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Nekateri izgnani, drugi osvobojeni, nekateri izseljeni, drugi manjšinci, zraven njih
asimilirani ali pa taki, ki jim je bilo za vse skupaj bolj malo mar, samo da je bila skleda polna. Nekateri pa so po sili razmer postali uporniki in svoje nestrinjanje izražali
na raznolike načine. Nekateri so se odločili za požiganje šol in vrtcev, ki jih je država iz
slovenskih in hrvaških spremenila v italijanske z namenom, da »tujerodne« otroke spremeni v Italijane. Drugi so to počeli z izobešanjem slovenskih narodnih barv ali pa rdečih
zastav, s petjem prepovedanih pesmi, z uboji fašistov in njihovih sodelavcev, z bombami
proti časopisom, ki so širili protislovenski rasizem, in proti simbolnim krajem italijanske
nadvlade, kot je tako imenovani svetilnik zmage nad Barkovljami pri Trstu, ki ga Ferdo
Bidovec in drugi antifašisti niso uspeli razstreliti. Primorsko protifašistično delovanje je
bilo skratka raznoliko in se je v letih spreminjalo.
dr. Borut Klabjan
iz slavnostnega govora na Mali gori
15. 5. 2021

Iz preteklih izkušenj, iz posledic fašizma v Benečiji, Reziji, Kanalski dolini smo Slovenci ostali po naših dolinah in počasi smo ustanovili slovenska kulturna društva, ki so živa priča
dragocene dediščine, ki je ne smemo pozabiti. Naša slovenska kultura deluje v samem srcu
ljudi po vaseh naših dolin. Kultura je naša povezovalna nit, naše izobraževanje, naša moč,
razvoj naše zemlje, razvoj naše manjšine, je naša bodočnost. Našo slovensko kulturo je treba
naprej ohranjati in vrednoditi.
Lusia Cher
iz slavnostnega govora na Kongresnem trgu
10. 9. 2021

Nagovor urednice
Spoštovane bralke in spoštovani bralci,
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tokrat smo pripravili dvojno številko glasila Primorski rodoljub.
Tej odločitvi je botrovalo dejstvo, da so bili dogodki, povezani z letošnjimi obeležitvami 80. obletnice spopada na Mali gori, medijsko
zelo izpostavljeni. Zato smo se odločili, da prvi del glasila posvetimo Mali gori in ga pospremimo s prispevki, v središče katerih
postavljamo govor zgodovinarja dr. Boruta Klabjana, ki je ob visoki
obletnici omenjenega dogodka kot slavnostni govornik spregovoril na proslavi 15. 5. 2021 na Mali gori nad Ribnico. Drugi del glasila
pa vsebuje tekoče novice Društva TIGR Primorske in druge zanimive zapise, ki so z društvom in njegovo vlogo negovanja spomina na
organizacijo TIGR povezani.
Letos decembra obeležujemo še eno visoko obletnico. Mineva namreč 80 let od drugega tržaškega procesa, ki je trajal od 2. do 14.
decembra in se končal z ustrelitvijo Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa, Ivana Vadnala in Pinka Tomažiča na Opčinah 15.
12. 1941. Njim in vsem ostalim obsojenim v spomin smo pripravili
prilogo v obliki zbornika, ki vsebuje prispevke priznanih zgodovinarjev (Milana Pahorja, dr. Branka Marušiča in dr. Milice Kacin
Wohinz) in zapise Vida Vremca, Lava Čermelja in Teodora Sardoča,
ki so bili kot protifašisti obsojeni na tem procesu. Priloga ponuja
natančen in zgodovinsko podkrepljen vpogled v čas drugega tržaškega procesa, ki je zaradi števila zaslišanih in obsojenih zaobjel
celotno Primorsko.
Vabljeni k branju!
Manuela Polanc
urednica glasila Primorski rodoljub

Naklada:
1500 izvodov
Avtor fotogrfije spomenika na Mali gori:
Gorazd Humar
Avtor fotografije spomenika na Opčinah:
Sergio Paoletti
Avtorji, označeni z *, so člani društva
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PRAZNIK
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Poslanska skupina SNS (Slovenska nacionalna stranka) s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem
Plemenitim je 9. 3. 2021 na Državni zbor RS naslovila pismo, v katerem je predlagala, da bi 13. maj
postal državni praznik. Praznik
naj bi se poklonil, kot v tem pismu piše, spominu na organizacijo TIGR, imenoval pa naj bi se »13.
maj, dan prvega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh«.
Predlogu za uvedbo novega praznika stranka SNS ni priložila
utemeljenega predloga za uveljavitev takega praznika, ki bi bil
podprt s strani zgodovinske stroke. V obrazložitvi pisma, zakaj bi
v RS potrebovali tak praznik, so
navedli nekaj zgodovinsko netočnih in prirejenih podatkov, ki naj

bi podpirali utemeljitev za imenovanje novega praznika. Predvsem pa že iz samega imena praznika ni bilo mogoče enoznačno
ugotoviti, da je to praznik, ki bi
slavil predvojno protifašistično
organizacijo TIGR.
Cilj tega predloga, ki je dobil široko podporo pri koalicijskih
strankah, je bil dokaj prozoren.
Namen tega predloga novega
državnega praznika je bil spreminjanje dogodkov 2. svetovne
vojne v točno določene politične
namene, ki so ustrezali trenutni
politični situaciji. V Društvu TIGR
Primorske smo se zato povezali
z zgodovinsko stroko, zaprosili
smo za mnenje številne priznane zgodovinarje in dobili enovit
odgovor, da predlog SNS ne temelji na potrjenih zgodovinskih
dejstvih. Hkrati pa je bilo več
kot evidentno, da hoče predlog
SNS zasejati dvom o tem, kdo in
kdaj se je na slovenskih tleh prvi
uprl proti okupatorju, priročno
Dr. Savin Jogan,
Jadranka
Šturm Kocjan in
Gorazd Humar
pri predsedniku
DZ RS Igorju
Zorčiču

Predsednik Društva TIGR
Primorske Gorazd Humar

sredstvo za doseganje tega cilja
pa naj bi bila nova interpretacija
spopada okupacijskih sil in treh
tigrovcev na Mali gori 13. 5. 1941,
ki po mnenju zgodovinske stroke
nikakor ne more dobiti oznake
prvega spopada z okupatorjem
leta 1941 na slovenskih tleh.
Ker smo bili v Društvu TIGR Primorske proti taki zlorabi polpretekle zgodovine v politične namene, smo zato 30. 3. 2021 obiskali
predsednika Državnega zbora RS
Igorja Zorčiča in mu predstavili
stališče Društva TIGR Primorske
do predloga novega državnega
praznika (o tem si lahko več preberete v 30. številki Primorskega
rodoljuba na str. 37).
Malo zatem smo na vse poslanke in poslance Državnega zbora
RS naslovili odprto pismo (na 35.
strani 30. številke Primorskega
rodoljuba), v katerem smo na
podlagi ugotovitev zgodovinske
stroke, ki jih je zbral naš član
dr. Savin Jogan, predlagali, da
13. maj ni primeren datum za
praznik spomina na tigrovsko
gibanje, ampak da je za to bolj
primeren 6. september kot dan
spomina na ustrelitev bazoviških
junakov. 4. 5. 2021 je pristojni odbor Državnega zbora RS (Odbor
za delo, družino, socialne zadeve
in invalide), ki ga vodi poslanka
SDS Eva Irgl, obravnaval predlog
SNS in po dolgi razpravi je po glasovanju predlog novega praznika
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padel. Predlog novega praznika
očitno ni prepričal niti vseh koalicijskih poslancev, ki so imeli v
odboru večino.
Na tem sestanku sem kot povabljen predstavnik Društva TIGR
Primorske sodeloval tudi sam z
dokaj ostro predstavitvijo stališča našega društva do praznika.
Naj ob robu te seje DZ navedem,
da je prav med televizijskim prenosom te seje na TV SLO 3 prišlo
do »tehničnih motenj« in naših stališč zato gledalci sestanka niso mogli videti v celoti. Do
tehničnih motenj je prišlo tudi
na sistemu predvajanja TV posnetkov za nazaj, ki si jih s te
seje DZ ni bilo mogoče ogledati.
Zato sem pisal varuhinji pravic
gledalcev Ilinki Todorovski, ki je
samo lakonsko ugotovila in sporočila, da je do tehničnih težav
prenosa iz DZ dejansko prišlo, ni
pa temu pripisala nobene posebne pozornosti.

pri Ribnici ob spomeniku tigrovcem prišlo do državne proslave
ob dnevu upora proti okupatorju. In spet je bila Mala gora zlorabljena za potvarjanje zgodovinskih dejstev v korist ene od
koalicijskih političnih strank.
Nepreverjene in tendenciozno
prikazane so bile tudi navedbe
o naravi spopada med tigrovci z
italijanskimi oboroženimi silami
in njihovimi kolaboranti, ki jih je
prikazala TV Slovenija v komentarjih med samo proslavo. Zato
smo v Društvu TIGR Primorske
napisali protestno izjavo (najdete jo v nadaljevanju tega zapisa
na str. 11), s katero smo slovensko javnost opozorili na ponovno
zlorabo zgodovinskih dejstev v
politične namene.

Za slavnostnega govornika smo
povabili zgodovinarja mlajše
generacije, tržačana dr. Boruta
Klabjana, raziskovalca Znanstveno-raziskovalnega središča
Koper. Tudi njegov govor, prežet
s pogledi mlajšega in neobremenjenega zgodovinarja, objavljamo v tej številki našega glasila
Primorski rodoljub.
Marsikdo se bo seveda vprašal,
zakaj smo bili v Društvu TIGR Primorske proti določitvi 13. maja
za državni praznik; morda to zveni celo paradoksalno. Ko smo na
odboru Državnega zbora omenili, da naj bi bil za državni praznik
določen 6. september v spomin
na bazoviške žrtve in ne 13. maj,
so vsi (koalicijski) poslanci in
poslanke utihnili in je bila seja
takoj zaključena. Bo sedaj kdo
bolje razumel to zgodbo in kaj se
je hotelo s praznikom na 13. maj
doseči?
Gorazd Humar

Društvo TIGR Primorske je 15. 5.
2021 na Mali gori ob 80. obletnici
spopada na tem mestu priredilo
slovesnost, na kateri smo dostojno obudili spomin na dogodek, v
katerem je izgubil življenje pripredsednik Društva TIGR Primorske
27. 4. 2021 je v hosti na Mali gori ljubljeni tigrovec Danilo Zelen.

Spomenik na Mali gori
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Andrej Jelačin
je prisotnim
prebral pesem
z naslovom
Zgodba o
TIGR-u, ki jo
lahko preberete
na zadnji strani
ovitka tega
glasila
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PROSLAVA NA MALI GORI 2021
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80. obletnico spopada na Mali gori nad Ribnico je Društvo TIGR Primorske počastilo s proslavo, v kateri so sodelovali Garda Slovenske
vojske, Gorazd Humar kot predsednik društva, slavnostni govornik
dr. Borut Klabjan, Jerica Mrzel in Andrej Jelačin ter MoPZ Svoboda
Kočevje. Za scenarij in izvedbo je poskrbel dr. Rok Andres.
Med nastopajočimi je bila tudi igralka in vsestranska umetnica Jerica Mrzel.

Daniel Divjak je v imenu društva
položil venec k spominski plošči,
ki stoji na mestu, na katerem je
bil ustreljen Anton Majnik.
Pevci MoPZ Svoboda Kočevje

Praporščaki so nepogrešljivi del vsake tovrstne prireditve. Tako so prapore častno držali tudi na proslavi ob 80. obletnici
spopada na Mali gori.
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Govor zgodovinarja dr. Boruta Klabjana 15. 5. 2021 ob 80. obletnici
spopada na Mali gori
Ko sem sprejel vabilo, da spregovorim ob tako pomembnem kraju
spomina, je bilo to obeležje nekoliko manj kontroverzno od tega, kar
je danes, a zgodovinarji, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da spomeniki
Slavnostni govornik na letošnji
in spominska obeležja spreminjajo pomen v času. Za tistega, ki to
proslavi na Mali gori je bil tržaški
zgodovinar mlajše generacije dr.
preučuje, je še najbolj zanimiv del vprašanja, kako do tega pride in
Borut Klabjan
zakaj, morda celo še bolj od tega, kaj se je ZARES zgodilo tistega 13. 5.
1941. Zato vam ne bom razkril RESNICE, temveč bom v svojem razmišljanju izpostavil nekaj vidikov, ki
so bili v zadnjem času manj v ospredju, a predstavljajo pojmovno os, okrog katere se vrti razumevanje
slovenske preteklosti in sedanjosti.
Do nedavnega spopad med tremi TIGR-ovci in pripadniki italijanske vojske na Mali gori ni imel posebnega pomena v slovenskem spominskem koledarju, v prejšnjih dveh desetletjih pa je začel pridobivati
na pomenu kot kraj, na katerem naj bi prišlo do prvega spopada med protifašisti in okupatorsko vojsko.
A vprašanje je nekoliko omejujoče in želja po razkrivanju protifašističnega primata izgubi na pomenu,
če ni postavljena v pravi zgodovinski kontekst. Zato ne moremo mimo razumevanja časa in prostora,
v katerem se je spopad zgodil, saj drugače tvegamo ahistorične interpretacije, ki ne prispevajo k bolj
poglobljenemu razumevanju zgodovinske kompleksnosti. Za Danila Zelena, Ferda Kravanjo in Antona
Majnika je bil napad na Jugoslavijo aprila leta 1941 in spopad na Mali gori mesec kasneje.
Primer Stanka Petarosa je razmeroma nepoznan, zato sem ga izbral. Gre pa za osebo, ki je z Danilom Zelenom in drugimi protifašisti sodelovala pri nekaterih izmed najdrznejših akcij, ki jih pozna kronologija
medvojnega protifašizma. Ta se namreč ne prične v spomladanskih dneh leta 1941, temveč sega v obdobje po prvi svetovni vojni. Za Zelena, doma iz Senožeč, Kravanjo, rojenega v Čezsoči, in za Majnika iz Volč
pri Tolminu se je okupacija začela leta 1918, ko so Primorsko zasedle italijanske čete, ne pa aprila 1941, ko
so Jugoslavijo napadle sile osi. Njih je rapalska pogodba novembra 1920 in priključitev Kraljevini Italiji
marca naslednjega leta spremenila v zamejce. Bil je čas, ko je zamejstvo segalo od Gorice do Sežane, Idrije, Tolmina vse do Postojne in čez. Zaradi tega so že sredi dvajsetih let, potem ko je italijanski fašistični
režim v bistvu napovedal Slovencem in Hrvatom izginotje, organizirali nasilno protifašistično delovanje. Simbolni začetek je bil zanje prej požig Narodnega doma v Trstu kot pa korakanje bersaljerjev po
Tromostovju. Zato je mogoče trditi, da je bilo streljanje na Mali gori nad Ribnico le eden izmed spopadov
Zelena in tovarišev, ki je Zelena v dolgi karieri protifašističnega gverilca stal življenja. Zelen, Kravanja in
Majnik niso bili edini. Oblike upora so bile neštete, a nemalo je bilo tudi prilagajanja novim razmeram in
prišlo je do sodelovanja z novimi oblastmi, nenazadnje tudi s fašisti, še toliko bolj, ko so ti prišli na oblast.
Čeprav o tem manj govorimo, je bilo tudi med Slovenci kar nekaj fašistov, še več pa takih, ki so se novim
razmeram kratko malo prilagodili. Življenje teče dalje in kljub fašistom je bilo potrebno zjutraj vstati in
nekako preživeti do naslednjega dne in po možnosti še dlje. Zato je bila slika o Slovencih v času od konca prve svetovne vojne do spomladi leta 1941 zelo pestra. Nekateri izgnani, drugi osvobojeni, nekateri
izseljeni, drugi manjšinci, zraven njih asimilirani ali pa taki, ki jim je bilo za vse skupaj bolj malo mar,
samo da je bila skleda polna. Nekateri pa so po sili razmer postali uporniki in svoje nestrinjanje izražali
na raznolike načine. Nekateri so se odločili za požiganje šol in vrtcev, ki jih je država iz slovenskih in
hrvaških spremenila v italijanske z namenom, da »tujerodne« otroke spremeni v Italijane. Drugi so to
počeli z izobešanjem slovenskih narodnih barv ali pa rdečih zastav, s petjem prepovedanih pesmi, z uboji
fašistov in njihovih sodelavcev, z bombami proti časopisom, ki so širili protislovenski rasizem, in proti
simbolnim krajem italijanske nadvlade, kot je tako imenovani svetilnik zmage nad Barkovljami pri Trstu, ki ga Ferdo Bidovec in drugi antifašisti niso uspeli razstreliti. Primorsko protifašistično delovanje je
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bilo skratka raznoliko in se je v letih spreminjalo. Nekateri so se povezali z ORJUNO, organizacijo jugoslovanskih nacionalistov, drugi so delovali znotraj organizacije TIGR ali pa v obeh, tretji so bili »borbaši«,
povezani v podtalno mrežo, ki je delovala v Trstu, na Krasu, v Bregu in vzdolž Istre. Ko so na kranjskem
pokopališču na pol konspirativno, na pobudo tržaškega emigranta Draga Žerjala, postavili prvi protifašistični spomenik na svetu, je to bilo septembra 1931 v čast ustreljenim – Vladimirju Gortanu iz Berama
pri Pazinu in Ferdu Bidovcu ter tovarišem, ustreljenim v Bazovici.
Kljub temu da ne smemo zanemariti spremenjenega konteksta, ki ga je prinesla invazija aprila 1941, bi
bilo zgrešeno ne upoštevati rdeče niti, ki spopad na Mali gori povezuje z Gortanom, s streli v Bazovici in
nenazadnje z aretacijami, ki so v letih 1940 in 1941 prizadele primorsko protifašistično mrežo in nato privedle do ustrelitve Tomažiča in drugih tovarišev na Opčinah decembra leta 1941. Verjetno je prav drugi
tržaški proces s svojimi raznovrstnimi obtoženci eden izmed najboljših pokazateljev, kako raznolika je
bila protifašistična družba, ki se hkrati zrcali tudi v Mali gori oziroma v njenem nadaljevanju, ko težko
ranjenemu Ferdu Kravanji uspe zbežati iz ljubljanske bolnišnice. Italijanskim oblastem se je pretvarjal,
da je Đuro Jovanović, rojen v Čikagu, ki se je vrnil v rodno Srbijo, a je zaradi vojnih razmer zabredel v
kočo v Sloveniji. Kljub karabinjerskim stražam ga je iz postelje rešilo medsebojno sodelovanje med Osvobodilno fronto, sestro Antona Majnika Marijo, redovnico Jedert Kersmančevo in njenim spovednikom, ki
ji je dovolil lagati, »kadar gre za rešitev človeškega življenja«, bivšim dravskim banom Dragom Marušičem, doktorjem Mirkom Dergancem in drugimi zdravniki z Venčeslavom Arkom na čelu.
Sodelovanje in averzija proti italijanski okupaciji sta skratka omogočila pobeg enemu izmed najbolj iskanih banditov, kot so protifašističnim upornikom pravile okupacijske oblasti. Kravanja se je še nekaj
časa skrival in nato leta 1942 vstopil v partizane. Iz njegovega življenjepisa, ki ga je baje takrat sam spisal, a je kasneje prišel v roke italijanski vojski, opisuje ne samo predvojne požige šol, ampak tudi zbiranje
prostovoljcev za državljansko vojno v Španiji in diverzantske napade na železniško progo na Koroškem
leta 1940, v času, ko je bilo opravljanje takih akcij na ozemlju Tretjega rajha skorajda nepredstavljivo
početje. O Mali gori piše bolj malo: »Šel sem v Zverce k Zelenu za 14 dni, nato na Malo goro, kjer so nas
napadli Italijani. Bil sem ranjen v pljuča, Italijani so me prijeli in odvedli v Kočevje.« Iz tega ne izvemo
nič novega. Prej obratno, a vprašanje, zakaj temu dogodku ni posvetil večje pozornosti, bo potrebno šele
preučiti.
Žal se je pozornost večkrat usmerila v apriorne sodbe, manj pa v primerjavo virov in analitično razčlenjevanje podatkov, kar pa bi le omogočilo boljše poznavanje protifašistične dediščine in protirežimskih
vzgibov, prispevalo bi k bolj natančnemu razumevanju, kako so potekale protirežimske aktivnosti, kako
uspešne so bile, koliko podpore so imele med prebivalstvom, kako so se razmere spremenile z začetkom
vojne aprila 1941 in kako so se novemu stanju prilagodili novi in stari protifašistični gverilci. Trenutno ni
mogoče vsega pojasniti, a za zaključek gre ob raznolikosti protifašističnega upora le izpostaviti dejstvo,
da so s svojim bojem prav gotovo stopili v vrste velike in raznolike koalicije, ki je v času druge svetovne
vojne premagala fašistični in nacistični režim.
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SPOMIN NA 80. OBLETNICO SPOPADA
NA MALI GORI V ČEZSOČI, VOLČAH IN
SENOŽEČAH

13. maja letos je Društvo TIGR
Primorske s pomočjo Območne
enote Posočje, ki jo vodi podpredsednik društva Siniša Germovšek, in Območne enote Kras
- Brkini pod vodstvom Marijana
Suše organiziralo tri krajše slovesnosti v spomin na 80. obletnico
spopada na Mali gori. Slovesnosti
so potekale v rojstnih krajih treh
tigrovcev – Danila Zelena, Ferda Kravanje in Antona Majnika.
Tako so v OE Posočje pripravili
dve slovesnosti – v Volčah pred
podružnično šolo Osnovne šole
Antona Majnika in Čezsoči pri
spomeniku sredi vasi. V Volčah
so v programu sodelovali učenci
podružnične šole, predsednik KS
Volče Aleš Bizjak ter podpredsednik društva Siniša Germovšek
in predsednik društva Gorazd
Humar, ki sta navzoče pozdravila in seznanila z življenjem in
delom tigrovca Antona Majnika,
po katerem se imenuje podružnična šola v Volčah. V Čezsoči
so dogodek poleg pozdravnega
nagovora župana Občine Bovec

Valterja Mlekuža in nagovorov
podpredsednika in predsednika
društva obogatili pevci MPZ Golobar. V Senožečah, v rojstnem
kraju Danila Zelena, sta navzoče
pozdravila Marijan Suša in podpredsednica društva Bernarda
Dodič. Član društva Igor Rojc, ki
ga mnogi poznajo po njegovih
prodornih recitacijah in deklamacijah, je prebral pesem Andreja Jelačina z naslovom Danilu
Zelenu. Z deklamiranjem domoljubnih pesmi so mu sledili učenci podružnične šole OŠ Senožeče.
Vsem trem tigrovcem so se člani
Društva TIGR Primorske poklonili s položitvijo vencev in prisotnostjo društvenega prapora – v
Volčah in Čezsoči je prapor držal
Bojan Orešnik, v Senožečah pa
Dejan Dodič.
Proslavo na Mali gori nad Ribnico
in obeležitve v Čezsoči, Volčah in
Senožečah je posnel in zmontiral
Iztok Saksida. Posnetke si lahko
v celoti ogledate na naši spletni
strani pod zavihkom »NOVICE«.

Podpredsednik društva in vodja
OE Posočje Siniša Germovšek je
navzoče nagovoril v Volčah pred
podružnično šolo Antona Majnika
in Čezsoči pri spomeniku sredi
vasi.

Predsednik Društva TIGR
Primorske Gorazd Humar je v
svojem nagovoru poudaril vlogo
Društva TIGR Primorske.

V Čezsoči
so
nastopili
pevci MPZ
Golobar.
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Župan Občine Bovec Valter Mlekuž se je društvu zahvalil
za ohranjanje spomina na tigrovce, med njimi tudi
spomina na Ferda Kravanjo.

Spregovoril je tudi predsednik
Krajevne skupnosti Volče Aleš
Bizjak.

V Volčah so nastopili učenci podružnične šole Antona
Majnika.

Podpredsednica društva in vodja
OE Ilirska Bistrica Bernarda Dodič
v Senožečah

Dogodke izpred osemdesetih let na Mali Gori je povzel
vodja OE Kras – Brkini Marijan Suša. Poudaril je, kako se
je skozi leta ime organizacije TIGR različno razumevalo in
razlagalo.

Učenca podružnične šole OŠ
Senožeče med nastopom

Prisotni v
Senožečah so
se spomnili na
svojega rojaka
Danila Zelena.

Primorski rodoljub

Protestna izjava Društva TIGR Primorske ob državni proslavi dneva upora proti okupatorju na Mali gori
27. 4. 2021
27. aprila letos je pred spomenikom trem tigrovcem na Mali gori pri Ribnici potekala osrednja državna proslava
ob dnevu upora proti okupatorju (nekoč dan Osvobodilne fronte). Mala gora je spet postala prizorišče potvarjanja
zgodovine in prizorišče političnega boja, ki si jih je trenutna vlada RS privoščila na tej lokaciji.
Proslava, polna patetičnih besedil (če izvzamemo literarne vložke), je zvenela v potvarjanju zgodovine. Slišati ni
bilo ene besede o posebnem položaju Primorske pod fašistično Italijo, kjer je plamen, bolje rečeno ogenj upora,
zagorel že 13. julija 1920 v Trstu, mnogo pred ostalimi deli Slovenije v Kraljevini Jugoslaviji. Ni bilo slišati besede o
Osvobodilni fronti in njenih vredno tah, o partizanskem osvobodilnem boju, v katerem so sodelovali tudi tigrovci.
Slavnostni govornik se je zbal povedati na glas, kdo so bili zmagovalci na Slovenskem v drugi svetovni vojni.
Zgodovinar Božo Repe je za časopis Dnevnik povedal (citat iz Dnevnika):
/…/ ko so Danilo Zelen in drugi pripadniki tajne organizacije primorskih Slovencev pribežali v Kraljevino Jugoslavijo, so se skrili na Mali gori pri Ribnici. »Nato so italijanski karabinjerji dobili informacijo – ne vemo od koga, se
pa o tem veliko piše –, da so te osebe tam, zato so jih hoteli aretirati. To je vsa zgodba, daleč od tega, da bi bil to
načrtovan oboroženi spopad,« pojasni Repe. Zgodovinar je dodal, da se dogodek na Mali gori preveč mitologizira,
cilj pa je očiten. Osvobodilno fronto bi radi zamenjali z nečim drugim. »Mala gora je najbolj priročna, ker so bili
v takratne dogodke vpleteni tigrovci, ki so obče nacionalno sprejemljivi, za razliko od komunistov, ki pri desnici
niso sprejemljivi,« je pred letom dni dejal Repe. Prve praske z okupatorji so se dogajale že aprila 1941, denimo, ko so
skojevci v Mariboru zažgali avtomobile. Mala gora po njegovem prepričanju ne more biti simbol organiziranega
odpora slovenskega naroda, je pa vsekakor spoštovanja vreden dogodek, še zlasti zaradi vloge tigrovcev v Italiji /…/
Temu je treba dodati še nekaj. Povezovalka proslave je večkrat poudarila, da je bil spopad na Mali gori prvi spopad
z okupatorjem na slovenskih tleh. Resnica pa je precej drugačna. Povedala je še, da so se trije tigrovci spopadli s
34 italijanskimi vojaki, kar ne drži povsem. Že dolgo znana in ugotovljena dejstva o tem spopadu govorijo, da je v
Češarkovi koči na Mali gori 13. maja 1941 tri tigrovce presenetila italijanska patrulja, ki so jo sestavljali 4 italijanski
karabinjerji (in ne predstavniki redne italijanske vojske) in trije lokalni orožniki. Šele po nekaj urah je italijanski
patrulji prihitela na pomoč večja vojaška italijanska enota, oborožena tudi z minometi. In ti lokalni orožniki niso
bili nič drugega kot domači kolaboranti. Torej lahko upravičeno dogodek na Mali gori štejemo za prvi oboroženi
napad domačih kolaborantov na slovenske upornike, tokrat tigrovce. Torej je prišlo do kolaboracije pred organiziranim uporom Slovencev proti okupatorju. Zgodovinar T. Ferenc v svoji knjigi Akcije organizacije TIGR v Avstriji
in Italiji spomladi 1940 na str. 223 navaja, da je še pred to kolaborantsko oboroženo akcijo prišlo tudi do izdaje, ko
so »kmetje domačini sporočili karabinjerjem v Ribnici navzočnost subverzivnih elementov« na Mali gori. So pa ob
tem snovalci proslave nehote priznali, da so bili domači kolaboranti sestavni del italijanskih okupacijskih enot.
In dan 13. maj (1941) zato ne more postati državni praznik, kot to poskuša skozi parlamentarno proceduro speljati
stranka SNS. Prvi napad domačih izdajalcev na slovenske upornike proti okupatorju zato ne more niti zdaleč imeti
kvalitete in oznake državnega praznika. Nestrinjanje s predlogom tega praznika smo z odprtim pismom argumentirano javnosti predstavili že pred enim mesecem. Takrat smo posebej opozorili tudi na neutemeljeno trditev, da je
v spopadu na Mali gori prišlo do prve žrtve in prvega oboroženega spopada z okupatorji na Slovenskem.
Zato v Društvu TIGR Primorske ostro protestiramo proti poskusom potvarjanja zgodovine, še posebej proti potvarjanju zgodovine ob tigrovskih spomenikih. Istočasno se od take državne proslave odkrito distanciramo, saj ni izrazila dolžnega spoštovanja vsem tistim, ki so odločilno prispevali k zmagi v drugi svetovni vojni na naših tleh.
Okolica
spomenika na
Mali gori, ki nas
opominja na
dogodke izpred
osemdesetih
let, je bila znova
kraj poskusa
potvarjanja
zgodovine. (foto:
Damjan Žibert)

Spomeniki niso in ne smejo biti
prostor za politične boje. Nikoli!
Gorazd Humar
predsednik Društva TIGR Primorske
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POMNIKI
VABLJENI K
OBISKU SPLETNE
STRANI
Vse novice Društva TIGR Primorske najdete na društveni
spletni strani pod zavihkom
»NOVICE«. Do spletne strani lahko pridete, če v spletni
brskalnik vtipkate povezavo
tigr-drustvo.si ali preprosto
Društvo TIGR Primorske. Na
spletni strani pod zavihki poleg novic najdete opis društva
s seznamom članov vseh organov društva, kontakt, galerijo fotografij, publikacije, ki
jih je društvo do sedaj izdalo,
e-verzije društvenega glasila
Primorski rodoljub, pod zavihkom »TIGROVCI« pa pripravljamo z najrazličnejšimi prispevki obogaten arhiv članov
organizacije TIGR.

SESTANEK ČLANIC
KoDVOS PRI
MINISTRU ZA
OBRAMBO MAG.
MATEJU TONINU
13. 4. 2021 je v Ljubljani na Ministrstvu za obrambo potekal redni letni sestanek članic KoDVOS
z ministrom za obrambo mag.
Matejem Toninom in njegovimi
strokovnimi sodelavci, ki pokri-

vajo področje veteranskih organizacij. Uvodoma je minister predstavil svoje sodelavce, ki bodo delali v na novo ustanovljenem Direktoratu za vojaško dediščino, ki bo sistemsko skrbel za to področje na
Ministrstvu za obrambo. Poleg tega je minister prikazal še dinamiko
plačil za delovanje članic KoDVOS v letu 2021 in zagotovil, da bodo
ta sredstva dodeljena v skladu s prejetim planom izplačil. Članice
KoDVOS so ministru predstavile problematiko delovanja njihovih
organizacij. Predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar je izpostavil vprašanje predloga o določitvi 13. maja za državni praznik
in stališče našega društva, ki je sicer bilo javno objavljeno v obliki
odprtega pisma. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje prerazporeditve določenih sredstev, namenjenih s strani ministrstva za delovanje
društva na način, ki bi bolj ustrezal dejanski porabi sredstev.

SLAVNOSTNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKA SLOVENIJE
Podpredsednica društva Bernarda Dodič in praporščak Dejan Dodič
sta se v imenu Društva TIGR Primorske udeležila slavnostne seje Državnega zbora ob 30. obletnici samostojne države.
Seja je potekala v petek, 25. 6. 2021, ob 20. uri v veliki dvorani Državnega zbora.

OBNOVA SPOMINSKE PLOŠČE ANTONU
MAJNIKU V RIBNICI
Letos spomladi so člani Društva TIGR Primorske iz Ribnice obnovili
spominsko ploščo, ki stoji na mestu, na katerem je bil ustreljen Anton Majnik.
Obnova spominske plošče v Ribnici

Primorski rodoljub

PREDSTAVITEV
KNJIGE ZORKA
JELINČIČA V
ITALIJANŠČINI
Kulturni dom iz Gorice je dne 15.
6. 2021 organiziral predstavitev
ponatisa knjige tigrovca Zorka
Jelinčiča z naslovom Soto un cielo di piombo – Memorie di un
capo del TIGR (Pod svinčenim
nebom – spomini tigrovskega
voditelja) v italijanskem jeziku. Knjiga, ki jo je izdala Založba Libreria LEG iz Gorice, je bila
predstavljena na kmečkem turizmu Agriturismo Klanjšček v
Števerjanu. Pred številno publiko, sestavljeno iz predstavnikov
tako slovenske kot italijanske
javnosti, so knjigo predstavili novinar Andrea Bellavite, pisatelj
in sin Zorka Jelinčiča Dušan Jelinčič ter Boris Peric, predsednik
sklada Dorče Sardoč. Med prisotnimi je bilo tudi več zgodovinarjev z obeh strani meje.
Na predstavitvi knjige je bil poudarjen pomen seznanjanja tako
strokovne javnosti z italijanskega jezikovnega območja kot tudi
ostale italijanske javnosti z dogodki iz polpretekle zgodovine, v
katere so bili vpleteni predstavniki obeh narodov. Predvsem je
pomembno, da s pomočjo knjig o
tigrovskem gibanju v italijanšči-

ni pripadniki sosednjega naroda
razumejo zapleteno dogajanje iz
časa med obema svetovnima vojnama.

UDELEŽBA NA
POČASTITVAH IN
OBLETNICAH

UDELEŽBA NA
IZREDNI SEJI
KOORDINACIJE
DOMOLJUBNIH
IN VETERANSKIH
ORGANIZACIJ
SLOVENIJE

Jadranka Šturm Kocjan se je
v sredo, 7. julija 2021, v imenu
društva udeležila slovesne počastitve državnega praznika
dneva državnosti v Izoli, obletnice ustanovitve Zveze borcev Slovenije 4. julija 1948 in počastitve
organiziranega odhoda večje
skupine Izolanov v partizane 11.
julija 1944, ki jo je v Izoli organiziralo ZZB za vrednote NOB Izola.

Vodja OE za slovensko Istro Jadranka Šturm Kocjan se je 7.
julija 2021 v Ljubljani udeležila
izredne seje Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS), ki
je obravnavala slovesnosti ob
obeleževanju 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov in obeleževanje 80. obletnice dneva
upora proti okupatorju 27. aprila na Mali gori. Sestanek je bil
sklican na pobudo ZPVD SEVER,
ZZB za vrednote NOB Slovenije
in Društva TIGR Primorske. Na
sestanku je bila soglasno sprejeta izjava za javnost, ki je pod zavihkom »NOVICE« objavljena na
naši spletni strani.

Boris Peric, Dušan Jelinčič, Andrea Bellavite in Adriano Ossola

SLOVESNOST 35.
SPOMINSKEGA
POHODA NA
TRIGLAV
Podpredsednica društva in vodja
OE Ilirska Bistrica Bernarda Dodič se je v imenu Društva TIGR
Primorske v soboto, 10. 7. 2021,
na Rudnem polju na Pokljuki
udeležila prireditve jubilejnega
35. spominskega pohoda na Triglav v počastitev partizanskih
patrulj 1944 in izobešanja slovenske zastave na vrhu Triglava
leta 1991. Slavnostni govornik na
prireditvi je bil predsednik Zveze
združenj borcev za vrednote NOB
Marijan Križman.
Slavnostni govornik na Rudnem
polju na Pokljuki je bil predsednik
ZZB za vrednote NOB Slovenije
Marijan Križman.

LOKOSTRELSKO
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SREČANJE ZA ČLANE DRUŠTVA TIGR
PRIMORSKE ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE

organizacij ter Odbor za proslavo
bazoviških junakov pri Narodni
in študijski knjižici.

Besedilo: Sonja Groznik*

Člani OE
Vipavska dolina
so se preizkusili
v lokostrelstvu.

Nad vasjo Budanje, ob vznožju Kovka, ki si podaja roko z Nanosom na
vzhodu in Čavnom na zahodu, leži ob cesti Ajdovščina–Col prekrasna
ravnica, ki so jo uredili Budanjci, ljubitelji športa. Tam je tudi vadišče
lokostrelcev – takih, ki prvič dobijo v roko lok in še ne vedo, kako
nastaviti puškico v pravo smer. Tam vadijo tudi taki, ki se pripravljajo
na evropsko prvenstvo. Z vsem srcem in potrpljenjem jih vodi prijazen mentor, domačin Primož Bratina. Že ko smo planirali dejavnosti
Društva TIGR Primorske v sklopu Območne enote Vipavska dolina,
nam je naša članica Natali Panič (tudi sama lokostrelka) dala idejo,
da naše mlade in predvsem nove člane združimo in skupaj preživimo popoldan z lokom v roki. Radi smo se odzvali vsi, ki nismo bili na
dopustu. Kar hitro smo dojeli pravila lokostrelstva. Najbolj razigrane
je naslednji dan nekoliko bolela roka. Pobegle puščice smo na koncu
po skrbno pokošenem travniku iskali kot iglo v senu. Tudi to je bil
čar tega popoldneva. Sama sem lovka in uživam, ko s spoštovanjem
nosim puško na rami. Toda lokostrelstvo presega vse strelske užitke
v tem smislu. Pa ni manj nevarno kot puška. Tudi lok zahteva vso
odgovornost strelca.

PRIZNAVANJE KULTURNEGA POMENA
SPOMENIKA BAZOVIŠKIM JUNAKOM
Zavod za varstvo kulturne dediščine za FJK je sprožil postopek
za priznanje kulturnega pomena spomenika bazoviškim junakom. Predlog za sprožitev omenjenega postopka so 30. 12. 2019
vložili krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji – Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih

PROSLAVA V
BELTINCIH
V ponedeljek, 16. 8. 2021, je v Beltincih potekala proslava ob 102.
obletnici združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom.
Proslave so se udeležili vodja OE
Ilirska Bistrica Bernarda Dodič in
ostali predstavniki Društva TIGR
Primorske. V velikem številu so
se zbrali na dvorišču Beltinskega gradu in prisluhnili županu
Marku Viragu, ki je imel kratek, a
zelo pomenljiv govor. Poudaril je,
da upa, da se kruti del zgodovine
ne bo nikoli več ponovil, in dodal,
da to ni praznik samo Prekmurja,
temveč cele Slovenije.

Praporščaki na proslavi ob dnevu
združitve prekmurskih Slovencev
z matčnim narodom po prvi
svetovni vojni

UDELEŽBA OE
POSTOJNA - PIVKA
NA PROSLAVAH
Člani OE Postojna - Pivka so se
udeležili več proslav in dogodkov. Prisotni so bili na proslavi
na Kovačičevi planini 20. 6. 2021.
Obmejno srečanje prebivalcev
Posočja in Benečije je že 40 let
organizirano v tradiciji prija-

Primorski rodoljub
Kamnita plošča
na Uncu,
posvečena
borcem za
severno mejo

OBISK VOJKA
ČELIGOJA
Besedilo: Bruna Olenik*

teljskih vezi med obmejnimi kraji Kolovrata. Srečanje je posvečeno
boju Gregorčičeve brigade v letu 1943 na pohodu v Benečijo. Slavnostni govornik je bil Marjan Križman, predsednik ZZB za vrednote
NOB Slovenije. Udeležili so se tudi proslave ob 30. obletnici državnosti in začetka osamosvojitvene vojne na Primorskem leta 1991. Proslavo so organizirali Občina Divača, Združenje Sever in Policijska uprava Koper. Prisotne na proslavi so nagovorili: županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan, predstavnik Združenja Sever Fabio Steffe in
direktor koprske policijske uprave Igor Ciperle.
Na Uncu je 5. 7. 2021 Zveza društev General Maister organizirala svečanost. Zaradi omejitve števila prisotnih na proslavah je bilo udeležencev manj kot prejšnja leta. Dragonarji, njihov pevski zbor, ki je
oblečen v uniforme iz Maistrovega časa, je najprej zapel Zdravljico,
nato pa še društveno himno.
Na Travni gori nad Sodražico je bila 17. 7. 2021 svečanost ob 80. obletnici ustanovitve Ribniške čete 13. julija 1941. Udeležence proslave
in goste sta pozdravila organizator proslave, predsednik ribniškega
združenja za vrednote NOB in član Društva TIGR Primorske Daniel
Divjak in župan Občine Ribnica Blaž Milavec. Prisotna sta bila tudi
predstavnika Veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji.
Člani OE Postojna - Pivka pa so se poleti udeležili še proslave v Ribnici
na Pohorju ob 80. obletnici prvega napada Pohorske čete na ribniško
kočo, v kateri je bila tedaj nemška postojanka. Slavnostni govornik
je bil župan Občine Ribnica na Pohorju Srečko Geč. Program proslave
je pospremil bogat kulturni del, v katerem so sodelovali pevci, harmonikaš in recitatorji.
Pevski zbor Dragonarji Generala Maistra na Uncu

Vojko Čeligoj, ki je dolgoletni član
Društva TIGR Primorske, je 19.
julija praznoval 83. rojstni dan.
Skupaj z Vesno Tomc Lamut sva
potrkali na njegova vrata. Lepo
je bilo obiskati tovariša, ki mu je
od navdušenja zastal korak. Žal
ne more več na potep na Snežnik, kjer je včasih slikal rožice.
Teh ni nikoli utrgal, kar je vedno
velel tudi svojim učencem, ko jih
je peljal po planinskih poteh. Prijetno presenečen naju je objel in
sprejel na svojem domu. Več kot
enourni pogovor je minil, kot bi
mignil. Pripovedoval nama je o
otroštvu, o mami, kako sta šla
obiskat očetov grob na Dolenjsko,
kjer je padel v partizanih. Veliko
spominov na otroštvo je nanizal
v pripoved, ki še ni končana, saj
sva mu obljubili, da prideva spet
na obisk, tam enkrat pred zimo.
»Pridite, ko bomo zelje ribali, bo
treba tlačit,« je nasmejano dodal. Čestitali sva mu za rojstni
dan in tudi v imenu Društva TIGR
zaželeli vse najboljše.

Slavljenec Vojko Čeligoj in Bruna
Olenik
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Recitatorji Jasmina Gruden, Peter Bajnoci, Elena Kobal, Igor Rojc, Manuela
Polanc in praporščak Bojan Orešnik
Slavnostni govornik v Marezigah
je bil novinar in publicist Miloš
Ivančič.

RECITAL NA BAZOVIŠKI GMAJNI IN
SLOVESNOST PRI SV. ANI 6. 9. 2021

Glasilo Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

Besedilo: Manuela Polanc*
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SVEČANOST V
MAREZIGAH
V Marezigah je 29. avgusta letos potekala svečanost, ki je bila
posvečena tudi 100. obletnici marežganskega upora. Slavnostni
govornik je bil novinar in publicist Miloš Ivančič, v kulturnem
programu so nastopili učenci OŠ
Ivana Jagra iz Marezig, Pihalni
orkester Marezige in Moški pevski zbor Lopar. Na proslavi je bil
prisoten tudi naš praporščak Bojan Orešnik.

Praporščak Bojan Orešnik in
Jadranka Šturm Kocjan pri
spomeniku v Marezigah

V ponedeljek, 6. 9. 2021, smo člani Kluba mladih tigrovcev v sodelovanju z Odborom za proslavo
bazoviških junakov organizirali
tradicionalni jutranji recital na
bazoviški gmajni, posvečen bazoviškim junakom – Ferdu Bidovcu,
Franu Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču, ki so bili
5. 9. 1930 obsojeni na smrt in naslednji dan istega leta na omenjeni gmajni ustreljeni ob 6.43. Njim
posvečen recital smo pomensko
začeli ob uri njihove ustrelitve.
Predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar in praporščak
Bojan Orešnik sta se po recitalu
Praporščak Bojan Orešnik pri
spomeniku v Bazovici
udeležila tudi slovesnosti, ki je
istega dne ob 10. uri dopoldne potekala na pokopališču pri Sv. Ani. Program so soustvarili predsednik
Odbora za proslavo bazoviških junakov Milan Pahor, Jasmina Gruden kot slavna govornica in pevci Mpz Fantje izpod Grmade (Devin)
s pevovodjo Bogdanom Kraljem. Gorazd Humar je v imenu Društva
TIGR Primorske na grob bazoviških junakov položil venec.
Na pokopališču pri Sv. Ani so za kulturni program poskrbeli Mpz Fantje izpod
Grmade

Primorski rodoljub

Jasmina Gruden je pri Sv. Ani spregovorila kot predstavnica mladih na
Tržaškem

Govor Jasmine Gruden na pokopališču pri Sveti Ani 6. 9. 2021
Spoštovano občinstvo, drage prijateljice in prijatelji,
kako lepo zveni slovenska beseda – tu, v Trstu! Počaščena sem, da mi je bila dana možnost, da lahko svobodno izrazim svoja razmišljanja o zgodovinskih dogodkih, ki se vežejo na našo sedanjost, na življenje
vseh nas.
91 let je minilo, odkar so Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič padli pod streli
fašističnega terorja. 91 let, če pomislim, je to cela večnost! Skušam vstopiti v vzdušje tistih daljnih, mračnih tridesetih let 20. stoletja. Zatiralni režim, diktatura, predvsem pa prepoved slovenskega jezika. Vi,
Slovenci, ne obstajate! Nikoli vas ni bilo tu! Narod, kakšen narod? Nekaj kmetov, brez kulture, brez identitete! Qui si parla solo italiano! Pisanje nove zgodovine: Trst stoodstotno italijansko mesto. Tu so potomci
antičnega Rimskega imperija, slava starodavne velesile. Tu Slovencev ni nikoli bilo! Popolna kontrola
nad informacijo! Kontrola nad pisanjem časopisov. Ferdo, Franjo, Zvonimir in Alojz so se z vso vnemo
temu upirali, z vso drznostjo so verjeli v svoje ideale, kljub težko dosegljivemu cilju je bila njihova želja po
svobodi tako močna, da je popolnoma zasenčila strah pred smrtjo. Skušali so organizirati odpor, a tudi
ohranjati slovensko besedo, poskrbeli so, da so se otroci doma lahko učili pisati in brati v slovenščini.
Žerjavica slovenske besede in kulture je še vedno tlela pod pepelom fašističnega požara. In zamislim se
nad tem, kako je bil takratni svet drugačen od današnjega, kako ga lahko mi, predvsem mladi, dojemamo, ali če ga sploh zmoremo dojeti.
Današnji svet in tisti izpred devetdesetih let sta si zelo različna, a obenem lahko najdemo neko skupno
nit, ki ju veže. In ta skupna nit je ... informiranje. Informiranje, informacije, lažne informacije. Informacija v času fašistične diktature je bila enosmerna, v rokah režima. Veljala je samo ena resnica, obstajala
je le ena zgodovina, tista, po kateri so bili naši kraji čisto italijanski. Svobodne informacije ni bilo, način,
da bi lahko prišla drugačna, neuradna mnenja na površje, so bili nedovoljeni propagandni listi, ki so jih
širili svobodomiselni ljudje, taki kot naši bazoviški junaki. S popolno kontrolo nad informacijo je režim
ustoličil svojo resnico. Med vojno so življenjske informacije partizanom prinašale tudi kurirke, ki so s tem
tvegale svoja mlada življenja. Danes doživljamo skrajno nasprotje, utopljeni smo v morju informacij.
Kdorkoli lahko postane vir informacij, ki s pomočjo spletne tehnologije lahko dosežejo vse kraje sveta. V
tem ne le morju, temveč oceanu, lahko vsakdo najde svojo resnico, lahko odkrijemo dejstva ali njihovo
popolno nasprotje. Zato je pogostoma težko razlikovati med resnico in lažjo, med resničnimi ali lažnimi
informacijami. Sprašujem se, ali je popolna demokracija informacije res pozitivna. Ker tudi v tej popolni
svobodi komunikacije naletimo na pretvarjanje in poustvarjanje zgodovine, tudi danes lahko najdemo
podatke, ki so skregani z zgodovinsko resnico in tudi z realnostjo, kot je na primer enačenje bazoviških

17

št. 31. in 32. – 02,03/2021
Glasilo Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

18

junakov in drugih partizanov s teroristi. Živimo v času lažnih informacij, v katerem lahko tudi mogočni
državni voditelji poustvarjajo realnost in splet žal krepi in utrjuje njihovo mnenje, tako da jim številne
množice ljudi nasedajo.
Smo v času, ko lahko vsaka iz trte zvita teorija dobi svoje podpornike in ljudi, ki vanjo verjamejo. Saj res:
koronavirus ni nikoli obstajal, to je le zarota močnih sil ... cepiva ubijajo in Zemlja je ... ploščata! Če torej
obstaja element, ki povezuje naš svet s tistim izpred devetdesetih let, je to nedvomno načrtna dezinformacija. Kako bi se Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič bojevali danes, katera sredstva bi uporabljali?
Morda socialna omrežja?
Nedvomno bi se za obstoj našega jezika, naše pesmi in kulture srčno angažirali. Da, ker tudi danes potrebujemo »borbo«, tudi danes se moramo upreti izginotju, čeprav ne živimo v vojnem času, čeprav z
drugačnimi sredstvi. Seveda, danes smo! Mi smo tu! Nihče ne more tega zanikati!
Danes lahko v svojem mestu spregovorim v slovenščini. Ko se sprehajam po Trstu in zaslišim slovensko
besedo, mi je takoj toplo pri srcu in si rečem »Slovenci«, ker je Trst naš dom, zahvaljujoč se Bidovcu, Marušiču, Milošu in Valenčiču in vsem drugim pogumnim ljudem, mlajšim in starejšim, fantom in dekletom, ki so se borili, da lahko danes govorimo slovensko, ko se sprehajamo po ulicah našega Trsta. Mnogi
italijansko govoreči someščani nam zavidajo, da znamo dva jezika. Več mojih italijanskih vrstnikov s fakultete je marsikdaj izrazilo veliko zanimanje za našo kulturo, tradicije, za našo slovensko skupnost. Po
eni strani se jim zdimo nekoliko zaprti, po drugi pa občudujejo našo bogato zgodovino, kulturo, običaje.
Lepo je biti zamejka, znati dva jezika in poznati dve kulturi. Vsi Slovenci pa se tega ne zavedamo. Kaj
lahko naredimo, da slovenska narodna zavest ostane živa? Kdo so torej današnji bazoviški junaki? O
tem imam svoje mnenje: to so tisti, ki se borijo za naš jezik, ne da bi pri tem imeli kaj dobička. Ali so
junaki odborniki društev, ki so razpršena po naših vaseh in mestu, ki delajo za dobro naroda in jim to
zadošča? Razumeti moramo, da je delovanje za ohranjanje in razvoj kulture velika čustvena obogatitev.
Še se moramo boriti, da ohranimo slovenščino na naši zemlji. Ali potrebujemo sodelovanje? Potrebujemo Narodni dom? Narodni dom, prihodnost, simbol slovenstva v Trstu, žarišče narodne skupnosti, kraj
prijateljstva in sodelovanja vseh društev. To je moje upanje. Mislim, da lahko vsak od nas kaj doprinese
skupnosti s svojim talentom, s svojo drugačnostjo, tako da se lahko naša kultura in jezik še naprej razvijata. Zelo pomembna je medgeneracijska povezanost, sodelovanje, ki nima barv in obojestransko bogati
naša življenja. Primer takega sodelovanja je na današnji svečanosti. Že to, da nam starejša generacija
zaupa in prepušča besedo, je bistvenega pomena za obstoj naše slovenske manjšine.
Mladi se moramo obvezati, da se bomo še borili, ne z orožjem, temveč z našimi idejami in dejanji. Danes
potrebujemo še takih junakov, ki bodo z vso vnemo verjeli v naš jezik, kulturo in v našo resnično zgodovino.
Dragi Ferdo, Franjo, Zvonimir in Alojz, za vedno v mojem srcu, za vedno v naših srcih.
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RECITAL V KOPRU
Besedilo: Jadranka Šturm Kocjan*

Območna enota za slovensko Istro je 6. 9. 2021 v Kopru pripravila recital, posvečen 91. obletnici

Na recitalu sta sodelovali tudi
violinistki.
Jadranka Šturm Kocjan, Mitja
Klavora in Vesna Tomc Lamut so
v imenu društva položili venec
v Semedeli, poznani kot kraj
mučenja domoljubov.

Poslušalci recitala v Kopru, ki so
ga člani OE za slovensko Istro
pripravili v spomin na bazoviške
junake.

usmrtitve bazoviških junakov.
Recital je bil edina prireditev na
Primorskem, posvečena omenjenemu dogodku. Pred dogod-

kom je delegacija Društva TIGR
Primorske položila cvetje k spominskemu obeležju v Semedeli
pri Kopru, kjer je bila mučilnica,
v kateri so mučili tudi bazoviške
žrtve. Recital je obsegal 20 točk,
ki so vsebinsko in kronološko
predstavile boj in smrt bazoviških junakov ter odzive na njihovo usmrtitev po svetu. Vseh

devet sodelujočih je svoj umetniški del prispevalo brezplačno.
Trije med njimi – Andrej Jelačin,
Rok Matek in Renata Vidič, ki je
pripravila scenografijo za prireditev in jo tudi režirala – so člani
Društva TIGR Primorske. Mestna
občina Koper nam je omogočila dogodek v prestižnem okolju
Male lože in ozvočenje. Svečanosti se je udeležilo okoli 70 ljudi,
ustavili so se tudi mnogi mimoidoči in prisluhnili dogajanju.

SVEČANOST NA KONGRESNEM TRGU V LJUBLJANI

Na Kongresnem trgu, pred Univerzo v Ljubljani, je v petek, 10.
9. 2021, ob 13. uri potekala svečanost pred spominsko ploščo, ki je
posvečena bazoviškim žrtvam.

Mladi taborniki in skavti so tudi letos držali stražo pred spomenikom na
Kongresnem trgu

V programu so sodelovali kulturna delavka iz Benečije Luisa
Cher kot slavnostna govornica,
Klub mladih tigrovcev, ŽVS Danica (Vrh iz Občine Sovodnje ob
Soči) s pevovodjo Jano Drasič
in taborniki Rodu modrega vala
iz Trsta in Gorice, skavti Kraškega stega iz Trsta in taborniki iz
Mestne zveze tabornikov Ljubljana.
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Govor Luise Cher, kulturne delavke iz Benečije, na Kongresnem trgu
10. 9. 2021
Spoštovani,
ko se je v Furlaniji, Julijski krajini zemlja tresla 59 sekund, smo najprej
slišali močan pok in malo potem se je zdelo, da se zemlja podira pod
Luisa Cher
našimi nogami. V Bardu, v Terski dolini, so se domačini zbrali na
»veliki njivi« in nato iskali pogrešance. Izkopavanje izpod ruševin se
ni v vseh primerih srečno zaključilo. S potresom se je življenje v naši dolini spremenilo. Dobro se spomnim goste megle, ki so jo ruševine pustile pod verigo Mužcev. Spomnim se vlage, mraza in sunkov, ki so
si še nekaj dni stalno sledili. Spomnim se predvsem obrazov ljudi, iz katerih je bilo razbrati njihov brezup
pa tudi žalost in nemoč. Potresi maja in septembra leta 1976 so prelomno poglavje v zgodovini Terskih
dolin in so močno spremenili družbeno-gospodarsko ter urbanistično podobo teh krajev. Posledice katastrofalnega potresa je treba opaziti ne le na stavbah, ampak tudi v duhu naše skupnosti. In še, kako je
na to reagirala in odgovorila duševnim škodam, ki jih je povzočila strašna in nepričakovana katastrofa.
Kje so naši ljudje dobili moč in voljo se spet postaviti pokonci! V prvih dneh po potresu so bili krajevni
organi in prebivalstvo precej zmedeni zaradi tega, kar se je zgodilo. Sunek prebujanja pa je k sreči prišel
s prvimi skupinami prostovoljcev. Prvi so nam priskočili na pomoč Slovenci. Začetno malodušje je kmalu
nadomestila obnovitvena vnema. Potres je postavil v središče pozornosti tudi večjo miselno odprtost do
Jugoslavije in Slovenije, potrebo po izboljšanju kulturnih in gospodarkih stikov. Vedno tesnejši stiki med
občinami Benečije in slovenskimi občinami gornjega Posočja so privedli do novih oblik sodelovanja na
meji, ki je bila prej več desetletij težko prehodna. Zaradi tega je v dolinah vzhodne Furlanije, v mnogih
Benečanih dozorela zavest, da se kot pripadniki slovenske manjšine zavzamejo za svoje ustavne pravice.
Po tej katastrofi so vaščani primerjali obdobje postresa in obdobje vojne, natančneje druge svetovne
vojne. Obdobje potresa nas je popeljalo v čas revščine, sovraštva, trplenja, nasilja v svojih najbolj skrajnih oblikah, ki se je ponavljalo iz dneva v dan. Popeljalo nas je v boj za življenje, v medsebojno pomoč in
globoko vero. Popeljalo nas je v spomine na naše bližnje, ki so preživljali grozote v taboriščih. Grozoto
taborišča je preživel tudi moj stric iz Barda. Kadar smo ga spraševali, kaj je doživel v Auschwitzu, so mu
začele teči solze po obrazu in niti beseda mu ni prišla iz ust. Malo let kasnje je uzel svojo torbo in je šel na
delo v Švico. Kdor preživi kaj takega, je globoko zaznamovan na človeški, intimni ravni. Vaščani so torej
skenili, da je težavni čas vojne bil slabši od težkega časa potresa. Prepoznati moramo, da je tragedija, ko
so fašisti na prvem tržaskem pocesu obsodili in ustrelili Ferdinanda Bidovca, Frana Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, zarezala globoke rane. Danes se spominjamo na tragično usmrtitev bazoviških junakov, ki so se prav tako odločili, da želijo ohraniti svojo identiteto in so postali simbol odpora
proti fašističnemu režimu in njegovi raznarodovalni politiki.
Iz preteklih izkušenj, iz posledic fašizma v Benečiji, Reziji, Kanalski dolini smo Slovenci ostali po naših
dolinah in počasi smo ustanovili slovenska kulturna društva, ki so živa priča dragocene dediščine, ki je
ne smemo pozabiti. Naša slovenska kultura deluje v samem srcu ljudi po vaseh naših dolin. Kultura je
naša povezovalna nit, naše izobraževanje, naša moč, razvoj naše zemlje, razvoj naše manjšine, je naša
bodočnost. Našo slovensko kulturo je treba naprej ohranjati in vrednoditi. Danes si zasluži malo več
pozornosti Terska dolina, kjer se žal ponovno po zadnjih upravnih volitvah dogajajo nevšečnosti. Podžupan Barda je na Facebooku označil Slovenijo za »evropsko sramoto« ter izrazil željo, da bi bila Bovec
in Kobarid italijanska. Žal to ni osamljen primer – podžupan je vodja skupine ljudi, za katere velja ena
sama beseda; ta beseda je »proti«. Oni so proti slovenščini in nič drugega. Drugače so prazni.
Slovenski čedermac Viljem Černo je prvi začel v Benečiji, v povsem zaprtem in nenaklonjem okolju, pri-
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rejati javna kulturna srečanja o slovenski kulturi, o identiteti beneških ljudi, o pravici do zakonskega
varstva. Doživel je marsikatero nasprotovanje in javni napad, a znal je izpodbijati argumente nasprotnikov, zato se je hitro uveljavil kot voditelj Slovencev v Furlaniji. Bil je tudi narečni pesnik in nam je pustil
tele besede:
Večkrat so nas spraševali,
kateri jezik govorite,
kako se imenujete.
In so nam naložili
križ nasprotovanja.
Peli smo besedo mater,
živeli z gnojem krav,
se tresli od mraza, lakote!
In vi, prikriti,
še kapljate stari strup!
V 21. stoletju, v času pandemije, ki nas je postavila v novo dojemanje vsega, kar nas obdaja, so te besede
še aktualne, so klic k sodelovanju in spoštovanju. Opirajmo se na moralno dediščino Bidovca, Marušiča,
Zvonimirja, Valenčiča, da bomo tudi mi zagotovili boljše pogoje našim potomcem. To smo jim dolžni! In
zato, da izpričamo zvestobo njihovim idealom, smo se danes tu zbrali. Slava njihovemu spominu!

Ženska vokalna skupina Danica
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OSREDNJA DRŽAVNA PROSLAVA OB 74.
OBLETNICI VRNITVE PRIMORSKE K
MATIČNI DOMOVINI
V soboto, 11. 9. 2021, je v Idriji potekala osrednja državna proslava
ob 74. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini. Zbrane
sta nagovorila idrijski župan Tomaž Vencelj in predsednik ZZB za
vrednote NOB Idrija - Cerkno Bojan Režun, osrednja govornica na
prireditvi pa je bila znanstvenica Nina Leskovec, domačinka iz
Idrije, ki živi in študira v Združenih državah Amerike. Program
so oblikovali govorci, umetniki
in drugi kulturni ustvarjalci z

Idrijskega in Cerkljanskega. Med
prireditvijo so odmevale partizanske pesmi, prireditev pa so
sklenili s primorsko himno Vstala Primorska.
Podpredsednica Društva TIGR
Primorske Bernarda Dodič se je v
imenu društva udeležila proslave in o njej zapisala: »Na današPraporščak Dejan Dodič v Idriji 11.
nji dan v Idriji, 11. 9. 2021, smo se
9. 2021
zbrali v velikem številu od blizu
in daleč, iz vseh krajev naše lepe ni nam da jasno vedeti, da se te
Slovenije. Počastitev priključitve izgube, solze, bolečine nikoli ne
Primorske k matični domovi- smejo ponoviti. To so poudarili
tudi današnji govorniki. Proslavo
Utrinek s
je popestril otroški pevski zbor s
proslave v
partizansko in domoljubno peIdriji, kjer je
letos potekala
smijo. V imenu Društva TIGR
osrednja
Primorske se zahvaljujem orgaslovesnost ob
spominu na
nizatorjem, nastopajočim, prapriključitev
porščakom ter vsem prisotnim,
Primorske
k matični
ki so se proslave udeležili kljub
domovini.
razmeram, s katerimi se trenutno soočamo. Naj zgodovina ne
gre v pozabo. ‚Tujega nočemo,
svojega ne damo.‘«

OSREDNJA PROSLAVA V SPOMIN NA BAZOVIŠKE JUNAKE V
BAZOVICI 12. 9. 2021
Navzoče je pozdravil Milan Pahor

Na vroč septembrski dan je ob 15.
uri na bazoviški gmajni potekala
svečanost v spomin na 91. obletnico ustrelitve Ferda Bidovca,
Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša. Proslavo
sta vodila igralca Primož Forte in Nikla Petruška Panizon.
Uvodni nagovor je imel Milan
Pahor, predsednik Odbora za
proslavo bazoviških junakov
pri Narodni in študijski knjižnici, sledil je govor ministrice za
Slovence v zamejstvu in po sve-

tu Helene Jaklitsch. Slavnostna
govorca sta bila toskanski senator in predsednik parlamentarne komisije za ustavna vprašanja Dario Parrini in pisatelj Boris
Pangerc. V programu sta sodelovala tudi mešana pevska zbora Lipa in Rdeča zvezda pod vodstvom Tamare Ražem Locatelli
in Rada Miliča, spremljal pa jih
je harmonikar Miran Pečenik.
Skozi celotno proslavo je pri spomeniku stala častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO
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Venec v imenu
Društva TIGR
Primorske sta položili
predstavnici mladih
Polona Pahor in
Jasmina Gruden

Prapor društva je nosil Dejan
Dodič

ter praporščaki različnih organizacij in društev. Proslave so
se udeležili predsednik Društva
TIGR Primorske Gorazd Humar,
praporščak društva Dejan Dodič,

Voditelja proslave Primož Forte in Nikla Petruška
Panizon

vodje številnih območnih enot mladih tigrovcev Polona Pahor in
in številni člani društva. Venec domačinka iz Boljunca Jasmina
k spomeniku bazoviških juna- Gruden.
kov sta v imenu Društva TIGR
Primorske položili članica Kluba

Slavnostni govor pisatelja Borisa Pangerca na osrednji proslavi v
Bazovici 12. 9. 2021
SKUPAJ ZMOREMO
Spoštovane in spoštovani,
najprej bi se rad iskreno zahvalil Odboru za proslavo bazoviških junakov za čast in zaupanje.
Bazovica nam nudi priložnost, da z večjo zbranostjo in miselno
poglobljenostjo pogledamo v dogajanje pri nas in okrog nas. Osebno
bi tokrat tvegal pogledati v današnji čas z očmi naših štirih junakov
in skušal z njihove perspektive doumeti, ali je današnja družba povsem vredna njihove žrtve, ki naj bi pomenila dokončen preskok iz temačnega obdobja fašistične strahovlade v novo dobo pravičnejšega
družbenega stanja v politiki, kulturi, šolstvu, gospodarstvu in civilni
družbi. Obhaja me občutek, da bi ti fantje danes marsikaj radi videli
drugače, kot se v resnici dogaja.

Pisatelj in pesnik Boris Pangerc
je kot slavnostni govornik na
osrednji proslavi v Bazovici
pozval, naj se obeležje, posvečeno
bazoviškim junakom, povzdigne
ne samo v spomenik s statusom
kulturnega pomena, temveč v
Spomenik nacionalnega interesa.

Biološko usihanje naše skupnosti je že davno na dlani. Težko se je
sprijazniti s tem, še teže je ukrepati, mislim pa, da bi bilo koristno vsaj
razpravljati o tem. Zaskrbljujoče stanje se najprej pokaže v šolstvu,
kjer se šolska populacija nenehno krči. Šola je zrcalo naše manjšinske
stvarnosti. Tu vzhaja naš jutrišnji dan. Vsebinsko je naša šola odlična, kar pomeni, da tako organizacija šolskega življenja kot učni kader delujeta podkovano in ustrezno.
Dijakinje in dijaki, študentke in študenti, ki zaključijo slovensko šolo, so uspešni, ustvarjalni in se poklicno uveljavljajo doma in na tujem. Žal pa naše najboljše sile prepogosto odhajajo v svet, namesto da bi
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jim naše gospodarstvo skušalo nuditi način in možnost, da bi si zagotovile prihodnost v domačem okolju; seveda z vsemi premisami ustvarjalnega sodelovanja s tujino. Toda če sediš za domačo mizo, z nje
vedno pade kaj uporabnega za domačo hišo.
Manj intelektualnega priliva v naše okolje pomeni tudi težje obvladovanje razmer, v katerih se nahaja
naša skupnost. In te razmere se mi ne zdijo povsem rožnate. Vzemimo v pretres civilno družbo, ki je še
vedno svetovnonazorsko razdvojena. V laični sredini pa sploh vedno bolj razdrobljena na stranke in
strančice. Ali ne bi raje prisluhnili mlademu rodu, ki vedno bolj vztrajno poziva k črtanju dvojnikov in
poenotenju krovnih organizacij; saj lahko obdržimo vsak svoje prepričanje in svojo svetovnonazorsko
pripadnost, skupnih ciljev pa nam bi v naši kulturno-politični organizirani dejavnosti nikoli ne zmanjkalo. Če obstajajo v deželi združenje za gospodarstvenike, zveza za kmete, Združenje slovenskih športnih
društev v Italiji, v katerih najdejo prostor vsi in skupaj zmorejo, sem trdno prepričan, da obstajajo razlogi, da bi tudi SKGZ in SSO našli skupne točke in pokazali naši civilni družbi, da – kot nas opogumlja geslo
ZSŠDI – SKUPAJ ZMOREMO!

Glasilo Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

Dajmo torej zavestno ovrednotiti tisto, kar nas druži, in razsodno opuščajmo tisto, kar nas razdvaja!
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Kajti naša neenotnost je v neprestano veselje nekaterim krogom italijanske politike in se jo še posebej
veseli in jo izrablja italijanska desnica, predvsem tržaška. Dokazov nam ne manjka. Zaskrblja predvsem
dejstvo, kako se črni madež širi, potvarja zgodovino in se vse bolj navdihuje v proslulem režimu. Zaskrblja dejstvo, da je v Trstu še zmeraj leglo, kjer imajo gadi mlade. In strup, ki prihaja iz tega gnezda, se spet
zaganja v prid izkrivljanju zlogov za požig Narodnega doma in proti našim štirim bojevnikom za mir, ki
jih blatijo z vzdevkom teroristi.
Italija pa, ki temelji na ustavi, ki je zrasla iz odporništva, ni sposobna povrniti človeškega dostojanstva
štirim svobodoljubom, ki so bili žrtve fašizma. FA-ŠI-ZMA! Ne samo – zaradi pravnih zapletov tvegajo,
da ostanejo teroristi za vse večne čase. In tržaška desnica to utemeljuje in podpihuje, čeprav je tržaški
župan na tem mestu izjavil, da zanj niso teroristi. Obstajajo torej neke silnice, ki ne delujejo v pravo
smer, dasiravno nas hočejo prepričati, kako so se razmere po 13. juliju lani spremenile. Koncert treh
predsednikov in sprehajanje z roko v roki od spomenika do spomenika so dejanja, ki so se dogajala na
vrhu. Resnični premiki, tisti, ki spremenijo družbene odnose in postavijo omikano sožitje na zdrave in
enakopravne temelje, pa se dogajajo v širokih ljudskih množicah. Tega miselnega in značajskega premika ni bilo v dobršnem delu večinskega naroda v našem mestu in v naši deželi. Zato še vedno poslušamo puhlice o rezijanščini, ki da ni slovenščina, in ugotavljamo očitno zanemarjanje in zapostavljanje
slovenskega jezika in njegovo pačenje v javnosti. Dokler pa ne bo iskrenega in predvsem zavestnega
miselnega preskoka, ne bo miru. In bomo še vedno priča izigravanju pravice o izpostavljanju slovenske
zastave, uvajanju nesmiselnih novih praznikov v občinski koledar v Trstu, neizvajanju razsodbe ustavnega sodišča, ki zagotavlja uporabo slovenskega jezika v vseh stikih z javno upravo in še bi se našlo
spornega in nedoslednega.
In – če zdaj pogledamo k Materi – ravno tako ne bo miru na sončni strani Alp, dokler ne bomo presegli
škodljive, iracionalne, anahronistične in predvsem nerazsodne razklanosti v slovenskem narodu. Trideset let po osamosvojitvi Slovenije nismo še zmogli preseči brezna, ki je zazevalo med nami med drugo
svetovno vojno. Zdaj se že tretja generacija izčrpava v žolčnem zasipavanju z očitki in krivdami. Nekdo
to stanje podpihuje in črpa iz njega snov, s katero gradi svoj umazani politični kapital. Še Prešeren je ob
spopadu med pokristjanjenimi in poganskimi Slovenci jasno zapisal:
»S seboj povabim druge vas junake, vas, kterih rama se ukloniti noče!«
In tisti, katerih rama se ni hotela ukloniti, so se uprli fašistom, nacistom in njihovim kolaboracionistom.
Tisti, ki so uklonili ramo in naslovili Mussoliniju poslanico vdanosti, so izbrali napačno stran. To so dejstva. Vojna je kruta zadeva in ne prizanaša ne zmagovalcem ne poražencem, eni in drugi so si oškropili
roke z nedolžno krvjo. Tudi to so dejstva. Zato bi bil že skrajni čas, da po več kot sedemdesetih letih od
konca vojne pride do narodne pomiritve in se državniško upre pogled naprej. Nesmiselno in nečastno
je kar naprej premetavati vedno iste mrtve. Če se še tako zagrizeno kuhamo v medsebojnem sovraštvu,
mrtvih ne bomo mogli obuditi spet v življenje in preteklih krivic ne bomo mogli poravnati.
Pa vendar! Ali smo res morali doživeti, da se danes v matični domovini blati NOB in poveličuje Hitlerja
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v heroja? Ali smo res morali doživeti, da se poveličuje sodelavce okupatorja in omalovažuje, zaničuje
in kriminalizira partizane, ki so na evropskih bojiščih krvaveli za obstoj naroda in domovine? Moj oče
je bil partizan in sem ponosen nanj! Ali smo res morali doživeti, da predsednik vlade, ki je danes tudi v
predsedstvu sveta Evropske unije, enači nacizem s komunizmom in popolnoma prezre fašizem? Mislim,
da ne bo odveč spomniti, da je bil v Titovi Jugoslaviji viden predstavnik komunistične mladine, ki je bila
včlanjena v Zvezo socialistične mladine Slovenije. Taka drža nekaterih slovenskih politikov, vključno s
tistimi, ki prezirajo Tita, meče mračno senco tudi na ta spomenik, pred katerim danes ponovno zaprisegamo našo zvestobo idealom, ki so vodili življenje in borbo naših štirih junakov.
Kljub vsemu pa Slovenci v Italiji ljubimo Slovenijo, njeno neizmerno naravno, duhovno in kulturno dediščino; ljubimo jo, ker je Mati, ki hoče Stati inu obstati (Trubar), a tudi materi, ki hoče Stati inu obstati,
se včasih zmrači lice in klecne pod bremenom težav. A verjamem, da » ... vremena Kranjcem bodo se zjasnila, jim miljši zvezde, kakor zdej sijale ...« – pa najsi bo to peterokraka ali zvezde z grba grofov celjskih.
Važno je, da zasijejo zvezde v viziji tvorne in ustvarjalne prihodnosti v slogi in sožitju zdravih narodovih
sil, ki naj jih ne dušijo več razprtije, temveč naj jih poživlja intelektualna in podjetniška sposobnost ter
moralna in etična trdnost mladega rodu. Slovenija je svobodna in suverena država v Združeni Evropi. V
mladem rodu je ogromen potencial, naj ga politika razbremeni bremen dedov in usmerja raje v uspešno
prihodnost in naj preteklost postane zgodovina z veliko začetnico oziroma zgodovinski spomin, ki naj
ozavešča in svari pred nevarnostjo nasilja. Preučevanje in poznavanje zgodovine pa je temelj za lastno
identiteto.
Mladostna poletavnost Slovenije je trenutno najbolj razpoznavna na športnem področju. Toda šport je
samo ena plat narodovih sokov. Zmagovita miselnost, čut žrtvovanja in duh skupnega čutenja morajo
vzplamteti v vseh porah javnega življenja. SKUPAJ ZMOREMO!
To so izzivi za tretje tisočletje in za čas, ki nastopa po »kratkem« stoletju nasilja, totalitarizmov in bratomornih vojn. Dajmo generaciji, ki se zdaj kali v izobraževanju in formiranju novega sloja delavk in delavcev, intelektualk in intelektualcev, možnost, da napiše novo sončno stran zgodovine slovenskega naroda
in jo prepoji s svežimi vsebinami sodobnih izzivov iz sveta kulture, znanosti, umetnosti, gospodarstva in
splošnega družbenega razvoja. S posebno pozornostjo tudi za varstvo narave in okolja, na katerega je
mladi rod posebno občutljiv. Nesporno pa je res, da naša prihodnost temelji na zgledih, predanosti idealom in neomajni veri v pravičnejšo družbo, takšno, ki spoštuje jezik, kulturo, vero, narodno pripadnost
in prostost sosede in soseda, mejakinje in mejaka in rojakinje in rojaka.
Zato si bazoviški junaki povsem zaslužijo, da se to obeležje povzdigne ne samo v spomenik s statusom
kulturnega pomena, temveč v Spomenik nacionalnega interesa. Ob tem bi povedal zamisel, ki jo je že
večkrat zaupal meni in še komu moj prijatelj Vladislav Komar, Bazovc, sopevec pri Tržaškem oktetu, da
bi romarsko pot do tega žrtvenika obogatili in oplemenitili z razlagalnimi tablami v več jezikih. To je ena
tistih zamisli, ki pridejo iz ljudstva, in osebno menim, da je vredna upoštevanja. Na koncu bi se poslovil s
predlogom, ki sem ga na tem mestu izrekel že pred točno tridesetimi leti, in sicer, da bi Slovenija uzakonila 6. september kot državni praznik. Strinjam se z mislijo, da je Bazovica prerasla krajevno očrtanost
in zadobila vseevropski pomen. Naj torej Evropa in predvsem Evropejci spoznajo, da je tukaj vzkresnila
luč, ki je začela razsvetljevati pot iz teme črnega obdobja. Z njimi – kterih rama se ukloniti ni hotela –
potujemo še danes v močni veri, da če bomo sprejemali njihovo svetlobo, smo na pravi poti.
Hvala – Ferdo Bidovec!
Hvala – Franjo Marušič!
Hvala – Zvonimir Miloš!
Hvala – Alojz Valenčič!
SLAVA VAŠEMU SPOMINU!

25

št. 31. in 32. – 02,03/2021

Dario Parrini, toskanski senator in
predsednik parlamentarne komisije
za ustavna vprašanja, vidi vrnitev
Narodnega doma Slovencem kot
simbolno gesto velikega pomena, ki
naj vodi k nadaljnjemu povezovanju.

Slavnostni govor Daria Parrinija v Bazovici 12. 9. 2021 (prevod iz
italijanščine)
Na tem mestu bo moj nastop zelo čustven.

Glasilo Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

Povabilo, ki mi ga je namenil Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Slovenski narodni in študijski
knjižnici v Trstu, mi je v veliko čast. Za to se iskreno zahvaljujem njim in kolegici senatorki Tatjani Rojc.
Vse številne prisotne pa toplo pozdravljam.
Zavedanje, da govorim v deželi, polni zgodovine kot le redke druge, napolnjuje mojo dušo. Lepa in izredno zapletena dežela, ki jo izjemno zaznamujejo nevihtne drame dvajsetega stoletja. To zahteva uravnoteženost in zavračanje vsakršne sterilne preprostosti, zavračanje vsakršne malomarnosti in površnosti.
Danes, po 91. letih, se spominjamo umora štirih mladih, ki jih je strelski vod usmrtil na podlagi vnaprej
pripravljene smrtne obsodbe Posebnega sodišča za obrambo države. Bidovec, Miloš, Marušič in Valenčič so bili štirje protifašisti. Odločili so se, da se bodo borili proti zlorabam tiranske vlade, ki je od leta
1923 začela vse bolj hudo zatirati njihovo skupnost. Pri tem so uveljavili neotipljivo prerogativo narodov:
pravico do upora, to je pravico, da se odkrito zoperstavijo tiranski moči, ki je kot taka neupravičena in
nelegitimna. Potrebno je dobro razumeti pojav, proti kateremu je bil ta upor usmerjen. Fašizem se ni
pojavil povsod na enak način. Bil je notranji fašizem in obstajal je mejni ali obmejni fašizem. Če je bil
notranji fašizem totalitaren in je rušil svobodo, je bil obmejni fašizem tako totalitaren in je rušil svobodo
kot brutalno protietničen. Na preostalem italijanskem ozemlju je fašizem ženam in moškim odvzemal
svobodo. Tu in na drugih obmejnih območjih je poskušal poleg svobode izničiti jezik, obenem torej identiteto, zgodovino, kulturo nekega naroda. Njegovo dušo!
Češki pregovor pravi: »Naučite se novega jezika in imeli boste novo dušo.«
Veliki evropski pisatelj dvajsetega stoletja je z briljantnim aforizmom dejal: »Ne živiš v državi, živiš v
jeziku.« Pesnik Yeats je z izjemno klenimi in pronicljivimi besedami zapisal: »Jezik predstavlja naravni skupni spomin ljudstva; če ljudstvo izgubi stik s svojim najstarejšim izraznim sredstvom, se nikakor
ne more več prepoznati.« Obmejni fašizem je izvajal brutalno politiko denacionalizacije. Za zgodovino
fašizma je značilno dolgo zaporedje temnih in usodnih strani. No, prisilna italijanizacija v obmejnih
regijah je bila ena najtemnejših in najbolj usodnih. In tega ne gre spregledati, tudi ena najdaljših: ko
govorimo o »prisilni italijanizaciji«, govorimo o neusmiljeni resnični kulturni kolonizaciji, o preganjanju, ki je trajalo v Julijski krajini dvajset let in je doseglo vrhunec v grozotah, ki so se zgodile med drugo
svetovno vojno.
Navsezadnje je bil nasilni in ekstremistični protislavizem, ki so ga dogodki pred in po prvi svetovni vojni
zaostrili, ena bistvenih značilnosti fašizma od vsega začetka.
Obstajajo tri močno simbolična dejstva, ki jih ni mogoče pozabiti. So zelo zgovorna, vedno so me prizadela in bi jih torej rad citiral. Prvo dejstvo, na katerega ni mogoče pozabiti: krst organiziranega škvadrizma
je bil v Trstu s požigom Narodnega doma v središču mesta. Tržaški napad julija 1920 je bil v negativnem
smislu neke vrste ante litteram prelomnica fašizma, še preden je partijsko nasilje postalo režimsko. Drugo dejstvo, ki ga ni mogoče spregledati: polovica žrtev 56 usmrtitev, izvršenih po smrtni obsodbi, ki jo je
izreklo fašistično posebno sodišče, je pripadala hrvaški in slovenski skupnosti. To dejstvo se mi je vedno
zdelo neverjetno pomembno! Tretje dejstvo, ki ga ni mogoče pozabiti: Mussolini se je septembra 1938
odločil za Trst, da bi napovedal sprejetje rasnih zakonov. Tudi to ni bila naključna izbira.
Če ne upoštevamo teh dejstev in vrtinca z njimi povezanih dogodkov, ki so prizadeli to deželo, ni mogo-
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če – na primer – popolnoma razumeti, zakaj v Ustavi Italijanske republike poleg 3. člena, ki povzdiguje
pluralizem in prepoveduje diskriminacijo, obstaja 6. člen o zaščiti jezikovnih manjšin. Nemogoče je razumeti, zakaj načelo varstva jezikovnih manjšin ni postavljeno na obrobje, ampak spada med temeljna
načela naše ustavne listine. Nemogoče je razumeti, zakaj ima zaščita jezikovnih manjšin v italijanskem
pravnem sistemu eno najbolj neposrednih in jasnih formulacij v panorami ustav celotne demokratične
Evrope. Po drugi svetovni vojni se je postopoma pojavila potreba po spremembi smeri in izgradnji nove
zgodovine v Evropi. To ni bila linearna pot. Nasprotno, bila je naporna in včasih polna protislovij. Ampak
šli smo naprej. V Bazovici sta pred letom dni predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor svetu – da,
svetu! – ponudila visok in svetel zgled. Gesta, ki ustvarja upanje in je polna naukov za sedanje in prihodnje generacije.
Mattarella in Pahor sta izpostavila trajno veljavnost temeljnega namena Evropske unije: nadomestiti
sovraštvo in vojno med ljudmi ter medetnično sovraštvo s harmonijo, medsebojnim razumevanjem med
narodi, sodelovanjem in mirnim sobivanjem med različnimi identitetami in kulturami. Jasno sta dokazala, da je treba te vrednote, ki predstavljajo dosežek, stalno ščititi pred novimi grožnjami, do katerih
prihaja in ki jih ne bi smeli podcenjevati. Te vrednote je potrebno potrditi s še večjo močjo in z doslednimi
dejanji, prav tam, kjer so še odprte globoke rane in so nasprotovanja in kontrasti najbolj vehementni in
uničujoči.
Če spominov, še posebej tistih, ki so bili opredeljeni kot »trpeči spomini«, ni mogoče deliti, jih je potrebno
preučevati, poznati in spoštovati. Odločitev, da se Narodni dom vrne slovenski skupnosti, je med mnogimi možnimi simbolna gesta velikega pomena in gre v to smer. Je prva in ni nujno, da je zadnja. Menim,
da je izpolnitev pravkar omenjenih dolžnosti skoraj stoletje po njihovi strašni žrtvi najboljši način, da se
poklonimo spominu na bazoviške junake. Te dolžnosti se moramo zavedati vsi. Tisti, ki imajo odgovorne
položaje v institucijah, se morajo tega še najprej zavedati.
S tem govorom sem nameraval ponuditi svoj skromen doprinos, čeprav majhen, a – vam lahko zagotovim – srčen in plemenit, temu po mojem dragocenemu procesu združevanja in nenehnega dograjevanja. Delo, ki je vse prej kot lahko. Toda, če se ga bo opravljalo brez prekinitev in z daljnovidnostjo, se bo
nedvomno izkazalo za izjemno plodno.
Z vsem srcem upam, da mi je vsaj delno uspelo.
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OSVEŽITEV
SPOMINA NA
USTANOVITEV
TIGR-A NA NANOSU
Letošnjega septembra je minilo
94 let od ustanovitve organizacije TIGR na Nanosu. Soustanovitelji so bili: Jože Dekleva, Andrej Šavli, Dorče (Teodor) Sardoč,
Zorko Jelinčič, Albert Rejec, Jože
Vadnjal. Več o njih lahko preberete na naši spletni strani pod
zavihkom »TIGROVCI«.

pisatelj in kulturnik, Tone Partljič je poudaril, da so tigrovci v
nahrbtniku nosili slovenske knjige, kar pomeni, da so se s kulturo
borili za mir. S svojimi besedami
je večkrat požel glasen aplavz in

Člani Društva TIGR Primorske so
v spomin na ustanovitev TIGR-a
k spomeniku na Nanosu položili
venec.

Kvintet trobil Orkestra slovenske
policije

Humar, župan Občine Miren Kostanjevica Mavricij Humar in
predsednik KoDVOS-a Peter Vaš.
V programu, ki ga je pripravil
režiser in član Društva TIGR Primorske dr. Rok Andres, so nastopili Trio Le Dive, dijaki Gimnazije
Nova Gorica, kvintet trobil Orkestra slovenske policije in Klub
mladih tigrovcev. Na proslavi je
bilo prisotnih 25 praporščakov in
okrog 150 ljudi.
Predsednik Društva TIGR Primorske je v svojem govoru povedal naslednje besede:

Slavnostni govornik na Cerju je
bil pisatelj Tone Partljič

Urejen spomenik na Nanosu

navdušenje. Spregovoril je tudi
novinar in publicist ter župan
sosednje furlanske občine Aiello Andrea Bellavite. Prisotne
so nagovorili še predsednik
Društva TIGR Primorske Gorazd
Predsednik Društva TIGR
Primorske na Cerju

VSESLOVENSKO
ZBOROVANJE ZA MIR
V soboto, 25. 9. 2021, je na Cerju
potekalo vseslovensko zborovanje za mir. Soorganizatorja
sta bila Društvo TIGR Primorske in Občina Miren - Kostanjevica v sodelovanju s članicami
KoDVOS-a. Slavnostni govornik,

Drugo leto, leta 2022, bomo obeležili in praznovali 95. obletnico
ustanovitve protifašistične organizacije TIGR (ustanovljene na
Nanosu leta 1927), organizacije,
ki je v boj proti fašizmu in raznarodovanju pritegnila vse sloje
Primorcev, ne glede na njihovo
politično pripadnost, tudi duhovnike. Drugo leto bomo praznovali tudi 75. obletnico priključitve
Primorske k matični domovini.
Do tega zgodovinskega dogodka
je prišlo leta 1947, točno 20 let po
ustanovitvi organizacije TIGR,
in lahko ugotovimo, da so bili
takrat s priključitvijo Primorske
doseženi vsi osnovni cilji najprej
tigrovcev in nato partizanov med
NOB. Slovenski jezik se je vrnil v
naše šole in Primorska je postala
spet del Slovenije.
Sedaj, v miru, je prav, da se
spomnimo ključnih dogodkov iz
naše ne tako davne zgodovine.
Moramo pa tudi naprej. In s čim
naprej – predvsem z našo kultu-
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Andrea Bellavite

ro, slovensko kulturo. Od tod tudi
želja nas organizatorjev tega dogodka v Društvu TIGR Primorske
z Občino Miren - Kostanjevica, da
so naši današnji govorniki kulturniki in ne politiki in to z obeh
strani meje. Ni težko ugotoviti, da
nas naša skupna kultura združuje bolj kot vsi politiki današnjega dne, ki prihajajo in odhajajo,
naša kultura pa je zvesta stalnica
našega življenja.

PROSLAVA OB
77. USTANOVITVI
PARTIZANSKEGA
MORNARIŠKEGA
ODREDA KOPER
Delegacija Društva TIGR Primorske, ki so jo sestavljali Jadranka
Šturm Kocjan, Dušan Jež in Miro
Pance, se je v nedeljo, 17. oktobra
2021, v Loparju udeležila proslave ob 77. ustanovitvi partizanskega mornariškega odreda Koper.
Dušan Jež (na fotografiji)
in Lucijan Pelicon sta v
imenu društva nesla cvetje
k spomenikom, posvečenim
domoljubom.

Posnetek celotne prireditve najdete na povezavi https://www.
youtube.com/watch?v=msYVu_
rm01s

POLAGANJE VENCEV
OB DNEVU SPOMINA
NA MRTVE

PREDAVANJE O
TIGR-U NA OŠ
DRAGA BAJCA V
VIPAVI
Na OŠ Draga Bajca v Vipavi je 29.
9. 2021 potekalo predavanje o
obstoju in veličini TIGR-a na Primorskem med obema vojnama,
ob spomeniku Draga Bajca pa komemoracija z recitalom učencev
in s polaganjem cvetja.

Delegacija Društva TIGR
Primorske na proslavi v Loparju

Učenci OŠ Draga Bajca med predavanjem, ki ga je pripravila in odvodila vodja
OE Vipavska dolina Sonja Groznik

Člana Območne enote za slovensko Istro Dušan Jež in Lucijan
Pelicon sta ob dnevu spomina na
mrtve položila cvetje v Semedeli
pri Kopru, kjer je bila mučilnica
koprskih zaporov in v kateri so
mučili tudi bazoviške žrtve, v Gabrovici, Bočajih, Loparju in Trseku. Obiskala sta tudi spomenike
Karla Kocjančiča, Cirila Pelicona
in zavednega duhovnika Malana
v Ospu.

POKLON
TIGROVCEM NA
HRIBU SVOBODE
V OE Ilirska Bistrica so se 31. oktobra pri glavnem spomeniku,
ki je posvečen TIGR-u, na Hribu
svobode poklonili prekomorcem
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Z Vojkom Čeligojem

in vsem tigrovcem, ki so bili tudi
člani društva in imeli veliko ter
pomembno vlogo v času njegovega ustanavljanja. Obiskali so
tudi Vojka Čeligoja, ki je društvu
zaželel uspešno delo.

DOGODKA OE ZA
SLOVENSKO ISTRO
V sredo, 3. novembra 2021, sta
bila v Kopru dva dogodka, ki ju
je organizirala Območna enota
za slovensko Istro v sodelovanju
z Znanstveno raziskovalnim središčem Koper in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper. Ob
10.00 uri je bilo odprtje razstave v
Osrednji knjižnici Srečka Vilharja na temo Protifašizem in TIGR v
slovenski Istri, ki je je ob 11.00 uri
sledil znanstveni simpozij na isto
temo v Pretorski palači. Dogodka
Spomenik
Srečka Vilharja,
revolucionarja,
bibliotekarja
in družbenopolitičnega
delavca

sta bila v sklopu obeležitve 100.
obletnice marežganskega upora, ki je med prvimi nakazal pot
upora proti fašističnemu režimu,
in v spomin na revolucionarja,
bibliotekarja in družbeno-političnega delavca Srečka Vilharja,
ki je umrl pred 45 leti. Razstava,
ki je pripravljena v okviru 70.
obletnice slovenskega knjižničarstva v Kopru, prikazuje bogato knjižno gradivo o delovanju
TIGR-a in tigrovcev ter povzetke
razprav, ki so bile na posvetu. Na
posvetu s podnaslovom Primorski panoptikum. Svetovne vojne,
družbene spremembe in individualne izbire na Primorskem v
prvi polovici 20. stoletja je razprave uglednih zgodovinarjev
povezoval zgodovinar dr. Borut
Klabjan, znanstveni svetnik na
Inštitutu za zgodovinske študije
Znanstveno raziskovalnega središča Koper ( ZRS).
Dr. Salvator Žitko je v referatu
Antifašizem v Istri predstavil
odzive ljudi na italijanski nacionalizem in iredentizem v Istri,
ki so bili glede na njen multietični značaj dokaj specifični in
zapleteni. Prav tako so bile glede
na Tržaško in Goriško drugačne
razmere za širjenje ilegalnih organizacij Borba in TIGR.
Prof. Vlasta Beltram je spregovorila o koprskih zaporih v času
fašistične Italije, ki je preganjala
protifašiste različnih političnih
barv z ostro kaznovalno politiko, uzakonjeno leta 1926 z Zakonom za zaščito države. Zapori
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so se naglo polnili, eden najbolj
zloglasnih je bil koprski zapor, ki
je bil v začetku kaznilnica za prestajanje kazni, kasneje pa je dobil status preiskovalnega zapora.
V njihovi mučilnici so bili mučeni
tudi bazoviški junaki.
Dr. Gašper Mithans z Inštituta
za zgodovinske študije (ZRS) je
imel referat na temo Italijanski fašizem in požigi vasi v Julijski krajini. Italijanska nacionalistična politika in nato uradna
fašistična oblast se je znašala
nad civilnim prebivalstvom tudi
s požigi krajev in vasi, ki jih je
bilo v Julijski krajini več kot 200,
kar nima primerjave v sodobni
zgodovini. Po kapitulaciji Italije
so te akcije izvajale enote SS in
X.MAS, ki so se jim pridružile različne kolaboracionistične enote
in drugi.
Dr. Mateja Režek z Inštituta za
zgodovinske študije ZRS je s štuAndrej Jelačin

dijo z naslovom Primorski antifašizem in TIGR v slovenskih zgodovinskih učbenikih od konca
druge svetovne vojne do danes
poudarila pomen šolske zgodovine za kolektivni zgodovinski
spomin. Učbeniki in učni načrti
pa niso le rezultat piscev, temveč tudi ogledalo dominantnega
vrednostnega sistema, ideologije in nazorov neke družbe. Prvi
povojni učbeniki niso omenjali
niti Slovencev v Italiji niti fašističnega nasilja nad njimi. To se
je v učbenikih pojavilo šele leta
1966, o TIGR-u pa leta 1973.
Dr. Žitko je na koncu posveta osvetlil vlogo in delovanje
Srečka Vilharja, ki se je že mlad
vključil v ilegalno dijaško gibanje,
sodeloval v različnih primorskih
emigrantskih društvih. Zaradi
aktivnega delovanja je bil skupaj
s sodelavci aretiran in večkrat
zaprt. Po vojni je v Kopru opravljal vrsto pomembnih funkcij
in bil cenjen družbeno-politični
delavec. Bil je ravnatelj Študijske
knjižnice v Kopru ter se z veliko
vnemo posvečal zgodovinopisju
in bibliotekarski stroki ter obja-

vil številne razprave in članke s
področja narodnoprebudnega,
delavskega in protifašističnega
boja Primorcev.
Predstavljen projekt so podprli
Mestna občina Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Koper in Primorske novice.
Odprtja razstave in posveta se je
udeležilo okoli 50 ljudi, med njimi lepo število dijakov Gimnazije
Koper in Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, ki jih posebej
zanimajo tovrstne zgodovinske
teme. Dogodek je bil dobro medijsko pokrit. Prispevke o njem
so naredili na RTV Koper Capodistria, redakcija slovenskega programa RAI za Furlanijo, Julijsko krajino iz Trsta ter Primorske
novice. V kulturnem delu sta sodelovala igralec in član Društva
TIGR Primorske Andrej Jelačin,
ki je recitiral pesem Tigrovcem,
ter dijakinja umetniške gimnazije Živa Kralj, ki je na violino zaigrala skladbi Tomaža Habeta in
Giuseppeja Tartinija.

POLAGANJE VENCEV
OB DNEVU SPOMINA
NA MRTVE NA
ŽALAH V LJUBLJANI
Polaganje vencev je organizirala Koordinacija društev veteranskih organizacij Slovenije
(KoDVOS) v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije. Vsa polaganja vencev
so potekala ob prisotnosti častne
Garde Slovenske vojske. Prvo
polaganje vencev je potekalo ob
kostnici žrtvam 1. svetovne vojne. Sledilo je polaganje vencev
pred Spominskim parkom padlih
borcev v NOB, kjer so vence položili minister za obrambo mag.
Matej Tonin in delegacija predstavnikov ZZB NOB, Društva TIGR
Primorske in ZDVIS (Združenje
vojnih invalidov Slovenije). Podžupan Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin je v govoru odkrito
opozoril na neustrezen odnos se-

Društvo TIGR Primorske se je z ostalimi članicami KoDVOS-a udeležilo
polaganja vencev ob dnevu spomina na mrtve na Žalah.
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danje oblasti na negovanje spomina padlih med NOB.
V Gramozni jami so bili položeni
venci pred spomenikom talcev,
venec sta kot predstavnika KoDVOS-a položila Marjan Križman,
predsednik ZZB za vrednote NOB,
in Gorazd Humar, predsednik
Društva TIGR Primorske. Pred
spomenikom padlim v vojni za
Slovenijo 1991 so vence poleg
obrambnega ministra in notranjega ministra položili še predstavniki ZPVD Sever, ZVVS in Zveze MORiS. Sledilo je še polaganje
vencev pred spomenikom padlih
ruskih vojakov na slovenskih
tleh med 2. svetovno vojno.

POLAGANJE VENCA
NA KOMEMORACIJI
V KUĆIBREGU

Polaganje vencev v Kućibregu

POHOD SPOMINA PO PADRIŠKEM GOZDU
SALCER 6. 11. 2021
O tradicionalnem pohodu, ki ga organizirajo Društvo TIGR Primorske, Odbor za proslavo Bazoviških junakov in Koordinacijsko združeVnovič oskrunjen spomenik tigrovcem v gozdu Salcer
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V nedeljo, 7. novembra, je bila v
Kućibregu slovesnost ob 77. obletnici bitke pri Kućibregu, ki je
bila med 3. in 4. novembrom 1944
na hribih okoli Hrvojev, Kućibrega in Topolovca. V bitki, v kateri
so nacistične enote napadle 2.
brigado 43. istrskega bataljona,
italijanski bataljon Alme Vivoda
iz Milj ter stalno enoto poveljstva
mesta Koper, je padlo 120 hrvaških, slovenskih in italijanskih
partizanov. V spomin na pogumne borce predstavniki vseh treh
narodov – Slovenije, Hrvaške in
Italije – vsako leto počastijo spomin na padle borce in tako ohranjajo vrednote upora, tovarištva,
poguma in protifašizma. Jadranka Šturm Kocjan je skupaj z Jasno Softič, podžupanjo Mestne
občine Koper, in Marjanom Križmanom, predsednikom ZZB za
vrednote NOB Slovenije, položila venec na spomenik padlim v
Kućibregu, pred tem pa na spominsko obeležje v Hrvojih.
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nje kraških vasi, so 7. novembra pevski zbor Vesna iz Križa. Padlih
2021 v Primorskem dnevniku za- za svobodo se je pod vodstvom
pisali:
Rada Miliča spomnil s pesmijo
Žrtvam, Venturinijevo Bazovico
Vhod v pečino sicer zapira železin drugimi melodijami, ki pripona ograja, ob pogledu na prostor,
vedujejo o tistih nelahkih časih.
ki se razprostira pod mogočnim
kraškim kamnom, pa si je mo- Društvo TIGR Primorske, Odbor
goče predstavljati, kaj se je tu za proslavo Bazoviških junadogajalo pred 90 in več leti. Mla- kov in Koordinacijsko združenje
di vaščani iz Padrič in okoliških kraških vasi so včeraj priredili
vasi, a tudi iz mesta, so tu iskali tradicionalni Pohod spomina po
kotiček svobode, kjer bi se lahko padriškem gozdu Salcer. Okrog
pogovarjali v slovenskem jeziku 30 udeleženk in udeležencev je
in peli slovenske pesmi. Sloven- najprej v spremstvu Darka Turske pesmi so nedaleč stran od ka prehodilo položno krožno
zaklenjene pečine odmevale tudi pot, ki jih je ob skrbno zarisanih
včeraj popoldne. Ob spomeniku, rdeče-modrih markacijah poki spominja na tisti sestanek 3. peljala mimo Gabrovega hriba,
novembra 1929, ko so predstav- rdečih rujevih grmov in čudoviniki organizacij TIGR in Borba tu tega razgleda na Sv. Ivan, Trst
načrtovali upor proti raznaro- in zaliv. Ob spomeniku jih je ob
dovanju, je namreč zapel moški pevcih pričakal zgodovinar Jože

DRAGU BAJCU V SPOMIN

Pirjevec, ki je potrdil prepričanje,
da je bil upor pred sto leti upravičen. Pa čeprav je bil tudi nasilen
in s formalnega vidika »terorističen«, kot ga je v svoji najnovejši knjigi, ne da bi ga obsojal,
definiral tudi zgodovinar Raoul
Pupo. Ne smemo pa dovoliti, da
tako pomembna dejanja tonejo v
pozabo, je pozval zgodovinar, in
prav je, da se takratnim upornikom hvaležno poklonimo.
Vodja OE Trst Društva TIGR Primorske Miran Dolhar je ob koncu razočarano ugotavljal, da je
pomnik mladim upornikom nekaterim še vedno trn v peti. Neznana roka ga je namreč ponovno
oskrunila in se tokrat spravila na
kamnit napis TIGR.

Igralka in pevka Alenka Vidrih je
na grobu Draga Bajca recitirala
Bajčeve pesmi.

Sonja Groznik je o dogodku, ki so ga člani OE Vipavska dolina posvetili Dragu Bajcu, zapisala:
Njegovo mlado življenje so kruto in brez usmiljenja pomendrali
fašisti. Mladi Drago, študent, pesnik, ki je ljubil svobodo in preziral nasilje v vseh oblikah, je bil za fašiste prenevaren. Odrekali so
mu svobodno gibanje, šolanje, ga spremljali na vsakem koraku, ga
zapirali, kar je privedlo do njegove prezgodnje smrti in posledično
do velike žalosti primorskih ljudi. Še danes, po osemdesetih letih,
recitiramo njegove pesmi, ki jih prežema slutnja smrti. Ob njegovem grobu smo se zbrali člani naše območne enote, kjer nam je
Alenka Vidrih, igralka in pevka, recitirala njegove pesmi, ki so nas
ganile v dušo.
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DOGODKI
DRUŠTVO TIGR
PRIMORSKE SE
NI UDELEŽILO
DRŽAVNE PROSLAVE
25. 6. 2021

Na državno proslavo, ki je bila 25. junija letos, niso bili povabljeni praporščaki
Društva TIGR Primorske, Zveze General Maister in ZZB NOB. Na zgornji
fotografiji so praporščaki na letošnji proslavi ob dnevu miru na Cerju.

tih, ki so polagali prve temelje
državnosti današnje Republike
Slovenije. Na to pomembno dejstvo pa so organizatorji državne
proslave očitno (namerno) pozabili. Temelji državnosti niso bili
postavljeni šele leta 1991. Osamosvojitvena vojna leta 1991 je bila
zaključni del več desetletij dolge-

ga procesa nastajanja slovenske
državnosti.
O razlogih za neudeležbo na državni proslavi smo obvestili medije in članice združenja veteranskih organizacij KoDVOS.
Gorazd Humar
predsednik Društva TIGR Primorske

Društvo TIGR Primorske se proPROTESTNA IZJAVA DRUŠTVA
testno ni udeležilo državne
proslave 25. 6. 2021 ob 21. uri na TIGR PRIMORSKE KOT ODZIV NA
Trgu Republike v Ljubljani, ker POVELIČEVANJE NACIZMA
na proslavi ni smel prisostvovati praporščak našega društva.
Koordinacijski odbor za državne
proslave in prireditve je namreč Slovenska javnost spet doživlja primere oživljanja dviga desne roke z
na seji 16. 6. 2021 sprejel sledeči nacističnim pozdravom, poleg tega pa je po tvitu zaokrožila še zapisana misel Urbana Purgarja, da je bil Hitler heroj, vsi ostali nacisti pa
sklep (citat):
junaki. Avtor te izjave se je tudi rad pojavljal med tako imenovanimi
Na osrednjo državno proslavo ob rumenimi jopiči, ki so vneto zagovarjali prenekatere odločitve seda30. obletnici slovenske državno- nje vlade.
sti in obeležitve prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU se V Društvu TIGR Primorske izrecno in odločno obsojamo take izjave.
povabijo z bojnimi zastavami To je za nas samoumevno stališče. Stališče do takih izjav mora biti
in prapori zgolj osamosvojitve- vsakemu, ki pozna grozote fašizma in nacizma, povsem jasno. Da ne
ne organizacije (11 za, 2 proti, 3 omenjamo tistih še živečih, ki so te grozote okusili na lastni koži.
vzdržani).
Na to proslavo niso bili vabljeni
niti praporščaki veteranskih organizacij Zveze društev General
Maister in Zveze združenj borcev
za vrednote NOB. Državne proslave 25. 6. 2021 se nismo udeležili
predvsem zato, ker na proslavo
ni bil vabljen naš praporščak in
iz solidarnosti do obeh omenjenih veteranskih organizacij, saj
menimo, da ti dve organizaciji
skupaj z Društvom TIGR Primorske predstavljajo vrednote tis-

Vsem svobodomiselnim ljudem je to znak, da je nekaj v naši družbi
močno narobe. Močno narobe, ker pristojni na oblasti niso odločno
reagirali in javno obsodili tega ekscesa in se od njega tudi niso javno
distancirali. Posebej bi pričakovali tudi odločno stališče in obsodbo
Ministrstva za kulturo, ki financira NTA, tisto tiskovno agencijo, katere glavni urednik je dal izjavo, ki je razburila Slovenijo.
Ni dovolj obsodba z izjavami, predvsem morajo v tem primeru svoje
delo opraviti pristojni državni organi, od policije do državnega tožilstva naprej. Tu in v takih primerih se začne vloga pravne države.
Zato se v Društvu TIGR Primorske pridružujemo vsem svobodomiselnim državljanom Republike Slovenije in vsem tistim, ki so že obsodili poveličevanje nacizma.
Gorazd Humar, predsednik Društva TIGR Primorske
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BEREMO

Marij Čuk na predstavitvi knjige
Črni obroč v Kopru (foto: Rado
Lipovec)

MARIJ ČUK: ČRNI OBROČ
Besedilo: Vesna Tomc Lamut*

Na vrtu Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru je tržaški pisatelj Marij Čuk 30. junija 2021 predstavil svoj najnovejši roman Črni
obroč, ki je izšel lansko leto pri založbi Mladika v Trstu in bil v enem
letu še dvakrat ponatisnjen. Predstavljen je bil tudi že v nekaj drugih krajih na obeh straneh meje, koprsko predstavitev pa so organizirali: Kulturni klub Koper, Slavistično društvo Koper in koprska
knjižnica. Z avtorjem se je pogovarjala slovenistka in dobra poznavalka njegovega dela dr. Maja Smotlak.
Knjiga je nastala v letu stote obletnice fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu (13. junija 1920) in je prvi romaneskni zapis tega dogodka, pomembnega ne le za tržaške Slovence, temveč za vse slovensko ljudstvo. V središču romana je izmišljena ljubezenska zgodba, ki
pa temelji na resničnih osebah in resničnih dogodkih, ki so se dogajali v mestu ob morju. Prikazuje čas po končani prvi svetovni vojni
in razpadu Avstro-Ogrske, ko je Trst skupaj z vso Primorsko pripadel Kraljevini Italiji, italijanski iredentizem in nastajajoči fašizem,
ki je želel pregnati slovenske prebivalce iz tega mesta, kjer so pod
prejšnjo državo živeli mirno skupaj z Italijani in še drugimi narodi
in narodnostmi. Središčni dogodek je požig Narodnega doma, lepa
pa so tudi poglavja, ki govore o ljubezni. Avtor razpleta zgodbo dunajskega zastopnika zavarovalnice Otta von Helmuta, ki pride v Trst
skupaj z ljubico Floro Scwarzkopf, s katero se za nekaj dni nastanita
v Narodnem domu, v hotelu Balkan. Počasi spoznavata mesto, ki je
bilo vse do konca prve svetovne vojne pomembno pristanišče habsburške monarhije, preko oseb, ki jih srečata v hotelu (uslužbenci,
osebje hotela, gosta z Gorenjske zakonca Pavla in Hugo Roblek, ki
kasneje postane edina žrtev požiga) in predvsem s pomočjo posameznih predstavnikov tržaških Slovencev spoznavata razmere, občutita
napetosti med Slovenci in Italijani in že tudi naraščajočo nestrpnost
pravkar prebujenega, nasilnega fašizma. Eden od pomembnih tržaških fašistov in Mussolinijev prijatelj Francesco Giunta igra glavno
vlogo pri preganjanju slovenskih narodnjakov, ki kljubujejo razna-

rodovanju, zato jih namerava
uničiti. V romanu so orisani protesti Slovencev v Trstu, napadi,
bombna akcija na uredništvo časopisa, v središču pa je zločinsko
dejanje – požig Narodnega doma.
Stavba, ki jo je leta 1904 zgradila
slovanska skupnost po načrtih
arhitekta Maksa Fabianija in v
kateri je bilo poleg hotela in restavracije središče družabnega
in kulturnega življenja v Trstu, je
popolnoma pogorela, v kasnejših
letih pa je postala simbol upora
slovenske narodne skupnosti.
---Maja Smotlak je avtorju uvodoma zastavila vprašanje, zakaj se
v zgodbi ne postavlja na nobeno
stran protagonistov romana, čutiti je, da ne izraža osebnih stališč, lastne prizadetosti.
Marij Čuk: Da, nisem hotel zdrsniti v neko navijanje za Slovence
ob tako grozljivi tematiki, kot je
požig. Ta namreč ni bil samo dejanje zoper Slovence, ampak dejansko prvi znak moči fašizma,
ki je ogrozil vse človeštvo. V središče tragičnega dogajanja v Trstu sem postavil doživljanje dveh
tujcev z Dunaja, ki nič ne vesta o
Slovencih v tem mestu. Prišla sta
v to nekdanje avstro-ogrsko pristanišče ne le po poslih, ampak
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tudi uživat, doživita pa grozljive
dogodke, po katerih ne onadva
ne Trst ne bosta nikoli več enaka kot prej. Ko hodita po mestu,
počasi spoznavata razmere in
tudi Slovence v njem. Spoznamo
tudi njuno bivanje v hotelu Balkan. Takole pravita: »Tam je stal
Narodni dom, lep in veličasten in
je obvladoval bližnjo okolico.« V
tistih štirih dneh v začetku julija
1920 počasi začenjata razumeti,
kaj se dogaja okoli njiju, napetost
med Slovenci in Italijani. Tržaški
Slovenec za skupno mizo v hotelu dvema paroma gostov razloži
zgodovino in zapletenost odnosov v Trstu po končani prvi svetovni vojni.
Maja Smotlak: Iz romana je zaznati, kako usodno je ta zgodovinski dogodek zarezal v slovensko narodno skupnost.
Marij Čuk: Ta dogodek, požig Narodnega doma v Trstu, je bil pred
mojim romanom Črni obroč v
slovenski literaturi upodobljen
samo enkrat, in sicer v kratki
pripovedi Borisa Pahorja Grmada
v pristanu leta 1956, pa tudi kasneje se je dogodek pojavil samo
Naslovnica knjige Črni obroč

kot omemba, v romanu dveh tr- tomci, je ta dogodek tudi po sto
žaških pisateljev, Alojza Rebule letih še vedno živ.
in Eveline Umek.
Maja Smotlak: Ali gledate z upaMaja Smotlak: Kako to, da je ta njem na bodočnost Slovencev v
dogodek potreboval kar 100 let, Italiji oziroma na bodočnost človeštva nasploh?
da je bil ubeseden v romanu?
Marij Čuk: Ne vem, zakaj. Zanimivo je, da je takoj, tri dni po požigu, v časopisu Edinost izšel poziv
Slovencem, naj se ne odzivajo na
provokacije, naj bodo mirni in
tihi. Ta mirnost in tihost je morda res v značaju Slovencev (kasneje, v času NOB, pa je vendarle
prišel do izraza tudi naš borben
značaj!), a takrat je bilo potrebno vse pomiriti, utišati, upornost
Slovencev in razglasitev požiga
za zločin sta takrat morala potihniti. Tudi po drugi svetovni vojni
se dogodka ni smelo preveč poudarjati, da ne bi prišlo do sovražnosti, treba je bilo graditi prijateljske odnose. A človek ne more
biti tiho, še manj književnost!
Danes je literatura dejansko edini oprijem človeka, ki je vedno
manj družbeno osveščen, je egoističen in izgublja smisel za skupnost. V današnjem času mora na
plan privreti književnost, ki človeka osvešča. In prav ta roman,
ki je napisan dobrohotno, neosovraženo proti nikomur, brez
sovražne ihte proti današnjemu
osrednjemu italijanskemu narodu – seveda pa še kako jasno
izraža sovraštvo do uničujoče in
diktatorske fašistične ideologije, proti ekstremizmu fašistične
ideje, ki mora pokončati drugačne, tudi Slovence, ki smo bili trn
v peti Italijanov. Slovenski Narodni dom v Trstu, veličastna, bleščeča in razkošna stavba, je bil v
začetku stoletja skorajda simbol
Trsta, evropskega mesta, središče vsega kulturnega in družabnega življenja. Prav zaradi tega
simbolnega pomena so ga morali
fašisti uničiti. Sčasoma je na to
dejanje padel molk. A med Slovenci v Trstu, med njihovimi po-

Marij Čuk: Sem pesimistični optimist!
---Roman Marija Čuka je med bralci
naletel na izreden odmev, prva
izdaja je pošla v hipu in prej kot
v enem letu je doživel še dva ponatisa. Prav tako je naletel tudi
na velik odmev medijev. Književnost ima moč spreminjati zavest
v človeku, marsikdo je šele po
branju izvedel za Narodni dom in
za požig in za trpljenje iz zatiranje Slovencev v času fašizma. Da
bi o dogodku izpred stotih let, ki
je pomembno zaznamoval tržaško, slovensko in evropsko zgodovino, danes več izvedeli tudi
Italijani, je bil roman preveden v
italijanščino, prevedla ga je Martina Clerici, z naslovom Fiamme
nere, in bil predstavljen tudi v
Trstu in Milanu. Zanj je Marij Čuk
prejel tudi posebno priznanje
strokovne komisije 28. mednarodne literarne nagrade Latisana
per il Nord-Est.
Tržaška založba Mladika, ki je
založila obe knjigi, je med drugim zapisala tudi, da je Čukov
Črni obroč »napisan v hitrem,
vrtoglavem slogu in prepleta številne usode in osebne tragedije,
odkriva zanimive zgodovinske
okoliščine in objektivna dejstva,
kar nadgrajuje z literarno fikcijo.
Je pričevanjski roman o trpljenju
naroda, tako da bo nepogrešljivo
branje tudi za mlajše in najmlajše, ki bodo spoznali slovensko
zgodovino. Ob literarni vrednosti
ima tako Črni obroč tudi še izjemno družbeno in ozaveščevalno
valenco«.
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Odlomek iz knjige Marija Čuka Črni obroč
Otto von Helmut in Flora Schwarzkopf sta potrta in zmedena sedela za mizo v stanovanju Franca
Vrabca pri Stari mitnici. Utrujena in brezvoljna. V daljavi se je še razlegalo kričanje in pokanje. Nebo
je zalila rdečica sramu, bilo je rdeče kot ogenj, ki je uničil upanja, delo in pričakovanja ter močno
prizadel bodočnost Slovencev. Nihče v stanovanju ni mogel razumeti, zakaj so se Italijani znesli nad
svojim slovenskimi someščani. Zaradi njihove drugačnosti? Zaradi prepričanja o lastni nadrasnosti?
Zaradi atavičnega sovraštva? Rasizma? In vendar so bili Slovenci od pamtiveka del Trsta, najmanj od
sedmega stoletja. Mirni in delavni. Nikomur niso storili nič žalega, nasprotno, vedno so bili pripravljeni pomagati someščanom drugega jezika. S svojo kulturo in umetniško žilico so dajali mestu blesk in
pomen. A mesto jih je zavračalo. Zanemarjalo. Jih ni upoštevalo. Bili so nevidni. Oblasti so zahtevale
nevidnost. Marija Vrabec je ves čas stokala in tarnala, da bo treba čim prej zapustiti Trst in s sabo
odnesti vsaj golo življenje. Franc jo je miril, v isti sapi na glas preklinjal kot še nikoli. Otto in Flora sta
srebala čaj. Doživela in preživela sta sodni dan. Nista razumela, povsem tuje jima je bilo, kako se lahko
človekov strup razlije s takim uničujočim besom. Celo dvomila sta, da vse, kar sta doživela, ne more
biti res, da sanjata moreče sanje. Pa je bilo res! Ostala sta brez prtljage in to ju je postavilo na realna
tla. In sedaj? Kako bova?
(Čuk 2020: 131–132)

PREDSTAVITEV KNJIGE OGENJ, KI JE ZAJEL
EVROPO: NARODNI DOM V TRSTU 1920–
2020
Območna enota za slovensko Istro Društva TIGR Primorske je v sodelovanju s knjigarno LIBRIS in Znanstveno raziskovalnim središčem
Koper 14. 7. 2021 v Kopru organizirala predstavitev knjige Ogenj, ki
je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu 1920–2020, ki jo je letos izdala Cankarjeva založba v Ljubljani. Avtorja sta tržaška zgodovinarja
in univerzitetna profesorja dr. Borut Klabjan in dr. Gorazd Bajc. To
je bila prva predstavitev omenjene knjige v Sloveniji po njeni premierni predstavitvi v Trstu 13. 7. 2021, torej na 101. obletnico požiga
Narodnega doma. Knjiga je prva poglobljena in natančna študija o
požigu osrednje institucije Slovencev v Trstu, hkrati pa tudi njegova
sociološka in kulturološka zgodovina. Pogovor je povezovala Jadranka Šturm Kocjan. Avtorja sta v zanimivem in izčrpnem pogovoru orisala okoliščine, v katerih je bil zgrajen Narodni dom, vlogo Trsta v
severnojadranskem prostoru, represivne ukrepe fašističnih oblasti
do slovenske narodne skupnosti
po koncu prve svetovne vojne,
razmere pred in po požigu doma
13. 7. 1920. Predstavila sta Trst
v času hladne vojne in po drugi
svetovni vojni vse do današnjih
dni, saj knjigo zaključita z dogodki 13. 7. 2020, ko sta Narodni
dom obiskala predsednik RepuV Kopru je predstavitev knjige, ki v svoje
središče postavlja dogodke, povezane z
Narodnim domom v Trstu, počastilo nekaj
več kot 60 obiskovalcev.

Jadranka Šturm Kocjan v družbi
dr. Gorazda Bajca, dr. Salvatorja
Žitka in dr. Boruta Klabjana

blike Slovenije in predsednik Republike Italije ter podpisala memorandum o vrnitvi Narodnega
doma slovenski skupnosti.
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PREDSTAVITEV KNJIGE VOJKA ČELIGOJA
ILIRSKE TEME 15
Besedilo: Bruna Olenik*
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Naslovnica knjige Ilirske teme 15
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Na povabilo avtorja knjige Vojka
Čeligoja iz Ilirske Bistrice sem
se udeležila predstavitve, ki jo
je organiziral zgodovinar Ivan
Simčič. Lep junijski večer, ne
prevroč, saj je vel vetrič po Hribu svobode, kjer smo v objemu
narave prisluhnili besedam o
avtorju, čeprav nam Vojka ni bilo
potrebno predstavljati, saj ga je
večina prisotnih že poznala ali z
njim celo sodelovala. Z njim smo
povezani še danes. »Za nekoliko mlajše morda in za osvežitev
spomina je prav, da avtorja zapi-

sov v knjigi predstavimo,« je dejal dr. Gregor Kovačič.
Vojko je bil predmetni učitelj fizike in tehničnega pouka, raziskovalec krajevne zgodovine,
organizator planinstva, kulturno prosvetni delavec, filatelist,
organizator amaterske fotografije, numizmatik in publicist s
številnimi objavami o zgodovini
domačih krajev in planinstvu v
različnem krajevnem in drugem
časopisju, bil je tudi glavni urednik knjige o Snežniku in še in

še. Težko si je predstavljati, koliko svojega prostega časa je Vojko namenil vsem dejavnostim
in funkcijam, ki jih je opravljal v
dobrobit celotne skupnosti. Tudi
v Društvu TIGR Primorske je deloval od samega začetka, tj. od
ustanovitve v Postojni 21. 5. 1994.
Tu sva se spoznala in skupaj še
vedno sodelujeva, polnih 27 let.
V knjigi Ilirske teme 15 so zanimive zgodbe bolj ali manj znanih
domačinov, zapisi o znamenitih obiskovalcih Ilirske Bistrice,
opisi pomembnih dogodkov in
pričevanja o življenju in razvoju
domačih krajev. Knjiga ima 336
strani z bogato vsebino bistriškega in slovenskega dogajanja v
zgodovini naroda.

Prvi roman o TIGR-u

DUŠAN JELINČIČ: ŠEPET NEVIDNEGA MORJA, DVANAJST TABLET
SVINCA
Besedilo: Vesna Tomc Lamut*

V začetku septembra je tržaški pisatelj, novinar in alpinist Dušan Jelinčič v čudovitem okolju Kosmačeve hiše nad Portorožem predstavil svoj novi roman, posvečen očetu Zorku Jelinčiču, duši in voditelju
TIGR-a, kot je sam zapisal v knjigo. Literarni večer so pripravili Mestna knjižnica Piran, koprski Kulturni
klub in OE za slovensko istro. S pisateljem sta se pogovarjali Jasna Čebron in vodja OE za slovensko istro
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Jadranka Šturm Kocjan.
»Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca«, s podnapisom Kratki roman o uporu,
peklu in vstajenju, je lansko leto
izšel pri založbi Mladika v Trstu
in prejel nagrado na literarnem
natečaju, ki sta ga ob 90-letnici
ustrelitve bazoviških junakov in
ob 100-letnici požiga Narodnega
doma v Trstu razpisali založba
Mladika in Slovenska prosveta
za roman ali povest na temo življenja primorskih Slovencev pod
fašističnim preganjanjem med
Predstavitev knjige Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca je potekala v
obema vojnama. Roman je tudi
čudovitem okolju Kosmačeve hiše nad Portorožem
prvi roman s tigrovsko tematiko.
Govori o enem izmed ustanoviteljev in vodij protifašistične organizacije TIGR Zorku Jelinčiču (1900–
1965), ki so ga fašisti leta 1930 aretirali in na Posebnem sodišču obsodili na dvajset let zaporne kazni v
italijanskih ječah (v Kopru, Rimu, San Gimignanu, Civitavecchii), po trikratnih prošnjah za pomilostitev
je bil po devetih letih izpuščen, vendar so ga kasneje še konfinirali v Insernio na jug Italije, od koder se je
po kapitulaciji Italije in s pomočjo zaveznikov kot partizan ob koncu vojne vrnil domov.
Očetova zgodba
Roman, ki ga je lansko leto ustvaril njegov sin Dušan Jelinčič, je drugačen od ostalih. O očetu je leta
1994 skupaj s sestro Rado že napisal dokumentarno knjigo Pod svinčenim nebom, vendar si je vedno
želel svojega očeta približati bralcem še kot psihološko poglobljenega junaka, katerega težka življenjska
zgodba bi jih prevzela, za to pa je moral napisati roman kot pravo umetniško delo. V njem pa ne prikazuje le očetove zgodbe, ampak jo seveda vpleta v družbene razmere in zgodovinske dogodke tistega časa,
predvsem pa poudarja težak položaj Slovencev v Kraljevini Italiji v razmerah predvojnega in še posebej
medvojnega podivjanega Mussolinijevega fašizma. Tigrovci so bili mladi fantje, stari od 20 do 24 let,
idealisti, ki so se borili proti fašizmu in za to tvegali pa tudi žrtvovali svoja življenja. Dušan Jelinčič je bil
sicer star le enajst let, ko je oče umrl, vendar ve, kaj in kako so tigrovci razmišljali, saj se je ob urejanju
očetovega gradiva za obe knjigi pogovarjal z mnogimi še živečimi tigrovci, njegovimi prijatelji in bral
očetove zapiske. Oče je bil zaradi bolezni, ki so bile posledica mučenj in trpljenja v zaporu ter prisilnega
vsakodnevnega pitja ricinusovega olja, veliko po bolnicah, vendar se spominja njegove psihične in fizične pokončnosti.
V tem zgodovinskem romanu je prvič opisana zgodba nekega tigrovskega voditelja v vsej njegovi psihološki poglobljenosti. Nič ni izmišljenega, vse je dokazano, več kot 80 odstotkov knjige je v resnici gradivo,
ki ga je oče sam zapisal, preostalo pa je ohranjeno tudi v policijskih zapisnikih. Ko je Zorko Jelinčič umrl,
je sin poiskal mapo z očetovimi zapiski, jih prebral in spoznal očetove značajske lastnosti – da se je oče
zavestno odločil, da ne bo izdajal nikogar in raje odgovornost prevzel nase, spoznal je očetov odnos do
krščanskega socializma in do komunizma, predanost človeku in razumevanje drugega ter visoko etičnost, nekakšen pacifizem, kajti ni pristajal na delitve in ločevanja, zato tudi ni nosil orožja. Zorko Jelinčič
je bil ideolog prvega TIGR-a, ki je bil bolj levičarski in se je ob začetku druge svetovne vojne organsko
prelevil v delavsko revolucijo. Ni mu ugajalo, da so Primorci po letu 1927 tako množično zapuščali svojo
zemljo in emigrirali v kraljevino Jugoslavijo – sicer jim je pri tem pomagal, vendar sam ni bil za to. Kot
vodja upora ni hotel zbežati, saj je kot visoko etičen in pokončen človek hotel ostati s svojimi ljudmi;
zavedal se je, da je tako več naredil za svoj narod.
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O TIGR-u in tigrovcih
Jadranka Šturm Kocjan je avtorja vprašala, kako je biti sin tigrovca, kolikšen je njegov ponos, in ga prosila, da nam nekoliko več pove o očetovem odnosu do tigrovskega gibanja oziroma do dogodkov, kakor
jih je zabeležil v svojih zapiskih.
Posebej med mladimi narodnozavednimi primorskimi Slovenci je bila narodna zavest močno razvita in
ob fašističnem pritisku nanje, izseljevanju, iztrebljanju, asimiliranju, odvzemu maternega jezika … je bil
upor logična posledica. Podtalni upor se je gotovo začel že leta 1926, uradni začetek tigrovskega gibanja
pa je leto 1927, ko se je skupina fantov, med katerimi je bil tudi Zorko Jelinčič, zbrala na Nanosu. Oče je v
svojih zapiskih potrdil, da so ga takrat tudi poimenovali. Tako je napisal: »Takrat smo dorekli definicijo
TIGR, ki smo jo potem dosledno uporabljali in zapisali tudi v glavi našega glasila Svoboda: gre za tajno
ilegalno protifašistično narodnoobrambno organizacijo, ki se je v svojem boju zgledovala po socialnih in
revolucionarnih naprezanjih tedanjega zgodovinskega obdobja. Blizu nam je bil boj Ircev in Indijancev
za svoje pravice, z zanimanjem smo sledili razvoju sovjetskega socializma in boju vseh narodov, ki se
upirajo kolonializmu. V tridesetih letih se je TIGR preimenoval v narodno revolucionarno organizacijo,
bistvo pa je ostalo isto.«
Tigrovska organizacija v Trstu ni imela voditeljev; skupina, v njej sta bila med drugimi tudi Bidovec in
Marušič, je delovala revolucionarno, fizično nasprotovala fašizmu, požigala šole in vrtce, izvajala male
atentate, vrgla bombo na svetilnik, največja pa je bila akcija napada na uredništvo tržaškega časopisa,
ki je povzročila tudi prvo žrtev. TIGR v Gorici pa je bil drugače organiziran, imel je vodstvo in prav Zorko
Jelinčič je bil njegov organizacijski vodja in ideolog. Albert Rejc je bil idejni vodja in je pisal, vojaški vodja
je bil Danilo Zelen, aktiven je bil tudi Just Godnič. Za večino tigrovcev je bila dilema, ali naj ob vse hujšem
pritisku nanje in grožnjah pred zaprtjem in obsodbo ostanejo ali odidejo v tujino. Značilno zanje je bilo,
da niso imeli družin, saj so se na tečaju na Krnu tako dogovorili, vendar pa se je Zorku Jelinčiču ljubezen enostavno zgodila: zaljubil se je v Fanico Obid, učiteljico, pesnico, tudi Kosovelovo prijateljico, ki je
sodelovala v antifašističnem gibanju. Poročil se je z njo, dobila sta hčerko, skupaj z njim je odšla celo v
izgnanstvo na jug Italije, tik pred začetkom vojne pa je umrla na porodu druge hčerke. Po končani vojni
se je Zorko Jelinčič drugič poročil, z Danico Žun, in rodila sta se mu dva sinova, eden od njiju je Dušan,
pisatelj biografije.
Poseben roman
V domači hiši v Trstu, kjer je Jelinčičeva družina po končani drugi svetovni vojni živela, je v očetovi sobi
vsa leta prav pri postelji stala omara. Čisto na dnu je oče pred drugimi skrival zajetno, tesno zvezano
rjavo mapo iz lepenke. V njej je hranil svoje zapiske, liste in listke, ki jih je skrivoma pisal in urejal, in šele
tik pred smrtjo se je nekega dne slučajno razkril pred sinom, potem pa ga celo prosil za svinčnik, da je
še nekaj dopisal. Leta 1965 je oče telesno izčrpan zaradi bolezni kot posledice skoraj desetletnega zapora
umrl, star petinšestdeset let.
Dušan Jelinčič prvo noč po pogrebu ni mogel spati, zato je šel v njegovo sobo, vzel iz omare očetovo
mapo in jo položil na mizo. Na vrhu so bile s tresočo pisavo s svinčnikom pripisane besede: NAJ SVET
VE!! V mapi pa je bil urejen šop z različnimi pisali popisanih papirjev, napisanih z lepo očetovo pisavo,
oštevilčenih in urejenih po poglavjih. Spomini! Prečrtan naslov se je glasil SVET MORA VEDETI, KAJ SO
NAM STORILI, novi spodaj pa je bil komaj zaznaven zaradi tresoče roke, bil pa je kot geslo njegovega neupogljivega značaja. Na enem od listov je prebral
še te očetove besede: »Jaz pa sem tu živ in pišem
spomine, da bodo tisti, ki pridejo za nami, vedeli,
kako smo živeli in kako razmišljali.«
Ko je sin prebiral njegove besede, se je zavedal,
da so bile napisane pred desetletji, s krvjo, in je
sklenil izpolniti očetovo zadnjo zapisano željo, da
mora svet izvedeti to zgodbo.
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Dušan Jelinčič
in Jadranka
Šturm Kocjan

TIGROVCU IVANU VADNALU IN TOVARIŠEM
Izhajal iz rodne je vasice male – Žeje,
kjer reka Pivka preliva modre vale
prek vrb srebrnih veje,
kjer sedmero mlinov je v zlatem soncu ropotalo
in kot v pravljici čarobno suši kljubovalo.
Veder dečko rožnatih lic
se na dan vseh svetih je Matiji in Neži zdravo rodil
in kakor dar nebeških ptic
v zibel škrlatne jeseni povil.
A rastel ni le sam, v krogu kmečke domačije,
bila brhka so dekleta štiri in fantov dvoje,
za starše skrb – kako preživljati jih vse najbolje.
Nobenemu od njih pa ni usoda namenila
kot le njemu – krvni davek domovini,
ki vselej mu bila je draga, mila.
Poročnega se šopka njegova ljuba še ni dotaknila,
ko v strašnem jutru se v črni pajčolan je ogrnila.
Uklenjenega sramotno so na morišče odpeljali
fašisti črni, ki povsod so smrt sejali,
skupaj z njim bilo tovarišev je pet,
na zemlji kri, na ustnicah smehljaj, svobode zlate cvet.

MOJIM
Ljubil jezik matere sem svoje,
zato ležim v okovih temne ječe,
ljubil pesem, ki jo oče poje,
bilo za njih je to na smrt moteče.

Vedno mu srce bilo je zvesto domovini,
branilo do poslednjega je diha čast njej v svoji globini,
po svobodnih dneh je potihem hrepenelo,
da zaročenko ljubo bi končno v zakon vzelo.
A izdajalcev temna duša ne počiva,
povsod se pritajeno, podlo vriva,
z življenjem to plačajo bojevniki pravice,
da narod bi obstal, iščoč resnice.
Dokler bo v naših srcih plamtela vam junakom slava,
dokler nežno drhtela bo zahvala,
slovenska bo beseda v večni čas donela!
Naj zato v spomin na plošči se bleščijo črke zlate
tigrovske trojke plemenite
in čez gozdove žejske ter zelene trate
naj poneso duh upora vsem, ki dandanašnji trpe krivice skrite.
Alojz Valenčič, Zvonimir Miloš, Fran Marušič,
Bidovec, Kukec in Pinko Tomažič,
Bobek, Kos, Ivan Ivančič
in Ivan Vadnal,
kri za svobodo – sveti gral!
Ljubezen do domovine, čista kakor solza
neskaljena, nikdar ne mine.
Nepremagljiva v sijaju, kristalna,
naj večno sije njena zvezda davna!
Ustreljeni za slovenski narod ste bili heroji,
da na zemlji svoji mogel človek bi ponosno stati
in v rodno grudo žlahtno seme svobodno zasejati!

Mojemu sorodniku Ivanu Vadnalu
Ana Horvat, Orehek pri Postojni, 17. 12. 2011

Hoteli vzeti še ime so moje,
mi tuje vžgali v prsi so boleče,
ko spomnim, draga, se obljube tvoje,
ni teme strah ne smrti me grozeče.
Vem, jutri moral bom umreti mati,
ne joči, ne ogrni se v črnino.
In zdaj še tebe prosim dragi ati,
obvaruj ženo pred to bolečino,
ko sinek se rodil bo, sinek zlati,
povej, da sem umrl za domovino.

Janko Sever

Ivan Vadnal
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SKOZI ČAS
ZORKO JELINČIČ IN TOLMINSKA
(120-LETNICA ROJSTVA NARODNEGA
BUDITELJA)1
Besedilo: Žarko Rovšček*

Glasilo Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

»Zato si zapomnimo: človeku, ki je moral z našim križem na strmo primorsko Golgoto, je bilo ime – Zorko Jelinčič.« (Saša Vuga)
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Življenje in delo Zorka Jelinčiča, primorskega narodnega buditelja in soustanovitelja organizacije TIGR, sta tesno povezana s Tolminsko, kjer je začel
svojo življenjsko pot in kamor se je tako ali drugače vedno vračal. Njegov
Zorko Jelinčič kot študent
življenjepis zrcali vso usodnost obdobja za obstoj slovenskega življa na PriFilozofske fakultete Univerze v
Ljubljani v obdobju 1919–1924 (iz
morskem. Že kmalu po njegovem rojstvu v Logu pod Mangartom (5. 3. 1900)
arhiva Dušana Jelinčiča)
se je družina preselila na Ilovico pri Podmelcu, kjer je oče Ferdinand dobil
stalno službo učitelja, družina pa tudi svoj dom v šolskem poslopju.
ju v oficirski šoli je zaključil vojaško
obveznost. Ob vrnitvi domov je bilo
Šolanje in vojna
jasno, da konec vojne ni več daleč. V
Zorko je na Ilovici in v okolici preživljal razposajena otroška in osnovno- Tolminu se je začasno zaposlil »pri
šolska leta. Oče je ob rednem šolskem delu vodil pevski zbor na Kneži, v obnovi dežele«, tj. pri razdeljevanju
podmelški čitalnici pa še pevski in tamburaški zbor. Ko je v letih 1911–1918 desk za zasilne lesene barake za beobiskoval Cesarsko-kraljevo realko v Idriji se je ob počitnicah ali daljših gunce in povratnike.
praznikih iz Idrije vračal domov, do začetka 1. svetovne vojne z avtobusom
Italijanski red
do Bače in nato peš do Podmelca, med vojno je pešačil preko Oblakovega
vrha, Dolenje Trebuše in Bače do Ilovice. Ko se je bližal soškemu bojišču so V splošnem vrvežu, vmes so povranjegovo pot prekinjali občasni izstrelki in italijanska letala; obiski so bili iz tniki s fronte nebrzdano plenili predneva v dan nevarnejši. Ko se je vojna vihra sredi avgusta 1917 nevarno pri- ostale zaloge živil, je kmalu nastopibližala zaledju, je njegova družina izkusila begunstvo v Rutu. Očeta so poz- la streznitev. Ko so se prepričali, da
vali v Cerkno, na »okraj« za razdeljevanje aprovizacije,2 zato je moral kot je vse varno »so začeli frkati naokedini moški večkrat na nevarno pot v Podmelec in v nahrbtniku prinašati rog italijanski vojaški tovornjaki«. V
vse, česar ob odhodu z doma niso mogli vzeti s seboj. Nemalokrat so izstrelki Tolminu so po vseh uradnih zgraddeževali v neposredni bližini doma, saj je bilo šolsko poslopje na Ilovici zelo bah takoj zavihrale dobro zastraizpostavljeno. Po prodoru pri Kobaridu so se vrnili domov z lažnim občut- žene italijanske trobojnice. Če se je
kom, da je vojna končana. Naleteli so na gospodovalno obnašanje nemških pojavila kakšna slovenska ali rdevojakov, ki so pobirali, kar se jim je zahotelo: »Če ni bilo drugega, so trije, ča, so takoj uprizorili velikopotezno
štirje navadni vojaki zaklali krave in pekli ter kuhali nekaj dni, dokler jih je hajko. Ljudje so godrnjali: »Pa zakaj
vleklo najboljše meso. Naši vojaki in domačini so od daleč gledali to požrtijo so prišli delat red ravno Italijani?«
in morali zanjo prinašati še krompir, testenine, jajca – od svoje lakote.«
/…/ Domov naj gredo z naše zemlje.« Upali so, da je to le začasno, po
Po maturi (11. marca 1918) so ga kot t. i. »enoletnega prostovoljca« vpoklicali
nalogu mednarodnih organizacij,
v avstro–ogrsko vojsko. Sedemnajstletne in osemnajstletne fante so redno
o čemer naj bi pričale tudi bele zavpoklicali že decembra 1917, srednješolcem tik pred zaključkom šole pa so z
stave. A Italijani so kmalu razglasili,
maturo prizanesli do marca 1918. Po trimesečnem tečaju in kratkem obdobnaj se javijo oblastem vsi, ki so bili
1 Članek je bil objavljen v Tolminskem zborniku 2020 (Izdala Občina Tolmin), str. 361.
v avstrijski vojski. Pošiljali so jih v
2 Aprovizacija: organizirano preskrbovanje z osnovnimi potrebščinami.

Primorski rodoljub

taborišča v Videm, Krmin in drugam. Čeprav je bil štiri mesece avstrijski vojak, se Zorko ni nameraval odzvati. Pripravil si je nahrbtnik z vsem potrebnim, da jo pobriše preko bližnjih Peči. Po prvih tednih miru se je ob meji začelo
razvijati tihotapstvo: iz Italije so nosili tkanine, iz Jugoslavije tobak. Nekateri tihotapci so hitro začutili lakoto ljudi
po novostih iz sveta in začeli prinašati časopise iz Jugoslavije. Hlad nove oblasti je zavel, ko so se morali odseliti
domači železničarji, orožniki in uradniki. Zamenjali so jih Italijani, ki niso znali niti besede slovensko. Ljudje so
razdeljevanje tople hrane iz vojaških menz sprejemali kot miloščino: »Radi bi se nam prikupili, ker dobro vedo, da
nimajo pravice do te zemlje in bodo morali oditi.« (Z. Jelinčič 2017, str. 90–91)
Usodne odločitve
Ko so v začetku leta 1919 začeli Italijani vedno pogosteje stikati po hišah, iskati vojaški material prejšnje vojske in
poizvedovati po določenih ljudeh, se je Zorko odločil za ilegalni prehod meje in nadaljnje šolanje v Ljubljani. Tam
ga je čakalo stradanje, ki ga je bil vajen že od vstopa Italije v vojno. Pripraviti se je moral tudi na izpite iz latinščine,
grščine in filozofije, ki jih je moral kot maturant realke opraviti še pred vpisom na filozofsko fakulteto (slovenščina,
zgodovina). Pariška mirovna konferenca za Primorsko ni obetala nič dobrega in kmalu se je vključil v študentske
demonstracije proti nameravanim odločitvam. Spočetka so Primorci v Ljubljani iskali oporo v različnih svetovnonazorsko opredeljenih društvih, a so jih le-ta s svojim strankarskim spletkarjenjem kmalu razočarala. Tako je
spontano vzniknila potreba po ustanovitvi Združenja jugoslovanskih visokošolcev iz Italije, katerega tajnik je bil
Jelinčič več let: »Vse, kar je prišlo preko meje 1918, se je zateklo sem, kakor da bi tu iskalo nadomestek za izgubljeno
domovino. Vse je prišlo sem notri, brez ozira na ideološko barvo.« (Z. Jelinčič 2017, str. 128) Očitek, ki je kljuval v
njem, češ da se je s Primorske strahopetno umaknil na varno, je usmeril njegovo kasnejšo življenjsko pot: »Tvoja
usoda je tam doli, s tvojimi ljudmi, pa naj bo kakršnakoli …« Borba za osvoboditev izpod Italije in krivična rapalska
pogodba sta primorske študente ločila od ljubljanskega okolja. Kakor omamljeni so začeli spreminjati življenjske
načrte in sočustvovali s Primorsko in njenimi ljudmi. Kot potreba po večji vzdržljivosti v prihajajočem ilegalnem
boju proti fašizmu je postalo pomembno tudi planinstvo. Brezbrižnost do življenja jih je gnala v veliko večje tveganje, kot bi ga smeli dopuščati sicer, in ravnodušno sprejemanje internacij, zaporov in obsodb. Tudi brez potnih
dovoljenj so se večkrat vračali domov, ob prvih volitvah v rimski parlament leta 1921 so se odzvali z ilegalnim prehodom meje. Ko se je Zorko s Klementom Jugom in Francetom Štrukljem z Modrejc odpravil preko zasneženih
Peči, je v bližini svojega doma na Kneži lahko v živo opazoval primitivno predvolilno razkazovanje mišic »črede«
črnosrajčnikov in se spraševal: »Kaj more to prinesti človeštvu ali le Italiji dobrega, naprednega? /…/ To naj bi bila
resna, urejena in kulturna država?« Ljudje so v fašizmu videli nasilno stvar, ki se je po krivici in prevari ugnezdila
med nas in je lahko samo začasna. Na takem razpoloženju do prišlekov je bilo mogoče snovati bodoči primorski
protifašistični odpor.
Družbene razmere na zasedenem ozemlju so študente prepričale, da bodo z diplomami ljubljanske univerze na
Primorskem zaman iskali službo. Združenje jugoslovanskih visokošolcev je celo izdalo informativno knjižico o možnostih visokošolskega študija v Italiji. Tudi Jelinčič se je v študijskem letu 1922/23 odločil za študij v Italiji in se za
eno leto preselil v Padovo. Zaradi drugačnega ustroja, ker so kot nekakšne višje strokovne šole dajale slušateljem
podlago za poklicno vzgojno delo, so italijanske univerze zelo različno in tudi protislovno presojale vloge slovenskih študentov. Večinoma so odločitve zavlačevali celo šolsko leto in jim
Planinski portret Zorka Jelinčiča
(slikarja Jožeta Cesarja) v koči
tudi za obdobje šestih semestrov niso priznali nobenega izpita iz Ljubljane.
na Črni prsti, ki od leta 1965 dalje
To je pomenilo, da bi morali začeti šolanje v Italiji znova. Marsikomu, tudi
nosi njegovo ime (foto: Ž. R.)
Jelinčiču, ni po izgubljenem šolskem letu preostalo drugega kot nadaljevanje študija v Ljubljani.
Ilegalni planinski klub Krpelj
V težkih razmerah zatiranja slovenskih organizacij na Primorskem je bil
Zorko Jelinčič tudi duhovni vodja, pobudnik ustanovitve ilegalnega Planinskega kluba Krpelj, prikritega sopotnika usihajoče Soške podružnice SPD.
Ustanovljen je bil 16. marca 1924 na Poreznu. Ilegalni klub naj bi združeval
»vse zanesljive Primorce«, ki se zavzemajo za osvoboditev izpod fašizma, ki
jih navdušujeta planinstvo in jamarstvo in ki se ne ustrašijo dolgih in težavnih poti preko meje s ciljem prenašanja literature. Jedro so tvorili najbolj
aktivni člani iz ožje Tolminske3 in od drugod. Opravili so številne različno
3 Krpljevih akcij so se udeleževali: Jože Abram - Trentar, sestre Gerželj, Ciril, Zdravko in Marija
Munih, Milan Mikuž, Jože Munih - Pečan, bratje Franc, Ludvik in Valentin Štrukelj (Modrejce),
Janez Vidmar in Milutin Vuga (vsi z Mosta na Soči – Sv. Lucija), Jože Bevk (Laharn), Avgust
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težavne letne in zimske vzpone v Julijcih, na bližnjo Senico, Bučenico, Kobiljo glavo, Škrbino, Kuk in Vogel. Njihov
zimski vzpon na Krn se je zaradi slabega vremena podaljšal v večdnevno avanturo (7.– 11. 1. 1924). Za božič leta 1924
so oblegali kaninsko pogorje (Ž. Rovšček 2015, str. 42). Nekdanji član Krplja Evgen Božič v intervjuju leta 1997 trdi,
da so bili krpljevci po večini tudi tigrovci in nadaljuje: »Glavni del dejavnosti je bil namenjen organiziranju planinskih tur… /…/ K raziskovanju jam nas je najprej spodbudila novica, da nameravajo tolminski fašisti raziskovati naš
podzemski svet, seveda z italijanskimi zavojevalnimi nameni.« (Ž. Rovšček 1997, str. 323) S skromno opravo (vrv za
sušenje perila, cepini in sveče) so se nemudoma napotili v jamo Smoganica nad Drobočnikom (Most na Soči). Po
enajstih obiskih, študiju strokovne literature in napornem kopanju pod zasigano ploščo v gornji suhi jami so v več
kot pol metra debeli naplavini našli pravo grobišče jamskih medvedov. V letih 1924–1928 je sledila še serija raziskav
z meritvami v drugih jamah na Tolminskem. Izvajali so jih v glavnem ponoči in jih mimogrede izkoristili tudi za tajne sestanke. Skice raziskanih jam, ki jih je narisal študent stavbne tehnike Franc Štrukelj, so dragocen dokument o
Krpljevem delu.4 O tem Jelinčič: »Nismo si delali posebnih iluzij o prihodnosti kluba v onih časih, ki so nas navdajali
z mračnim pesimizmom. Zato tudi nismo bili formalisti in nismo vodili, kolikor se spominjam, nikakih zapisnikov,
ker bi to tudi ne bilo priporočljivo, ker smo se jasno zavedali, da bo najbolje uspeval, če bo nelegalen …« (Z. Jelinčič
1956, str. 570) Odločitev o tem, ali naj kljub ilegalnemu delu objavijo svoje raziskave za mlajše rodove, so »krpljevci«
očitno prepustili svojemu občnemu zboru v Podmelcu 14. 10. 1924.5 Nekaj dni kasneje je namreč Štrukelj poslal za
objavo v Koledarja Goriške Mohorjeve družbe svoj članek Iz tolminskega podzemeljskega sveta.6 Več člankov je pod
psevdonimom objavil v Planinskem vestniku tudi Jelinčič. Po njegovi nesreči pod Višem leta 1928, prisilnem mirovanju in številnih aretacijah članov ob pripravah na tržaški proces se je organizirana in sistematična aktivnost
kluba vse do začetka druge svetovne vojne omejila le na delo posameznih manjših skupin.
Predvolilni intermezzo
Ob študiju na zadnje izpite doma leta 1924 se je Zorko Jelinčič vključil v priprave predvolilnih shodov za italijanske
parlamentarne volitve, ki so potekali v Baški grapi in na Šentviški planoti. Pridobivali so volivce za dr. Josipa Vilfana, kandidata na listi Jugoslovanske narodne stranke, med ljudmi bolj znane kot Lipa ali »lipca«, ki si je prizadevala za mirno priključitev zasedene Primorske matični domovini. Na zborovanju v Tolminu se je Zorko srečal z
nasilno skupino fašistov, ki so skušali razgnati množico ljudi na glavnem trgu in so imeli že pripravljenega svojega
govornika. Dr. Vilfan si je z energičnim nastopom pri varnostnih oblasteh priboril besedo, istega dne pa so mu tudi
preprečili nastop v Kobaridu in na Grahovem. Jelinčiču in sodelavcem je preostala le še bolj pritajena propaganda
v manjših skupinah ljudi. Ko je imel v Podmelcu predvolilni govor dr. Marsan, član deželnega odbora fašistične
stranke in tolminski podeštat,7 je Jelinčič takoj izkoristil prisotnost ljudi in jih kmalu po njegovem odhodu nagovoril. Dr. Marsan je bil o tem obveščen in se je hitro vrnil. Med njima se je začel dialog, v katerem se je Dalmatinec s
svojo spakedrano slovenščino pošteno osramotil. V navalu razburjenja je govoril vse bolj italijansko, kar gotovo ni
poželo simpatij med poslušalci. Volilni rezultat v Podmelcu je pokazal, da so razen treh ali štirih Italijanov v volilni
komisiji skoraj vsi glasovali za Lipo, manjši del tudi za komuniste. Dr. Marsan se je Jelinčiču maščeval tako, da mu
ni potrdil potnega lista za odhod v Jugoslavijo. Moral je odložiti diplomski izpit.
Očetova smrt in začetek dela v Zvezi prosvetnih društev
Živahno leto 1924 je postreglo tudi z žalostnimi dogodki. Tragična smrt soplezalca in somišljenika dr. Klementa Juga v Triglavski severni steni je bila do konca življenja Zorkova neizbrisana bolečina. Lepo število člankov je
posvetil spominu nanj.8
Drugi žalosten dogodek je bilo očetovo slovo. Zorkov oče Ferdinand (roj. 30. 4. 1869) je po učiteljski maturi v Kopru
(1889) služboval na Srpenici, Žagi, v Tolminu in Čadrgu. Prvo bolj stalno službo je dobil v Logu pod Mangartom
(1893–1902) in kasneje na Ilovici (Podmelec). Kot »romantični idealist« čitalniške dobe, tudi lovec in zaupnik Slovenskega planinskega društva, je spodbujal kulturno-prosvetna društva, vadil pevske zbore po Tolminskem in vodil tamburaški orkester v Podmelcu. Njegovo svetovnonazorsko prepričanje je bilo popolnoma v skladu z njegovim
Berlot (Kanal), Evgen Božič (Klavže), Zorko Jelinčič (Podmelec), Klement Jug (Solkan), Marij Kogoj (Solkan, Ljubljana), Slavko Mašera (Kobarid),
Stanko Polenčič, Albert, Ivanka in Mici Rejec ter Rasto Tuzulin (vsi iz Tolmina), Joško Ščuka (Barkovlje).
4 Na 1. razstavi gozdarstva in obdelovanja visokogorskega sveta leta 1924 v Tolminu je zanje prejel častno diplomo. Nikogar ni zanimalo, kdo je
»CT Krpelj«, katerega ime je bilo napisano pod načrti. Podatki o Krpljevih raziskavah so zašli tudi v knjigo BERTARELLI, L.V., BOEGAN, E.(1926):
Duemila grotte. TCI Milano, str. 316, 332, 326, 378, 439. Kot prvopristopnik je naveden »Krpelj C.T.« [Club Turistico – op. Ž. R.].
5 Občni zbor P.K. Krpelj 16. 10. 1924 v Podmelcu [zabeležka]. Zapuščina Franca Štruklja – APDT.
6 Izšel v dveh delih Koledarja GMD, leto 1924 (str. 119) in 1925 (str. 65).
7 Podeštat: v fašistični Italiji od vlade imenovani predstojnik občinske uprave.
8 Kot pobudnik in soavtor leta 1926 je sodeloval tudi pri izdaji zbornika Dr. Klement Jug [ur. Andrej Budal], ki ga je izdalo Dijaško društvo Adrija
v Gorici.
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poduhovljenim značajem, ki ga je vzdušje v času narodnega preporoda še
okrepilo. Materi je ob tem ostalo praktično gospodinjsko delo in vzgoja številnih otrok. Oče je kot zaveden slovenski učitelj po italijanski zasedbi vse
bolj izgubljal tla pod nogami. Zadnji udarec mu je zadala Gentilejeva šolska
reforma, po njej so že v prvem razredu osnovne šole začeli uvajati italijanščino. Vidno je začel hirati in je 9. 11. 1924 zagrenjen umrl. Njegova smrt je
družino ekonomsko močno prizadela; morali so se tudi umakniti iz šolskega
stanovanja in se preseliti v Gorico. Razen brata Cirila, ki je kot učitelj živel s
Odlomek pisma Zorka Jelinčiča
svojcem iz sodnega zapora (iz
svojo družino, se je vseh ostalih osem otrok še šolalo.9 Sestri Andi je uspelo
arhiva Dušana Jelinčiča)
najti službo pri neki transportni agenciji v Gorici, Zorko pa je moral prekiniti študij v Ljubljani in se vrniti domov (Ž. Rovšček 2005, str. 14).
Že med volilno kampanjo ga je dr. Josip Vilfan povabil k delu v političnem društvu Edinost. Odklonil jo je, češ da
želi delati le na prosvetnem področju. Kasnejšo Vilfanovo ponudbo, takrat že poslanca v rimskem parlamentu,
naj prevzame tajništvo Zveze prosvetnih društev v Gorici (ZPD), pa je sprejel. V kratkem času je uspel oživiti organizacijo, ki je bila razpredena po celotni Goriški in je bila temelj kasnejšemu ilegalnemu odporu. Leto kasneje je
prevzel še tajništvo ferialnega društva Adrija. Stopnjevanje tveganja in izpostavljanja, veliko večje kot v normalnih
razmerah, je pomenilo zavestno odpoved prvotnim življenjskim in poklicnim ciljem. Ko se je preselil v Gorico, se
je od Tolminske le navidezno oddaljil, saj ga je delo pri organizaciji prosvetnega življenja na terenu še vedno priklepalo nanjo. Nova oblast je kmalu pokazala zobe; relativna možnost društvenega dela ni trajala dolgo. Postopno
uničevanje slovenskih organizacij in šole sta vodili v trenutek, ko naj bi bilo vse, kar je bilo slovenskega, uničeno.
Na ta trenutek bi morali biti pripravljeni v ilegali. Sam se spominja: »Protifašistično razpoloženje je bilo že tako
ostro – kot dober veter v jadra. /…/ Še precej časa mi policija ni delala nikakih sitnosti. Majhen, mlad, po zunanjosti
navaden fantič, ki je skoraj polovico svojega časa preletel s kolesom velik del Goriške, ni vzbujal nobene pozornosti.« Veliko oporo njegovemu delu na Tolminskem so predstavljali revolucionarni in razgledani dijaki učiteljišča,
člani dramskega krožka, ki se niso sprijaznili z vlogo, kakršno jim je namenila fašistična oblast, da bi kot nekakšni
janičarji postali potujčevalci slovenskih otrok. Nanje so vplivali predvsem napredni komunistični učitelji iz Zveze učiteljskih društev. Spiritus agens primorskih srednješolcev v Ljubljani, Srečko Kosovel, je k svoji reviji Lepa
Vida pritegnil tudi tolminske srednješolce. Sodelovala sta predvsem zelo nadarjena Fanica Obid s poezijo in Zmago Krašna s prozo.10 Učiteljiščniki so po vaških ljudskih prosvetnih društvih razvijali posebej dramsko dejavnost.
Jelinčič je v vsaki vasi, kjer se prosvetna društva še niso obnovila, pohitel in z njihovo pomočjo osnoval nova. Njegov stari znanec, tolminski podeštat Dr. Marsan, mu je kmalu priskrbel policijsko nadzorstvo in legalno prepoved
prihoda na tolminsko ozemlje. Leta 1925 so ga tolminski karabinjerji prvič priprli za eno noč in ga naslednji dan
s spremstvom prepeljali v Gorico. Poslej je obiskoval tolminske kraje v glavnem po stranskih poteh. »Mnogokrat
sem uspel, a večkrat so me ujeli in me vrnili s spremstvom. A kar je bilo glavno – društva so bila osnovana in so
lepo delala.« (Z. Jelinčič 2017, str. 109)
Mladina prevzema pobudo
Jelinčič je kmalu ugotovil, da si z dotedanjimi odborniki ZPD v Gorici, kljub njihovi razgledanosti, delavnosti in
socialni naprednosti, lahko le malo pomaga. Osamljen pri društvenem delu na terenu je moral čim prej dobiti
pomočnike. Med učitelji je bilo iz dneva v dan več odpuščenih ali premeščenih v Italijo, zato jih je skušal nadomestiti z dijaki srednjih šol, po možnosti z bolj radikalnimi in pogumnimi antifašisti. Povezovalno vlogo neaktivnih
združenj in central različnih dijaških društev so nadomestili vsakoletni skupni kongresi s posebnim tečajem, ki ga
je pripravilo eno ali drugo dijaško društvo. Adrija je npr. med 11. in 27. avgustom 1925 pripravila tečaj s predavanji
organizacijskega značaja v vasi Krn, kjer je Jelinčič spoznal svojo kasnejšo ženo Fanico Obid11 in več tolminskih
učiteljiščnikov (Zmaga Krašno, Srečka Logarja, Srečka in Maksa Rejca, Toneta Majnika, Toneta Rutarja idr.). Vsi
so kasneje postali njegovi tesni sodelavci. Val ustanavljanja številnih prosvetnih društev po celi Primorski je bil
nezadržen. Nekatera stara društva, morda zaradi ljubega miru ali strahu, deloma tudi zaradi nasprotovanja mladim, niso hotela delati, niti pristopiti k ZPD; druga so raje pristopila v krščanskosocialno Prosvetno zvezo. Oblasti
so skušale to vsesplošno gibanje ovirati z občasnimi pripori glavnih aktivistov, pri čemer je bil najbolj izpostavljen
9 Družina je štela 9 otrok: Ciril, Zorko, Milena, Nada, Slavko, Anda, Ljubo, Vera, Mira. ROVŠČEK, Ž. (2005): Pod rdečim svinčnikom. Trst: SDS - ZTT
EST, str. 304.
10 V »ženskih krožkih«, odsekih prosvetnih društev se je posvečala ženskim vprašanjem. Dopisovala je v časopis ZPD Naš glas, mesečnik Borbo
(kasnejšo Svobodo), pomagala širiti Novi list, sodelovala pri pisanju letakov organizacije TIGR.
11 V »ženskih krožkih«, odsekih prosvetnih društev se je posvečala ženskim vprašanjem. Pisala je za časopis ZPD Naš glas, za mesečnik Borbo –
kasnejšo Svobodo, pomagala pri širjenju Novega lista, sodelovala pri pisanju propagandnih letakov organizacije TIGR.
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Jelinčič. Najostrejšo ost je občutil prav na Tolminskem, kjer mu je občinski podeštat dr. Marsan sledil na vsakem
koraku. Kjer so zaslutili kakršnokoli povezavo s komunističnim gibanjem, so prosvetno društvo takoj tudi uradno
razpustili. Toda Jelinčič ni popustil: »Nič za to. Delo pri poživljanju je šlo v klasje v vedno večji meri in z nekakšno
rastočo protifašistično ihto /…/. Zapor ni bil več strašilo, ni bil več sramota; obratno – nujnost in skoro v ponos.« (Z.
Jelinčič 2017, str. 117)
Kljub nagajanju, prepovedi posameznih prireditev, aretacijah in zatrtju nekaterih listov in društev je Jelinčičevo
oživljanje prosvetnih društev na Goriškem do kongresa ZPD 18. aprila 1926 doseglo število 76 (sem niso všteti nekateri povsem samostojni odseki). V večjih krajih, kot npr. v Tolminu, Kanalu, Kobaridu, Bovcu in Idriji, so delovala
društva na več področjih (dramska, pevska, telovadna, bralna, dijaška, ženska in podporna). V letu 1926 je sedeže
prosvetnih organizacij preplavil val fašističnega nasilja, v katerem so aktivisti reševali, kar se je od opreme in knjig
še dalo. 4. novembra je fašistična tolpa ob pasivnem odobravanju policije vdrla v prostore ZPD v Gorici in popolnoma uničila opremo z lastnino nekaterih društev. Že pred tem je Adrija z Jelinčičem na čelu predlagala nov način
mladinskega in kasnejšega ilegalnega delovanja, ustanavljanje t. i. področnih dijaških srenj, ki so ga prevzela tudi
društva znotraj ZPD. Ni slučaj, da so številni člani Adrije in prosvetnih društev postali glavni zaupniki TIGR-a. Vse o
takratnem vzdušju pove Jelinčičev komentar, ki je bil povezan tudi s prezgodnjo smrtjo Srečka Kosovela, pesnika
in idola primorske mladine: »Ostalo je le življenje, mrzlo in neizprosno, brez žarka svetlobe, z vedno tršo nujnostjo
dela in žrtvovanja, pa naj se zgodi karkoli.« Ko je sklep obmejnih provincialnih fašističnih tajnikov konec pomladi
1927 o likvidaciji vseh slovenskih prosvetnih društev in časopisja, izgonu tedanjih izobražencev in uničenju gospodarskih ustanov razmere še dodatno zaostril, je zapisal: »Taki ljudje, tak režim, taka država nimajo pravice do spoštovanja, pokornosti in zvestobe. To je razbojništvo, ki ne bo trajalo, in vse je dovoljeno in potrebno, da se odpravi.«
(Z. Jelinčič 2017, str. 142, 145) Tudi po razpustitvi Zveze prosvetnih društev je Jelinčič neumorno ohranjal stike s
tajniki društev in organiziral delo po srenjah. Začel se je ilegalni odpor, ki ga je še stopnjeval ustanovni sestanek
organizacije TIGR septembra 1927 na Nanosu.12 Jelinčiča je čakalo neumorno tekanje po vsej deželi in organizacija
ilegalnih trojk. Kocka, ki je odločala o njegovi nadaljnji življenjski poti, je padla v letu 1928. Pod pretvezo, da gre na
izlet v hribe, je med vse večjimi pritiski režima konec julija opravil nujne sestanke z dijaškimi srenjami v gornjem
Posočju. Da bi navzven izgledalo vse čim bolj normalno, je z družbo prijateljev, Slavka Mašere, Mici in Ivanke Rejec,
nadaljeval »izlet« iz Bovca v Zahodne Julijce. Med reševanjem Ivanke pri zdrsu na snežišču pod Višem je padel v
krajno poč in si poškodoval dve vretenci. Reševalna akcija tudi oblastem, ki so mu sledile že na poti po Soški dolini,
ni ušla izpred oči. Sledilo je polletno prisilno mirovanje, med katerim je pod strogo kontrolo režima zasilno okreval.
Obiskovalci na domu v Gorici so mu pomagali vzdrževati najnujnejšo zvezo z ožjimi sodelavci. Z Albertom Rejcem, s
katerim sta bila najbolj odgovorna za ilegalni odpor, sta bila dogovorjena, da bo tisti, ki bo najbolj v nevarnosti, prvi
zbežal preko meje, drugi pa bo nadaljeval delo. Ko je Rejcu pretila aretacija, je bil Jelinčič pred odločitvijo: »Kakor
pred leti v Ljubljani, ko sem čutil kategorični imperativ povratka v domovino, tako sem sedaj občutil pravzaprav
olajšanje. Težko in sramotno, pa čeprav pod pritiskom nujnosti, bi se mi zdelo iti preko meje na varno. /…/ Absolutno nujno je vztrajati tudi na mrtvi straži …« (Z. Jelinčič 2017, str. 161) S tem je podaljšal svoje ilegalno organizacijsko
delo do aretacije.
Zorko Jelinčič je nazoren primer žrtvovanja zasebnega življenja za višje cilje. Pod vse ostrejšim nadzorom je spomladi leta 1929 tudi z uporabo pretvez komaj vzdrževal stike s sodelavci na terenu. V tem utesnjenem položaju je
sklenil fašistom pokazati tudi drugo, »zasebno« plat življenja. Z zaročenko in tesno sodelavko Fanico Obid sta se
kljub težkim razmeram odločila za rojstvo otroka, se v mesecu juliju poročila in naselila na njenem domu na Bukovem. Zorko je računal, da bo tam bolj odmaknjen budnim očem oblasti kot v Gorici. Tudi ta družinski dogodek
ni minil brez spremstva represivnih organov, globoko v zavesti pa so ga že preganjale mračne slutnje, da gre le za
kratek premor v njegovem burnem življenju. 28. avgusta 1929 je prefektura v Gorici uvedla tudi Fanico v policijsko
kartoteko, v kateri je združila vse do takrat znane podatke o njenem protifašističnem delovanju.13 13. septembra so
oba zakonca pozvali na prefekturo. Po plazu obtožb o hujskanju »mirnega slovenskega prebivalstva po političnih
društvih« sta si z dvajsetdnevno razliko oba prislužila »amonicijo«, tj. konfinacijo na domu s stalnim javljanjem,
prepovedjo vstopa v javne lokale, gostilne, cerkve in kino ter nedovoljenega prestopanja občinske meje. Le dva dni
kasneje je Fanica prezgodaj rodila prvorojenko Rado, a Zorko je bil neomajen. Kljub ovaduhom v neposredni bližini
je preko zanesljivih ljudi hitro vzpostavil zvezo s celico v Cerknem in na Grahovem, večkrat se je tudi s pomočjo
žene in svakinje neopazno izmaknil od doma. Udeležil se je npr. sestanka dijaške srenje nad Reko, seje vodstva
12 Poleg Jelinčiča so se sestanka udeležili še Dekleva, Rejec, Sardoč, Šavli in Vadnjal. Tajna organizacija naj bi politično usmerjala ljudstvo v boju
za osvoboditev izpod fašizma in v primeru potrebe tudi Italije. Z akcijami je nameravala vzbuditi pozornost mednarodne javnosti na položaj
ljudi na Primorskem.
13 KACIN WOHINZ, M. (2017): Zgodovinski okvir. V: JELINČIČ, Z.: Pod svinčenim nebom. Trst: ZTT EST, str. 58.
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TIGR na šentviškogorski planoti idr. Najbolj tvegana je bila njegova neopazna pot z Bukovega na učiteljski tečaj, ki ga je na Kolovratu pripravil Ciril
Drekonja. V obstoječih razmerah niso izgubljali časa s pedagoškimi vprašanji, marveč so dali vso prednost obravnavi protifašizma. Med bivanjem
na Bukovem so ga večkrat za dan ali dva priprli, vse do aretacije 15. marca
1930, ko se je zavedal, da gre tokrat zares. Pred Posebnim sodiščem je bil po
dvajsetih mesecih stroge osamitve obsojen na 20 let ječe (po različnih pomilostitvah je odslužil 9 let). Kazni so dodali še prepoved opravljanja javnih
služb in triletni policijski nadzor po izpustitvi. Vpisali so ga tudi v poseben
seznam »nevarnih oseb«, ki jih je treba v določenih okoliščinah zapreti, v
slučaju vojne konfinirati.
Kmalu so v enoletno konfinacijo v Tricarico (Basilicata) poslali Fanico s
hčerko Rado. Po povratku domov so jo poleg zdravstvenih težav čakale težke politične in gmotne razmere, zato je v začetku novembra 1934 ilegalno
emigrirala v Celje, kjer se je zaposlila in hčerki omogočila slovensko šolaVsestransko vključen v družbene
tokove na Tržaškem med
nje.14 Ko se je Zorko leta 1939 po prestani kazni vrnil domov, se je tudi Fanica
govorom na komemoraciji v
vrnila, Rada pa je zaradi šole ostala v Celju. Za kratek čas sta na Bukovem
tržaški Rižarni leta 1961 (foto:
okusila »normalno« družinsko življenje. Kot da surovih preizkušenj še ni
Mario Maganja)
bilo dovolj, je srečni dogodek, rojstvo druge hčerke Jasne (4. aprila 1940), prinesel tudi smrt Fanice na porodu. Zorkovega enoletnega obdobja na prostosti je bilo že čez dva meseca konec. Ko je privršala druga svetovna vojna, za
večino ljudi prekletstvo, za Primorce upanje na osvoboditev izpod fašističnih okovov, so ga kot režimu »nevarno
osebo« skupaj z drugimi zavednimi Primorci poslali na »varno«, v internacijsko taborišče v Isernio (Abruzzi) na
jugu Italije. Skrb za komaj rojeno Jasno je prevzela svakinja Viki Jeram. Njegova jetniška kalvarija se je končala s
kapitulacijo Italije, ko se je močno oslabljen prebil do sedeža partizanskih sil v Bariju. Zaradi slabega zdravstvenega stanja je moral pred odhodom v domovino najprej okrevati. Ko so ga doma imenovali za člana predsedstva
PNOO za Slovensko primorje in Trst (15. 9. 1944), je doživel pomembno priznanje za svoje protifašistično delo. Tik
pred koncem vojne, zadnje dni marca leta 1945, je odpotoval preko Splita na osvobojeno ozemlje v Črnomelj in
naprej v Trst, kjer je prevzel naloge v. d. načelnika Kulturno-prosvetne komisije in odgovornega za umetnost in
ljudsko prosveto znotraj PNOO. Brez žene in matere Fanice se je okrnjena družina ponovno srečala šele ob koncu
vojne. Z Danico Žun je v Trstu leta 1948 ustvaril novo družino, v kateri sta se rodila sinova Zlatko in Dušan (slovenski
pisatelj). Umrl je 13. julija 1965 v Trstu (Ž. Rovšček 2000, str. 11–19).
Tolminska v srcu
Čeprav ga je usoda gnala vsepovsod, od Triglava do Trsta in še dlje v južno Italijo, med Ljubljano s Kamniškimi Alpami in Padovo, je bila Tolminska, še posebej Baška grapa, v miselnem in čustvenem svetu Zorka Jelinčiča vedno
močno prisotna. Tolminsko je po dolgem ali počez neštetokrat prekrižaril peš ali s kolesom, izjemoma z drugimi
prevoznimi sredstvi. Njegovi spomini o teh poteh so zato globoko doživeti, zaradi rapalske meje povezani tudi s
skrivnimi prehodi mejnega grebena Peči. Izražajo občutke srednješolca ob prihodih iz Idrije domov, ko ga je na
Oblakovem vrhu nad Trebušo s prekrasnim razgledom nad Soško dolino sprejel »prijazen dih domačnosti z zelenih
pobočij«, čeprav je idilo motilo oddaljeno grmenje s soške fronte (Z. Jelinčič 1964, str. 289).
Rad se je razpisal tudi o Baški grapi: »… globoko zajedena med predgorje Peči, na vzhodu pa pod strmimi pobočji
Porezna – Kojce /…/. Je pa tako stisnjena, posebno od Petrovega brda do Grahovega – Koritnice, da res zasluži ime
'grape'.« (Z. Jelinčič 1964, str. 289)
V svinčenih časih, med opravljanjem številnih tajnih nalog, so se mu naši hribi in grape še bolj močno zarezali
v zavest. O Bohinjsko-Tolminskem grebenu, po katerem je med obema vojnama tekla državna meja in je bil za
planinstvo prepovedan, piše: »Tod je bil le prehod za tihotapce in ubežnike. Tod sva hodila s Klementom Jugom k
volitvam, npr. l. 1921, 1924, tod preko smo tihotapili knjige za naša prosvetna društva, po isti poti sem vodil skupine obiskovalcev raznih prosvetnih tečajev. Vsa ilegalna protifašistična literatura v poznejši dobi je romala čez
te grebene in škrbine, tja pa politični begunci pred fašističnim preganjanjem …« Zadnjič je ilegalno prečkal mejo
spomladi leta 1927, ko se je udeležil nekega »manjšinskega« zborovanja v Ljubljani (Z. Jelinčič 1964, str. 289).
Na poti preko Gorice in Kopra, od koder so ga leta 1929 odpeljali na sojenje v Rim, se je za dalj časa poslovil od do14 Pred tem ji je leta 1934 še uspelo obiskati Zorka v zaporu Civitavecchia.
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mačih krajev: »Po obalnem drevoredu od luke do zapora se odpira širok razgled celo v naše Julijce preko modrega
Tržaškega zaliva, kraških planot in vrhov. Hitel sem, da si vse čim globlje vtisnem v tem sončnem popoldnevu. Za
koliko časa? – Za vedno! …« (Z. Jelinčič 2017, str. 178)
V pismu svojcem iz ječe piše: »… Vedno čutim, da nam bo ostal za vedno najdražji dom oni gor pod Jalovnikom. /…/
In ostane enako drag v pomladnem brstju jablan ob cesti proti Podmelcu ali sedaj, ko pada zlato žito pod srpom in
pod koso trava gori v Jalovniku.« (Ž. Rovšček 2005, str. 220)
Ponovni stik z oddaljeno domovino, ko se ji je med poletom iz Barija na osvobojeno ozemlje bližal po dolgih letih
hrepenenja, je bil čustven: »Neizbrisen pogled na daljno, daljno pokrajino, na belo snežno pregrado. Gledam, opazujem: Julijske Alpe … Po osemnajstih letih spet vidim našo gorsko domovino. V kakšnem položaju sem jo videl
zadnjič; takrat sem kot tihotapec ponoči skrivno preplezal preko 2000 metrov visok vrh.« (Z. Jelinčič 2017, str. 221)
Dobri dve desetletji potem, ko je okusil »vsa mogoča fašistična zdravilca, razen obljubljenih svinčenk«, je šel na
kratek, še partizanski dopust v Baško grapo, v naše kraje, ki so bili takrat še razmejeni na cono A in B. Obiskal je
očetov grob in se podal v bližnje gore. Članek Po Baški grapi in Pečeh (Očetu v spomin), ki ga je objavil slabo leto
pred smrtjo, je eden najlepših in odraža občutja človeka, ki je svoja najboljša leta preživel v ječi in si daje duška na
ponovni svobodi. Z veseljem je vzkliknil: »Pečí so končno očiščene, deviške, kot davno nekdaj. – Ne bodo več strašile iz mračne zavesti krvave žične ovire po grebenih …« (Z. Jelinčič 1964, str. 289) Oče mu je že v rani mladosti privzgojil ljubezen do gora in predanost ljudski prosveti. Njegovi ideali so bil v zrelih letih poosebljeni tudi v Zorkovem
značaju. V enem izmed svojih pisem svojcem iz ječe piše: »Jaz zase sem gotovo tatu hvaležen za to vzgojo – škoda,
da je ni le še stvarneje in temeljiteje poglobil –, ki jo sprejemam s svojimi plodovi kot temelj mojemu idealizmu v
zasebnem in javnem življenju.« (Ž. Rovšček 2005, str. 221)
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ODKRILI BUNKER TIGROVCEV IN PRVIH
PARTIZANOV NA RIBNIŠKEM
Besedilo: Miran Štupica*

V 30. številki Primorskega rodoljuba je na strani 9 opisana bojna pot znanega tigrovca Antona Majnika, sicer učitelja v Ribnici in udeleženca prvega
spopada z italijanskimi okupatorji na Mali gori 13. maja 1941. Med drugim na
10. strani Tone Rutar v svojem prispevku omenja tudi, da je Anton Majnik
oktobra leta 1942 postal član okrožnega komiteja za Ribnico in po kapitulaciji Italije tudi načelnik gospodarske komisije pri okrožnem odboru OF za
ribniško-kočevsko okrožje v taborišču Marinovec pri Jelenovem žlebu. Med
drugim je Majnik v gostilni Cene v Ribnici ponoči vodil sestanek in očitno bil po izdaji ustreljen na cesti pred gostilno Pri Pildarju v Ribnici. Tam je v njegov spomin postavljena tudi spominska plošča. V lokalnem glasilu Občine
Sodražica Suhorobar (številka julij/avgust 2020) je predsednica KO ZB Pavlina Pihler objavila prispevek o Vinku
Drobniču - Vencetu, Sodražanu in enemu prvih partizanov na tem območju (Ribnica in Sodražica). Vinko je posebej
znan po tem, da je bil tvorec prvega partizanskega topa PARTOP in da je bil med drugim tudi poveljujoči letališča
Nadlesk in kasneje Otok v Beli krajini. Med drugim opisuje tudi Drobničeve spomine, v katerih je med drugim tudi
navedel, kako je oktobra 1942 skupaj z Antonom Majnikom, Ivanom Fajdigo iz Sodražice, Štefanom Lovšinom iz
Travnika v Loškem potoku in Matijo Maležičem - Cirilom v Veliki gori zgradil bunker, ki je ves čas predstavljal pomembno točko delovanja okrožnega komiteja in okrožnega odbora OF Ribnica.
Ta opisani bunker (po domače Fajdigcov bunker) je bil očitno dolga leta po vojni zapuščen in pozabljen. Letos v mesecu aprilu pa sta oče in sin, Igor in Blaž Štupica iz Sodražice, med lovom slučajno naletela na večjo kraško luknjo,
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v kateri je očitno prišlo do podora skal zaradi erozije. Na eni skali ob strani pa na spominsko ploščo, ki vse do danes
ni bila znana vodstvu ZB za vrednote NOB Ribnica in Sodražica (postopek za vpis v register nepremične kulturne
dediščine se bo pričel) in ki je nedotaknjena. Člani ZB KO Sodražica in ZB Ribnica smo počakali na obdobje lepega
vremena in si ta kraj ogledali pobližje. Pri tem smo našli kar nekaj nabojev Carcana za italijansko orožje, ostanke
gašperčka – peči, ki so jo partizani uporabljali, žeblje za izgradnjo nadstreška, ostanke žice, steklenice pivovarne iz
Karlovca ter celo kovanec italijanske lire z likom takratnega kralja Emanuela.
Poleg predloga za vpis v register nepremične kulturne dediščine pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana smo opravili vnos na t. i. Geopedijo pod Zgodovino. Sledi pa tudi izdelava označevalne table, saj je lokacija
globoko v gozdovih med Travno goro in znanim Jelenovim žlebom.

ZALOM
Besedilo: Bruna Olenik*

Letos sem šla skupaj z Jožico Bizjak pogledat bunker, v katerem
so tigrovci skrivali orožje, ki so
ga prenašali po skrivnih poteh iz
Cerkniške doline preko Javornika v Zalom pod Sv. Trojico, kjer so
ga skrbno varovali. Pokrili so ga z
listjem in smrekovimi vejami. Kako
so bili izpostavljeni mrazu in seveda
Vodja OE Postojna - Pivka Bruna Olenik na mestu, kjer so se ustavljali
slabemu vremenu, mi je pripovedoprotifašisti v času svojih akcij.
val Stane iz Prestranka, sin tigrovca
Jakoba Dolenca. Imeli so le skromno peč, da so si skuhali kaj toplega, ponavadi kakšne testenine ali čaj. V tistih
časih so bile hude zime, z veliko snega. V ta bunker, skrit med skalovjem, so se zatekali člani protifašistične organizacije TIGR, ko so ponoči sredi velikih nevarnosti prenašali orožje in protifašistično literaturo čez bližnjo jugoslovansko-italijansko mejo na Primorsko. Del tega materiala so po skrivnih poteh raznašali po postojnskih, pivških in
brkinskih vaseh. Tu so se ustavljali utrujeni od poti, po kateri so skrivaj vodili čez mejo v Jugoslavijo domače fante,
ki so se kot vojaški obvezniki odrekli vpoklicu v abesinsko vojno. Na varno so vodili tudi aktiviste, ko so jim fašisti
prišli na sled. Vse to so bile nevarne in tvegane akcije, ki so jih člani žejske trojke Ivan Vadnal, Jakob Semec in
Franc Sluga v povezavi s Tonetom Černačem iz Matenje vasi, legendarnim diverzantom organizacije TIGR, izvajali.
Z njegovo pomočjo so vzdrževali tudi tajne zveze s primorskimi protifašisti. To so bili takrat še študent Danilo Zelen
iz Senožeč, Just Godnič iz Komna in Albert Rejec s Tolminskega. Tu se je kalil upor v letih črnega terorja, po požigu
Narodnega doma v Trstu, prepovedi materinega jezika v šolah in v javnosti, spreminjanju imen in priimkov, uničevanju človeškega dostojanstva. Ni jim ostalo drugega kot upor. Ivan Vadnal in tovariši so poiskali še več naravnih
bunkerjev, da so lahko skrili pridobljeno orožje. Danilo Zelen je že leta 1930 dejal Vadnalu, naj nekaj tega orožja in
eksplozivne naboje izroči Tržačanu Pinku Tomažiču. Tako se je nadaljevalo tajno delovanje in oboroževanje po vaseh in mestih. Eksplozija v tiskarni fašističnega časopisa Il Popolo je bila vzrok za prvi tržaški proces, na katerem
so na smrt obsodili in ustrelili 4 rodoljube, protifašiste na bazoviški gmajni 6. septembra 1930 zgodaj zjutraj, ko se
je začel svitati dan. To so bili: Ferdo Bidovec, Alojz Valenčič, Zvonimir Miloš in Franjo Marušič.
Čez 11 let pa je prišlo do drugega tržaškega procesa. Po pripovedovanju ljudi naj bi slučajno naletel na skrito orožje
logar, ki ni bil domačin in ni nič vedel, čigavo je orožje, zato je obvestil fašiste. Ko je videl, kaj je s to ovadbo naredil,
mu je bilo strašno žal. Kaj se je zgodilo po aretaciji tigrovcev, je lepo opisala v knjigi »Žejska trojka« učiteljica Vera
Brgoč iz Žej (knjigo je izdalo Društvo TIGR Primorske decembra 2006, za kar smo ji hvaležni, saj je s knjigo osvetlila
tigrovsko zgodovino na Primorskem). Na drugem tržaškem procesu, ki je trajal od 2. do 14. decembra 1941, so bili
slovenski rodoljubi obsojeni na različne kazni. Iz Žej Franc Sluga in Jakob Semec na 30 let. Enako obsodbo je dobil
tudi Jakob Dolenc iz Čermelic. V zaporu so bili do kapitulacije fašistične Italije leta 1943. Verin stric Jakob Semec je
žal umrl v zaporu na otoku Pianosi. Jakob Dolenc in Franc Sluga sta šla v partizanske vrste.
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Žal pa so bili na smrt z ustrelitvijo obsojeni Ivan Vadnal, Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič in Pinko Tomažič.
Slava njihovemu spominu!
Zjutraj ob osmi uri in pet minut so na openskem strelišču počili streli. Petim slovenskim rodoljubom je nit življenja
pretrgala fašistična krogla. Ti mladi fantje so postavili svoja življenja na oltar domovine in nam pokazali pot, kako
je treba ljubiti domovino in rod. Senožečan, pesnik in pisatelj, Andrej Jelačin je napisal: »Svoboda nikomur ne pade
z neba, do nje so s smrtnim znojem tlakovana tla.«

NANOS – POMNIK LEPOTE IN PRESTANEGA TRPLJENJA
Besedilo: Sonja Groznik*

Vsakič, ko se vozim iz Kopra proti Vipavski dolini, me na vrhu blagega vzpona avtoceste, ko se prostor razširi proti
Postojni in levo proti naši dolini, vedno znova prevzame pogled na Nanos. Kot trdnjava je, ki se naenkrat pojavi pred
menoj. Z antenami na vrhu deluje še bolj spoštljivo. Kot dober in skrben oče, ki varuje dolino pod seboj in vse njene
prebivalce, ki jih je skupaj z njim preteklost mučila v vseh možnih oblikah in za vedno zaznamovala vse rodove. Bil
je nema priča grozotam, ki jim je botrovala pokvarjena politika fašizma in nacizma, ki je vodila v vojno na naših
tleh.
Naši domoljubi, preprosti fantje, vendar srčni in inteligentni z vseh primorskih vasi, so se popolnoma zavedali, da
se pri vsej stvari ne odvija zgolj boj za svobodo Primorske, ki se je vlekla 25 let med obema vojnama. Fašizem je
našim ljudem vzel dostojanstvo, imena (čez noč so Janeza preimenovali v Giovannija), prepovedali so slovensko
besedo. In kar je za zavojevalce najvažnejše – naši ljudje niso dobili dela, da bi lahko nahranili družine. Še huje,
kmetje niso smeli prodati niti litra vina, če niso bili naklonjeni fašistom. Trda je predla narodu in ni čudno, da se je
iz Julijske krajine in Primorske v tem času izselilo 100.000 ljudi; v glavnem v Jugoslavijo – s trebuhom za kruhom.
Tudi jaz sem otrok dveh koeksistenčnih migrantov v Bosno.
Nanos! Vedno je dajal s svojimi mogočnimi gozdovi zavetje vsem, ki so ga potrebovali. Leta 1927 se je na njegovi tajni lokaciji zbralo 6 primorskih domoljubov, vodij prepovedanih društev iz Trsta, Istre, Gorice, Pivškega in Posočja.
Ustanovili so organizacijo TIGR (Trst, Istra Gorica, Reka). Z nalogo ščititi narod in preganjati fašiste. Do 2. svetovne
vojne, ko TIGR ni bil več potreben, so naši tajni heroji, sestavljeni iz trojk po vaseh, pisali zgodovino upora, ki je
edinstvena v Evropi. Za hrbtom so primorskemu narodu stali primorski duhovniki, ki so ves čas fašizma ohranjali
med ljudmi slovensko besedo in ulivali moč preživetja, zaradi česar so plačali visoko ceno.
Danes vsem njim, ki so delali z ramo ob rami, kot sodobniki skupaj ohranjamo njihove vrednote, združeni v Društvu TIGR Primorske – čisti organizaciji, ki je ni umazala nikogaršnja politika.
18. aprila 1942 zjutraj sta Nanos bičala huda burja in dež. Prav to vreme so fašisti izkoristili, da bi presenetili in
Nanos očistili partizanov. Niso vedeli, koliko jih je tam gori, zato so poslali v boj 1200 vojakov. Boji so trajali ves
dan. Vojko je poznavalsko odpeljal svoj vod po grapah v dolino. Ostale borce sta s puškomitraljezom in mitraljezom
ščitila Pavle Rušt in Anton Vičič. Do zadnjega naboja se je Pavle boril in odnehal šele, ko je bil ranjen v roko. Skupaj
s Pavlom zajeti borci so bili potem obsojeni na smrt in pokopani v Rimu na vojaškem pokopališču. Ne pa tudi pozabljeni.
Nanos bi jokal, če bi znal. Po kapitulaciji Italije so fašiste zamenjali nacisti, ki so bili še bolj kruti in zločinski. 27.
septembra 1943 so na Nanosu presenetili 10 partizanov. Naše fante domačine in eno dekle. Pripeljali so jih v Vrhpolje, jih na hitro obsodili na smrt in pred cerkvijo obesili na kostanje. To strašno dejanje so morali gledati vaščani.
Si danes lahko predstavljamo, kaj je mati čutila, ko je gledala, kako ji morijo sina? Ali pa mlada žena z dvema otročičkoma, ko so ji obesili moža?
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Nanos nam že dolga desetletja v svobodi predstavlja cenjenega dobrotnika. Lovcem, da si spočijemo oči in telo v
bogatem zelenju. Planincem, ki obiskujejo njegov vrh, pohodnikom kar tako za rekreacijo, daje nam zelišča, sadeže, kurjavo. Predvsem pa čuva obeležja in je pomnik na hude čase zgodovine primorskega naroda. Zasluži si, da ga
poimenujemo »sveta gora zgornje Vipavske doline«.

In tisti, katerih rama se ni hotela ukloniti, so se uprli fašistom, nacistom in njihovim kolaboracionistom. Tisti, ki so uklonili ramo in naslovili Mussoliniju poslanico vdanosti, so izbrali
napačno stran. To so dejstva. Vojna je kruta zadeva in ne prizanaša ne zmagovalcem ne poražencem, eni in drugi so si oškropili roke z nedolžno krvjo. Tudi to so dejstva. Zato bi bil že
skrajni čas, da po več kot sedemdesetih letih od konca vojne pride do narodne pomiritve in se
državniško upre pogled naprej. Nesmiselno in nečastno je kar naprej premetavati vedno iste
mrtve. Če se še tako zagrizeno kuhamo v medsebojnem sovraštvu, mrtvih ne bomo mogli obuditi spet v življenje in preteklih krivic ne bomo mogli poravnati.
Boris Pangerc
iz slavnostnega govora v Bazovici
12. 9. 2021

Odločitev, da se Narodni dom vrne slovenski skupnosti, je med mnogimi možnimi
simbolna gesta velikega pomena in gre v to smer. Je prva in ni nujno, da je zadnja. Menim, da je izpolnitev pravkar omenjenih dolžnosti skoraj stoletje po njihovi
strašni žrtvi najboljši način, da se poklonimo spominu na bazoviške junake. Te
dolžnosti se moramo zavedati vsi. Tisti, ki imajo odgovorne položaje v institucijah,
se morajo tega še najprej zavedati.
Dario Parrini
iz slavnostnega govora v Bazovici
12. 9. 2021
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Andrej Jelačin

ZGODBA O TIGRU

Poglej, tam gor, na tisti gori
se je rodil naš primorski TIGR.
Slovenstvu v bran, v zavetju nanoških gozdov
smo zbrali fantje se z vseh vetrov
in se odločili za upor –
fašizem je bil zver krvoločne krvi,
mi Primorci pa njegov plen, nevreden ljudi.
Narod, oropan jezika svojega, dela in časti,
ki se ne upre,
ni vreden, da na zemlji svoji živi.
Mi goloroki šli smo v boj,
skozi neizmerno trpljenje, žrtve in znoj.

Na gmajni kraški padli so streli …
Evropa strmi.
Ob mrtvih tovariših smo obnemeli,
a zbrali novih moči.
Če so nas v kremplje dobili,
je brizgala kri.
Kaj vse so z nami počeli,
vemo samo mi.
A nismo klonili.
Ko oropan si vsega,
prijazna je smrt.
Ječe prepolne in šla je mladost.
Kdo bi štel mrtve, le da narod bo prost.
Propada fašizem, nacizem slavi.
V Evropi umira na milijone ljudi.
Svet se zdaj zgane.
Nas niso podprli, a zdaj se mudi.
Če zmaga nacizem, nas na zemlji več ni.
Nad morjem grobov spet sonce zasije.
Zmagoslavno korakajo v mesta iz gozdov
partizani.
Zastave rdeče. Partija slavi.
Nas, ki prižgali smo iskro upora, tam ni.
Mnogi so padli, mnogi umrli,
nas žive pa so prezrli kot sence v temi.
To bilo je za nas zelo, zelo boleče.
Svet je krivičen, življenje žal prehitro mine
in mnogi junaki končajo v smeteh zgodovine.
Svoboda so sanje,
svoboda je up,
svoboda je boj,
svoboda je sreča,
svoboda je kri.
Kdor umrl je zanjo,
ta večno živi.

