia Guterresa:. 

 »Letos bomo obeležili Med-
narodni dan miru ter se prip-
ravljali na praznovanje 70. 
obletnice Splošne deklaracije 
o človekovih pravicah. Ta te-
meljni dokument je opomnik, 
da je mir vzpostavljen, ko ljud-
je niso obremenjeni z lakoto, 
revščino in zatiranjem ter so 
lahko uspešni in se razvijajo.

Splošna deklaracija o člove-
kovih pravicah je naše vodi-
lo, zato se bomo potrudili, da 
dosežemo cilje trajnostnega 
razvoja. Spodbujam vas, da 
spregovorite. Za enakost med 
spoloma. Za vključenost družb. 
Za podnebne ukrepe. Svoj del 
opravite v šoli, službi, doma. 
Vsak korak šteje. Stopimo sku-
paj ter dvignimo ozaveščenost 

in se postavimo za človekove 
pravice vseh, v imenu večnega 
miru za vse.«

Tone Partljič je nato nadalje-
val: »Če se ne bomo mi, ki mis-
limo, da je mir edina možnost 
za človeštvo, oglašali in množi-
li, da nas bo vedno več, da nas 

bo za pol Ljubljane tukaj, bodo 
tisti, ki potrebujejo vojno, ki 
se vsak dan bolj oborožujejo 
in preizkušajo orožje, zmaga-
li. Mi pa mislimo, da živimo v 
mirnem času in ni treba nare-
diti nič – nasprotno!« Dodal je 
še, da ankete kažejo, da se 90 
odstotkov prebivalstva počuti 
varno, če je država dobro obo-
rožena. »No comment, ne bom 
komentiral, hočem reči le to, 
da je mir v nevarnosti. V par-
lamentu bi morali več govoriti 
o miru, manj pa o odstotkih 
za oboroževanje, čeprav mi je 
jasno, da ga potrebujemo. Člo-
veštvo ima krasna obdobja, ko 
se gradijo katedrale, se gradijo 
mostovi, ko je naslikana Mona 
Lisa, ko se sklada Oda radosti 
… Ampak kaj je v nas, da po-
tem vedno začnemo uničevati 
in rušiti. Če gledam današnji 
čas, me je kar malo strah. 
Sovražni govor, ki smo mu 
priča zadnje čase, ni prav nič 
nedolžen, z njim se je začelo 
še pred vsako vojno!« 

Ljubljanski župan Zoran Jan-
ković pa je dejal, da je Ljublja-
na lahko vzor za ves svet, saj 
»nima nobenih ograj v gla-
vah, ali pa okoli mesta, ampak 
sprejema vse ljudi in spoštuje 
različnosti«. In še, da bi sve-
tovni dan miru moral trajati 
365 dni na leto!

60. OBLETNICA UGLASBITVE PESMI  
“VSTAJENJE PRIMORSKE”
40. LET SPONTANE ODLOČITVE
LJUDSTVA, DA POSTANE HIMNA 

Vstajenje Primorske

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
svoje ponižanje, svoje gorje,

krik maščevanja na ustnih zatrli,
ga zakopali globoko v srce.

Toda glej, planil vihar je presilen,
kot pajčevine raztrgal okov,

šinil je zopet žar novega dneva
tja do poslednjih primorskih domov.

Strojnice svojo so pesem zapele,
zrak je pretreslo grmenje topov,

širne poljane so v ognju vzplamtele,
klic je svobode vstal sredi gozdov.

Vstala Primorska si v novo življenje,
z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!

V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
našla si končno svoj pravi obraz.

KOMEN
15. SEPTEMBER 2018

71. OBLETNICA
PRIKLJUČITVE 
PRIMORSKE
K MATIČNI 
DOMOVINI
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DAN MIRU 2018      
NA CERJU

Ob mednarodnem dnevu miru 
je v soboto, 22. septembra 
1918, ob pomniku braniteljem 
slovenske zemlje oziroma po-
mniku miru na Cerju poteka-
lo vseslovensko zborovanje za 
mir. Organizirali so ga Koor-
dinacija domoljubnih in vete-
ranskih organizacij Slovenije 
skupaj z občino Miren – Kosta-
njevica ter občinskim zavo-
dom za turizem. V pozdravnih 
govorih sta se zvrstila Ladislav 
Lipič, predsedujoči KODVOS-
-a, in Mauricij Humar, župan 
občine Miren – Kostanjevica. 
Slavnostni govornik pa je bil 
predsednik vlade Republike 
Slovenije Marjan Šarec. 

Premier je v zgodovinskem 
pregledu osvetlil stopnje naci-
onalnega zavedanja Slovencev 
in slovenske državotvornosti 
od sredine 19. stoletja, mimo 
prve in druge svetovne vojne 
vse do današnje samostojne 
Slovenije. Ob tem je poudaril, 

da Slovenci nikoli nismo napa-
dali drugih, da smo se vedno 
samo branili. »Druga svetovna 
vojna ni bila, tako kot skušajo 
to nekateri danes prikazati, dr-
žavljanska vojna ali ne vem kaj 
še vse drugega, ampak je bila 
vojna za osvoboditev, za obstoj 
slovenskega naroda. In vedno 
znova moramo ponavljati, da 
se je tudi takrat zgodil velik del 
slovenske državnosti. Hkrati 
so se zgodili tudi zločini, am-
pak to vojna prinese s seboj.« 
In še, da vojna ni poezija in da 
smo lahko hvaležni vsem, ki so 
imeli pogum, da so se borili za 
domovino. Mi pa jo moramo 
ohraniti. To smo dolžni tistim, 
ki so zanjo dali svoje življenje.  

Mir je po premierjevih bese-
dah osnovna vrednota in prav 
je, da si še naprej prizadevamo 
zanj. In tudi to je mir, da ne 
razdvajamo naroda in držimo 
skupaj. Zato moramo imeti 
našo domovino radi. »Če mi ne 
bomo imeli radi svoje domo-
vine, če mi ne bomo izobešali 
slovenskih zastav, drugi jih ne 
bodo namesto nas.« 

V programu, ki ga je pripravil 
režiser Rok Andres, so sodelo-
vali pevka Ditka in vokalna sku-
pina Chorus, Policijski pihalni 
orkester, Kulturna akcija TIGR 
- Klub mladih tigrovcev ter re-
citator Andrej Jelačin. 

Na Cerju je ta dan in nekaj dni 
prej potekalo še nekaj sprem-
ljajočih dogodkov: odprtje 
nove trgovinice s spomin-
ki Cerjanke, odprtje razstave 
»Kras 1915 -1917« s fotografija-
mi iz zapuščine Andreasa Ma-
raskega ter vseslovensko sre-
čanje UNESCO šol  »Iz roda v 
rod za vse čase« v organizaciji 
Gimnazije Nova Gorica in pod 
pokroviteljstvom predsednika 
države Boruta Pahorja.

OTVORITEV 
CERJANKE
Besedilo: VTL

Dvajsetega septembra 2018 je 
bila, pred slovesnostjo ob dne-
vu miru na Cerju, v pomniku 
braniteljem slovenske zemlje 
odprta mala trgovinica, ime-
novana Cerjanka.  V. d. direkto-
rice Zavoda za turizem Miren 
– Kostanjevica Ariana B. Suha-
dolnik je v vabilu zapisala, da 
je to trgovinica s spominki, ki 
nosijo sporočilo prednikov in 
vonj narave ter odražajo krea-
tivnost domačih pridelovalcev, 
obrtnikov in umetnikov.  

Ob odprtju je župan občine 
Miren-Kostanjevica Mauricij 
Humar, ki je bil nad novo pri-
dobitvijo navdušen, poudaril: 
»To ni klasična prodajalna, to 
je izložba vseh ljudi, ki tukaj 
ustvarjajo, proizvajajo, pride-
lujejo, in prepričan sem, da 
bodo kupci z izdelki v svoje 
kraje, domove odnesli tudi de-
lček Krasa, kraške duše.«

Ponudba je zelo pestra, od medu, 
čajev, kulinaričnih izdelkov, roč-
no izdelanega nakita, izdelkov 
iz kamna, slik, darilc, številnih 
predmetov domačih in tujih, 
znanih in manj znanih ustvar-
jalcev. Vstopimo v trgovinico, 
ki s svojo majhnostjo, a prijaz-
nostjo vabi k ogledu in nakupu.
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SPOMINSKA 
SLOVESNOST OB 
88. OBLETNICI 
SMRTI BAZOVIŠKIH 
JUNAKOV

Ob 88. obletnici smrti bazo-
viških junakov je bila v petek, 
7. septembra 2018, pri spome-
niku bazoviškim junakom v 
Prešernovem gaju  v Kranju 
spominska  slovesnost. Slav-
nostni govornik  je bil deželni 
poslanec v parlamentu avto-
nomne dežele  Furlanije Ju-
lijske krajine  Igor Gabrovec. 
Program spomina na bazo-
viške junake so kulturno obo-
gatili  Združeni moški pevski 
zbor (Devin – Nabrežina) s pe-
vovodjem Hermanom Antoni-
čem,  Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj in dijaki Gimnazi-
je Kranj. Častno stražo so ses-
tavljali taborniki Rodu Modri 
val iz Trsta in Gorice ter Zveze 
tabornikov občine Kranj.

OBISK ČLANIC IN ČLANOV DRUŠTVA TIGR 
PRIMORSKE V MARIBORU IN PETANJCIH
Besedilo: Miha Pogačar

Drugega oktobra 2018 smo se člani in članice Društva TIGR 
Primorske OE Ljubljana in nekateri člani UO društva v zgo-
dnjih jutranjih urah odpravili na Štajersko, najprej v  Maribor. 
Po prisrčnem sprejemu pred spomenikom generalu Maistru 
smo si ogledali predele mesta, kjer je simbolično prikazana 
usoda zavednih Slovencev in Slovenk v med vojno okupira-
nem Mariboru. Poklonili smo se vsem, ki so žrtvovali svoje 
življenje za svobodo.

Mesto Maribor in okoliški del Štajerske je povezan s Primor-
sko in tigrovstvom na več načinov. Najprej z usodo primorskih 
vojakov v takratni Avstro-Ogrski in skupnim delovanjem Pri-
morcev med Maistrovimi borci ob koncu 1. svetovne vojne, saj 
so mnogi ostali na tem območju. Na Štajerskem je ostalo tudi 
veliko primorskih beguncev, ki so se umikali pred posledica-
mi soške fronte, ki je potekala preko njihovih krajev, in ki so 
tu našli delo in preživetje. V času med obema vojnama pa je 
sem pribežalo tudi veliko Primorcev, ki so se morali umakniti 
pred italijanskim fašizmom.

V Muzeju narodne osvoboditve smo se v pogovoru s Tonetom 
Partljičem, dr. Marjanom Žnidaričem, direktorjem Muzeja, in 
njegovimi sodelavci seznanili z razmerami takratnega časa. 
Zelo zanimiva in poučna je bila pripoved, v katero nas je uve-
del predsednik društva TIGR Primorske dr. Savin Jogan.

Po slovesu od Mariborčanov smo nadaljevali pot v Petanjce, v 
Vrt spominov in tovarištva. Tam sta nas pričakala predsednik 
Fundacije Marjan Šiftar, general slovenske vojske Ladislav Li-
pič in predstavniki OOB ZVNOB Prekmurja. Vrt spominov in 
tovarištva v Petanjcih je spominski kraj in botanična zbirka 
številnih dreves in grmovnic, ki s svojo simboliko predstavlja-
jo pomen povezovanja, skupnih ciljev in obenem opozarjajo 
na vse strahote, ki so se v preteklosti dogodile, ker niso bile 
upoštevane temeljne vrednote človeštva, solidarnosti, spo-
štovanje drugega in miroljubno sobivanje.

Sprejeli smo pobudo Fundacije, da kot Društvo TIGR Primor-
ske, ki nadaljujemo domoljubno tradicijo primorskih antifa-
šistov iz časa med obema vojnama, posadimo v vrt drevo v 
spomin in opomin, da se fašizem nikoli več ne ponovi.

Hvala vsem, ki ste nas sprejeli in nam prikazali spomine na 
takratne dogodke, in hvala vsem, ki ste se tega udeležili.
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OBISKALI SMO 
KOROŠKO
Besedilo: Miha Pogačar

V nedeljo, 7. oktobra 2018, smo 
se s prijatelji s Koroške ude-
ležili že tradicionalnega Sto-
novega  pohoda, ki poteka od 
Šentjanža pri Rožu na Rute k 
Lapšu, nato k Vrenjaku in nazaj 
v Šentjanž ter se zaključi z dru-
žabnim srečanjem.

V imenu organizatorjev – Zveze 
koroških partizanov in prija-
teljev protifašističnega upora 
ter slovenskih kulturnih dru-
štev iz Šentjanža, Bilčovsa in 
Borovelj nas je pozdravil Hanzi 
Weiss. Na kratko je spregovoril 
o pomenu pohoda v spomin na 
protifašistični boj slovenskih 
partizanov ob podpori domače-
ga prebivalstva med drugo sve-
tovno vojno. Pohod se imenuje 
po edinem še živečem partiza-
nu Bogdanu Mohorju-Stonu, ki 
je svobodo dočakal v enem šte-
vilnih bunkerjev na severni 
strani Karavank. Bogdan Mo-
hor je svoje spomine zapisal v 
knjigi Luna.

Tajnik ZKP Andrej Mohar pa 
je našo delegacijo – predstav-
nike Društva TIGR Primorske: 
predsednika društva dr. Savi-
na Jogana, člana uredniškega 
odbora glasila Rodoljub in dol-
goletnega predsednika Odbora 
Bazovica Milana Pahorja ter ge-
neralnega sekretarja društva 
Miho Pogačarja. Zatem smo 
vsi trije predstavili delovanje 
društva TIGR Primorske, opisa-
li delovanje bazoviškega odbo-
ra in pomen bazoviškega spo-
minskega srečanja, na koncu 
pa predstavili najpomembnejši 
projekt društva TIGR Primor-
ske Pomnik braniteljem slo-
venske zemlje na Cerju.

S tovariši in tovarišicami, iskre-
nimi prijatelji, smo navezali sti-
ke, ki jih bomo obojestransko 
razvijali in poglabljali. Dogovo-
rili smo se, da se ob obletnici 
delovanja organizacije Zveze 
koroških partizanov 10. novem-
bra srečamo v Celovcu in pod-
pišemo deklaracijo o skupnih 
prizadevanjih proti razrašča-
nju fašizma.

Delovno srečanje članov 
Društva TIGR Primorske  
v Celovcu

Tako smo se 10. novembra 2018 
člani Društva TIGR Primorske 
zbrali na delovnem srečanju 
v Celovcu na temo Fašizem in 
desni ekstremizem danes - 
stanje in novi izzivi. Z veseljem 
smo se odzvali vabilu Zveze ko-
roških partizanov. V razpravah 
so sodelovali predstavniki Zve-
ze antifašističnih borcev in an-
tifašistov Hrvaške, Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote NOB iz 
Slovenije, predstavniki ANPI- 
ja iz Italije ter predstavniki 
antifašistov iz Bosne in Herce-
govine. Predstavniki so v refe-
ratih ocenili razmere v svojih 
državah in predlagali skupne 

aktivnosti, ki naj opozarjajo na 
nevarnost pojava fašizma in 
desnega ekstremizma v Evropi 
v današnjem času. Predstav-
nika društva TIGR Primorske 
dr. Savin Jogan in generalni 
tajnik društva Miha Pogačar 
sta v svojem nastopu opozorila 
na problematiko tako v Slove-
niji kot sosednjih državah in 
predstavila stališče proti sho-
du predstavnikov gibanja Ca-
saPound 3. novembra v Trstu. 
Vse veteranske in domoljub-
ne organizacije v Sloveniji so 
se s skupno izjavo obrnile na 
slovensko javnost in vodstvo 
države ter pri tem postavile 
jasno zahtevo po ukrepanju 
in obsodbi takih manifestacij. 
Izjavo so  povzeli vsi slovenski 
časniki in televizijske hiše. Na 
izjavo sta se odzvala tudi oba 
predsednika, tako predsednik 
Republike Slovenije Borut Pa-
hor kot predsednik vlade Mar-
jan Šarec.

V zaključku delovnega srečanja 
smo  prisotni podpisali Celov-
ško deklaracijo o skupnih ciljih 
in skupnih akcijah proti naraš-
čajočemu pojavu fašizma in 
desnega ekstremizma v Evropi.  

Po delovnem srečanju in pod-
pisu Celovške deklaracije smo 
se kot društvo TIGR Primorske 
udeležili slavnostne prireditve 
ob 70. obletnici ustanovitve 
Zveze koroških partizanov in 
prijateljev antifašističnega od-
pora. Po slavnostnem govoru 
predsednika Milana Wutteja 
in pozdravnih govorih gostov, 
so v kulturnem delu prireditve 
nastopili Tržaški pevski zbor 
Pinko Tomažič, pevci Primož 
Siter,  Marjetka Popovski in 
Darko Nikolovski. 

Razšli smo se v tovariškem 
vzdušju s sporočilom, da se 
srečamo prihodnje leto.
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Celovška izjava 

Zelo zaskrbljeni ugotavljamo, da se v Evropi desni ekstremizem, naciona-
lizem, antisemitizem in rasizem uveljavljajo oziroma da ga skušajo razne 
politične struje vse bolj uveljaviti. V mnogih državah so populistične stran-
ke na občinski, državni in evropski ravni na tem, da postanejo stalen se-
stavni del politične scene. V Avstriji in v Italiji na primer so že del oblasti ali 
pa kot vladne stranke določajo politiko. Rasistične in do migrantov sovraž-
ne usmeritve že postajajo del političnega mainstreama in že v zaskrbljujo-
či meri spreminjajo politično klimo; bati se je, da bo ekstremna desnica v 
Evropskem parlamentu narasla od dosedanjih 35 na več kot 100 manda-
tov. To ni samo izraz krize evropske integracije. To tudi resno ogroža anti-
fašistični konsenz, ki je bil doslej v širokih predelih Evrope nesporen. Da-
nes pa antifašistično usmerjenost ogrožajo tudi težnje družbeno-politične 
sredine, ki gradi ideološke mostove do protimigrantske in rasistične des-
nice. Ugotavljamo, da vladajoča politična miselnost in miselnost v Evropi 
trmasto sledita viziji neoliberalne preusmeritve kontinenta, s tem pa se 
poglablja socialna negotovost široke množice prebivalstva, populistom 
pa na ta način odpirajo nova politična polja in nove možnosti. Ne želimo 
gledati prekrižanih rok, kako naraščajo socialna negotovost, strah pred 
revščino in eksistenčna brezperspektivnost. Postaviti se hočemo aktivno 
tudi proti pojavom, da razočaranje nad političnim sistemom prerašča v 
strinjanje s tem, da postajata nacionalistična demagogija in podpora des-
noekstremnim strankam, ki jih je demokracija tuja, nekaj sprejemljivega. 
Kot govorniki in govornice organizacij civilne družbe alpsko-jadranskega 
prostora ter kot predstavniki in predstavnice antifašističnih združenj Hr-
vaške, Slovenije, Furlanije-Julijske krajine oziroma Italije in Koroške oziro-
ma Avstrije želimo proti temu trendu v politični desnici zgraditi mostove 
solidarnosti in humanosti na izročilu antifašistične dediščine Evrope. Že-
limo razviti čezmejno sodelovanje in se medsebojno podpirati. Napredno 
evropsko javnost pozivamo, da okrepi čezmejno povezovanje in sodelova-
nje proti neofašizmu in desnemu ekstremizmu po celem kontinentu. Gene-
racija teh ljudi, ki je še osebno nosila evropski antifašistični odpor, nam je 
zapustila dediščino, ki nas obvezuje: da smo budni, aktivni in da sodelu-
jemo. Kar smo začeli v Pliberku proti ustaškemu in neonacističnemu sre-
čanju, želimo globalno nadaljevati po vsej Evropi: naš kontinent nikoli več 
ne sme postati kontinent rasističnega in človeku sovražnega omejevanja. 
No pasaran!

Združeni proti 
kolaboraciji in 

slehernemu 
spodjedanju 

demokratskih 
in 

antifašističnih 
temeljev 
sodobne 

Evrope, proti 
rasizmu in z 

zavzemanjem 
za splošno 
humanost 
v družbi so 
udeleženci 
delovnega 

srečanja 
v Celovcu 
soglasno 
podpisali 

skupno izjavo.
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Obiskali smo grob Jadrana 
Sterleta na Uncu

Ob dnevu spomina na mrtve 
smo člani Društva TIGR Primor-
ske obiskali kraj, kjer je pokopan 
Jadran Sterle, ki nas je nepriča-
kovano zapustil julija 2014. 

Jadran Sterle,  rojen leta 1949, 
je bil dolgoletni sodelavec RTV 
Slovenija, filozof, novinar, pre-
vajalec, scenarist in predvsem 
avtor številnih dokumentarcev 
o primorski kulturni dediščini. 
Po študiju svetovne književno-
sti se je zaposlil na RTV Slove-
nija in televiziji ostal zvest do 
konca življenja. Že v študent-

skih letih se je navduševal za 
spremembe v razmerju sil in 
človeški miselnosti, ki se vse 
preveč spreminja v civilizacijo 
moči, denarja in izkoriščanja. 
Del mladostnega življenja je 
preživel na Kubi in v Mehiki. 
Deloval je kot član  kulturne 
redakcije RTV Slovenija, kjer je 
pripravil vrsto odmevnih oddaj. 
Prevzemal je osrednje mesto v 
oddajah o kulturi. Poročal je o 
kulturnem dogajanju po Evro-
pi in svetu. K temu je vsekakor 
pripomoglo njegovo aktivno 
znanje francoščine, italijanšči-
ne, angleščine in španščine.

Kmalu je v kulturni redakci-
ji zasedel ustvarjalno mesto v 
osrednjih kulturnih oddajah, 
kot so bile Kulturne diagona-
le, Oči kritike, Forum in Osmi 
dan. Redno je kot novinar po-
ročal o vseh pomembnih kul-
turnih dogodkih v Sloveniji in 
tudi širše. Poleg reportaž, ki jih 
je pripravljal po vsem svetu, 
je poseben poudarek namenil 
Primorski in Krasu. Dokumen-
tarca o najstarejšem glasbilu 
- neandertalčevi piščali in o 
najdbi enega najstarejših ko-
les na svetu sta prikazala vso 
sposobnost Jadrana Sterleta 
in njegovo veliko spoštovanje 
zgodovine lastnega naroda. 
Vse to je v svojih delih profe-
sionalno beležil s ciljem, da se 
bomo s tem seznanili, znali to 
ceniti in skozi to krepili samo-

zavest državljank in državlja-
nov Slovenije.

Prvi je na sodoben način pri-
kazal fašistično nasilje nad 
Primorci ter s tem posegel v 
zgodovino Primorske. Primor-
ska in Kras sta bila njegova 
posebna ljubezen, kot rojak je 
zgodbe iz teh krajev interpre-
tiral s posebno subtilnostjo. 
Korenine slovenskega morja, 
Kras med obema vojnama, Os-
vatina, poganski ogenj, Dežela 
starih Bardov, Šola pod fašiz-
mom, Streli v Bazovici, Pri-
morska himna in ostale odda-
je so dela, v katerih je prišla 
njegova navezanost na te kra-
je ob meji popolnoma do izra-
za. S prefinjenim občutkom je 
tkal podobe preteklosti in jim 
dal doživeto vrednost človeš-
kega bitja in bivanja v prosto-
ru in času.

Njegov občutek za nacionalno 
pomembne vsebine se je izka-
zal v oddajah, ki jih je pripravil, 
kot so npr. Kamnita dediščina 
Krasa, Pastirske hiše na Kra-
su. Z vsem tem je  spodbudil 
zgodovinski  spomin kot nepo-
grešljiv element kulturnega 
ozaveščanja in  nepogrešljiv del 
identitete slovenskega naroda.

Hvala za vse, kar si naredil, 
dragi tovariš, in počivaj v miru.

Besedilo: Miha Pogačar

POČASTITVE OB 
DNEVU SPOMINA NA 
MRTVE

Divača – spomin na  
preganjane domoljube,  
člane organizacije TIGR

V petek, 26. 10. 2018, smo se 
člani Društva TIGR, predstav-
niki občine Divača in ostalih 
domoljubnih in veteranskih 
organizacij poklonili spominu 
na vse, ki so v času boja slo-
venskega naroda dali največ, 
kar so lahko - svoja življenja.

Po občutenih zahvalnih go-
vorih županje Divače Alenke 
Štrucl Dolgan in predsednika 
območnega združenja ZB za 
vrednote NOB Bojana Pahorja 
so kulturni program pripravili 
učenci Osnovne šole Divača.

Hvala jim in slava spominu na 
vse padle!

spomenik v Divači 
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V Svetem pri Komnu  
je grob Justa Godniča 

Just Godnič, tigrovec in poli-
tični delavec, je bil rojen 25. 
10. 1908 v Komnu. Oče Janez je 
bil kmet, mati Frančiška Ab-
ram pa je doma gospodinjila. V 
družini je bilo devet otrok. Sin 
Just je po končani osnovni šoli 
nadaljeval šolanje v obrtni šoli 
in se izučil za čevljarja. Vojaški 
rok je služil v Firencah v letih 
1928 in 1929.

Kot mladenič ni prenesel nasi-
lja fašistične oblasti do Sloven-
cev. Povezal se je z D. Ruplom iz 
Proseka in Ferdom Bidovcem 
iz Trsta ter v Komen prinašal 
protifašistični tisk in ostalo 
literaturo. Po odkritju njego-
vega delovanja se je preselil v 
Ljubljano in se povezal z Dani-
lom Zelenom in Tonetom Črna-
čem ter ostalimi, s katerimi je 

skupaj  organiziral ilegalne ce-
lice na Krasu in Tržaškem ter 
drugod po Sloveniji. V svojem 
delovanju je organiziral pre-
nos slovenske literature, orož-
ja in streliva kot pripravo na 
oborožen upor. Njegovo delo in 
delo njegovih tovarišev je bilo 
skrajno nevarno in predvsem 
strogo ilegalno. Pri tem se je 
povezoval tudi z enako misle-
čimi protifašisti v Italiji in bil 
leta 1936 podpisnik dogovora 
med TIGR-om in Komunistično 
partijo Italije. Zaradi nenehne-
ga iskanja s strani italijanske 
policije je pogosto menjal bi-
vališča in deloval brez identifi-
kacijskih dokumentov. Kot tak 
je prepotoval celotno takratno 
Jugoslavijo, bil je v  Zagrebu, 
obiskal Črnača v Makedoniji, 
bil v Beogradu, kjer se je sre-
čal z Albertom Rejcem,  na Je-
senicah je sodeloval s Ferdom 
Kravanjo in se na Koroškem 

povezoval s tamkajšnjimi an-
tifašisti.

Po kapitulaciji Italije je bil 
vodja obveščevalnega centra 
pri Idrijsko-tolminskem odre-
du in po reorganizaciji prevzel 
obveščevalni center IX. kor-
pusa za Tolminsko. Po vojni je 
delal v OZNI v Ljubljani, nakar 
se je demobiliziral in se zapos-
lil pri Elektro Slovenije, Eno-
ta Kranj, kjer je delal do svoje 
upokojitve leta 1968. Vseskozi 
je bil aktiven v sindikalni or-
ganizaciji in pri Kegljaški zvezi 
Slovenije.

Bil je velik domoljub, ki je po-
membno prispeval k delova-
nju organizacije TIGR, posebno 
njenemu vojaškemu delu. 

Slava spominu in večna hvala 
za vsa dejanja! 

Poklon spominu na  
dr. Jožeta Deklevo 

Dr. Jože Dekleva, slovenski 
pravnik in politik, rojen 8. fe-
bruarja 1899 v Baču pri Materi-
ji, je umrl 27. decembra 1969 v 
Trstu. Srednjo šolo je obiskoval 
od 1911 do 1920, vmes je bil leta 
1917 in 1918 vojak v 1. svetovni 
vojni. Po maturi se je vpisal na 
Pravno fakulteto v Ljubljani, di-
plomiral in leta 1925 doktoriral 
na Univerzi v Sieni.

Že kot študent je sodeloval v 
mladinskem gibanju in bil kot 
predsednik Zveze mladinskih 
društev eden od ustanoviteljev 
organizacije TIGR. Leta 1928 ga 
je sodišče v Italiji obsodilo na 
pet let konfinacije. Po presta-
nem izgonu se je vrnil v Trst in 
nato emigriral v Ljubljano, kjer 

je deloval v Zvezi emigrantskih 
društev. Po italijanski zased-
bi Ljubljane je odšel v Zagreb, 
kjer ga je aretiral GESTAPO in 
ga izgnal v Srbijo, v Niš, a so ga 
v letu 1942 izročili italijanskim 
oblastem. Posebno fašistično 
sodišče ga je zaradi njegovega 
delovanja obsodilo na dvanajst 
let zapora. Kazni ni prestal, 
ampak se je vrnil v Ljubljano, 
kjer je deloval v okviru Osvo-
bodilne fronte.

Leta 1945 se je vrnil v Trst in   
politično deloval v  organiza-
cijah slovenske manjšine. Dva 
mandata je bil izvoljen v tržaški 
občinski svet. Med drugim je bil 
predsednik SKGZ, predsednik 
odbora za izgradnjo kulturnega 
doma v Trstu in predsednik od-
bora »BAZOVICA«.

V znak spoštovanja in zah-
valo njegovemu delu smo 
se poklonili spominu nanj v 
spominskem parku v Občini 
Hrpelje-Kozina.

spomenik
dr. Jožetu
Deklevi

23

P r i m o r s k i  R o d o l j u b



Poklonili smo se                            
narodnemu buditelju,                
duhovniku Virgilu Ščeku

Virgil Šček, rojen 1. januarja 1889 
v Trstu, je umrl 6. junija 1948 v 
Ljubljani. Bil je sin Kraševke Vin-
cencije Šček, rojene Kante, in 
očeta Josipa, doma iz Vipave. V 
družini je bilo osem otrok. Virgil 
je najprej hodil v vrtec v Rojanu, 
nato v nemško ljudsko šolo in 
kasneje na nemško nižjo realko. 
V Gorici je nato obiskoval višjo 
realko in leta 1909 opravil zre-
lostni izpit. Šolanje je nadaljeval 
na trgovski šoli v Gradcu in med 
letoma 1910 in 1914 študiral bo-
goslovje v Gorici. Leta 1914 je bil 
posvečen v duhovnika.

Že kot dijak je boleče občutil za-
postavljanje slovenskega jezika 
in se zavedal pomena jezika za 
narodni obstoj. Sklenil je usta-
noviti slovensko šolo v Gorici in 
začel zbirati prispevke. Zbrana 
sredstva za novo šolo je izročil 
družbi Sv. Cirila in Metoda, ki 
je šolo resnično ustanovila leta 
1910. Za različne časopise je pi-
sal članke o enakopravnosti slo-
venskega jezika in o narodnih 
pravicah Slovencev. Ustanovil 
je Zvezo srednješolske katoliške 
organizacije. Kot bogoslovec je 
ustanovil Jugoslovanski klub.

Med leti 1921 in 1924 je bil držav-
ni poslanec v rimskem parla-

Člani OE Istra so                       
počastili spomin tigrovcev    
na Koprskem

Predstavniki koprske Obmo-
čne enote Slovenska Istra 
Društva TIGR Primorske so 
v dneh pred praznikom dne-
va spomina na mrtve na 
koprskem pokopališču položili 
venček in se poklonili spomi-
nu na Cirila Pelicona (1925 – 
2007), tigrovca in primorskega 
partizana, pobudnika ustano-
vitve tega društva in njegove-
ga predsednika. Bil je tudi idej-
ni oče tigrovskega spomenika 
na Velikem Cerju. 

Na istem pokopališču je tudi 
zadnje počivališče Karla 
Kocjančiča (1933 – 2003). S  so-
mišljeniki iz vrst primorskih 
domoljubov je ustanovil Dru-
štvo za negovanje rodoljubnih 
tradicij TIGR Primorske, ki se 
je v nekaj letih razmahnilo po 
vsej Primorski oziroma Slove-

niji, bil je tudi njegov predse-
dnik. Umrl je za posledicami 
prometne nesreče.

V Gabrovici, vasi v zaledju Ko-
pra, je postavljena spominska 
plošča Andreju Žerjulu, ki je bil 
ob volitvah 15. maja leta 1921, 
ko so domačini postavili več 
barikad, da bi preprečili pri-
hod fašistov v vas in na njih 
vzdržali dva dni, med obstre-
ljevanjem smrtno zadet. An-
drej Žerjul je prva fašistična 
žrtev na naših tleh.

Spominska plošča na Kul-
tumem domu Lopar, ki nosi 
ime po hrabri skojevki Akve-
lini Bembič – Zdenki, je pos-
tavljena TIGR-ovi skupini ro-
doljubov protifašistov, ki je v 
kraju budila narodno zavest v 
letih 1925 do 1940. Postavila sta 
jo Društvo TIGR Primorske in 
Vaška skupnost leta 2002.

Odvetnik in politik Josip Agne-
letto, rojen v Trseku pri Ma-
rezigah leta 1884, je umrl v 
Trstu leta 1960. Bil je prvi po-
membnejši slovenski intelek-
tualec in prvi pravi slovenski 
politik, ki se je rodil na sloven-
skih istrskih tleh. Celo povojno 
obdobje je bil tržaški občinski 
svetovalec. Vodil je tudi Zadru-
žno zvezo, Tržaško hranilnico 
in posojilnico, politično pa je 
deloval v Slovenski demokrat-
ski zvezi, v kateri je izdajal te-
dnik Demokracija.

V Semedeli, predelu Kopra 
pod semedelskim gradom, je 
vzidana spominska plošča na 
mestu, kjer je nekdaj stala fa-
šistična mučilnica. V njej so 
leta 1930 mučili tudi bazoviške 
junake. Člani koprske enote 
TIGR-a so se poklonili spominu 
na mučenike iz Bazovice in na 
vse protifašistične borce ter 
žrtve fašizma na koprskih tleh.

Andrej Žerjul, prva žrtev na  
Barikadah proti fašizmu

pred nekdanjo mučilnico v 
Semedeli
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mentu, kjer je zastopal pravice 
600.000 Slovencev in Hrvatov, ki 
so po Rapalski pogodbi pripadli 
Italiji.

Od leta 1927 je bil župni upravitelj 
v Avberju. Tu je kljub preganjanju 
fašističnih oblasti širil slovensko 
pisano besedo, razvijal ljudsko 
petje, zbiral dijake s Krasa, us-
tanovil Dekliško zvezo in bil član 
ilegalne organizacije Zbora sve-
čenikov Sv. Pavla kot organizaci-
je, ki se je odkrito uprla fašizmu. 
Kot znak protesta proti delova-
nju fašističnih oblasti proti Slo-
vencem je poklical slikarja Tone-
ta Kralja, da je s protifašističnimi 
liki poslikal župnijsko cerkev Sv. 
Nikolaja v Avbru in še štirideset 
cerkva po Primorski.

Po nalogu fašističnega tajnika je 
moral leta 1940 zapustiti Kras. 
Najprej se je preselil v Trst, nato 
zbežal v Osp in se nazadnje zate-
kel k župniku Tonetu Požarju v 
Lokev, kjer se je leta 1941 upoko-
jil. Med vojno je spremljal doga-
janje v NOB, obsodil domobran-
sko sodelovanje z Nemci in stopil 
na stran OF v boju zoper fašizem 
in nacizem. Kritičen je bil tudi do 
napak, ki so jih na terenu delali 
posamezni člani OF, posebno do 
nepotrebnih likvidacij in stalini-
stičnih metod ustrahovanja in 
nasilja. Med letoma 1942 in 1947 
se je vneto boril za priključitev 
celotnega tržaškega ozemlja k 
Jugoslaviji.

Umrl je v bolnici v Ljubljani. Po-
kopan je poleg staršev na poko-
pališču v Avbru na Krasu.

V Lokvi  smo se s krajšo kome-
moracijo poklonili vsem, ki so 
s svojimi dejanji  omogočili, da 
lahko danes živimo v samostoj-
ni državi Sloveniji. Med njimi je 
vsekakor tudi Virgil Šček.

Slava spominu na njih!

spomenik NOB v Lokvi

SLOVESNA 
PRIREDITEV V 
POČASTITEV 
OBLETNICE KONCA  
1. SVETOVNE VOJNE
Besedilo: Miha Pogačar

Devetega novembra 2018 smo 
se predstavniki društva TIGR 
Primorske in predstavniki osta-
lih veteranskih in domoljubnih 
organizacij članic Koordinaci-
je veteranskih in domoljubnih 
organizacij Slovenije udeležili 
prireditve v spomin na konec 1. 
svetovne vojne.

Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor je v svojem govoru 
poudaril, da vojna ni naravno 

stanje človeštva, temveč vsilje-
no stanje politikov, ki niso spo-
sobni drugače urejati medse-
bojnih odnosov. Slovenci smo v 
preteklosti, tako kot udeležen-
ci, kot tudi zaradi dogajanj na 
ozemlju, kjer živimo, bili žrtve 
teh dejanj. Zato smo kot narod 
dolžni širiti sporočilo miru, 
medsebojnega spoštovanja in 
solidarnosti. Okoliščine doga-
janj v tej tragični moriji v Evro-
pi in odziv strokovne javnosti 
v Sloveniji je podala dr. Petra 
Svoljšak, naša članica in čla-
nica Komisije za zgodovinska 
obeležja in publicistiko Društva 
TIGR Primorske.

Na prireditvi je ob ostalih pra-
porih veteranskih in domo-
ljubnih organizacij ponosno 
plapolal tudi prapor Društva 
TIGR. Vsi pa smo si bili enotni v 
sporočilu: »Nikoli več vojne!«. 
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SLOVESNOST 
V ŠKRBINI                      
11. NOVEMBER  2018
Besedilo: Miha Pogačar

Predstavniki Društva TIGR 
Primorske smo se tudi letos 
dostojno poklonili dogodku in 
spominu oseb, ki so v najtežjih 
narodovih preizkušnjah žrtvo-
vali svoja življenja za svobodo. 
Vsem nam je bil v mislih en 
sam stavek: »Nikoli več vojne«.

Ta dogodek sovpada z obletnico 
konca ene največjih in najbolj 
nesmiselnih morij prejšnje-
ga stoletja, to je prve svetovne 
vojne. Prva svetovna vojna nam 
je poleg vsega gorja, ker je bil 
del našega narodnega ozemlja 
del fronte, prinesla tudi brid-
ko spoznanje o slovenskem 
ozemlju in slovenskem narodu 
kot predmetu kupčkanja veli-
kih sil. Primorska, Istra in del 
Dalmacije z otoki so postali po 
določilih tajnega londonskega 
sporazuma teritorij Kraljevine 
Italije. Za Primorke in Primorce 
se je pričel kulturni, gospodar-
ski in populacijski genocid. Pri-
čelo je obdobje fašizma, ki ga je 
v vsej svoji krutosti izvajala ita-
lijanska država.

Toda  Primorke in Primorci so 
se tem poskusom uprli, najprej 

v vsenarodnem obrambnem 
gibanju TIGR, ki   je v vseh  ak-
tivnostih nadaljeval svoje delo-
vanje v narodnoosvobodilnem 
gibanju in partizanski vojski 
ter graditvi nove, pravičnejše 
družbe.

Vsa ta dejstva je potrebno upo-
števati, ko danes gledamo in 
ocenjujemo takratna dejanja.

Slava in čast vsem, ki so v tis-
tem času vedeli, »kaj je mož 
dolžan storiti« in so to tudi sto-
rili. Slava spominu na njih in na 
njihova veličastna dejanja. 

Slavnostni govor  na prireditvi 
je imel dolgoletni član Društva 
TIGR Primorske  Saša Rudolf, 
sin Ivana Rudolfa, narodnega 
buditelja in organizatorja upo-
ra proti okupatorju. 

Saša Rudolf

Spoštovani svojci pobitih padalcev! 

Predstavnikom oblasti in uglednim gostom se opravičujem za 
spremembo protokolarnih pravil, toda tu smo, da se spomnimo 
in poklonimo pomorjenim padalcem, zato najprej pozdrav nji-
hovim svojcem.

Spoštovani komenski podžupan v začasnem opravljanju funk-
cije župana gospod Valter Ščuka, predsednik vaške skupnosti 
Škrbina gospod Karlo Bunc, spoštovana veleposlanica Velike 
Britanije ekscelenca Sophie Honey in major pri veleposlaništvu 
Združenih držav Jonathan Zebre.

Pred dvajsetimi leti je bila na pobudo pokojnega Johna Earleja 
in Iva Jevnikarja, ki je s članki reviji Mladika razkrival usodo 
tedaj še živečih padalcev Cirila Kobala, Iva Božiča, Stanislava 
Simčiča in Cvetka Šuligoja, ob pročelju Fakinove domačije, kjer 
se je rodil Miloš Adamič, prva spominska slovesnost. Letos se 
torej tu zbiramo že enaindvajsetič. Ker so to bili Rudolfovi pa-
dalci, mi dovolite, da spomnim, da je 7. novembra preteklo 120 
let od očetovega rojstva, padalca Milan Golob in Alojz Knez pa 
bi imela sto let. Saša Rudolf
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Vsakdo izmed nas se je ob tem obeležju prav gotovo vprašal, 
kako bi reagiral, če bi me kot vojaka v italijanski uniformi zajeli 
Angleži in me poslali v taborišče. Bi se pridružil prostovoljcem 
ali bi se potuhnil in v ujetništvu mirno počakal na konec vojne. 
Kaj je botrovalo odločitvi, da so fantje šli v boj za osvoboditev 
Primorske? Je bila to zavest, trdna narodna zavest Primorca, ki 
se ni uklonila fašističnemu zatiralcu, ki je zahtevala svojo pra-
vico, pravico do združitve z matico? Ni bil to isti naboj pripa-
dnosti, ki je ob koncu osemdesetih in na začetku devetdesetih 
let prejšnjega stoletja združil slovenski narod v zmagovito osa-
mosvojitveno bitko? Zgled so nam dali ne le padalci, pač pa vsi 
prekomorci. In kakšno je bilo povojno plačilo? Smrt za mnoge, 
zapostavljanje za ostale, kajti tedanja oblast jim je očitala dvoje: 
prvič, da so bili nadaljevalci TIGR-a, ki je bil nadstrankarska or-
ganizacija z enim samim ciljem: boj proti fašizmu, in ki se je kot 
prvi v Evropi uprl nacifašizmu, v času, ko je sovjetski komuni-
zem še koketiral z nemškim nacizmom; in drugič, da so padalce 
izurili Angleži, sicer zavezniki v boju proti nacifašizmu, vendar 
označeni kot imperialisti. Padalci so bili mladi fantje in možje, 
najmlajši Zvonimir Jelen iz Slovenj Gradca je padel kot parti-
zan, ko mu je bilo komaj 24 let. Najstarejšega, 34-letnega Antona 
Božnarja, pa so pokončali udbovci.

Osebno sem kot otrok poznal le Josipa Dolenca, Pepija po doma-
če. Bil je prvi, ki nam je na obisku v Ljubljani, kjer smo z mamo 
in sestro živeli pri nonotu, ki se je tudi imenoval Pepi, povedal, 
da je oče živ v Kairu. Na Glinški ulici, kjer smo stanovali, nas je 
vsako leto obdaroval Miklavž. Na predvečer svetnikovega godu 
je bilo leta 1945 še posebej slovesno, poleg Miklavža je bil an-
gelček, s hodnika pa je bilo slišati rožljanje verig in zavijanje 
hudiča. Obdarovanju je sledila večerja, nono, kakšno leto kas-
neje so mi povedali, da je bil Miklavž on, teta Vida angelček, 
medtem ko je bil Pepi Dolenc na hodniku hudič. Glavno besedo 
pri večerji je imel seveda prav on. Pripovedoval je, kako so ga 
fašisti aretirali, ker je na miklavževo delil otrokom na Opčinah 
slovenske knjižice, bil je zajet in je leto dni preživel v angleškem 
taborišču v Indiji, nakar se je pridružil primorskim prostovolj-
cem v Kairu, opravil padalski tečaj in tečaj v radiotelegrafiji 
ter s padalom pristal na osvobojenem ozemlju ter se priključil 
partizanom. Sledilo je razočaranje, ker ga niso uvrstili v bor-
beno enoto. Takoj po osvoboditvi je bil v Trstu prevajalec, nato 
pa so ga poslali v Ljubljano. Razočaran je pisal Beblerju: “Od 
rane mladosti se borim za pravice svojega naroda, dvanajst let 
sem že partijec, fašisti so me preganjali in pretepali, cela moja 
družina je zaradi mene trpela. Ne iščem hvaležnosti in ne stre-
mim po kakem boljšem mestu.” Moj nono Pepi ga je povabil k 
nam na božično kosilo, toda čez deset dni, torej 16. decembra, 
smo izvedeli, da so ga aretirali. Mama je šla na policijo, da bi 
povprašala, kaj se je z njim zgodilo. Odgovorili so ji, da je pame-
tneje, če ne poizveduje. Sorodniki na Opčinah so dobili indirek-
tno sporočilo, da je bil januarja 1946 živ v zaporu, potem pa ni 
bilo več nobenih vesti o njem. Tako je Udba po nalogu tedanje-
ga sekretarja za notranje zadeve in vodstva partije likvidirala 
celo predvojne komuniste.

Osumljen vohunstva je bil 
vsakdo, ki je bil v stikih z Bri-
tanci. Vsa padalska zadeva, se 
je spraševal Pokrajinski komi-
te partije, nam poleg upanja, 
da bodo Angleži res poslali kaj 
uporabnega materiala, vzbu-
ja nemalo skrbi. Kaj bo vse 
priletelo z neba. Koliko Ru-
dolfov in malih Čokov? Kako 
bomo opravili z njimi? Kardelj 
je odgovoril: »Na našem teri-
toriju ne smemo dopustiti no-
bene špijonažne organizacije, 
ker bi sicer s tem dopustili, da 
vzpostavljajo zveze, ki ne bodo 
pod našo kontrolo in ki prete, 
da bi se jih kasneje lahko po-
služil sovražnik.«

Sledila so desetletja zamolča-
nja tigrovcev, padalcev in celo 
prekomorcev. In še danes se 
najde diplomska naloga, ob-
javljena v knjižni obliki, v ka-
teri avtor trdi, da TIGR v dobi 
enostrankarskega sistema ni 
bil zamolčan, da je pregledal 
časopis borcev NOV in še veliko 
drugih publikacij, našel veliko 
člankov, razprav in govorov vi-
dnih družbeno političnih oseb, 
vendar pa ni navedel nobenih 
podatkov, celo literature ne. 
Trinajst let po vojni je Central-
ni komite Komunistične partije 
Slovenije sklical sejo o TIGR-u, 
na kateri je pri Sv. Jakobu v Tr-
stu krščeni Mitja Ribičič dejal, 
da partija nima kaj odločati 
o TIGR-u, češ da je vprašanje 
jasno. »Če prepustimo raznim 
Rejcem, da ustvarjajo obraz te 
organizacije, da oni tolmačijo 
primorsko gibanje, bi to pome-
nilo miniranje naprednega gi-
banja, miniranje partije.«

Toda vrnimo se k padalcem, ki 
jih je po vojni čakala podobna, 
če ne še bolj tragična usoda. 
Šele decembra 1995 je Zveza 
združenj borcev NOV – kot je 
v uvodu Earlove knjige “Cena 
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domoljubja” zapisal Janez Sta-
novnik – sklenila, da padalce 
posthumno sprejme v svoje 
članstvo in javno obžaluje zlo-
čin, ki je bil storjen nad njimi. 
Rane iz preteklosti lahko celi 
samo čas z odkrivanjem resni-
ce, ki jo moramo odkrivati, pa 
čeprav boli.

In edino zgodovina nam lahko 
nakaže pravo pot v prihodnost, 
čeprav v dobi, ko velja le seda-
njost, torej tukaj in zdaj, to ni 
lahko. Sedanjost pomeni obe-
nem egoizem, zapiranje vase, 
odklanjanje soočanja, kajti člo-
veka - sogovornika je zamenjal 
gugl. In vendar so danes bolj 

ODPRTJE 
RAZSTAVE 50 LET 
TERITORIALNE 
OBRAMBE 
REPUBLIKE 
SLOVENIJE

V soboto, 17. 11. 2018, so člani 
družine Rože v vojaškem mu-
zeju v Lokvi pripravili razstavo 
5O let Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije. Priredi-
tve smo se udeležili tudi člani 
Društva TIGR Primorske. 

Slavnostni govornik je bil ta-
kratni komandant Občinske-
ga štaba Teritorialne obrambe 
Občine Sežana  podpolkovnik 
Franc Anderlič, ki je v svojem 
govoru orisal takratne raz-
mere in razloge  za ustanovi-
tev vojaških enot Teritorialne 
obrambe Slovenije. Na priredi-
tvi smo bili predstavniki vseh 

kot kdajkoli potrebni dialog, 
razumevanje, strpnost, spo-
štovanje in ne nazadnje naro-
dna zavest, ki je, kot pravi Bo-
ris Pahor, največje orožje proti 
nacionalizmu, populizmu in 
porajajočemu se sovranizmu. 
Živeti v skupnosti, biti ponosen 
na svojo identiteto v spoštova-
nju drugih, tudi in predvsem, 
če so različni. Branimo svoj je-
zik pred tujimi vplivi, sprejmi-
mo, kar je dobrega, vendar ne 
uvajajmo tujih izrazov, če ima-
mo za isti pomen udomačeno 
slovensko besedo. Ne pozabi-
mo, tigrovci - bazoviške žrtve 
fašizma, in padalci - žrtve po-
vojnega nasilja, so se borili in 

darovali svoja življenja, da bi 
se Primorska združila z matico 
in da bi slovenščina ostala edi-
ni uradni jezik vseh nas, obe-
nem pa eden izmed priznanih 
jezikov evropske skupnosti. Če 
se bomo tega zavedali tudi v 
vsakdanji rabi, bomo nadalje-
valci načel in idealov demo-
kracije, ki odklanja populizem 
in sovranizem in nas združuje 
v Evropi brez meja.

veteranskih in domoljubnih 
organizacij članic Koordinaci-
je veteranskih in domoljubnih 
organizacij v Sloveniji. S svo-
jo prisotnostjo smo pokaza-
li enotnost pogledov na našo 
polpreteklo zgodovino  in od-
ločnost, da ne bomo dovolili 
spreminjanja zgodovine in po-
skusov manjšanja pomena in 
prizadevanj naprednih sil v 
vsem obdobju do ustanovitve 
svobodne in samostojne drža-
ve Slovenije.

Ob tem smo se poklonili spo-
minu na velikega domoljuba, 

narodnega buditelja Virgilija 
Ščeka, duhovnika, člana or-
ganizacije TIGR, ki je deloval 
tudi v Lokvi pri Sežani, spom-
nili pa smo se tudi borcev NOB 
in partizanov ter dogodkov ob 
osamosvojitvenih procesih in 
vojni za Slovenijo leta 1991.

V kulturnem programu so so-
delovali Moški pevski zbor Ta-
bor Lokev in recitator Igor Rojc.

Zahvaljujemo se družini Sreč-
ka Rožeta za lepo in sporočilno 
organizacijo razstave in ji za-
želimo dobro delo tudi naprej.
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POHOD SPOMINA

Koodrinacijsko združenje kra-
ških vasi, Društvo TIGR Pri-
morske in Odbor za proslavo 
bazoviških žrtev so 8. decem-
bra 2018 organizirali tradicio-
nalni Pohod spomina po poteh 
TIGR-a. Nedaleč od stičišča ka-
tastrov vasi Lonjer in Padriče, v 
gozdu, imenovanem Salcer, se 
nahaja naravna kraška pečina. 
V njej so se v času faštičnega 
nasilja zbirali domači fantje in 
člani organizacije TIGR, se tam 
družili in svobodno govorili v 
svojem, slovenskem jeziku.

Približno enourna pot je po-
hodnike vodila od parkirnega 
prostora do Gabrovega hriba, 
razgledne točke na njem in 
nato do pečine v gozdu Salcer.  
Tam je zgodovinar Štefan Čok 
med drugim dejal: »Ko je bil 
fašizem na višku svoje moči in 
se je marsikomu pot do svobo-
de zdela povsem neprehodna, 
je naravna kraška pečina v 
gozdu Salcer postala zatočišče 
za tiste, ki niti v najtemnejših 

časih niso klonili pred zatira-
njem. Le malokdo je kmalu do-
umel resnico: fašizem je bil tak 
tip pošasti, da bi se s časom 
lahko le poslabšal. S fašizmom 
ni bilo možnosti dialoga. Ali 
si se z njim sprijaznil ali si se 
mu uprl. Danes se spominjamo 
tistih, ki so se mu pričeli upi-
rati med prvimi.«

Slavnostnemu govorniku je sle-
dil nastop Moškega pevskega 
zbora Vesna iz Križa, zatem pa 
prijetno druženje pohodnikov z 
obeh strani meje z organizator-
ji in prijaznimi domačini.

Žal pa so prav udeleženci spo-
minske slovesnosti v gozdu 
Salcer pri Hudem letu v bližini 
Padrič morali ponovno ugoto-
viti, da so antifašistične vred-
note marsikomu še danes trn 
v peti.

V tednu pred pohodom se je 
namreč neznanec s kamnom 
v roki ponovno znesel nad 
spomenikom in ploščo, ki na 
gmajni spominjata na tamkaj-
šnji tajni sestanek predstav-
nikov organizacij TIGR in Bor-
ba. Na pobudo tržaške enote 
Društva TIGR Primorske so ga 
bili v poletnih mesecih počis-

plošča v spomin na sestanek 
antifašistov leta 1292 (M. Dolhar)

tili in obnovili črke na njem, 
sedaj pa je napis - zlasti imeni 
TIGR in Borba - žal iznakažen. 
Tako vandalsko dejanje - na-
merno poškodovanje pomnika 
– najostreje obsojamo!

skupinska  
slika 
udeležencev
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ZLATA PLAKETA 
ZVEZE DRUŠTEV 
GENERALA MAISTRA

Ob 100. obletnici bojev za se-
verno mejo je Zveze društev 
generala Maistra podelila  zla-
to plaketo Zveze društev ge-
nerala Maistra  za dolgoletno 
sodelovanje pri razvijanju 
domoljubja in sodelovanja v 
Koordinaciji domoljubnih in 

DOGODKI

PREJELI SMO 
JUBILEJNO 
PRIZNANJE ZVEZE 
ZDRUŽENJ BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB 
SLOVENIJE 

Osemnajstega julija 2018 je 
Zveza združenj borcev za vred-
note NOB na slavnostni seji ob 
70. obletnici svojega delovanja 
podelila jubilejno priznanje za 
požrtvovalno ohranjanje in va-
rovanje vrednot NOB  društvu 
TIGR Primorske.

Hvaležni in veseli smo priznanja!

IZJAVA ZA JAVNOST O NAMERAVANEM 
SHODU GIBANJA CASAPOUND V TRSTU 

Člani Društva za negovanje domoljubnih tradicij organizacije 
TIGR Primorske, članici Koordinacije domoljubnih in veteranskih 
organizacij Slovenije namenjajo slovenski javnosti in predstav-
nikom države Slovenije v zvezi z nameravanim shodom gibanja 
CasaPound v Trstu naslednjo

IZJAVO

1. Prepričani smo, da bi pristojne oblasti v Italiji na podlagi 12. pre-
hodnega določila ustave Republike Italije, zakona Scelba št. 645 iz 
leta 1952 in zakona Mancini št. 205 iz leta 1993, ki prepovedujejo 
in kaznujejo z zaporom obujanje razpuščene fašistične stranke, 
morale preklicati dovoljenje za shod novofašistične stranke Ca-
saPound, ki je napovedan za soboto, 3. novembra 2018, v Trstu.

2. Pri tem opozarjamo, da so fašisti v Trstu 13. julija 1920 zažga-
li Narodni dom, prvo večnamensko palačo v Evropi, v kateri so 
imele poleg gledališča sedež tudi druge kulturne in gospodar-
ske organizacije, uredništvo dnevnika Edinost, hotel in prostor 
za druženje. V naslednjih letih se je stopnjeval fašistični pritisk 
na slovenska društva in ustanove z njihovo nasilno razpustitvi-
jo, ukinitev šol s slovenskih učnim jezikom in poitalijančevanjem 
krajev, priimkov in osebnih imen.

3. Zato predlagamo Predsedniku Republike Slovenije Borutu Pa-
horju, da opozori italijanskega državnega poglavarja o nevarnosti 
podžiganja sovraštva. Od slovenske diplomacije pa pričakujemo, 
da preko svojih predstavnikov v Bruslju, Rimu in Trstu sporoči 
italijanskim oblastem in vsej demokratični javnosti v Evropi, da 
shod novofašistov v Trstu žali čustva in tradicije odporništva, s 
tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povoj-
ne Evrope.

Sežana, 31. 10. 2018

dr. Savin Jogan, predsednik Društva TIGR Primorske

veteranskih organizacij Slove-
nije Društvu TIGR Primorske.

Plaketa je bila podeljena na 
slavnostni akademiji 23. no-
vembra 2018 v Mariboru.
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DR. MILICA KACIN 
WOHINZ JE PREJELA 
ZOISOVO NAGRADO ZA 
ŽIVLJENJSKO DELO 

Znanstvena svetnica Milica Ka-
cin Wohinz je svoje raziskovalno 
delo posvetila zgodovini Primor-
ske, posebej uporu proti fašiz-
mu. Svoja dela je objavila v šte-
vilnih znanstvenih člankih in v 
več znanstvenih monografijah, v 
katerih je predstavila primorske 
Slovence in istrske Hrvate pod 
italijansko zasedbo 1918-1920, 
njihovo dejavnost v rimskem 
parlamentu ter primorski upor 
proti fašizmu v letih 1920-1941.

Vse čestitke v želji po še nadalj-
njem sodelovanju.

DESET LET KOORDINACIJE DOMOLJUBNIH IN 
VETERANSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE 

Na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije je 5. decembra 2018 
potekalo delovno srečanje s predstavniki organizacij, združenih v 
Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Le-
tos mineva deset let, odkar je bil z dogovorom o sodelovanju med 
domoljubnimi in veteranskimi organizacijami ustanovljen KODVOS.

Članice KODVOS-a ohranjamo vrednote boja za lastno državo in na-
rodovo samoohranitev, razvijamo domoljubje in rodoljubne tradici-
je ter si prizadevamo za ohranitev miru in sožitja.

Prisotne sta na srečanju nagovorila minister za obrambo Republike 
Slovenije Karel Erjavec in predsedujoči KODVOS-a generalmajor La-
dislav Lipič, veteran vojne za Slovenijo.

Minister Erjavec je povedal, da je danes potrebno tvorno sodelo-
vati, saj je v svetu polno varnostnih izzivov in dodal, da varnost in 
mir nista več samoumevna. Za mir je potrebno vsak dan delati in si 
zanj prizadevati. Pri tem je izrazil hvaležnost, ker organizacije med 
seboj tvorno sodelujejo, in nas pozval, naj še naprej skrbimo, da se 
ohranja zgodovinska resnica naše dolge poti do samostojne države 
Slovenije.

Predsedujoči KODVOS-a Ladislav Lipič je spomnil, da smo pred de-
setimi leti podpisali dogovor o sodelovanju, na podlagi katerega še 
danes združujemo in usklajujemo svoje aktivnosti. Naša naloga je 
predvsem ohranjanje vrednot, ki so se izoblikovale v prelomnih ob-
dobjih naše zgodovine, in spomina na dogodke, ki so prispevali k 
današnji samostojni in suvereni državi Sloveniji. Tako nastaja in de-
luje vsebinska mreža, ki jo podpira tudi Vlada Republike Slovenije.

Po uradnem slavnostnem delu smo nadaljevali delovno srečanje in 
obravnavali aktualno problematiko našega delovanja.

Ladislav Lipič
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PODPIS LETNIH 
NAČRTOV CIVILNO-
VOJAŠKEGA 
SODELOVANJA

Enajstega decembra 2018 smo 
s poveljnikom sil Slovenske 
vojske brigadirjem Milkom 
Petkom v vrhniški vojašnici 
podpisali letne načrte civilno-
-vojaškega sodelovanja med 
Slovensko vojsko in Društvom 
TIGR Primorske ter ostalimi 26 
organizacijami, ki delujejo v 
javnem interesu.

Slovenska vojska bo v letu 2019 
podpirala Zvezo združenj bor-
cev za vrednote NOB, Zvezo 
veteranov vojne za Slovenijo, 

OBISK 
PREDSTAVNIKOV 15. 
POLKA VOJAŠKEGA 
LETALSTVA 
SLOVENSKE VOJSKE 
V TRSTU
Besedilo: Miha Pogačar

Petnajstega decembra 2018 
smo se v Trstu srečali s pred-
stavniki 15. polka vojaškega le-
talstva Slovenske vojske.

Po sprejemu in uvodnih bese-
dah je dr. Milan Pahor predsta-
vil pomen Trsta in okolice v 
zgodovini, značilnosti tega 
mesta, antifašistično gibanje 
med obema vojnama in doga-

Zvezo policijskih in veteranskih 
društev Sever, Zvezo društev 
generala Maistra, Zvezo slo-
venskih časnikov, Združenje za 
vrednote slovenske osamosvo-
jitve, Zvezo društev in klubov 
MORIS, Gasilsko zvezo Sloveni-
je in še nekatere organizacije.

Brigadir Milko Petek je v uvo-
dnem govoru poudaril, da 
Slovenska vojska dejavno so-
deluje z okoljem, v katerega 
je vpeta. Tako bo tudi v nas-
lednjem letu, saj so  skupaj z 
društvi in organizacijami našli 
skupno pot nadaljnjega uspe-
šnega sodelovanja.

Civilno-vojaško sodelovanje 
so viri in dejavnosti, ki pod-
pirajo razvoj primernih od-
nosov med poveljniki, civilni-
mi organi oblasti in civilnim 
prebivalstvom na območju, 
kjer delujejo enote Slovenske 

janja v zaključnih operacijah 
osvoboditve Trsta v maju 1945. 
Poudaril je pomen vojaškega 
delovanja enot IX. korpusa, IV. 
armade Jugoslovanske vojske 
in enot italijanskega antifaši-
stičnega gibanja v Trstu. Pose-
ben pomen je dal  ustanovitvi 
vsenarodnega gibanja med 
obema vojnama, ki ga imenu-
jemo organizacija TIGR,  od 1. 
in 2. tržaškega procesa do spo-
pada tigrovcev na Mali gori pri 
Ribnici. Vodilni člani organiza-
cije TIGR in ostali so se kasneje 
aktivno vključevali v partizan-
ske enote  NOB in bili organi-
zatorji nastajajočih Narodno 
osvobodilnih odborov v Slove-
niji ter pobudniki nastajajoče 
nove oblasti. Pojasnil je tudi 
dogajanja neposredno po kon-
cu vojne in dogodke ob umiku 
partizanskih enot iz Trsta ter 
prihod zavezniških enot v Trst.

Pogovor je tekel tudi  o aktu-
alnih dogajanjih v Trstu in na 
celotnem teritoriju, kjer živijo 
Slovenci.  Ugotovili smo, da so 
medsebojni pogovori pomemb-
ni in pomenijo širjenje vedenja 
o naši polpretekli zgodovini, 
posebej pomembni v tem delu 
Italije, kjer živijo Slovenci zunaj  
matične domovine.

Za to resnično prijetno sre-
čanje so nam predstavniki 15. 
polka vojaškega letalstva Slo-
venske vojske podarili zahvalo 
in znak enote z željo po nadalj-
njih srečanjih.

vojske. Uresničevanje načrtov 
civilno-vojaškega sodelovanja 
omogoča doseganje ciljev in 
poslanstva Slovenske vojske 
ter povečuje njen ugled, zau-
panje vanjo in s tem tudi njene 
zmogljivosti in učinkovitost.
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DRUGI 
TRŽAŠKI 
PROCES

Proces se je začel 2. decembra 1941 v veliki dvorani sodne pa-
lače v Trstu. Sodnemu zboru je predsedoval general Antonino 
Tringali Casanova. Obtožence so začeli zapirati spomladi 1940 
in nadaljevali z aretacijami vse do pomladi 1941. Na stotine ro-
doljubov je bilo zaprtih v tržaškem zaporu Coroneo, v ženskem 
zaporu  pri jezuitih v Trstu, v Kopru in celo v Rimu. Po dolgih 
mesecih zasliševanj in preiskav je bila oblikovana obtožnica, ki 
je navajala 60 imen. Obtožence so razdelili v tri skupine: inte-
lektualce, komuniste in pripadnike organizacije TIGR, ki so jih 
označili za teroriste.

Štirinajstega decembra 1941 je sodišče izreklo devet smrtnih ob-
sodb (štiri obsojence so zaradi nepolnoletnosti pomilostili) in 
izreklo skupno 960 let in pol zapornih kazni. Že naslednji dan so 
začeli izvajati obsodbe. Tako so bili 15. decembra na pokopališču 
na Opčinah ustreljeni Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, 
Pinko Tomažič in Ivan Vadnal.

Fašistične oblasti so v največ-
ji tajnosti skušale prikriti po-
smrtne ostanke ustreljenih. 
Odpeljali so jih v Fontoni di 
Villorba pri Trevisu in jih skri-
voma pokopali v skupen grob.

Šele po osvoboditvi so svoj-
ci našli mesto pokopa. Se-
demindvajsetega oktobra so 
trupla prekopali in 28. oktobra 
1945 je bil v Trstu na Trgu zedi-
njenja veličasten pogreb.

V spomin na ustreljene vsako 
leto organiziramo spominsko 
prireditev na Opčinah.

Slava spominu na njih! Da jih 
ne bi nikoli pozabili!
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BEREMO

JOŽE KOROŠEC: 
SPOMINI MLADEGA 
PARTIZANA IN 
DRUŽBENEGA 
DELAVCA

Jože Korošec (rojen 1927), dol-
goletni član Društva TIGR Pri-
morske, je leta 2017 v samoza-
ložbi izdal knjigo z naslovom 
Spomini mladega partizana in 
družbenega delavca. Zaobje-
ma svoje življenje in življenje 
družine v obdobju med obema 
vojnama pa vse do konca dru-
ge svetovne vojne in po njej. 

V poglavju Zasedba Primorske in 
priprava je med drugim zapisal:

»Italijani, ki so si prisvoji-
li Primorsko, so že v samem 
začetku pokazali, da hočejo 
Slovence asimilirati. Začeli so 
z zvijačami. Ker to ni bilo us-
pešno, so se posluževali nasi-
lja in preganjanja. V Julijski 
Krajini so kmalu po zasedbi 
ukinili slovenske šole in uved-
li italijanske. Zato smo morali 
obiskovati osnovno šolo v ita-
lijanskem jeziku, v jeziku, ki 
ga nismo razumeli. Tudi pogo-
varjati med seboj se v šoli nis-
mo smeli v domačem jeziku. 
Nam v šoli in tudi odraslim v 
društvih, gostilnah in cerkvah 
niso dovolili peti slovenskih 
pesmi. Postajali so vedno bolj 

agresivni in s prefinjenimi 
ter trdimi metodami izvajali 
prisilno asimilacijo. Uvedli so 
tudi metode gospodarskega 
osiromašenja prebivalstva. 
Ukinili so vse slovenske kmeč-
ke, obrtne, trgovske in druge 
zadruge. Na Primorskem so 
uvedli posebno visoke dav-
ke, da so ljudi osiromašili in 
jih prisilili v bančna posojila 
z enormnimi obrestmi, da so 
kmetije čim prej šle v stečaj. 
Slednje so zatem prišleki iz 
Italije kupovali s pomočjo po-
sebnega sklada. Domačini so 
dobili delo le, če so se vpisali v 
fašistično organizacijo.

Domačinom je po več letih 
stopnjevanja nasilja »zavre-
lo«. Pasivni odpor ni bil učin-
kovit, zato so pogumni doma-
čini začeli z uporom. Začelo se 
je v Trstu z uporniško organi-
zacijo Borba.

V naši vasi Beka se je formirala 
tajna rodoljubna organizacija 
TIGR. Vodil jo je Andrej Počkaj. 
Člani so bili Rudi Mihalič, Just 
Bolčič, Ivan Mihalič, Ivan Sla-
vec in Frane Mihalič, njen zu-
nanji podpornik pa je bil soci-
alist Franc Klobučar iz Klanca. 
Njihove začetne akcije so bile 
propagandne narave. Izobe-
šali so slovenske in delavske 
zastave, zatem pa tudi trosili 
propagandne letake. Kasneje 
so pripravili tudi sabotažne 
akcije. Prvo sabotažno akcijo 
so izvedli 20. decembra 1933. 
Požgali so fašistični dom v 
vasi Hrpelje. Septembra 1934 
so požgali še sedež italijanske 
občine Kozina. Od tu so pred 
požigom odnesli pisalni stroj 
in papir za pisanje propagan-
dnih letakov.

Člani so na drevesa izobešali 
slovenske zastave in obenem 
trosili letake. Daleč največji 

učinek je imela akcija v Socer-
bu med proslavo obletnice na-
pada Italije na Avstro-Ogrsko, 
ki je sovpadal z dnevom sv. 
Socerba 24. maja 1934. Tam je 
bil vedno tudi cerkveni shod 
Tržačanov. Tega dne zjutraj 
jih je na razglednem mestu 
ob gradu pričakala slovenska 
zastava in okoli gradu veliko 
dvojezičnih letakov s protiita-
lijansko vsebino.

Ker so omenjene akcije nav-
duševale domačine in jim 
vlivale pogum, Italijane pa 
spravljale v bes, so 20. avgu-
sta 1935 zažgali še novozgra-
jeno šolo v Krvavem potoku. 
Za večji učinek so pred gorečo 
šolo raztrgali še sliko Mussoli-
nija in raztrosili letake z napi-
som ZAŽIG ZATO, DA NE BOSTE 
POTUJČEVALI NAŠIH OTROK. 
Akcija v Krvavem potoku je fa-
šiste in oblasti spravila v bes, 
da so na slepo v okolici areti-
rali 20 ljudi.

Kasneje so oblasti aretirale 
še več ljudi. Zasliševali so jih 
in mučili ter jih nato tudi ob-
sodili pred posebnim sodiš-
čem za zaščito države v Rimu. 
Dvema članoma pa niso so-
dili. Rudi Mihalič se je zara-
di posledic mučenja obesil v 
puljskem zaporu, Ivan Slavec 
pa je med preiskavo zaradi 
mučenja duševno zbolel in 
kasneje v bolnišnici v Aversi 
umrl. Člani TIGR-a in Franc 
Klobučar pa so bili obsojeni 
na od 5 do 28 let zapora.«

Knjiga je tudi prosto dostopna 
s klikom na: 
www.dlib.si/details/URN:NB-
N:SI:doc-U0D1SN1L 
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POGOVOR O KNJIGI LEBIČ - ZGODBE 
POZABLJENEGA EKSODUSA

Štiriindvajsetega januarja 2018 je bila v Tržaškem knjižnem 
središču, Oberdankov trg 7, predstavitev knjige Miloša Ivančiča 
Lebič - Zgodbe pozabljenega eksodusa, ki je izšla pri založbi So-
phia, v njeni zbirki Previharimo viharje. 

Z Milošem Ivančičem, upokojenim novinarjem radia Koper in 
avtorjem številnih knjig in reportaž, se je pogovarjal tržaški 
zgodovinar Milan Pahor. Dokumentarno-memoarska knjiga 
prinaša izbor življenjskih zgodb pričevalcev in pričevalk, ki raz-
krivajo usodo primorskih beguncev in pregnancev, štirideset 
zgodb ljudi, ki so preživeli ta slovenski eksodus, ki ni eksodus 
Italijanov iz Istre, temveč eksodus Slovencev, ki so v času pred 
drugo svetovno vojno in med njo bežali pred italijanskim fašiz-
mom, in to v neprimerno večjem obsegu kot v tistem po vojni. 
Njihovo razburkano življenje je ponazoril z naslovom Lebič, kar 
je ime za viharni jugozahodni veter na jadranskem morju. 

Knjiga ima pet poglavij. Prvo govori o eksodusu 90.000 Pri-
morcev med prvo svetovno vojno, ki so živeli na območju soške 
fronte in so morali zapustiti svoja bivališča. Takoj po koncu prve 
vojne se je zgodil drugi eksodus, ko so Italijani okupirali Trst 
in so morali oditi vsi, ki niso imeli svojega stalnega bivališča. 
V času med obema vojnama so Primorci bežali pred fašizmom, 
ki jih je zatiral in nameraval izbrisati s sveta, jih razseljeval po 
krajih južne Italije. Tam so se med drugo svetovno vojno in po 
kapitulaciji Italije leta 1943 ustanovile skupine prekomorcev, ki 
so se nato s pomočjo zaveznikov uprle nemškemu okupatorju 
in pomagale v boju priti Hitlerju. Tudi po končani drugi svetov-
ni vojni so se Primorci množično izseljevali v Jugoslavijo, kar 
20.000 se jih je naselilo v Mariboru oziroma na Štajerskem in v 
Prekmurju. Avtor se na koncu dotakne tudi množičnega ekso-
dusa Italijanov po drugi svetovni vojni. 

PREDSTAVITEV 
KNJIGE POJMOVANJE 
ORGANIZACIJE 
TIGR PRED 
OSAMOSVOJITVIJO 
SLOVENIJE IN PO 
NJEJ
Besedilo: Vesna Tomc Lamut

Društvo TIGR Primorske - Ob-
močna enota Slovenska Istra 
in Knjigarna  LIBRIS sta 6. fe-
bruarja 2018 v prijetnem oko-
lju koprskega antikvariata 
pripravila predstavitev knjige 
Tomaža Vuka Pojmovanje or-
ganizacije TIGR pred in po osa-
mosvojitvi Slovenije.  

Nova knjiga mladega Primor-
ca Tomaža Vuka iz Renč pri 
Novi Gorici je rezultat razi-
skav za  diplomsko nalogo, ki 

Miloš Ivančič, avtor knjige Lebič - 
zgodbe pozabljenega eksodusa

naslovnica knjige Lebič - zgodbe 
pozabljenega eksodusa

naslovna 
stran 
knjige
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PREDSTAVITEV 
PONATISA KNJIGE 
ZORKA JELINČIČA 
POD SVINČENIM 
NEBOM

V torek, 13. 3. 2018, je v Kultur-
nem domu v Gorici potekala 
predstavitev ponatisa knji-
ge  Zorka Jelinčiča  Pod svin-
čenim nebom s podnaslovom 
Spomini tigrovskega voditelja. 
Knjiga je prvič izšla leta 1994 
pri Goriški Mohorjevi družbi, 
po več kot dvajsetih letih pa se 
je za ponatis odločilo Založniš-
tvo tržaškega tiska (ZTT).  

Spomini Zorka Jelinčiča so naj-
pomembnejši primarni vir o 
TIGR-u. Zapisi so nastali na po-
budo zgodovinarke Milice Kacin 
Wohinz, ki jih je kasneje tudi 
opremila z obsežnim zgodo-
vinskim okvirom, ker se je za-
vzemala za to, da ne bi Jelinči-
čeva izkušnja, skupaj s tedanjim 
tragičnim, a obenem katarzič-
nim obdobjem za slovenski na-
rod, potonila v pozabo.

Gre za nazorno zgodbo, nabito 
z drobnimi in velikimi podat-
ki, ki ima tudi močan čustven 
naboj. Jelinčič je spomine pisal 
s srcem in dušo pa tudi s ču-
tom za primerno zgodovinsko član OE Slovenska Istra Lucijan Pelicon  

predstavlja avtorja Tomaža Vuka

jo je zagovarjal na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Lju-
bljani, mentor je bil profesor 
dr. Jernej Pikalo, in je lep pri-
spevek k ohranjanju spomina 
na primorski boj proti fašiz-
mu. Knjigo je založilo Društvo 
TIGR Primorske, OE Slovenska 
Istra, in tako obogatilo spisek 
knjig, ki obravnavajo temati-
ko protifašističnega delovanja 
Primorcev v času italijanskega 
potujčevanja Slovencev v času 
med obema vojnama. Sam izid 
knjige je finančno omogočil 
član Zlatan Čok iz Kopra oziro-
ma Trsta v spomin na svojega 
očeta tigrovca. 

Spremno besedo h knjigi je 
napisal Lucijan Pelicon, ki je 
tudi vodil predstavitev, v njej 
pa je posebej poudaril: »Po 
pričakovanju sta Tomaž Vuk 
kot tudi prof. dr. Jernej Pikalo 
soglašala z našim predlogom, 
da se to delo objavi v knjižni 
obliki. Ta tekst je posebno 
pomemben, saj je avtor mlad 
Slovenec, Primorec, ki bo s 
tem pomagal seznanjati slo-
vensko javnost o načinu upo-
ra Primorcev proti fašistične-
mu nasilju. Posebna vrednota 
tega dela pa je, da nima ni-
kakršnih političnih nagibov.« 

Avtor Tomaž Vuk (rojen 1981) 
pa je zapisal: »Diplomsko delo 
se ukvarja s pojmovanjem pro-

tifašistične organizacije TIGR 
pred osamosvojitvijo Slovenije 
in po njej. /…/ Ves povojni čas 
je izgledalo, da so bili organi-
zacija TIGR in njeni voditelji 
postavljeni na stranski tir, po 
osamosvojitvi Slovenije pa se 
je večkrat slišalo, da je bil TIGR 
ves povojni čas zamolčan, da 
se o njem ni ne pisalo ne go-
vorilo. Diplomsko delo obrav-
nava gradivo o TIGR-u, izda-
no pred letom 1991, in skuša 
ugotoviti, ali se o TIGR-u res 
ni namenoma nič govorilo vse 
do osamosvojitve Slovenije. Z 
umeščanjem časopisnih član-
kov in ostale literature, izdane 
v obdobju pred tranzicijo in po 
osamosvojitvi Slovenije, želim 
pokazati, kakšen je bil odnos 
do TIGR-a v tem obdobju. Cilj 
diplomskega dela je predsta-
viti pojmovanje in odnos do 
TIGR-a skozi čas, od njegove 
ustanovitve do današnjih dni.«

Librisov antikvariat, ki ga vodi 
Ingrid Celestina, je nudil za-
vetje številnim poslušalcem, 
saj je bila tematika zanimi-
va za širok krog ljudi, na prvo 
predstavitev knjige pa so priš-
li tudi predstavniki društva 
iz ostalih slovenskih krajev, 
Postojne, Ilirske Bistrice in od 
drugod, med njimi predsednik 
dr. Savin Jogan, glavni tajnik 
Miha Pogačar in drugi.
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umeščenost. Knjigo v novi pre-
obleki bogatijo fotografije, ki 
jih je zbral in z besedili opremil 
Žarko Rovšček.  

Delo Zorka Jelinčiča je predsta-
vil dr. Branko Marušič, o očetu 
pa je govoril tudi njegov sin 
Dušan Jelinčič, ki je knjigi do-
dal tudi bolj intimno pričeva-
nje ter še nekatere nove ugo-
tovitve in razlage. 

Predstavitve smo se udele-
žili tudi člani Društva TIGR 
Primorske. 

ANDREJ ŠAVLI: 
VRSTA SKOZI ČAS 
Besedilo: Vesna Tomc Lamut

Pokrajinski arhiv Koper je v 
začetku leta 2018 izdal knjigo 
Andreja Šavlija Vrsta skozi čas, 
obrazi s koprskega in goriškega 
učiteljišča 1875 - 1909 - 1919 in 
jo 20. aprila istega leta v svo-
jih prostorih tudi predstavil. 
Na predstavitvi so sodelovali 
zgodovinar dr. Branko Maru-
šič, predsednik Društva TIGR 

Primorske dr. Savin Jogan ter 
urednika knjige Mirjana Konte-
stabile Rovis in Matej Muženič. 
Po uvodnih besedah direktori-
ce arhiva mag. Nade Čibej so v 
kulturnem programu nastopi-
le pevke Dekliškega pevskega 
zbora Glasbene šole Koper pod 
vodstvom Maje Cilenšek, samo 
predstavitev pa so s svojo pri-
sotnostjo počastili ožji soro-
dniki Andreja Šavlija: njegova 
sinova Janko in Slavko Šavli ter 
nečakinji Vera Vezovnik in Da-
rinka Ferluga.

Knjiga prikazuje vrsto primor-
skih učiteljev, ob 14 profesorjih 
ter 41 drugih primorskih učite-
ljih več kot 109 učiteljev, ki so 
obiskovali obe naši primorski 
učiteljišči v težkih letih boja za 
ohranitev slovenstva in jezika, 
najprej v okviru Avstro-Ogrske 
monarhije, v času prve svetov-
ne vojne in takoj po njej, in ki 
so na svoji poklicni poti ostali 
zvesti svojemu prepričanju ter 
do konca ohranili nacionalno 
zavest. Veliko učiteljev se je 
moralo v času med obema voj-
nama, ko je Primorsko zasedel 
italijanski fašizem, umakniti v 
Kraljevino SHS oziroma Kralje-
vino Jugoslavijo, ko pa je prišla 
druga svetovna vojna, se jih je 
velika večina vključila v par-
tizanski narodnoosvobodilni 
boj. Mnogi so bili v zaporih, v 
partizanih, v internaciji ali iz-
seljeni. Zanimivo je tudi, da je 
bilo med temi učitelji veliko 
tistih, ki so bili člani protifaši-
stične organizacije TIGR, med 
njimi tudi sam avtor Andrej 
Šavli. 

Andrej Šavli je bil slovenski 
šolnik, urednik, publicist in 
kulturni delavec, rojen 18. no-
vembra 1905 v Tolminu, umrl je 
15. novembra 1990 v Ljubljani. 
Po izgnanstvu med 1. svetovno 
vojno je v letih 1920-1924 obi-

skoval tolminsko učiteljišče in 
leta 1924 maturiral na učitelji-
šču v Vidmu, nato pa se je za-
poslil kot učitelj v Trstu, v za-
sebni slovenski šoli pri Svetem 
Jakobu. Bil je član vodstva or-
ganizacije TIGR in njegov usta-
novni član leta 1927 na Nanosu. 
Bil je določen, da sestavi učni 
program za ilegalno šolanje 
slovenskih otrok na domu in 
za natis slovenskih učbenikov. 
Skupaj z Vekoslavom Španger-
jem je sestavil osnutek pravil 
za tajno organizacijo Borba. 

Nato je pred fašizmom leta 
1928 emigriral v Kraljevino 
SHS in bil učitelj na več šolah 
v Prekmurju. Po drugi svetov-
ni vojni se je najprej vrnil v 
Tolmin, nato pa je služboval v 
Zavodu za šolstvo v Ljubljani 
vse do upokojitve. Skrbel je za 
izdajo šolskih knjig, leta 1975 je 
prejel Žagarjevo nagrado za ži-
vljenjsko delo, pisal strokovne 
članke o šolstvu v različne re-
vije in časopise. Zbiral je gradi-
vo za knjigo o slovenskih uči-
teljih, ki so obiskovali koprsko 
in goriško učiteljišče, in v Pri-
morskem dnevniku v Trstu v 
nadaljevanjih objavljal njihove 
zgodbe. Načrtoval je izid knjige 
pri založbi Lipa v Kopru, a nje-
nega izida ni dočakal. Njegovo 
željo in načrt je sedaj uresničil 
Pokrajinski arhiv v Kopru.

knjiga 
Andreja 
Šavlija 
Vrsta skozi 
čas (2018)

naslovnica knjige Zorka Jelinčiča 
Pod svinčenim nebom
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dr. Savin Jogan  

Pozdravni nagovor ob predstavitvi knjige Andreja Šavlija Vrsta 
skozi čas v Pokrajinskem arhivu Koper 20. aprila 2018

V imenu Društva TIGR Primorske, ki neguje vrednote ter izročila 
zgodovinske organizacije TIGR,  najprej lep pozdrav vsem, ki so 
omogočili izdajo te pomembne  knjige, posebej Pokrajinskemu 
muzeju Koper in urednici Mirjam Kontestabile Rovis. Pozdrav 
tudi sinovoma Andreja Šavlija Janku in Slavku ter vsem, ki spoš-
tujete pomen šolstva in šolnikov v prelomnem zgodovinskem 
času, ki ga ta knjiga zamejuje. Hkrati bi rad izrazil spoštovanje 
do avtorja, ki mu je uspelo skozi zaris izbranih učiteljskih likov 
prepričljivo poudariti tudi svojo temeljno naravnanost ter hkra-
ti pomen vrednot, ki jih zagotavlja šolstvo za obstoj in razvoj 
naroda. Gre za dragocen dokument dejavnosti in časa, ki  žal ob 
političnih in drugih vidikih slovenske in zlasti primorske zgodo-
vine ostaja pogosto neupravičeno v senci. 

Ob bogatem naboru učiteljskih usod v knjigi Andreja Šavlija Vr-
sta  skozi  čas, ki zajema čas od konca 19. stoletja do obdobja po 
II. svetovni vojni, skrbnega opisa metod njihovega delovanja, 
naporov in žrtev, pa tudi vztrajnosti in vpliva, ki  so ga ti nešteti 
junaki slovenske pokončnosti pustili za sabo Slovencem, se bom 
poskušal na kratko zadržati na nekaterih dejstvih in ugotovi-
tvah glede izobraževalnega ter širšega kulturnega delovanja v 
izrednih razmerah. Najprej na obdobju fašizma in protifašistič-
nega boja, potem pa pri  šolstvu med NOB, ki je pravzaprav po-
menilo naravno nadaljevanje in prenašanje izkušenj iz prvega 
omenjenega obdobja. Od tistega, kar je avtor opisal v tej svo-
ji dragoceni knjigi, ter iz širše, predvsem spominske literature 
drugih avtorjev, se bom zaustavil na nekaterih značilnih toč-
kah. Najprej pa bi rad na kratko označil pomembno vlogo An-
dreja Šavlija v tem celotnem snovanju in dogajanju. 

Odgovorna in zavzeta dejavnost Šavlija se je začela že pred 
znamenitim ustanovnim sestankom revolucionarne organi-
zacije TIGR Julijske krajine (kot se je takrat imenovala) na Na-
nosu jeseni 1927. Nanj je prišel že kot izkušen učitelj in hkrati 

organizator ter voditelj zveze 
mladinskih društev v Trstu v 
letu, ko so bila slovenska mla-
dinska in prosvetna društva 
ukinjena, v šolah pa je bil vse 
od leta 1923 slovenski jezik 
postopno brisan. Mimo skrbi 
ter odgovornosti za nepos-
redno zavračanje fašizma in 
narodnostnega ter gospodar-
skega zatiranja Primorske 
se je takrat nastajajoče vo-
dilno jedro protifašističnega 
boja odločno usmerilo tudi 
na prizadevanja za zagota-
vljanje temeljnih pogojev za 
prihodnost, na usodo mladih  
generacij, ki jih je bilo nujno 
oteti pred asimilacijo in s tem 
tudi odtujitvijo narodnemu 
telesu. Kot poznavalcu mu 
je bila zaupana poudarjena 
naloga, da pripravi načrt or-
ganiziranja slovenskega po-
uka na domu (»mimo šole in 
proti njej«). Prav ta naloga je 
bila uresničena med prvimi. 
V knjigi beremo tudi o njego-
vih stikih  z Goriško matico 
in drugimi založniki, ko so še 
lahko delovali, za pripravo in 
izdajo prvih beril (Pod doma-
čim krovom, Prvi koraki, Ko-
lački, naravoslovne knjižice, 
nekatere celo za srednješolski 
pouk), drugod beremo o nje-
govih stikih z dijaki v Tolminu 
in Idriji v zvezi s pripravo teh 
učbenikov. Po vojni je Šavli 
poudaril, da so prva od ome-
njenih učbenikov s pridom 
uporabljali tudi v partizan-
skih šolah. Kasneje se je pred 
aretacijo umaknil v Dravsko 
banovino in tu z enako vnemo 
nadaljeval svoja pedagoška 
prizadevanja do kapitulacije 
Jugoslavije in kasneje v par-
tizanskem šolstvu. Vidno sled 
je pustil tudi v povojni zgodo-
vini šolstva na Primorskem, 
kjer je prevzemal številne 
najbolj odgovorne vloge na 
tem področju. 

Šavlijeva sinova in nečakinji
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V obdobju fašističnega zatira-
nja se je velik del šolskega in 
tudi širšega prosvetnega delo-
vanja prikrivalo v zakristijah 
in po domovih. Tigrovci so vne-
to prenašali šolske knjige čez 
mejo in jih skrivaj razdeljevali 
po družinah s šoloobveznimi 
otroki, skupaj z učenci  so orga-
nizirali izlete na kraje, kjer so 
se šolske aktivnosti sproščeno 
nadaljevale v naravi. Kasne-
je so se šolskemu pouku prik-
ljučili tudi slovenski tečaji za 
dijake srednjih šol. Fašistične 
oblasti so se že zgodaj zavedle, 
da je zaradi teh izobraževalnih 
prizadevanj »drugorazredno« 
prebivalstvo postajalo nacio-
nalno vedno bolj zavedno, da 
nima analfabetov, da ima vsa-
ka družina časopise in knjige 
in da so zato starši sposobni 
nuditi otrokom osnovnošolsko 
znanje. Zato je bil fašistom lov 
za berili Prvi koraki in Kolački 
prva prioriteta; tako je bilo v 
letih 1927 in 1928 na sodiščih 
v Trstu in primorskih mestih 
dvajset procesov proti pover-
jenikom Goriške matice, ki so 
te knjige razpečevali. Učitelji, 
opisani v tej knjigi, večinoma 
niso pri tem sodelovali (zara-
di umika v Dravsko banovino 
ali prisilnega pregona v južno 
Italijo), vendar je bila njiho-
va vloga pomembna, bodisi 
kot piscev učbenikov bodisi 
kot snovalcev na posameznih 
področjih kulture (F. Bevk, J. 
Ribičič, I. Trošt, E. Gangl, A. 
Hajdrih, E. Adamič, L. Bratuž, 
F. Venturini idr.).  

Partizansko šolstvo, ki je po-
sebej vzcvetelo na Primor-
skem, je bilo tudi organizirano 
na »partizanski način«. Prve 
šole so delovale po odredih: ne 
le za učence, temveč tudi za 
borce, ki mnogi niso bili veš-
či slovenske pisave. Tam, kjer 
so pouk stalno motili prodori 

okupatorjevih enot, so namesto šol organizirali tajne učne krož-
ke (Brda, Tolminsko). Pouk se je izvajal v »duhu narodnoosvo-
bodilne borbe«, šolsko vodstvo je sestavljal celoten učiteljski 
kolektiv, ki je izvolil šolskega vodjo. Ta je moral biti »narodno 
neoporečen in vzoren ljudski vzgojitelj«. Kot beremo v spominih 
na partizanska leta, učiteljica Marica Čepe omenja, da so v ne-
katerih primorskih krajih neposredno ocenili in volili kar vsake-
ga učitelja posebej oziroma - teh je bilo več – učiteljico, v skladu 
z že omenjenimi merili. Povezanost med učitelji in učenci je bila 
zelo tesna; tako je Narodnoosvobodilni svet za Primorsko (31. 10. 
1943) predpisal, da se pri osnovnih šolah formirajo tudi roditelj-
ski sveti iz petih članov (1 je bil učitelj). Ob vdoru okupatorjev 
so morale šole prikriti svojo dejavnost in učila ter berila skriti; 
pogosto so se morale šole tudi seliti. Povsod so morali poskr-
beti za varnost pouka, tudi z angažiranjem otrok. Tveganost te 
dejavnosti in usodo partizanskih učiteljev zelo ilustrativno kaže 
podatek, da jih je med 96 učitelji v Šavlijevem izboru, ki so pou-
čevali leta 1941, kasneje v boju padlo ali umrlo kar 25.  

Če torej primerjamo zasnovo in način delovanja slovenskega 
šolanja in tečajev v obdobju fašizma s kasnejšim partizanskim 
šolstvom, je mogoče zaznati nekatere vzporednice: šole na taj-
nih lokacijah, v kolikor se pouk ni odvijal po domovih, osebni sti-
ki s starši in ilegalno čezmejno prenašanje ter razpečavanje šol-
skih beril, posebni varnostni ukrepi. Morda bi bilo mogoče z eno 
besedo to šolstvo, povezano s tigrovskim gibanjem, in kasnejše 
partizansko, opredeliti kot »ljudsko šolstvo«. Ne v smislu niža-
nja ravni ob hkratni opustitvi koncepta meščanskih šol, temveč 
predvsem zaradi jasno opredeljenih poglavitnih ciljev izobra-
ževanja, pristnih stikov med učitelji in učenci, demokratičnega 
organiziranja šolskega dela in praktično enakega tveganja šol-
skih kolektivov ter prebivalstva glede vseh nevarnosti, ki sta jih 
porajala tako čas fašističnega zatiranja kot kasnejši vojni čas.

Mirjana Kontestabile Rovis, dr. Savin Jogan, dr. Branko Marušič in Matej 
Muženič, zadaj direktorica Arhiva mag. Nada Čibej
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TIGR V ZGODOVINI 
IN ZGODOVINOPISJU

V Tržaškem knjižnem središ-
ču so v četrtek, 24. maja 2018, 
predstavili publikacijo TIGR v 
zgodovini in zgodovinopisju, 
ki jo je v sklopu zbirke Vpog-
ledi leta 2017 izdal ljubljanski 
Inštitut za novejšo zgodovino. 
Delo, ki ga je uredil Aleš Gabrič, 
objavlja gradivo s posveta o or-
ganizaciji TIGR, ki je februarja 
lani potekal v Postojni. Namen 
zbornika ni obnavljati tistega, 
kar se o primorskem antifa-
šizmu že ve, pač pa doprinesti 
nove poglede na to zgodovinsko 
temo. Srečanje je spadalo med 
spremljevalne dogodke, ki jih je 

v dneh pred osrednjo nedeljsko 
spominsko slovesnostjo v Ba-
zovici priredil Odbor za prosla-
vo bazoviških junakov.

V publikaciji objavljeni pri-
spevki so razdeljeni v dva 
sklopa. V prvem so prikazani 
odnosi in dejavnosti organiza-
cije TIGR z drugimi slovenski-
mi organizacijami, z Borbo in 
Orjuno ter med drugo svetov-
no vojno z vodilnimi komuni-
sti. V drugem delu se avtorji 
lotevajo vprašanja ohranjanja 
spomina na TIGR v povojnem 
obdobju, pri katerem se pre-
pleta več poti. Prvo, uradno, 
je skušala zakoličiti slovenska 
povojna oblast, toda vpliv po-
litično dirigiranih pogledov ni 
popolnoma prežel stvarnosti 
na Slovenskem. 

V zborniku je devet avtorjev 
osvetlilo problematiko pri-
morske antifašistične orga-
nizacije TIGR. V prvem delu 
pod skupnim naslovom  TIGR 
in primorski antifašizem  Bo-
jan Godeša piše o primorskem 
antifašizmu, Branko Marušič 
o antifašizmu in antifašistih, 
Milan Pahor o nastanku in ra-
zvoju ilegalne tajne organiza-
cije Borba (1927–1930), Boris 
Mlakar o TIGR-u in ORJUNI, 
Vida Deželak Barič o Komu-
nistični partiji Slovenije in 
tigrovcih med drugo svetov-
no vojno. V drugem delu pod 
skupnim naslovom TIGR med 
spominom in pozabo je Aleš 
Gabrič osvetlil pogled povojne 
oblasti na TIGR, Mateja Režek 
piše o reprezentacijah primor-
skega antifašizma in TIGR-a v 
slovenskih zgodovinskih uč-
benikih (1945–2015), Nevenka 
Troha o simbolnih krajih spo-
mina (Bazovica), Milan Pahor 
pa o odmevih in spominih na 
Bazovico ter aktualnosti njiho-
vega sporočila.

s predstavitve v TKS (FOTODAMJ@N)

publikacija TIGR v zgodovini in 
zgodovinopisju
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VOJKO BOBEK: 
TRNOVSKA 
TIGROVSKA TROJKA

Knjižnica Makse Samsa in Dru-
štvo TIGR Primorske, območna 
enota Ilirska Bistrica, sta v če-
trtek, 7. junija 2018, pripravila 
predstavitev knjige Trnovska 
tigrovska trojka, ki jo je napi-
sal in v samozaložbi izdal Voj-
ko Bobek. 

Po uvodnih besedah Bernarde 
Dodič, predsednice ilirskobi-
striške OE Društva TIGR Pri-
morske, in krajšem kulturnem 
programu se je z avtorjem po-
govarjal Tomo Šajn, v pogovoru 
pa je sodeloval še Miha Poga-
čar, glavni tajnik društva.

Knjigo Trnovska tigrovska troj-
ka je avtor Vojko Bobek posvetil 
očetu Viku (znanemu bistriške-
mu oziroma trnovskemu tigrov-
cu Viktorju Bobku), mami Fani 
in teti Micki, ki so dejansko ses-
tavljali trnovsko tigrovsko troj-
ko, napisal pa jo je v spomin na 

Viktor Bobek,  slovenski  rodoljub, član organi-
zacije TIGR, rojen 3. novembra 1909 v Trnovem 
pri Ilirski Bistrici, umrl pa 15. decembra 1941 na 
Opčinah. V drugem obdobju tigrovskega giba-
nja je bil ena od osrednjih osebnosti primorske-
ga odpora in upora. 

Po končani ljudski šoli se je izučil za peka. Ko 
je Italija po 1. svetovni vojni okupirala Notranj-
sko,  se je pridružil ilegalni borbi proti  faši-
stičnemu nasilju. Sodeloval je z Danilom Zele-
nom, Ferdom Kravanjo in Antonom Majnikom. 
Fašistična policija ga je aretirala 18. marca 
1940 na domu v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Bil 
je med 60 zaprtimi obtoženci na 2. tržaškem 
procesu, ki je bil med 2. in 14. decembrom 1941 
v  Trstu. Obtožen je bil delovanja za odcepitev 
Primorske od Italije in obsojen na smrt ter sku-
paj s Simonom Kosom, Ivanom Ivančičem, Iva-
nom Vadnalom  ter  Pinkom Tomažičem  15. de-
cembra 1941 ustreljen na vojaškem strelišču na 
Opčinah.

Leta 1997 je prejel zlati častni znak svobode Re-
publike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »ob 
petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji 
za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašiz-
mu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih 
potujčevanja«.

prestano gorje družine v času 
italijanske fašistične zasedbe.

Knjiga govori o delovanju 
TIGR-a na Primorskem, pred-
vsem na Ilirskobistriškem. 
Avtor predstavi življenje vseh 
treh ključnih oseb in njihove 
vloge v tigrovski organizaciji. 
Knjiga je nastala po spominih 
in zapisih pa tudi ob strokovni 
pomoči zgodovinarjev in pred-
stavlja pomembno dokumen-
tarno gradivo. Je tudi bogato 
opremljena s fotografijami, ze-
mljevidi, preglednicami in ča-
sovno preglednico dogodkov.
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MILOŠ IVANČIČ: 
PRIMORSKA DEŽELA

Miloš Ivančič, upokojeni no-
vinar koprskega radia, dol-
goletni urednik slovenskega 
programa  na radiu Koper-Ca-
podistria in publicist, pisec 
mnogih knjig z zgodovinsko, 
predvsem protifašistično te-
matiko in o boju primorskega 
ljudstva za svoj obstoj, je letos 
izdal knjigo Primorska dežela. 
Prvič je sicer izšla pred tremi 
leti kot priloga v glasilu Ro-
doljub Društva za negovanje 
rodoljubnih tradicij organiza-
cije TIGR Primorske, avtor pa 
je besedilo še dodatno obo-
gatil in razširil v samostojno 
knjigo. Prvič jo je predstavil 
septembra v Komnu v okviru 
priprav na prireditev ob oble-
tnici priključitve Primorske, 
zatem v Knjižnici Srečka Ko-
sovela v Sežani in novembra v 
Tržaškem knjižnem središču 
v Trstu.

predstavitev knjige v Tržaškem 
knjižnem središču, ki jo je vodil 
zgodovinar Milan Pahor

Ivan Rudolf

ZBORNIK O IVANU 
RUDOLFU 

V petek, 23. novembra 2018, 
je bila v Tržaškem knjižnem 
središču v Trstu predstavitev 
zbornika Ivan Rudolf, ki ga je 
ob 120-letnici njegovega rojstva 
izdal Muzej novejše zgodovine 
Slovenije.

V zborniku, ki ga je predstavi-
la višja kustosinja Irena Uršič, 
njegova urednica, so zbrani 
razširjeni avtorski referati z 
lanskega celodnevnega pos-
veta, pričevanja in obsežen 
slikovni material. Zgodovinar 
Jurij Rosa je svojemu prispev-
ku dal naslov Ivan Rudolf iz 
ugledne družine Učenikovi, sle-
dijo zapisi zgodovinarjev Mar-
ka Štepca, Blaža Torkarja, Mi-
roslave Cenčič, Jerce Vodušek 
Starič, Jožeta Pirjevca, Gorazda 
Bajca, Ivana Jevnikarja, Damira 
Globočnika, Marije Stanonik, 
Milčka Komelja in Irene Uršič. V 
njem sta še Spomin na očeta, ki 
sta ga napisala njegova hčerka 
Neva Gaberšček Rudolf in sin 
Saša Rudolf. Pričevanja pa so 
prispevali še Saša Martelanc, 
Drago Štoka, Rafko Dolhar, Ma-
rij Maver in Ivo Kralj. V knjigi 
je natisnjen tudi govor Borisa 
Pahorja ob odkritju doprsne-
ga spomenika Ivanu Rudolfu v 
Podnanosu leta 1968.
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Saša Rudolf:  

»Ko se je oče zatekel iz Lju-
bljane v Beograd, ker je nem-
ško zunanje ministrstvo izda-
lo za njim tiralico, sem bil še 
v vozičku, ko se je dobro leto 
dni po končani vojni vrnil sem 
dokončal prvi razred osnovne 
šole. Junija 1946 nam je preko 
znancev sporočil, da je v Trstu 
pri bratu Dušanu. Mama je 
napolnila kovček z najnujnej-
šimi stvarmi in se s sestro in 
mano odpeljala z vlakom proti 
Trstu. V Sežani so nas ustavi-
li, ker nismo imeli prepustnice 
za cono A. Tržaško ozemlje je 
bilo tedaj ločeno na dve coni, 
cono A so upravljali zavezni-
ki, cono B pa jugoslovanska 
vojska. K sreči je bil na vlaku 
znanec, ki je stricu Dušanu 
povedal, da so nas ustavili v 
Sežani. Po nekaj urah nas je 
angleški džip prepeljal do tr-
žaške železniške postaje, dlje 
si angleški stotnik ni upal za-
radi splošne stavke.

Stanovanje je bilo nasproti 
zloglasne policijske postaje, 
kjer je fašistična milica po 8. 

na fotografiji: Rudolf, Uršič, Bajc, Dolhar, Štoka, Jevnikar 

septembru 1943 mučila uje-
te antifašiste. Tu sta Gaetano 
Colotti in Giuseppe Guelli, oba 
Sicilijanca, z električnim to-
kom na genitalije in vlivanjem 
vode skušala izsiliti priznanje 
ujetih. Čim smo vstopili v sta-
novanje, sem prepoznal očeta, 
saj smo ob njegovi fotografiji 
vsak večer molili. Poletje smo 
preživeli v Sesljanu, kajti v 
mestu nismo dobili stanova-
nja. Zavezniki so obnovili slo-
venske šole, oče je vložil pro-
šnjo, toda začasno službo je 
dobil šele čez nekaj mesecev.

Pozimi je skupno s povra-
tnikom iz Egipta dr.Josipom 
Agnelettom, odvetnikom Fra-
nom Veselom, inž. Borisom 
Sancinom ter Goričanoma 
odvetnikom Avgustom Sfili-
gojem in novinarjem Slavkom 
Uršičem ustanovil stranko 
Slovenska demokratska zve-
za, ki se je zavzemala za Svo-
bodno tržaško ozemlje, demo-
kracijo in svobodne volitve. 
Petindvajsetega aprila 1947 
je izšla prva številka stran-
kinega glasila Demokracija. 
Ugrabitev urednika Demokra-

cije Slavka Uršiča ga je globo-
ko prizadela; „Fašisti so nas 
pobijali in ustrelili junake na 
Bazovici in Opčinah, zdaj pa 
se pojavljajo črne limuzine in 
ugrabljajo politične nasprot-
nike“.  

Na zgodovinski Vidov dan leta 
1948 je tudi v Trstu odjeknila 
vest, da je bil Tito s celotno 
KP Jugoslavije izobčen iz ko-
munistične internacionale. 
Četrtega julija je bilo na trgu 
v Mavhinjah ljudsko zborova-
nje, na katerem so potrdili na-
čela stranke Slovenske demo-
kratske zveze. Oče je bil najprej 
tajnik, nato pa podpredsednik 
stranke. Težave smo imeli z 
državljanstvom, pripravljali 
smo se na izselitev v Avstra-
lijo. Leta 1958 je končno prišel 
odlok in v Avstralijo se je izse-
lila le sestra Neva. Oče je prev-
zel odgovorno uredništvo De-
mokracije, po smrti dr. Josipa 
Agneletta pa tudi predsedstvo 
SDZ. Avgusta 1961 do mu ugo-
tovila raka na pljučih, maja 
1962 je podlegel bolezni.
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V SPOMIN

POSLOVIL SE JE 
CIRIL ZLOBEC

V petek, 24. avgusta 2018, 
v jutranjih urah je prene-
halo biti srce Cirila Zlobca.

Bil je trden Kraševec, Pri-
morec, Slovenec, ki nam 
je bil veličasten zgled, 
kako v najtežjih trenut-
kih ohraniti človeško 
dostojanstvo in gledati v 
prihodnost. Bil je roma-
nopisec, publicist, pe-
snik, prevajalec, novinar, 
urednik, član Slovenske 
akademije znanosti in 
umetnosti, predvsem pa 
Človek z veliko začetni-
co. Kot član Društva TIGR 
Primorske nam je ved-
no stal ob strani in nas s 
svojimi pogledi in deja-
nji bodril in vzpodbujal 
k ohranjanju vrednot in 
vedenja o tigrovskem gi-
banju na Primorskem.

Dragi Ciril, hvala ti za vse 
in počivaj v miru.

Matjaž Kmecl: Slovo Cirilu Zlobcu  

Primorsko slovenstvo je svojevrstna, močna oblika slo-
venstva; za navrh vseh stoletij bridke slovenske zgodovi-
ne so dobili še 25 let fašizma, ki ga niso marali za noben 
denar. Znani Vipavec mi je pripovedoval o Mussolinijevem 
napadu na nekdanjo kraljevino Jugoslavijo; takrat so fa-
šistične oblasti zapovedale zvoniti po vseh cerkvah; on, 
fantič, je očetu pomagal orati, oče pa mu je ob zvonjenju 
velel ustaviti volove in rekel: Pob, zdaj bova molila, da bi 
Jugoslovani nabrisali Mussolinija! Pokleknila sta sredi 
njive in molila. Kar takoj njuna molitev ni bila uslišana, 
njuna samozavest pa zato ni bila nič manjša.

Mogoče se tak uvod v nekrolog za Cirilom Zlobcem zdi 
malo nenavaden, toda kot osebnost je pesnik zrasel iz 
osrčja prav takšne zvestobe in kljubovalnosti – na zgor-
njem robu Krasa. Tam nekje blizu Zlobcev je v času fašiz-
ma znameniti župnik Virgil Šček vodil »učenike svetega 
Pavla«, glasnike resnične vere, slovensko zavedne duhov-
nike; prostor je bil poln uporne samozavesti in Gregorči-
ča, Ščeka pa je rimska cerkev suspendirala. V Zlobčevem 
fantu so slovenski duhovniki videli velik obet, dali so ga 
v šole; sam je rad malo v šali pa tudi zares povedal, da so 
mu napovedovali bleščečo prihodnost in celo škofovstvo. 
Vendar s tem ni bilo nič, čas za takšne uporne duše ni bil 
pravi, bil je preveč Slovenca, letel je iz šole. Tudi ko je Pri-
morska »vstala«, je bil takoj zraven; ni se izogibal bojem, 
je pa z ganjenim ponosom rad povedal, da ga niso pošiljali 
v najhujši ogenj, ker so cenili njegovo pesniško nadarje-
nost. Naredili so ga celo za partizanskega učitelja, čeprav 
nešolanega, toda z imenitnim jezikovnim posluhom in 
predvsem nekakšno tiho zapriseženostjo slovenski besedi.
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Takoj po vojni se je v javnosti oglasil – dvajsetletnik – z 
verzi; najprej malo nerodno, družbeno »angažirano«, še 
malo pod vtisom tako imenovane »partizanske breze«, 
potem pa zmeraj boljšimi in zmeraj bolj – izpovedno in-
timnimi. Okoli 1953 se je mladi rod pišočih ljudi odločil 
nastopiti skupinsko – protestno, proti temu, da bi bila li-
teratura družbeno ali celo politično orodje, kot se je dotlej 
oficialno zahtevalo. Mlada generacija je zasnovala nekaj 
skupinskih knjižnih nastopov, pesniških in novelističnih, 
med njimi pesniško zbirko, znamenite Pesmi štirih (izšla 
1953). »Novele štirih«, ki so prav tako bile v načrtu, so 
obstale, ker je eden od avtorjev tačas pobegnil čez mejo; 
štirje pesniki, Kovič, Menart, Pavček in Zlobec, pa so z zbir-
ko postali pravi literarni spomenik in ustvarili vsak svojo 
bleščečo pesniško zgodbo. Tudi Zlobec.

Sčasoma se mu je kot pesniku dokončno izoblikovalo 
prepričanje, da je temelj in bistvo sveta ljubezen, in je 
zmeraj bolj zlagal samo še sonete o njej – tako da danes 
velja za enega naših najizrazitejših ljubezenskih poetov. 
Oblikovno pa se je iz tako imenovanega svobodnega verzi-
ficiranja preusmeril v najstrože vezane forme.

Toda hkrati se ni niti za trenutek izogibal nečemu, če-
mur bi lahko rekli intimna družbena odgovornost, od-
govornost za svoje ljudi – najprej za zatirane primorske 
Slovence, ki so ga posvojili kot svojega tribuna, potem za 
pesniške tovariše, ki jih je kot politik in urednik kar nap-
rej ščitil, čeprav mu niso zmeraj vračali dobrega z dob-
rim, in končno za vse Slovence, ko se je bolj kot marsikdo 
od naknadnih domoljubnih fanfaronov angažiral pri na-
šem osamosvajanju. Ni treba pozabiti, da je bil na prvih 
(in edinih) neposrednih volitvah v nekdanje petglavo 
predsedstvo države Slovenije izvoljen z največjim števi-
lom glasov in da je s tem prevzel velik del odgovornosti za 
našo skupno usodo. Kot jo je že zdavnaj prej tudi s svojim 
partizanstvom. V ta okvir gre seveda tudi njegovo knjižno 
in revialno urednikovanje, celo časnikarstvo, ki se mu je 
za nekaj časa zapisal. V zgodovinskem spominu ostaja kot 
reformatorski sourednik in branilec Besede in pozneje že 
skoraj legendarni nekajdesetletni urednik Sodobnosti.

In zdaj še poslovilne besede: Dragi prijatelj Ciril, odšel si 
iz ne najbolj srečnega življenja, toda bil si eden najbolj 
odgovornih, ustvarjalnih, zvestih in poštenih Slovencev. 
Mirno prijazen in ob tem sleherni trenutek dosleden; ne 
samo velik pesnik, tudi velik Slovenec, velik človek. Ljudje 
že od zdavnaj vemo, da s smrtjo ne umre vse; kar postori-
mo dobrega, ostaja po naši smrti v človeštvu; kar storimo 
dobrega za ta naš ljubi slovenski narod, ostaja v sloven-
stvu, naj se zdi kak trenutek še tako brezupno.

Tako ostaja v slovenstvo za zmeraj vgrajeno tudi tvoje iz-
jemno delo – pesniško, kulturno in politično.

POSLOVIL SE JE 
LIVIO VALENČIČ

Sporočamo žalostno vest, 
da se je 5. avgusta 2018 po 
dolgotrajni bolezni poslo-
vil Livio Valenčič, dolgole-
tni napovedovalec na Ra-
diu Trst A, znan kulturni in 
politični delavec. Ob tem 
je bil tudi dolgoletni član 
Društva TIGR Primorske in 
bivši član upravnega odbo-
ra društva.

Livio Valenčič bi 14. avgu-
sta 2018 dopolnil 83 let. 
Bil je trden in dosleden 
nosilec tigrovske ideje 
in izročil nam je vzgled 
in vzor za naše nadaljnje 
delo. Ohranili ga bomo v 
trajnem spominu.

45

P r i m o r s k i  R o d o l j u b



ODŠEL JE        
MARJAN GRIL

Sredi dela nas je nepriča-
kovano zapustil naš dol-
goletni član tovariš  Mar-
jan Gril, član Upravnega 
odbora društva in predse-
dnik Nadzornega odbora 
Društva TIGR Primorske.

Od njega smo se poslovili 
24. marca 2018 na pokopa-
lišču v Postojni.

Dragi Marjan, hvala za vse. 
Pogrešali te bomo. Počivaj 
v miru! 

Govor dr. Savina Jogana na pogrebu                                         
Marjana Grila v Postojni, 24. marca 2018  

Spoštovani žalni zbor,

zbrali smo se na slovesu od našega dragega sodelavca in 
prijatelja Marjana Grila.

Rojen je bi v Orehku pri Postojni leta 1940 in preživljal je živ-
ljenje mnogih primorskih družin: ob pomanjkanju v družini 
s šestimi otroki, ob fašističnih pritiskih in zatiranju. Vse to 
pa je rojevalo odpor. Zavedni Primorci so takrat in enako 
tudi v drugi vojni vedeli, da je njihovo mesto v odporu, ne 
glede na žrtve. Ko smo se lani spominjali 90. obletnice usta-
novitve revolucionarne organizacije TIGR takratne Julijske 
krajine, je bilo posebej poudarjeno, da so bili na ustanov-
nem sestanku na Nanosu – poleg tržaških in goriških – tudi 
predstavniki upornih jeder s Pivškega in da se je prav tu 
odpor začel že pred tem datumom.

Zaradi take aktivnosti je kruta okupatorska pest že v nje-
govih najbolj rosnih letih segla tudi v Marjanovo družino, 
ko so Nemci zajeli ter odpeljali v zloglasno koncentracijsko 
taborišče Ravensbrueck dve njegovi starejši sestri.

Po vojni je Marjan dokončal osnovno in srednjo šolo v 
Postojni, za strojnega inženirja pa je diplomiral leta 1964 
v Ljubljani. Uspešno poklicno pot je opravil v znanem ter 
priznanem postojnskem podjetju LIV. Poročen istega leta je 
v veliki meri živel za družino, v zadnjih letih se je razdajal 
predvsem vnukoma Martinu in Vasji. Veliko skrbi je posve-
čal soprogi Anici, zlasti v času njene hude bolezni, pravza-
prav do zadnjega trenutka, saj je omagal na zadnjem obi-
sku pri njej v domu za starejše v Postojni.

Vsa ta zgodba je na poseben način izoblikovala Marjanov 
značaj ter izbor vrednot, ki se jim je zavezal.

Na začetku Hemingwayevega romana Komu zvoni beremo 
misel angleškega pesnika Johna Donna o tem, da noben 
človek ni otok povsem sam zase. Vsak je nezamenljiv del ce-
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UMRL JE RADO 
LUKOVEC 

Po krajši bolezni je umrl 
dolgoletni član Društva 
TIGR Primorske in delegat 
na Skupščini društva Rado 
Lukovec iz Rodika. Pogreb 
je bil 23.oktobra 2018 na 
pokopališču v Rodiku. V 
imenu našega društva 
smo družini izrekli iskre-
no sožalje. Počivaj v miru, 
dragi prijatelj!

line. In zato, pravi pesnik Marko Pavček, je ob smrti sleher-
nega človeka tudi mene manj, ker sem vključen v človeštvo.

V resnici pa taka izguba še posebej in veliko bolj prizadene 
tiste, ki je živel z njimi, s katerimi je bil vsak trenutek po-
vezan. In zato lahko razumemo, a si le težko predstavlja-
mo bolečino in prizadetost, ki jo ob Marjanovi smrti zaradi 
nenadnega slovesa čutijo njegovi najbližji. Soprogi Anici, 
hčerkama Ireni in Alenki ter drugim sorodnikom velja naše 
iskreno in obzirno sočutje.

Bolečo vrzel pušča slovo tudi med člani Društva za negova-
nje rodoljubnih izročil in vrednot legendarne organizacije 
TIGR Primorske, ki smo pretreseni zvedeli za njegovo smrt.

Dragi Marjan, pred enim tednom si v vlogi predsednika 
Nadzornega odbora napisal in poslal poročilo, ki smo ga 
ta četrtek prebrali na naši letni skupščini, ki je onemela ob 
žalostni novici, da te ni več med nami. Ko se v prvem po-
mladnem tednu poslavljamo od tebe, prijatelja, sobojevni-
ka, iskrenega človeka širokih obzorij in dobrega srca, čuti-
mo, koliko te bomo pogrešali. Ob družini si nedvomno imel 
še mnogo stikov in srečevanj ter sodelovanja z mnogimi, 
vendar smo te tudi v krogu tigrovcev upravičeno šteli kot 
svojega, saj si veliko svoje zavzetosti in energije posvečal 
prizadevanju za negovanje zgodovinskega spomina in vre-
dnot primorskega boja, in to prav do zadnjega, kot neut-
rudni član vodstva društva.

Poznali smo te kot mirnega, preudarnega sodelavca. Na 
naših sestankih in srečanjih nisi govoril niti veliko niti pre-
več glasno. A vsaka tvoja beseda je zadevala bistvo in vsaka 
je zahtevala premislek. V najbolj polemičnih besedovanjih 
si znal nakazati pot, ki je vodila do strnitve in oblikovanja 
soglasja. Ponosni smo, da smo uspeli v teh letih sodelova-
nja skupaj uveljaviti načine in osmisliti vsebino našega de-
lovanja. V mnogočem – posebej v resnobnosti, preudarno-
sti in vztrajnosti si nam bil zgled in učitelj. Ne jutri, že danes 
te pogrešamo.

Ob  tem prepletu začetih in uspešno utirjenih poti na eni, 
in ob razmisleku o tvojem prispevku k skupnemu toku na 
drugi strani je morda smiselno in prav ponoviti vprašanje z 
začetka: Komu zvoni? Dragi Marjan, danes zvoni v tvoj spo-
min. Ta otožni zven spomina in opomina pa ostaja v nas, 
ki si bomo prizadevali – tudi po tvoji zaslugi – vztrajati v 
stremljenjih, ki smo jih oblikovali in potrjevali skupaj.

V imenu vseslovenskega Društva TIGR Primorske še enkrat 
hvala za tvoj prispevek našim skupnim prizadevanjem in 
za vse, kar si nesebično vtkal v našo tovarišijo.

Slava tvojemu spominu!

47

P r i m o r s k i  R o d o l j u b



SKOZI ČAS

VOJKO ČELIGOJ – PREJEMNIK 
PRIZNANJA DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE 
IN ZAPISOVALEC ILIRSKOBISTRIŠKE 
ZGODOVINE
Besedilo: Vesna Tomc Lamut

Društvo za ohranjanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske je 
ob 90-letnici nastanka ilegalne narodnoobrambne organizacije 
TIGR trem zaslužnim članom podelilo priznanja za dolgoletno in 
prizadevno delo, eden od njih je tudi Vojko Čeligoj.

Rojen je bil 19. julija 1938 v vasi Topolc pri Ilirski Bistrici. Osnov-
no šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Trnovem, ki je del Ilir-
ske Bistrice, nato pa se je vpisal na ljubljansko učiteljišče in leta 
1957 maturiral. Prvo delovno mesto je bilo na osnovni šoli Ko-
šana, od leta 1960 pa je poučeval na osnovni šoli v Ilirski Bistri-
ci. Obiskoval je tudi šolo za rezervne častnike v Bileči in nato 
dveletni študij na Višji pedagoški šoli v Ljubljani, smer fizika in 
tehnični pouk. Na bistriški šoli je bil najprej učitelj razrednega 
pouka in nekaj časa pomočnik ravnatelja, zatem pa skoraj deset 
let svetovalec poklicnega usmerjanja na Zavodu za zaposlova-

nje Koper. Po upokojitvi leta 
1997 pa se je začel ukvarjati 
tudi s politiko. Med leti 2000 
in 2004 je bil poslanec Držav-
nega zbora Republike Sloveni-
je v okviru poslanske skupine 
DeSUS. Izhaja iz družine, ki je 
bila zelo narodnozavedna. Z 
očetom, mamo in sestro je ži-
vel v vasi Topolc. Oče je hodil 
delat v tovarno lesovinskih 
plošč Falersa, mama je bila 
doma. Fašistični pritisk na Slo-
vence je bil vse hujši in vojna 
je bila pred vrati. Oče je bil po-
litično osumljen in večkrat po 
zaporih, tovarnar Tomšič, ki je 
pridnega delavca zelo cenil, pa 
mu je svetoval, naj se umak-
ne nekam v mirnejše okolje. 
Za dve leti so odšli v Labin v 
Istro, po kapitulaciji Italije pa 
so se vrnili v Bistrico. Sledila je 
še hujša nemška okupacija in 
oče se je odločil oditi k partiza-
nom. Vključil se je v Gubčevo 
brigado, a že čez štirinajst dni, 
25. oktobra 1944, je padel na 
Dolenjskem, pri Sveti Ani blizu 
Trebnjega. Nemci so s topovi 
streljali proti cerkvici, kjer je 
stražil, granata je zadela cer-
kev in drobec granate je očeta 
smrtno ranil v trebuh. V hudih 
bolečinah je izkrvavel, star niti 
40 let. Pokopal ga je nek doma-
čin kar na travniku ob cerkvi. 
Žalostno vest je domov prine-
sel očetov soborec, skupaj z 
nekaj osebnimi predmeti. Bil 
je to hud udarec za vso druži-
no. S sestro sta bila stara šest 
in pet let, družina je ostala 
brez gospodarja, brez dohod-
kov. Takoj po osvoboditvi so šli 
iskat očetov grob in leta 1947 so 
posmrtne ostanke prekopali in 
jih pokopali na domačem po-
kopališču v Trnovem. Po vojni 
so težko živeli. Mati se je zapo-
slila najprej v mlekarni, nato 
je postala trafikantka, Vojko in 
sestra Sonja pa sta se kot vojni 
siroti šolala v Ljubljani. 
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O TIGR-u na Bistriškem

Vojko Čeligoj je živa legenda bi-
striške zgodovine, zapisovalec 
in pripovedovalec dogodkov  
bližnje in daljne preteklosti 
kraja. Veliko ve o tigrovskem 
gibanju na Ilirskobistriškem – 
tako o organizaciji TIGR v času 
pred drugo svetovno vojno kot 
o današnjem Društvu za nego-
vanje njihovega spomina TIGR 
Primorske, katerega član je že 
vse od ustanovitve. Nekaj  časa 
je bil tudi predsednik Območne 
enote. Osvetlil je zgodovinske 
razmere takoj po prvi svetovni 
vojni, ko je Avstro-Ogrska raz-
padla in so si države razdelile 
ozemlja. Primorcev ni nihče 
ničesar vprašal in leta 1920 
so enostavno padli pod okrilje 
(bolje nasilje) italijanske kra-
ljevine z vse bolj zastrašujočo 
fašistično oblastjo diktatorja 
Benita Mussolinija, Dučeja. Ta 
je odpravil vse politične stran-
ke, razen fašistične. Zasedeno 
ozemlje Primorske si je je želel 
popolnoma podrediti in na-
rediti italijansko, dovolil rabo 
samo italijanskega jezika; vse, 
ki so se temu upirali, je poslal 
v oddaljene južne dežele, pri 
nas pa naseljeval italijanske 
uradnike, učitelje, železničarje 
… Dal je poitalijančiti vsa slo-
venska imena. Čeligojevi so na 
primer postali Celigoi, Ilirsko 
Bistrico pa so preimenovali v 
Villa del Nevoso. Ob Vojkovem  
rojstvu je oče želel, da dobi ime 
po njegovem prijatelju, a Itali-
jani imena Vojko niso hoteli 
vpisati, ker to ni noben svetnik 
niti italijansko ime. Matičar je 
zapisal: Guerino Celigoi. 

Ilirska Bistrica je bila po-
membno središče tajne or-
ganizacije TIGR. Veliko je bilo 
njenih članov oz. pripadnikov, 
med njimi pa tudi veliko žrtev. 
Vodja TIGR-a na njenem po-

dročju je bil Viktor Bobek, v njegovi skupini so bili še Anton Dol-
gan, Josip Ujčič, Leopold Šircelj, Josip Grahor, Marija Valenčič 
in Frančiška Urbančič. Prav Bobek je pritegnil k delovanju tudi 
Alojza Zidarja  s Topolca. Zbirali so orožje, literaturo in to pre-
našali po brkinskih, pivških, bistriških in hrvaških vaseh, vse 
od Javornika do snežniških gozdov. Tigrovec Viktor Bobek je bil 
ustreljen na Opčinah 15. decembra 1941, njegova svakinja Mari-
ja Urbančič iz Trnovega pa je bila sploh edina ženska, ki je bila 
obsojena na 2. tržaškem procesu. Večina tigrovcev se je kasneje 
priključila partizanom in veliko jih je v njihovih vrstah izgubilo 
življenje. Tigrovec je bil tudi Vojkov oče Leopold Čeligoj, Polde 
Mežnarjev s Topolca. Ko je Vojko kasneje mamo spraševal o tem, 
mu ni znala ničesar povedati. Dejala mu je le, da ji je oče večkrat 
rekel: »Bolje je, da ničesar ne veš!«

Po vojni se o tigrovcih ni veliko govorilo. Nekateri so menili, da je 
treba še počakati, drugi so o njih govorili, sprva morda tiše. Prvi 
članek o TIGR-u je napisal Silvo Fatur v sedemdesetih letih, nato 
pa tudi Vojko Čeligoj in objavil v časopisu TV 15. Res pa je Bobkova 
žena morala zatajiti, da je bil ustreljeni Viktor Bobek član TIGR-a, 
sicer ne bi dobila pokojnine. Kasneje, že po osamosvojitvi, pa so 
na njegovi rojstni hiši v Trnovem vzidali spominsko ploščo.

Danes na Hribu svobode stoji spomenik, ki je najlepši spomenik 
tigrovcem na Primorskem. Spomenik je delo znanega sloven-
skega kiparja Janeza Lenassija. Postavljen je bil leta 2001 ob 60. 
obletnici 2. tržaškega procesa, točno na dan usmrtitve Viktorja 
Bobka na openskem strelišču 15. decembra 1941. Odkrila sta ga 
Bobkov sin Vojko Bobek in eden od takrat še živečih tigrovcev 
Alojz Zidar. Ob odkritju je bila velika slovesnost, na kateri je bil 
prisoten tudi Borut Pahor, takrat predsednik državnega zbora, 
med drugimi sodelujočimi pa je nastopil tudi igralec in režiser 
Andrej Jelačin in prebral svojo znano pesem o tigrovcih.

Vojko Čeligoj ob praznovanju osemdesetletnice

49

P r i m o r s k i  R o d o l j u b



Vsestransko delovanje

Vojka Čeligoja v življenju za-
nima marsikaj in o vsem tudi 
piše. Da bo vse to ostalo tudi 
zanamcem, objavlja v raznih 
lokalnih časopisih in revijah, 
v knjigah, dejaven je na vseh 
področjih bistriškega kultur-
nega in družbenega življenja. 

Že kot učitelj se je razdajal svo-
jim učencem in jih navduševal 
za fotografijo, planinstvo, zgo-
dovino, numizmatiko, po upo-
kojitvi pa je imel za vse to še 
več (ali pa manj!) časa. Vsem 
Bistričanom je dobro znan 
kot ljubiteljski zgodovinar in 
zbiralec starih listin, slik, ča-
sopisov  in zapisov dogodkov, 
o čemer je na spletnem por-
talu Kamra objavil množico 

člankov. Hrani  bogato zbirko 
razglednic svojega kraja, je 
numizmatik in filatelist in je 
bil dolgo let predsednik Pri-
morskega numizmatičnega 
društva, ustanovljenega leta 
1973. Od 1958. leta je član Pla-
ninskega društva Snežnik in 
med letoma 1984 in 1993 je bil 
tudi njegov predsednik. Kot 
planinec je prehodil vse slo-
venske gore, najraje pa je obi-
skoval primorski očak Snežnik, 
o njem je tudi pisal v monogra-
fiji, posvečeni tej gori. 

Bil je pobudnik in vodja odbo-
ra za ureditev spominske sobe 
pesniku Dragotinu Ketteju na 
Premu, ob 130-letnici pesni-
kovega rojstva pa je Društvo 
Kettejeva pot s pohodno li-
terarno potjo povezalo Trno-
vo pri Ilirski Bistrici in Prem, 
dvoje pomembnih krajev v 
življenju največjega bistriške-
ga rojaka. Ob tej priložnosti 
je  Primorsko numizmatično 
društvo izdalo  tudi spominsko 
razglednico s podobo pesnika, 
priložnostno znamko, pisem-
sko ovojnico, dopisnico in žig 
prvega dne.

Slovenci so se že pod Avstro-
-Ogrsko zavedali, kako po-
memben je lasten narod in 
jezik, še bolj pa je to prišlo do 
izraza v času velike ogrože-
nosti ob italijanski zasedbi. 
V Ilirski Bistrici je še za časa 
Avstro-Ogrske delovalo dru-
štvo Ilirski Sokol, ustanovljeno 
kot tretje sokolsko društvo na 
Slovenskem, imelo je svoj pra-
por, čitalnico, sokolski dom. Po 
prvi svetovni vojni so fašisti 
prepovedali njegovo delovanje, 
vendar je zavednim Slovencem 
uspelo prapor pretihotapiti 
preko meje v Kraljevino Ju-
goslavijo in ga tako rešiti. Po 
dolgih letih iskanja, raziskova-
nja in  zbiranja gradiva je prav 

Vojku Čeligoju uspelo prapor 
odkriti in ga dobiti nazaj v bi-
striško last. To je edini ohra-
njen sokolski prapor na Pri-
morskem, star 110 let. 

Njegova zasluga je še, da je bil 
v snežniških gozdovih, kjer je 
leta 1948 strmoglavilo vojaško 
letalo, postavljen veličasten 
spomenik pilotu Josipu Križa-
ju, legendi primorskih letal-
cev, pilotu partizanskega leta-
la z znamenito številko 13.

Vojka Čeligoja poznajo vsi Bi-
stričani pa tudi širša javnost, 
saj je po upokojitvi postal celo 
politik in bil izvoljen v sloven-
ski parlament. Veliko je pisal in 
objavljal v raznih časopisih in 
revijah, kot urednik sodeloval 
tudi pri izdaji dveh monografij 
– o Ilirski Bistrici in o Snežniku. 
Za svoje predano delo je prejel 
tudi več priznanj – priznanja 
Planinske zveze Slovenije, slo-
venske Filatelistične zveze, dve 
medalji za vojaške zasluge, je 
prejemnik Kettejeve nagrade, 
večkrat je bil nominiran tudi za 
častnega občana. Posebej pa je 
vesel tudi zadnjega priznanja, 
spominske plakete Društva 
TIGR Primorske. 

Vojku pozna leta tečejo v do-
mači Ilirski Bistrici, kjer živi 
tako rekoč skoraj vse svoje 
plodno življenje, skupaj z ži-
vljenjsko sopotnico Sonjo, prav 
tako učiteljico. Razveselita se 
obiska hčerke Metke in sina 
Janka, še posebno pa vnukinj 
Brine in Stelle. Poleti je pra-
znoval visok jubilej, 80 let, in 
praznovanje, ki smo mu ga na 
bližnjem Hribu svobode prip-
ravili Bistričani, prijatelji in 
člani najrazličnejših društev, v 
katerih je deloval ali z njimi so-
deloval, je bilo nepozabno. Vsi 
smo mu zaželeli še veliko lepih 
in zadovoljnih let!

obisk tigrovske “trojke”: bratranec 
Marjan Gril, Bruna Olenik, oba iz 
OE Postojna in Vesna Tomc Lamut 
iz OE Slovenska Istra ter Vojko 
Čeligoj
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SLAVKO ZELEN IN 
TUGOMIR SUŠNIK – 
POZABLJENI ŽRTVI 
BOJA ZA SVOBODO

Dvaindvajsetega novembra 
1944 so nacisti na strelišču na 
Opčinah ustrelili šest borcev 
za svobodo. Njihova trupla so 
nato sežgali v edini kremato-
rijski peči v Italiji, v tržaški Ri-
žarni. Dva izmed njih, Sloven-
ca, 19-letni Tugomir Sušnik in 
35-letni Milovan (za prijatelje 
Slavko) Zelen, sta bila člana 
Državne obveščevalne službe 
(DOS) v sklopu Jugoslovanske 
vojske v domovini oziroma 
slovenska četnika. V Trstu sta 
bila zadolžena za pomoč obve-
ščevalni skupini, ki je v korist 
zahodnih zaveznikov delala 
pod vodstvom Jožeta Golca.

Njunemu spominu so se ob 
70-letnici usmrtitve prvič 
poklonili nekateri svojci, ki so 
prišli iz Ljubljane in obiska-
li kraje njunega trpljenja na 
Tržaškem. Svojci so postali 
pred spomenikom na Opčinah, 
postavljenem v spomin na 71 
talcev, ki so jih sedem mesecev 
pred Zelenom in Sušnikom fa-
šisti ustrelili na tistem mestu, 
njihova trupla pa so bila prva, 
ki so jih kdaj sežgali v Rižarni.

Sušnikova nečaka prof. Tugo 
Šušnik (v tej veji družine se je 
uveljavila ta oblika koroškega 
priimka), ki nosi ime po stricu 
in je profesor na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani ter priznan sli-

kar in letošnji Jakopičev nagrajenec in njegov brat Dejan, pod-
jetnik, sta se s soprogama poklonila spominu na strica najprej 
pred spomenikom na openskem Pikelcu. Tam so prebrali tudi 
hvaležno pismo sorodnice Slavka Zelena, ki se pietetnega sre-
čanja ni mogla udeležiti. Časnikar in raziskovalec Ivo Jevnikar 
je nato spregovoril o omenjenih žrtvah ter o obveščevalni mre-
ži, v kateri sta delovala.

Slavko Zelen je bil manj znani, najmlajši brat vojaškega vodite-
lja TIGR-a Danila Zelena, ki je padel na Mali gori kot prva žrtev 
v bitki proti italijanskemu okupatorju. Skupaj s Sušnikom je v 
času pred aretacijo deloval v obveščevalni službi jugoslovanske 
vojske, ki je bila zvesta kralju in vladi v Londonu. V Trstu sta bila 
del Vauhnikove mreže in sta zbirala informacije o dejavnosti 
nemških sil na tem območju. Postojanko sta imela v stanovanju 
v ulici Giustinelli v mestnem središču. Nemška policija ju je are-
tirala konec septembra ali v začetku oktobra 1944 med valom 
aretacij, ki so zajele Jožeta Golca in njegove sodelavce, a tudi 
njegove znance in slučajne osebe. Tako je aretirala družino, pri 
kateri je živel, patra Placida Corteseja v Padovi, slikarja Zorana 
Mušiča in predstavnike Slovenskega Rdečega križa v Benetkah, 
duhovnika Petra Šorlija v Trstu in vrsto drugih. Odpeljala jih je 
na sedež gestapa na Oberdankovem trgu ter v koronejske za-
pore. Nekatere zapornike so nacisti mučili in zasliševali, druge 
deportirali v taborišča, nekatere pa usmrtili.

Tugomir Sušnik in Slavko Zelen sta manj znani oz. zamolčani 
žrtvi, ki med drugim izpričujeta, da so bile sile, ki so se tudi v Tr-
stu bojevale za zmago nad nacisti in za osvoboditev slovenske-
ga naroda izpod okupatorja ter pri tem sodelovale z zavezniki, 
bolj živopisane od tistih, ki jih navadno ponuja zgodovinopisje, 
je povedal Ivo Jevnikar.

Skupina svojcev se je nato podala še v tržaško Rižarno. Po doslej 
razpoložljivih virih naj bi bila Sušnik in Zelen skupaj z drugimi 
štirimi zaporniki prepeljana 
na Opčine iz koronejskih za-
porov, vendar grafit v Rižarni 
v celici številka 5, kjer jasno 
beremo “Sušnik” in datum “22. 
XI. 44”, kaže, da je bil Tugomir 
Sušnik pred ustrelitvijo tudi v 
Rižarni. Sušnikova nečaka sta 
omenjeno celico obiskala in si 
od blizu ogledala grafit, zadnjo 
sled pred smrtjo, ki jo je pustil 
njun stric. Sprehodila sta se po 
tem kraju trpljenja, si ogledala 
razstave, prisluhnila pričeva-
njem, postala pred spomeni-
kom in številnimi spominski-
mi ploščami ter se zamislila 
nad stopnjo gorja, ki jo je tak-
rat zmogel človek.
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PREDSTAVLJAMO 
BRUNO OLENIK
Besedilo: Vesna Tomc Lamut

Bruna Simčič Olenik iz Postojne 
se je rodila domoljubnim star-
šem 7. januarja 1943 v vasi Škal-
nica blizu Lipe. Tigrovski duh je 
že zelo zgodaj vel v družini, saj 
je bil dedek Anton tigrovec v 
času pred drugo svetovno voj-
no in s to popotnico je Bruna 
živela na vseh poteh svojega 
življenja. Človekoljubje je bilo 
njeno vodilo, zato jo srečamo 
povsod tam, kjer potrebujejo 
dobro roko in zavedno srce. 

V vojnem času je bila še otrok, 
vendar je vojna močno zareza-
la v življenje družine. Oče je bil 
mobiliziran v italijansko vojsko 
in poslan na Sardinijo, kjer je 
komaj prebolel malarijo, kate-
re posledice je čutil vse življe-
nje. Mati pa je čudežno preži-

vela bombni napad na vlak pod 
Vremščico in ostala invalidna, 
kljub vsemu pa si je ustvarila 
družino s tremi otroki (poleg 
Brune še Emo in Cvetka) in se 
preselila na Postojnsko. 

Bruna je obiskovala prvi ra-
zred v Štivanu pri Matenji vasi, 
imela je odlične učitelje, med 
katerimi mora omeniti Ireno 
Gabrenja, ki je učence združe-
vala, organizirala proslave in 
režirala gledališke igre. Tako 
se je Bruna kasneje z vese-
ljem vključila v kulturno delo 
v Postojni in prepevala v nekaj 
zborih, za 40-letno delovanje 
je prejela zlato Gallusovo znač-
ko. Osemnajstletna je stopila 
med krvodajalce, podarila kri 
najmanj petdesetkrat in bila 
za to svoje humanitarno deja-
nje odlikovana z zlato plaketo 
Rdečega križa Slovenije.

Leta 1994 je bilo prav v Postoj-
ni ustanovljeno Društvo TIGR 

Primorske. Na pobudo Vere 
Bergoč se je vključila vanj 
in sodelovala v raznih odbo-
rih ter v upravnem odboru 
društva, več mandatov je bila 
tudi njegova podpredsednica. 
Dala je pobudo za postavitev 
dveh spomenikov tigrovcem 
in za ureditev groba tigrovca 
Ivana Vadnala v Slavini. S pi-
vško občino se je tudi dogo-
vorila za postavitev skupnega 
spomenika tigrovcem v tej 
deželi, ki je dejansko zibelka 
tigrovstva. Zaveda se pomena 
prenašanja vedenja o tej an-
tifašistični organizaciji med 
mlade, zato predava po osnov-
nih šolah in ob filmih, kot npr. 
Črni bratje, razlaga zgodo-
vinske dogodke iz obdobja 
med obema vojnama, saj je v 
šolskih učbenikih po osamo-
svojitvi Slovenije zelo malo o 
vrednotah TIGR-a in NOB.  Za 
vse to ji je Društvo TIGR Pri-
morske leta 2013 podelilo zla-
to spominsko plaketo. 

Srečanje

Trenutek sreče, ko srce mi v prsih 

zatrepeče, o, saj to si ti,

ljubezen iz mladih dni.

Spomini  in ti, saj razšle so se najine poti, 

pa vendar ostale so sledi,

kot rosa na cvetju, te jesenske dni.

Ko utrujeni so naši koraki

ko se krajšajo poti, spomin  oživi.

Lepota minljiva, duša sanjava.

V srcu pa pesem, oj pesem 

se z ljubeznijo poigrava.

Naša Bruna 
pa včasih 
najde svojo 
izpolnitev tudi 
v zapisovanju 
verzov:

15.9.201852
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Bruna Olenik pa je nadvse ak-
tivna tudi v Združenju zveze 
borcev, v enoti ZZB Postojna. 
Nikakor ne more dovoliti, da 
bi šel v pozabo ta najbolj juna-
ški del naše zgodovine, in boli 
jo spreobračanje pomena na-
rodnoosvobodilnega boja, ki 
je bil pravi boj za domovino. Za 
večletno dobro delo v krajevni 
organizaciji ZZB je leta 2008 
prejela srebrno plaketo iz rok 
takratnega predsednika Jane-
za Stanovnika. Leta 2014 pa ji 
je združenje podelilo še zlato 
plaketo za življenjsko delo, 
podelil ji ga je predsednik Tit 
Turnšek. Za svoje prizadevno 
delovanje na vseh področjih 
je leto kasneje dobila tudi pri-
znanje »23. april«, ki ga pode-
ljuje Občina Postojna. 

Ljubezen do človeka potrju-
je z mnogimi človekoljubnimi 
dejanji, tako obiskuje starejše 

oskrbovance v domovih za os-
tarele in še živeče partizane, 
ki jih je na Postojnskem živih 
še petnajst. Skrbi za urejanje 
spomenikov in pomnikov na 
postojnskem območju, sode-
luje pri organiziranju proslav 
in prireditev, sprejema nove 
člane in je zelo rada med borci 
in simpatizerji. Tako je doseg-
la, da je spominsko obeležje 
dobil dr. Franc Ambrožič, par-
tizanski zdravnik in tigrovec, 
pa tudi postavitev spominske 
plošče na Titovem trgu v sre-
dišču Postojne v spomin na 
osvoboditev maja 1945 je re-
zultat njenih prizadevanj. 

In čisto nazadnje: zavzela se 
je za ustanovitev postojnske 
podružnice Društva Dobrnič, 
ki ima sicer center v Ljubljani 
in ohranja spomin delovanja 
številnih žensk v narodno-
osvobodilnem boju, mnogih 

partizank, kurirk, zdravnic  in 
drugih, ki so se enakovredno z 
moškimi borile za boljše čase. 

Taka je Bruna, pomembna ji je 
pripadnost zemlji in domovini, 
hvaležna pa svoji družini za vse 
dolgoletno razumevanje, da je 
bila lahko to, kar je.  O sebi pa 
pravi: »Sem preprosta ženska, 
preprost človek, ki ima rad lju-
di in življenje, in zanje bom de-
lala, dokler bom lahko!« 

Moja draga mama 

Ko razmišljam o moji mami in 
sem ji hvaležna za vse, kar mi 
je dala za popotnico na moji 
življenjski poti, se zavedam, 
kaj sem z njo imela, kako je z 
ljubeznijo skrbela za nas in kaj 
vse je doživela. 

Bila je druga svetovna vojna. 
Evropa je ječala pod fašistič-
nim in nacističnim osvajanjem 
ljudi in ozemelj. Tudi naših. Po 
kapitulaciji fašistične Italije so 
naše kraje zasedli še hujši na-
cisti. Nemci so vozili orožje na 
bojišča svojim vojakom, ki so 
požigali vasi in mesta, pobijali 
ljudi, jih zapirali ali vozili v uni-

čevalna nemška taborišča, od 
koder so se le redki vrnili. Pot-
rebno se je bilo upreti, da nas 
sovražnik ne bi izbrisal z obličja 
Zemlje, da nam ne bi vzel naše-
ga ozemlja, našega jezika, da 
nam ne bi vzel življenja. In nas-
talo je partizansko osvobodilno 
in revolucionarno gibanje.

Moja mama se je rodila in ži-
vela v Škalnici blizu Jelšan, za-
vedni vasi blizu hrvaške Lipe. 
Možje, očetje in sinovi so bili v 
vojski, taboriščih, v zaporih, za 
družine, polja, živali, otroke in 
njihovo preživetje pa so skrbe-
le ženske. Ob začetku vojne je 
bila še mlada, a tudi že žena 
in mamica. Vojni čas je bil po-
sebej težak za otroke, posebej 

hudo je bilo, ker ni bilo hrane. 
Možje so bili v vojski, otroci pa 
so bili lačni. Zato se je skupina 
žensk iz vasi odločila, da odi-
dejo v oddaljeno Severno Ita-
lijo, v Furlanijo, po moko, kot 
velikokrat do takrat, kajti v nji-
hovi zavedni vasi so si ženske 
razdelile delo. Ene so šle v na-
bavo, druge so doma pekle in 
tretja skupina je po skrivnih 
poteh nosila kruh partizanom 
v gozd. Nikoli niso bile izdane, 
ker v vasi ni bilo izdajalcev.

V novembru leta 1944 so v 
Šapjanah vstopile na vlak, ki je 
prihajal iz Reke in bil namenjen 
v Trst in naprej v severno Itali-
jo. Edini vlak, ki je sploh peljal. 
A vlak je bil poln vojaških vozil 

Brunina 
mama 
Marija 
Simčič
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in municije, spredaj pa so prik-
ljučili vagon za civilne potnike, 
v njem so bile ženske iz Reke in 
zaledja, med njimi na drvečem 
vlaku tudi moja mama in njena 
sestra Katica. Partizani so izve-
deli, da bo vlak peljal orožje in 
strelivo in so progo pod Vrem-
ščico minirali, da bi z napadom 
na vlak povzročili eksplozijo in 
tako sovražnemu okupatorju 
preprečili nadaljnje napade. 
Toda niso vedeli, da so nem-
ški vojaki k tovornemu vlaku 
priključili tudi vagone s potniki 
civilisti. V bližini vasi Dolnje Le-
žeče je vlak naletel na minirano 
progo in zletel v zrak.  

Težko si je predstavljati trenu-
tek eksplozije, ko vlak zleti v 
zrak in trešči nazaj, ljudje pa 
padajo iz razbitin. Vsenaokrog 
so ležali kosi človeških trupel 
... Bilo je strašno, veliko je bilo 
mrtvih, samo iz mamine vasi 
Škalnica je umrlo 11 žensk in 
vse so imele doma velike dru-
žine. Mojo mamo je vrglo skozi 
okno, njeno sestro malo naprej 
od nje ... Mama je v obupnem 
stanju klicala sestro, če je še 
živa, bilo je samo jokanje in 
stokanje, groza. Obe sta bili 
polomljeni, mama je imela 
zdrobljen tudi kolk in medeni-
co, obe roki, hude poškodbe na 
glavi. Enako sestra Katica. Še 
dve vaščanki sta preživeli, žal 
pa sta obe ostali brez nog. 

Ko je ta strašna nesreča od-
jeknila v vasi, se je oče Anton, 
moj ded, odpravil na pot. Šel je 
poiskat svoji dve hčerki v upa-
nju, da ju bo našel. Z vlakom se 
je odpeljal z železniške postaje 
Šapjane do Pivke. Od tu pa je šel 
peš proti Dolnjim Ležečam. Ko je 
videl razdejanje na mestu nes-
reče, mu je upanje, da sta hčerki 
še živi, uplahnilo. Kljub temu  je 
nadaljeval pot proti Ljubljani, 
ker je izvedel, da so preživele od-

peljali najprej v Postojno in nato 
naprej v ljubljansko bolnišnico.

Mami je spomin na njenega 
očeta vedno privabil solze v 
oči. Pripovedovala mi je o tre-
nutku, ko ga je zagledala. Stal 
je sredi bolniške sobe v zim-
skem površniku, pokrit z ve-
likim kmečkim klobukom in 
z očmi iskal svoji hčerki, ves 
nebogljen in v strahu, da ju 
ne bo našel, da ju tudi tukaj 
ni. Pa sta bili. Ni ju prepoznal, 
kajti bili sta vsi obvezani in v 
mavcu, šele ko je zaslišal glas 
svojih hčera, se jima je pribli-
žal, in srečen, da ju je končno 
našel, objel, bridko zajokal in 
zašepetal: »Samo da sta živi«. 
»Bal sem se, da sta tudi vajini 
trupli razsejani po kamenju in 
po smrekah ob progi,« je dejal.

Mama in njena sestra Katica 
sta preživeli, a sta bili težko ra-
njeni in sta ostali za vse življe-
nje invalidni. Šele po dveh me-
secih, v začetku januarja 1945, 
sta se vrnili v rojstno vas. Z na-
vadnim kmečkim vozom je šel 
sovaščan po svojo mamo in je 
vse štiri preživele skupaj pripe-
ljal domov. Bile so še v mavcu 
in povojih, pokrite s »konjskimi 
odejami«, saj je bilo sredi zime. 

Doma sem jo enoletna punč-
ka čakala v varstvu pri moji 
stari mami in staremu očetu. 
Moji mami so v bolnici rekli, 
naj čuva hčerko Bruno, edinko, 
ker zaradi poškodb ne bo več 
mogla imeti otrok. A uspeš-
no zdravljenje in mladost sta 
ji prinesla radost, da je povila 
še sina in hčerko. Tako sem po 
vojni, ko se je moj oče vrnil iz 
partizanskih gozdov domov, 
dobila še brata Cvetka (1946) in 
sestro Emo (1949). 

Po končani vojni in seveda ve-
selju nad osvoboditvijo je sledi-

la doba pomanjkanja in obnova 
domovine. Oče je bil po poklicu 
zidar in je delal od jutra do ve-
čera pri obnavljanju poškodo-
vanih ustanov in šol. Mama 
zaradi invalidnosti ni mogla v 
službo, zato je po svojih močeh 
pridelovala zelenjavo na vrtu 
pri hiši in skrbela za nas. A od-
raščali smo v svobodni domo-
vini in se vsi trije izšolali. Jaz 
sem se izučila krojaškega pok-
lica, brat je bil ključavničar, se-
stra pa vzgojiteljica.

Moja mama je kasneje dožive-
la tudi izgubo 18-letnega sina, 
ki se je ponesrečil pri delu v 
postojnskem podjetju LIV. Mož 
Rudi, moj oče, je umrl pred 21 
leti. Pred 16 leti je sestro Emo 
»zgrizel« rak. Tako je mama 
šla skozi življenje po trnovi 
poti. Z velikim spoštovanjem 
sem ji nudila oporo in pomoč v 
jeseni življenja. 

Ob trenutkih, ko sva se  pogo-
varjali o življenju, ki ga je pre-
hodila, je rekla: »Ne vem, zakaj 
še živim, ko mojih dragih ni 
več«. Ko pa je pestovala prav-
nučka Kristjana, si je želela, 
da bi živela še nekaj let, da ga 
vidi, kako napreduje in raste. V 
domači hiši je v okrilju družine 
dočakala 92 let.

Tako teče življenje dalje. Dokler 
imaš starše, si še vedno otrok, 
a mnogi so ostali brez mamine 
ljubezni že v otroštvu, tudi moj 
oče. Z izgubo mame je izgubil 
tudi toplino doma Bilo je se-
dem otrok, vsi so morali s tre-
buhom za kruhom, pasti kra-
ve, delati pri kmetih od jutra 
do večera. Spali so na senikih, 
brez rjuh, brez nežne mamine 
roke, ki bi jih pobožala po laseh 
… Zato sta moja starša živela v 
ljubezni in slogi, obema je bila 
družina sreča in zadovoljstvo.
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Huda zima je, sneg sega do 
sredine kuhinjskega okna, 
mama premika lonce na šte-
dilniku, sedim za mizo in pred 
menoj je čitanka: Prvi koraki. 
Drobna knjižica modro sivih 
platnic, počasi obračam liste 
in berem. Počasi drsim s pr-
tom od črke do črke, gledam 
ilustracije, tiste ob črki J ne 
maram. Razbita skodelica 
na tleh, pručka, na njej jezen 
moški, z levico drži na levem 
kolenu jokajočega dečka, z 
desnico vihti šibo. Pod risbo 
tekst, ki ga moram prebrati. 
Joj, … , še danes čutim cmok 
v grlu, oči so polne solz, ki jih 
požiram, smrkam, skrivaj si 
brišem nos v rokav.

Mama potegne lonec na rob 
štedilnika, iz predala potegne 
kuhalnico, zabeli vsebino z oc-
virki in pomeša:

»Ne slišim te, še enkrat!« sto-
pi v shrambo po golido, oble-
če očetov star suknjič, zaveže 
ruto in se odpravi v hlev, na 
vratih se obrne: »Do južne še 
enkrat ponovi, do konca!«

Zvok maminih stopinj uti-
ša sneg, z rokavom si hitim 
brisati svečko, ki mi visi iz 
nosu, in hitim obračati liste 
do črke Ž.

Te risbe imam najraje, mogoč-
no hrastovo drevo, pod njim 
leži očanec in drema, pod njo 
zgodba o pohlepnem kmetu, 
kako ob pogledu na veje pol-
ne želodov sanja, koliko krme 
bi imel za svoje pujske, če bi 
plodovi zrasli do velikosti buč 
na bližnji njivi. Toplo jesensko 
sonce zaziba možaka v trden 
spanec. Veje zaziba veter, zre-
li plodovi se odlepijo od svojih 
kapic in padajo po tleh. Droben 
plod z vso silo prileti v čelo za-
spanca, bolečina zbudi lenu-
ha. Ta hitro skoči pokonci, se 
prime za čelo in si oddahne. 
Samo droben želod je bil, pa 
tako boli, kaj bi bilo, če bi bil 
kot buča.

Kakšno drevo je hrast, mi je 
povedal očka, želod mi je neke-
ga večera s svinčnikom narisal 
na bel rob Kmečkega glasa, 
poleg njega pa še hrastov list. 
»Pri nas ne raste,« je še do-
dal, »ko bova šla v Vipavo, ti ga 
bom pokazal.«

Ilustracija na zadnji strani mi 
je bila bolj domača, v hlevu 
smo imeli vedno kravo, ob njej 
telička, kdaj tudi bikca. Brez 
repa niso bili pri nobeni hiši, 
na večjih kmetijah tudi konja, 
bolj redki par, samo starejši 
sosed je imel dva vola, ki sem 

»SPOMINI ŽIVE« IN ZAPIS DRAGICE ČUK 
NOVAK O DOGODKIH OB PREBIRANJU 
KNJIGE »PRVI KORAKI« - ABECEDNIKA, 
KI GA JE IZDALA GORIŠKA MOHORJEVA 
DRUŽBA LETA 1925
Besedilo: Dragica Čuk Novak

se ju malo bala. Bila sta veli-
ka, zelo podobna pasoči živali 
na risbi. Tudi žabe sem pozna-
la, od pomladi do jeseni so se 
oglašale iz lokve na koncu na-
šega travnika. Starejši fantje 
so jih lovili, meni je bilo to po-
četje prepovedano. Kdaj mi je 
uspelo pobegniti in se pritiho-
tapiti do redkih nepokošenih 
bilk in kakšno rego splašiti, da 
je z dolgim skokom pobegnila 
pred menoj v vodo.

Vol na risbi se je mirno pasel, 
le ena od zelenih lepotic je bila 
precej večja od vrstnic, ki so jo 
čudno gledale. Šopirila se je in 
napihovala, velika bom, velika 
kot ta vol. Napihovala se je, bila 
je vedno večja in večja, koža se 
je tanjšala, dokler ni bila tako 
tanka, da je žaba počila.

Ob poku so druge žabice 
poskakale v mlako, vol pa se je 
mirno pasel naprej.

Pred vrati sem zaslišala mami-
ne korake, v roki je držala pol-
no golido mleka, ga v shrambi 
precedila v lonec, odprla okno 
in pokrito posodo dala na sneg.

»Si prebrala še enkrat?« me je 
vprašala.

»Sem mama.«

»Bodi hvaležna, ker razumeš 
to, kar se učiš. V jeseni greš v 
slovensko šolo. Pospravi, da se 
knjiga ne umaže, pa pokliči jih 
na južno.« Lonec je pomaknila 
na roba štedilnika, iz predala 
vzela žlice in nož ter stopila v 
shrambo po hlebec kruha. 

Knjižico zaprem, stopim v sobo, 
dvignem pokrov skrinje, k hiši 
jo je pripeljala mama, bila je del 
njene dote s še nekaj kosi pohi-
štva, jo položim v predal in na 
hitro radovedno pobrskam po 
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skrivnostih v njej.

»Jest, prec!« se sliši mamin 
klic iz kuhinje, »južna.«

Hitro spustim pokrov, skrinja 
se zapre z glasnim pokom.

V jeseni sem šla v šolo, čitanka, 
iz katere sem se učila v šoli, je 
bila večja, črke in risbe v njej v 
čudovitih barvah, naučila sem 
se pisati velike in male črke, 
številke do deset smo prepi-
sovali s šolske table, najprej 
s svinčnikom, po zimskih po-
čitnicah pa s peresnikom, ki 
smo ga namakali v črnilnike v 
klopeh. Na situ mojega spomi-
na so za vedno ostale črke, ris-
be in zgodbe iz drobne modro 
sive knjižice, z njo sem nare-
dila prve korake v skrivnostni 
svet natisnjenih besed, ki ga še 
vedno znova odkrivam.

Na svojo prvo čitanko sem po-
zabila, mamina skrinja se je še 
nekajkrat selila, najprej na ho-
dnik v prvo nadstropje, kasne-
je na podstrešje.

Poleti leta 2003 me je mama 
poklicala in prosila, če bi jo 
odpeljala na Vojsko, v nje-
no rojstno vas. Običajno jo je 
k sorodnikom ob družinskih 
praznikih peljal brat, če nje-
ga ni bilo doma, na srečanje 
sorodnikov ni odšla. Tokrat 
dogodka, na katerega je bila 
povabljena, ni hotela zamudi-
ti; odkritje spominske plošče 
njenemu bratu na pobudo dr. 
Cesarja. Na brata Črtomirja 
Šinkovca, pesnika, pisatelja in 
novinarja je bila zelo ponosna.

Teta in mama sta v kuhi-
nji pozdravljali sorodnike in 
znance, sama sem raje trgala 
grenko sladke plodove divje 
češnje na dvorišču. Na dvori-
šče je prišla gruča pohodnikov 

in se posedla po klopeh. Iz gru-
če obiskovalcev je stopi k meni 
starejši gospod.

»Je danes tu mogoče kdo, ki je 
tu živel med vojno,« za hip se 
je ozrl v veje drevesa za menoj: 
»veste, med vojno sem bil tu 
kot mlad partizan. Mati, ta je 
bila tako dobra do nas.«

Skozi debele leče se upajoče za-
zre vame. »Oprostite, nisem se 
predstavil, sem Vlado Pohar.«

»Moja mama in teta sta še 
živi, v kuhinji sta, kar z me-
noj pojdite.«

Na vratih kuhinje sem se za 
hip ustavila, nato počasi pre-
rinila med obiskovalci do mize.

»Mama, ta gospod sprašuje 
po vas!«

Pogleda obiskovalca za menoj, 
se obrne k sestri, ko vidi, da ta 
gleda skozi okno, jo pocuka za 
rokav:

»Dorica, glej, Damjan je, se ga 
spomniš. Od vojske ga nisva 
videli, malo pred zadnjo ofen-
zivo.«

Na hitro izračunam, skoraj 
šestdeset let, tisi mesec več 
ali manj pri več kot pol stoletja 
nič ne pomeni.

Z datumi in letnicami imam od 
vedno težave, tudi pred ekra-
nom ne presedim veliko, dok-
ler sem še delala, nisem bila 
nikdar na tekočem o junakih 
nadaljevank, le tu in tam po-
zorneje pogledam kakšno do-
kumentarno oddajo. Za film o 
Skalarjih, Klementu Jugu, nje-
govem tragičnem koncu v ste-
nah, sem si vzela čas. Ko sem 
na televizorju zagledala gos-
poda Vlada Poharja, sem zelo 

pozorno prisluhnila njegovi 
pripovedi o družini Jug, o Kle-
mentu, še bolj pa o njegovemu 
bratu Tončku, njegovemu tas-
tu, solkanskemu trgovcu, čla-
nu ali podporniku TIGR-a in o 
Prvih korakih, abecedniku, ki 
ga je izdala Goriška Mohorjeva 
družba leta 1925 in o tem, kako 
so Prvi koraki ob Miklavžu pri-
hajali v vsako slovensko hišo 
na Primorskem. Ob pripovedi 
gospoda Poharja sem se v spo-
minih zopet znašla v domači 
kuhinji in zaslišala odločen 
mamin glas:

»Še enkrat, ponovi še enkrat. 
Ne veš, kako si lahko srečna, 
da greš v jeseni v slovensko 
šolo.«

Takrat, od konca vojne je bilo 
le nekaj let, sredi vasi so bile še 
vedno ruševine, novice so pri-
hajale počasi, časopisi so bili 
redki, radijskih sprejemnikov 
še nismo poznali, za praznike 
je poštar prinesel materi tan-
ko pismo iz dežele tam spo-
daj, spomini na nasilje so bili 
še zelo sveži. O šoli pod Italijo, 
tako so imeli takrat ljudje na-
vado reči tistim časom, sem 
slišala le drobce. Za Gentile-
jevo šolsko reformo, s kate-
ro je Italija praktično ukinila 
slovensko šolstvo na Primor-
skem, sem slišala po drobcih, v 
kratkih zgodbah. Največkrat o 
tem, kako se je ata jezil, ko sta 
se teta Dorica in mama učili 
italijanskih lekcij na pamet.

»Četere, četere, samo četere, 
četere, otroci pa nič ne znajo.«

Drugič, tako mimogrede, če 
je prišla od strica kakšna 
razglednica, o hišnih prei-
skavah, o Modri ptici in Bev-
kovem Čedermacu, skritemu 
nekje pod deskami poda v eni 
izmed sob Smodinove doma-
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LETO 2018 JE MAISTROVO LETO

Ob izteku prve svetovne vojne je general Rudolf Maister, sloven-
ski general, borec za severno mejo in pesnik,  zapisoval dogod-
ke, ki danes, točno po 100 letih, predstavljajo zanimivo pričeva-
nje o koncu Avstro-Ogrskega cesarstva in njegove vojske ter o 
potezah slovenskega vojaškega poveljstva v boju za ohranitev 
slovenskega ozemlja na Štajerskem. Tridesetega oktobra 1918 
je namreč mariborski nemški občinski svet razglasil Maribor 
z okolico za del Nemške Avstrije. Prvega novembra 1918 je ma-
jor Rudolf Maister v vojašnici 26. strelskega polka v Melju pred 
mestnim poveljnikom podpolkovnikom  Antonom Holikom  in 
zbranimi častniki odločno izjavil: »Ne priznavam teh točk. Ma-
ribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in 
prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom 
in vso Spodnjo Štajersko.«

Mariborski dogodki 1. nov. 1918

(iz rokopisa generala Maistra 
»Naš Maribor«)

Mariborski Narodni svet je 
imel zadnje dni oktobra 1918 
neprestano sestanke z zastop-
niki mariborskih Nemcev, da 
bi izsilili iz nas čim več konce-
sij glede na prehrano, kar se 
jim je deloma že posrečilo, in 
to brez za nas pomembnejših 
nasprotnih obveznosti.

Meni se je zdela ta naša uslu-
žljivost povsem neumestna 
in sem tekom seje Narodnega 
sveta v Cirilovi tiskarni dne 
29. oktobra ponovno poudar-

čije, o TIGR-u šele nekje pro-
ti koncu osemletke ob noveli 
Cirila Kosmača Gosenica.

Kje je danes mamina skrinja, 
lahko samo ugibam. Jeseni bo 
že štiri leta od takrat, ko smo 
se od nje za vedno poslovili. 
Velikokrat se sprašujem, če so 
še v njej tisti Prvi koraki, ki jih 
je prinesla skupaj z skrinjo in 
nekaj kosi pohištva za doto k 
hiši.

Pod prsti čutim hrapavost pa-
pirja, vidim risbe Milka Bam-
biča in berem zgodbe Ferda pl. 
Kleinmayrja, tako živ je spo-
min na tisto zimsko dopoldne 
doma. Mogoče jih bom še kdaj 
vzela v roke, da ne bo to samo 
spomin.

jal, da si moramo najprej za-
gotoviti Maribor in potem šele 
lahko dajemo Nemcem kon-
cesije. Dosegel sem sicer, da je 
predsednik Narodnega sveta 
dr. Verstovšek dne 30. oktobra 
zahteval od nemških zastop-
nikov, naj se uredi za Mari-
bor narodnostno vprašanje, 
a Nemci so to zahtevo kratko 
odbili, češ, da se bo o tem raz-
pravljalo po rešitvi za tedaj va-
žnejših in nujnejših gospodar-
skih in varnostnih zadev.

Vse to me je pripravilo, da sem 
sklenil glede na iztrganje Mari-
bora iz nemške oblasti ravnati 
sam po lastni glavi. Zato sem 
si zagotovil za pričakovano od-
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ločitev še enkrat vse znane mi 
slovenske častnike in sem imel 
z njimi zadnji sestanek dne 31. 
oktobra ponoči v Narodnem 
dom. 1.  novembra ob šestih 
zjutraj nas je pozval vojaški 
štacijski poveljnik polk. Holik, 
višje častnike marib. polkov in 
drugih vojaških ustanov, za de-
seto uro v svojo pisarno. Nekaj 
pred osmo uro pa je prišel Oskar 
Kratky, eden mojih stotnikov, 
javit mi, da se vrši napovedano 
zborovanje radi nujnosti takoj 
in sicer v polkovni pisarni 26. 
strelskega polka v meljski vo-
jašnici (sedaj vojašnica kralja 
Aleksandra). Kratky je še pripo-
mnil, da so vsi pozvani častniki 
že zbrani in da je hotel polkov-
nik Holik posvetovanje že zače-
ti, da pa je navzoči stotnik Edo 
Vaupotič to preprečil in zah-
teval, da obvestijo in počakajo 
tudi mene. Podoba kaže, da me 
polkovnik sploh ne bi klical na 
to časovno in krajevno prelo-
ženo sejo, če ne bi bil tega izsilil 
stotnik Vaupotič.

V omenjeni pisarni so se naha-
jali ob mojem prihodu: polkov-
nik Holik, vojaški štacijski po-
veljnik; polkovnik Kobilanski, 
poveljnik strelskega polka št. 
26; polkovnik Zhuber, poveljnik 
topniškega polka št. 106; pol-
kovnik Bergmann, poveljnik 
rezervne bolnišnice Dunaj št. 
1; podpolkovnik Götz, povelj-
nik dragonskega polka št. 5; 
podpolkovnik Pavlis, poveljnik 
pešpolka št. 47; podpolkovnik 
Huber strelskega polka št. 26; 
Podpolkovnik Hackl strelskega 
polka št. 26; stotnik Vaupotič 
strelskega polka št. 26, in še 
nekaj častnikov, katerih imen 
se več ne spominjam.

Na posvet je prišel tudi briga-
dir Schinnerer (bivši poveljnik 
26. strelskega polka), ki je bil 
tedaj v Mariboru na dopustu.

Takoj po mojem vstopu nam 
je sporočil polkovnik Holik, da 
prihajajo čimdalje grše vesti: 
fronta se je vsa razsula, vo-
jaštvo se vali v divjem neredu 
domov in že ropa skladišča ob 
železnici; zlasti Mariboru se 
obetajo trdi časi, ker bo drl velik 
del frontnih stotisočev skozenj.

Zato nas je klical, da bi pripra-
vili primerne ukrepe proti ver-
jetnemu vojaškemu nasilju. Iz-
javil pa je, da se te seje sicer še 
udeleži, potem pa zbog bolezni 
takoj preda službene posle.

Polkovnik Holik je že doma se-
stavil nekaj točk, ki naj bi bile 
podlaga za zgradbo skupnega 
načrta, po katerem bi se mogel 
vzdržati red v Mariboru in oko-
lici. Začel je torej s temi svojimi 
točkami, pa že prvi stavki so 
pričali, da jih je napisal v trdni 
veri in volji, da pripade Mari-
bor – Nemški Avstriji.

Uvidel sem, da moram za vsa-
ko ceno preprečiti to nakano 
nemških častnikov. Prepoznal 
sem, da je zdaj usoda Maribora 
v mojih rokah.

To spoznanje me je tako 
razvnelo, da je kar bušnilo iz 
mene: »Ich erkenne diese Pun-
kte nicht an! Marburg erkläre 
ich für jugoslavischen Besitz 
und übernehme im Namen 
meiner Regierung das Militär-
kommando über die Stadt und 
die ganze Südsteiermark.« (Ne 
priznavam teh točk! Maribor 
proglašam za jugoslovansko 
posest in prevzemam v imenu 
svoje vlade vojaško poveljstvo 
nad mestom in vsem Spod-
njim Štajerskim.) – To sem 
izjavil na lastno pest in na 
lastno odgovornost.

Udarec je zadel tako nepriča-
kovano in tako globoko vse 

navzoče, da jim je v resnici zas-
tala sapa. Z izbeganih obrazov 
častnikov sem razbral, da jih 
je popolnoma strl moj odločni 
in samozavestni nastop. Zato 
sem – še preden je mogel kdo 
izpregovoriti – drugič vsekal: 
Wer sich im Bereiche   meines 
Kommandos meinem Befehlen 
widerseizt,- kommt vor mein 
Kriegsgericht« - (Kdor bi se v 
področju moje oblasti upiral 
mojim poveljem, pride pred 
moje vojno sodišče.)

S to grožnjo sem popolnoma 
zmagal.

Polkovnik Holik je precej pou-
daril, da se je tako že odrekel 
svoji nadaljni službi. Brigadir 
Schinnerer je izjavil, da se kot 
ranjenec ne bo vtikal v nove raz-
mere in je ob enem prosil oseb-
nega varstva. Naslednji po činu 
najstarejši polkovnik, Kobilan-
ski, pa je obljubil: »Ich für me-
ine Person füge mich den Ano-
rdnungendes Kommandanten 
Maister und siner Reigerung.« 
(Jaz zase se podredim ukrepom 
poveljnika Maistra in njegove 
vlade.) Od ostalih častnikov iz-
jav niti zahteval nisem.

Priklical sem na telefon dr. 
Verstovška in mu kratko orisal 
svoje izvršeno dejanje. Bil je iz-
nenaden in besede so mu kar 
kipele od veselja. Poslali smo 
voz podpolkovn. Götza ponj, da 
sem ga kot predsednika Naro-
dnega sveta predstavil nem-
škim častnikom.

Pred razhodom sva se s pol-
kovnikom Holikom dogovori-
la o predaji njegove pisarne, 
drugim častnikom pa sem dal 
povelje, da takoj razglasijo v 
svojem področju novi državni 
položaj in jih naročil za 11. uro 
na okrajno glavarstvo (sedanje 
veliko županstvo).
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Dr. Verstovška je potegnil pod-
polkovnik Götz s svojim vozom 
do Nar. doma, jaz pa sem odšel 
s stotnikom Vaupotičem na 
vojašniško dvorišče in dal tam 
trobiti alarm.

Zbranim vojakom sem nazna-
nil, da sem prevzel vrhovno 
vojaško poveljstvo, jim razložil 
nastali prevrat in jih pozval, 
da vstrajajo v službi Jugoslavi-
je, dokler jih bomo potrebovali.

Zavedni slovenski vojaki so 
se polni vročega navdušenja 
vriskaje zgnetli okrog mene 
in Vaupotiča. Polkovnik Ko-
bilanski mi je čestital k na-
stanku jugoslovanske države. 
Nekaj nemških častnikov je 
proti temu protestiralo, češ 
da je to veleizdaja, in začelo 
takoj po svoje pregovarjati 
vojake za Nemško Avstrijo. 
Na ta način se je vojaštvo v 
meljski vojašnici kar hitro 
razcepilo po narodnostih, in 
ko so Nemci uvideli, da so v 
manjšini proti nam, so zače-
li pospravljati svoje reči in se 
razhajati, to pa zlasti zato, 
ker je v tem času negotovos-
ti v skrbi za svojce vse drve-
lo domov. Na sramoto so se 
tekom dopoldneva izmuznili 
iz vojašnice z nemškimi vo-
jaki tudi cele redi slovenskih, 
dasi so ti v prvem navdušenju 
obljubili, da ostanejo in dasi 
so dobro vedeli, v kako za nas 
skrajno nevarnem položaju 
se je nahajal Maribor s svojo 
neznatno slovensko posadko.

Ustroj in upravo strelskega 
polka štev. 26 sem poveril Vau-
potiču, ki je s tem postal njegov 
prvi jugoslovanski poveljnik.

Jaz sem se nato odpravil v Na-
rodni dom, Vaupotič pa se je s 
silo polastil ključev v vojašni-
ci in takoj pozaklenil pisarne, 

skladišča, orožarno, sploh 
vse prostore, od koder bi se 
dalo kaj odnesti. Pomagali so 
mu pri tem delu med drugim 
nadporočnika Jože Malenšek 
in Franjo Luknar, podčastniki 
Ignac Zalokar, Železnik, Bibič. 
Seveda to ni šlo tako gladko, 
zakaj večina nemških častni-
kov in podčastnikov se je do 
skrajnosti trdovratno upira-
la. Radi odločnega pritiska 
naših pa je bil Vaupotič okrog 
11. ure v trdni posesti meljske 
vojašnice. Ostalo mu je v nji 
slovenskih 7 častnikov in 87 
podčastnikov in pešcev. Iz 
tega drobca je sestavil 1. ju-
goslovansko stotnijo in ime-
noval za njenega poveljnika 
nadporočnika Jožefa Malen-
ška. Ta mala četa je bila ma-
tica za poznejši Mariborski 
pešpolk, ki se je po naredbi 
štaba Vrhovne komande op. 
Štev. 37801/19 dne 15. julija 
1919, izpremenil v sedanji 45. 
pešadijski puk.

V Mariboru so se nahajali ob 
prevratu razen strelskega 
polka št. 26 še deli sledečih 
polkov: 47.  pešpolk v Dravski 
vojašnici, v barakah blizu to-
pničarske vojašnice in v hiši 
štev. 6 Pfarrhofgasse (seda-
nja Orožnova ulica). Povelj-
nik je bil podpolkovnik Pavlis, 
zagrizen Nemec iz Češkega, 
med častniki pa le edini Slo-
venec poročnik Ciril Skvarča. 
Moštvo je pripadalo v prete-
žni večini nemške narodnosti.

V konjiški vojašnici (sedaj za-
sebna last), Jezdarska ulica, 5. 
dragonski polk. Med častniki 
Slovenec nadporočnik Lon-
čarič. Ostal pa je prostovolj-
no v tem polku nadporočnik 
Aleksander Molnar, rojen na 
Slovaškem, ki je s svojo odloč-
nostjo mnogo pripomogel, da 
se je precej samopašnemu mo-

štvu zopet vcepila prava disci-
plina. Polk je bil slovenske in 
nemške narodnosti.

V topničarski vojašnici (se-
daj vojašnica vojvode Putni-
ka) poljsko havbični polk štev. 
106, brez slovenskih častnikov, 
moštvo po večini nemškega 
duha, in poljsko topniški polk 
štev. 128. Častnik – Slovenec 
poročnik Tone Vovk. Moštvo 
skoraj sami Slovenci. Izredna 
sreča je bila, da je imel ta polk 
lepo število starejših zavednih 
slovenskih podčastnikov, ki so 
z žilavo vstrajnostjo in z žele-
zno voljo opravljali službo v 
vojašnici in okoli nje. Glava in 
srce je bil Belokranjec ognjičar 
Joško Slobodnik. S krepko sa-
mozavestjo je preudarno vodil 
prve dni po prevratu sam vse 
službene posle združenih slo-
venskih ostankov obeh topni-
ških polkov.

V Narodnem domu sem našel 
v posojilniških prostorih del 
Narodnega sveta, kolikor mi 
je v spominu: predsednik dr. 
Verstovšek, podpredsednika 
dr. Rosino, tajnika profesorja 
Voglarja, odbornika dr. Ko-
dermana. Razen teh poštnega 
uradnika Klemenčiča in juri-
sta Dobravca.

Pred odhodom na okrajno gla-
varstvo, kamor sem naročil 
polkovne poveljnike, sem hotel 
razen drugih navodil razgla-
siti posebno to, da ostane slo-
vensko vojaštvo v svojih voja-
šnicah. Zato sem prosil tajnika 
Voglarja, naj razpošlje k pol-
kom ljudi, ki bi privedli vsaj 
po enega slovenskega častni-
ka ali podčastnika v Narodni 
dom. Profesor Voglar je izdal 
zadevna naročila dijakom, ki 
jih je bilo precej na dvorišču. 
Izbrani so oddirjali vsi ponosni 
kot »prvi jugoslovanski mari-
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borski kurirji«, kakor sem jih 
pozdravil jaz.

Moje zmage nad številnimi 
nemškimi višjimi častniki smo 
bili seveda vsi zelo veseli. Brez 
vsega dvoma je bilo moje iz-
trganje mariborske vojaške 
oblasti iz nemških rok odločil-
nega pomena ne le za osvobo-
jenje Maribora, temveč tudi za 
vse poznejše dogodljaje v mes-
tu in na zunanjem področju 
mojega poveljstva. Vendar pa 
sem dobro čutil, da mi zanap-
rej ne bo več mogoče uspevati 
zgolj z odločnostjo in samoza-
vestnim nastopom. Povrh sem 
si bil tudi v svesti, da bom za 
ves nadaljni razvoj in zlasti še 
za izid zgodovinskega boja za 
pripadnost Maribora in z njim 
tesno združene slovenske se-
verne obmejne zemlje svojemu 
narodu edino le jaz odgovoren. 
In tudi ne dvomim: če bi bili iz 
kakršnegakoli vzroka izgubi-
li Maribor in ob sebi umevno 
tudi težek del z njim spojene-
ga Spodnjega Štajerskega – bi 
naša javnost gotovo zvalila 
vso krivdo name.

Za rešitev velike in res težke 
naloge, ki sem si jo sicer napr-
til sam, sem moral torej imeti 
tako visok vojaški čin, da bi mi 
zagotovil med civilnim prebi-
valstvom splošen ugled, med 
vojaštvom – tudi z razrahljano 
disciplino – pa slepo pokoršči-
no. Zato sem od navzočih čla-
nov Narodnega sveta zahteval, 
da me imenujejo za generala. 
Po kratkem razgovoru – dr. 
Verstovšek se je nekaj obotav-
ljal – dr. Rosina pa takoj potrdil 
brezpogojno potrebo tega ime-
novanja – so ugodili moji zah-
tevi. Dr. Rosina je takoj nareko-
val imenovalno besedilo juristu 
Dobravcu, ki se je od vesele 
razburjenosti dvakrat skazil 
na pisalnem stroju, tretji, pra-

vilni izvod pa so podpisali dr. 
Verstovšek, dr. Rosina in prof. 
Voglar. Listina je v moji posesti.

Med tem so se že vrnili »prvi 
jugoslovanski kurirji«, toda 
žal, z uspehom samo profesor-
ja Voglarja sin, ki je privedel 
Slobodnika in dva njegova to-
variša – podčastnika.

Kako prav sem sodil in kako 
važno in nujno je bilo moje 
imenovanje za generala, so 
izpričali že naslednji trenutki.

Komaj sem bil namreč izdal 
navodila Slobodniku, se je 
pojavil odposlanec graškega 
vojaškega poveljstva (Militär-
-Kommande Graz) – brigadir 
Ullmann s svojim pribočni-
kom. Ko se je bil predstavil, mi 
je naznanil, da ga je odposlalo 
omenjeno poveljstvo v Mari-
bor, »damit ich dem hiesigen 
Volksrate mit Rat und Militär 
an die Hand gehe« (da bi po-
magal s svetom in z vojaštvom 
tukajšnjemu Narodnemu sve-
tu) – Seveda nemškemu!

Zavrnil sem vsako njegovo in 
graško pomoč. On pa je kar 
nadaljeval, da ima tudi pove-
lje vse potrebno poskrbeti za 
nastanitev enega popolnega 
pešpolka, ki pride ponoči v Ma-
ribor in je s posebnim razgla-
som poudaril, da vendar ne 
gre, da bi jaz kot major zapo-
vedoval podpolkovnikom in 
polkovnikom. Odbil sem tudi 
to, da Militär –Kommande v 
Gradcu nima sploh nobene 
pravice več vtikati se v mari-
borske vojaške zadeve, ker je 
postavljeno za Spodnje Šta-
jersko že novo jugoslovansko 
vojaško poveljstvo, katerega 
glava sem jaz in bodem opravil 
v Mariboru in drugo s svojimi 
vojaki vse sam. Pokazal sem 
mu tudi imenovalno listino za 

generala, ki mu jo je raztol-
mačil njegov slovenščine veš-
či pribočnik. Brigadir je silno 
osupnil in zaprosil, da bi se 
smel udeležiti še sestanka pol-
kovnih poveljnikov in pripo-
mnil, da je zanj slučajno izve-
del na poti z železniške postaje.

To sem mu brez pomisleka do-
volil in ker je bila 11. ura že proč, 
se kar brž odpravil z njim, nje-
govim pribočnikom, dr. Vrstov-
škom in dr. Rosino na okrajno 
glavarstvo. V pisarni dr. Lajnši-
ca (ki je bil ta dan imenovan za 
poglavarja vsega mariborskega 
okrožja) so že čakali vsi pozva-
ni poveljniki. Sporočil sem jim 
svoje imenovanje za generala 
in odredil, da se vojaštvo nem-
ške narodnosti odpusti, ali pa 
zbira v Dravski vojašnici, od ko-
der odide po mojih navodilih v 
Nemško Avstrijo. Vsi so sprejeli 
to mojo odredbo brez ugovora 
razen stotnika 47. pešpolka, ki je 
zahteval »ves tren in sploh vse 
imetje tega polka, če že mora res 
iz Maribora.« Pa tudi tega sto-
tnika je minila vsa objestnost, 
ko sem mu bil zapretil, da ga 
postavim kot upornika pred naš 
nagli sod. Za odhod, določene-
mu nemškemu oddelku, sem 
dodelil samo dva dvovprežna 
voza za prevoz častniške prtlja-
ge in živil za en dan.

Brigadir Ullmann se je nato 
kar hitro poslovil z besedami: 
»Ich sehe, dass ich hier nichts 
mehr zu tun habe« in se vrnil s 
prvim vlakom v Gradec, jaz pa 
sem odšel v meljsko vojašnico 
pripravljat za popoldne pove-
lja in navodila.

Mojo naredbo, ki se je tikala 
mariborskega vojaštva nem-
ške narodnosti, so dali povelj-
niki že okrog poldne po voja-
šnicah razglasiti. Zato se je 
vršila izločitev nemškega vo-
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jaštva iz vseh plkov brez večjih 
zapetljajev in s prav posebno 
naglico, če so naši zagrozili z 
orožjem. Sploh so pa vsi nem-
ški vojaki, doma iz Maribora in 
okolice, precej, ko so bili izve-
deli o za nas ugodnem prevra-
tu, kar sami begali iz vojašnic. 
Ostali so le oni vestni nemški 
častniki, ki so imeli v oskrbi 
konje, orožje, skladišča ali po-
dobne državne vrednote. Pa 
tudi ti so vse pustili in odšli, 
ko so dobili od nas potrdilo, da 
smo prevzeli njihov material.

Z veliko odločnostjo in zato 
zelo gladko se je vršila izloči-
tev, oziroma razorožitev nem-
škega dela vojaštva v topni-
čarski vojašnici.

Poročilo ognjičarja Slobodnika: 
»Že dalj časa smo se pripravljali 
podčastniki, jaz, Anton Pirnat in 
Alojzij Knavs, kako bi mogli streti 
vlado tukajšnih Nemcev in razo-
rožiti nemško vojaštvo v slučaju 
državnega prevrata. Zanašali 
smo se pri tem v prvi vrsti na za-
vednost naših domačih fantov. 
Jaz sem zbiral v ta namen kot 
vodja polkovnega staleža zanes-
ljive ljudi, ki mi jih je zlasti pripo-
ročal ognjičar Pirnat, ki je bil z 
moštvom v rednem stiku.

Dne 1. novembra prinesel mi je 
sinko profesorja Voglarja pismo 
s pozivom, da naj hitim v Naro-
dni dom, kjer bom dobil razna 
navodila. Iz previdnosti sem 
odvzel skladališčnikom ključe in 
odpravil k zalogi streliva v Bo-
hovo dva Vaclava Jenika – oče-
ta in sina, zavedna Čeha – oba 
desetnika, z nekaj topničarjev, 
da prevzemo tam stražo.

V vojašnici je ostal poročnik 
Vovk, jaz, ognjičar Knavs in 
desetnik France Mejač pa smo 
tekli v Narodni dom, kjer sem z 
veseljem izvedel, da je naš tihi 

sklep že uresničil major Maister. 
Ta mi je dal povelje, da zberem 
v času obeda, ko bo vse vojaštvo 
pri svojih oddelkih, moštvo na-
domestne bitnice in razorožim 
ter odpustim nemško vojaštvo, 
slovenske ostanke pa združim.

Naši nemški topničarji so bili po 
primernem pouku takoj prip-
ravljeni, da odidejo, Slovenci 
, zlasti še Kranjci, pa so se vsi 
prostovoljno pridružili meni. 
Prisegli smo si, da bomo kljubo-
vali vsem zaprekam. Bilo nas je 
okrog 70. Zastražili smo izhode 
in vhode v vojašnici, ki se je kar 
brž spremenila v pravo tabori-
šče. Vsi smo bili takoj na mestu 
in bili v teku ene ure oboroženi 
ter opravljeni, tako da smo že 
ob 15. uri zasegli tukajšnjemu 
nemški čutečemu, sicer pa do-
mačemu poljsko havbičnemu 
polku štev. 106 vse topove, ko-
nje in konjsko opravo. Veselje 
je bilo gledati, s kako vnemo, 
ponosom in zadoščenjem so se 
naši fantje polaščali orožja.

Opazovali smo, kako žurno so 
vojaki 47. pešpolka zapuščali 
svoje barake zapadno naspro-
ti naše vojašnice, ko so izve-
deli, da so »die Windischen« 
v posesti topov. V najkrajšem 
času je bil ta polk brez moštva 
in brez častnikov. Žal je bil nji-
hov poveljnik dopoldne tako 
skrben, da jih je iz polkovnega 
skladišča popolnoma novo ob-
lekel in oborožil.

Zasedli smo takoj najpomemb-
nejša skladišča, zlasti materi-
jalno in monturno od poljsko 
havbiškega polka štev. 106, 
kjer se nam je posrečilo, kljub 
poznejšim vlomom, ohraniti 
državi material, ki ga pozneje 
dolgo sploh ni bilo mogoče do-
biti in je bil torej za novousta-
novljeni jugoslovanski topni-
ški polk velike vrednosti.

Oboroženi smo se razpostavi-
li na dvorišču, izpregli topove 
in čakali nadaljnih ukazov. 
Ko so spoznali nemški vojaki 
poljsko-havbiškega polka štev. 
106, da se jim ni treba ničesar 
bati, so obvestili svoje častni-
ke, ki so nato začeli kapati v 
vojašnico. Bili so vidno potr-
ti in zelo neradi so se končno 
zadovoljili s potrdili, da so res 
izročili topove in drugi materi-
al nam. Popoldne sem povabil 
stotnika Bernharda, strpnega 
Nemca v poljsko-havbiškem 
polku štev. 106, s seboj v Naro-
dni dom, kjer je tudi on dobil 
zaželjeno predajno potrdilo.

Ob tej priliki sem javil generalu 
Maistru, da je bitnica oborože-
na in v pripravljenosti. Potem 
smo stalno zasedli topniško 
vojašnico in pomnožili stražo v 
skladišču za strelivo v Bohovi.«

Med dopoldanskimi vojaškimi 
dogodki je imel mariborski ob-
činski svet tajno sejo. Navzoč 
je bil tudi mariborski drž. Po-
slanec Wastian, ki je prinesel 
iz Gradca za mesto vse polno 
važnih novic in bil na občinski 
seji ves čas glavni govornik.

Poročal je, da je zahteval mari-
borski Narodni svet na sestanku 
z avstrijskimi odposlanci zase 
vso politično upravo na Spo-
dnjem Štajerskem. Ko sta se 
zastopnika nove graške uprav-
ne vlade dr. Mayrhofer in go-
spodarski poverjenik dr. Wutte 
temu upirala, jim je zagrozil dr. 
Verstovšek, da v odklonilnem 
slučaju prepreči ves izvoz živil 
iz Spod. Štajerskega proti seve-
ru. Tudi je zahteval mariborski 
Narodni svet zase popolno sa-
mostojnost o načinu prehrane 
za Štajersko. V takih škripcih 
so dr. Wutte, dr. Mayrhofer in 
on sam (Wastian) ugodili zah-
tevi Narodnega sveta. Wastian 
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je naglašal, da so to tem lažje 
storili, ker pojde pri namerava-
ni oddaji političnih voditeljskih 
mest samo za nekake gospodar-
ske uradnike in bodo vsa ta ime-
novanja sploh le začasna – na-
sproti pa bodo imeli Nemci, kar 
se tiče prehrane, samo dobiček.

Zagotovljena je tudi nedo-
takljivost samouprave Mari-
bora. V istem smislu se je zav-
zel Wastian v Gradcu za Ptuj.

Povdarjal je tudi, da bo treba 
delo likvidacije avstrijske drža-
ve voditi prav posebno razum-
no, premeteno in krepko ter 
da je položaj mesta sicer težek, 
nikakor pa ne brezupen zlasti 
ker imajo Nemci za bližajoča se 
pogajanja odlično protimoč v 
rokah in je torej pričakovati, da 
se jim izpolnijo njihove nacio-
nalne želje. Sploh pa je z ozirom 
na prehrano dežele sporazum s 
Slovenci neizogiben.

Wastian je dalje priporočal, 
da preurede Nemci svoje pred-
vojno mišljenje in ravnanje in 
začno računati z novimi raz-
merami. Naravno je tudi, da 
se Nemci na nobenih pogaja-
njih ne smejo kazati gospodov, 
Slovence pa imeti za ljudi nižje 
vrste: enega Slovenca ali dva 
bodo morali sprejeti celo v pre-
hranjevalni svet.

Vse bolj, kakor Slovencev, pa 
je bilo treba po Wastianovem 
mnenju okleniti se maribor-
skih nemških socijalnih demo-
kratov, ker so njihovi zastopni-
ki dotlej še na vseh pogajanjih 
kazali toliko razumevanja 
za nastale težke razmere, da 
bodo mariborskim Nemcem 
v skupnem delovanju krepka 
opora, posebno ker je tudi vla-
da na Dunaju pretežno socijal-
nodemokratska. Pri narodno-
stno-političnih pogajanjih s 

Slovenci pa bo za mariborske 
Nemce še prav posebne va-
žnosti sodelovanje socialnih 
demokratov, ki so kar brez 
vseh ovinkov priznali, da niso 
nikaki dozdevni brezdomo-
vinci, temveč da bodo nemški 
socijalni demokrati gotovo 
podpirali priklopitev Maribora 
k Nemški Avstriji. Treba bo to-
rej že iz narodnostnih ozirov to 
močno skupino upoštevati in 
pritegniti k skupnemu delu.

Na Wastianove besede se je 
sklenilo, da dobe v mestnem 
gospodarskem svetu Nemci 
16 glasov, socijalni demokra-
ti 4, Slovenci pa 2, to pa zato, 
da se po tem številnem raz-
merju zastopnikov »že na zu-
naj pokaže moč posameznih 
strank.«

V sledeči razpravi, glede na 
vzdrževanje reda v mestu za 
čas vojaškega navala s fronte, 
je večina občinskega sveta ugo-
tovila, »da zadostuje za to služ-
bo obstoječa mestna straža.«

Previdni in nezaupljivi podžu-
pan Nasko je sicer ponovno 
sprožil vprašanje maribor-
skega nemškega vojaštva in 
zahteval zagotovitev njegove 
pomoči mestu, toda poslanec 
Wastian ga je zavračal in je 
pojasnjeval, da je bil v tej zade-
vi z magistratnim svetnikom 
dr. Valentinom že v Gradcu pri 
gospodarskem poverjeniku dr. 
Wutteju. Ta jima je zagotovil, 
da se je sklenilo, da se Maribor 
priključi vojaškemu območju 
nemško-avstrijske države. En 
popolen madžarski polk je že 
določen za Maribor.

Wastian je še omenil, da je do-
bil pooblastilo za izjavo, da je 
mesto res že uvrščeno v ozem-
lje, ki sklepčno velja za podre-
jeno nemško-avstrijskemu vo-

jaškemu poveljstvu v Gradcu in 
da bo vojaška oblast vse storila 
na korist Maribora in za njego-
vo priklopitev k Nemški Avstriji.

Dr. Orosel se je pa v zvezi z iz-
vajanji podžupana Naska ven-
dar še potegoval za pomoč 47. 
pešpolka, češ da bi se tej var-
nostni odredbi ne mogli upi-
rati niti Slovenci niti socijalni 
demokrati, a Wastian je zopet 
nasprotno poudarjal, da je tre-
ba o vseh vojaških ukrepih prej 
zediniti se s Slovenci in socijal-
nimi demokrati. Pač pa naj se 
župan takoj po tem sporazu-
mu dogovori z graško vojaško 
oblastjo o nujni priskrbi oboro-
žene pomoči za Maribor.

Te važne Wastianove izjave 
nam kažejo, kako globoko so 
bili mariborski Nemci, graška 
vlada in tamkajšnje vojaško 
poveljstvo prepričani, da pri-
pada Maribor Nemški Avstriji. 
Tudi je jasno, da so imele gra-
ške vojaške in civilne oblasti 
prav resno voljo izpolniti vse 
obljube, ki so se tikale obdr-
žanja, oziroma osvojitve Ma-
ribora za Nemško Avstrijo. Živ 
dokaz temu je bil njihov odpo-
slanec brigadir Ullmann, ki je 
prispel v Maribor: uredit pot-
rebno za nastanitev enega pol-
ka in v podporo Volksratu.

Pravična Usoda pa je ukazala 
drugače: ko so se mariborski 
občinski svetovalci po Was-
tianovem poročilu potolaže-
ni in polni upanja razhajali iz 
mestne posvetovalnice – sem 
bil jaz že gospodar Maribora, 
sem že odpravil brigadirja Ul-
lmanna in s tem preprečil pri-
hod madžarskega polka. –

24 ur pozneje bi bil vsak naš boj 
za Maribor – bodisi besedni, 
bodisi z orožjem – prepozen in 
zato brezuspešen.
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“In edino zgodovina nam lahko nakaže 
pravo pot v prihodnost, čeprav v dobi, ko 
velja le sedanjost, torej tukaj in zdaj, to ni 
lahko. Sedanjost pomeni obenem egoizem, 
zapiranje vase, odklanjanje soočanja, kajti 
človeka - sogovornika je zamenjal gugl. In 
vendar so danes bolj kot kdajkoli potrebni 
dialog, razumevanje, strpnost, spoštovanje 
in ne nazadnje narodna zavest, ki je, kot 
pravi Boris Pahor, največje orožje proti 
nacionalizmu, populizmu in porajajočemu 
se sovranizmu.”

Saša Rudolf
iz slavnostnega govora v Škrbini, 11. 11. 2018

“Današnja spominska slovesnost naj ne bo le poklon žrtvam, ampak poklon vsem tistim, 
ki so dali svoja življenja v boju proti fašističnemu rasizmu, ki jih je hotel izbrisati kot 
ljudi, kot kulturo, ki je kršil individualno identiteto tisoče žensk in moških v teh naših 
deželah. Soočiti se moramo z današnjo realnostjo v našem mestu, na našem ozemlju, na 
tej in na oni strani meje. Ker mala rastlina rasizma ne raste le tukaj, ampak uspeva tudi 
v tej samouničujoči Evropi, kjer je že kar razširjena.”

dr. Pierluigi Sabatti
iz govora na Bazovici, 9. 9. 2018
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Datum Dogodek in organizator

14. 03. 2020 Redna letna skupščina Slovenj 
Gradec, ZVPD Sever

14. 03. 2020 Redna letna skupščina ZSČ, Ig, ZSČ

21. 03. 2020 Redna letna skupščina
Koper, TIGR

22. 03. 2020 Redna letna skupščina,
Ptuj, ZDGM

25. 03. 2020 Redna letna skupščina,
Ljubljana, ZDVIS

27. 03. 2020 Proslava ob spomeniku generala 
Maistra na Trgu OF, Ljubljana, 
ZDGM

04. 04. 2020 Glavni zbor ZVVS,
Lenart, ZVVS

23. 04. 2020 
ob 11. uri

Slavnostna razširjena seja 
predsedstva ob državnem
prazniku, Ljubljana, ZZB

26. 04. 2020 
ob 20. uri

Državna proslava ob dnevu upora 
proti okupatorju, Novo mesto, 
Koordinacijski odbor za
državne proslave

16. 05. 2020 
ob 12. uri

Prireditev ob obletnici prvega 
spopada tigrovcev na Mali gori - 
Ribnica, TIGR

17. 05. 2020 Dan Vojnih veteranov 91,
GEOSS, ZVVS, ZPVD Sever

23. 05. 2020 Aktivnosti v počastitev obletnice 
»Pekrskih dogodkov« - Pekre in 
Maribor in slovesnost ob prihodu 
prvih nabornikov na služenje 
vojaškega roka v 710. UC, ZSČ, ZVVS, 
ZDK, MORIS

23. 05. 2020 20. srečanje vojnih invalidov, 
Otočec, ZDVIS

DOGODKI 28


