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To je zgodba iz naše skupne polpretekle zgodovine.
To je zgodba protifašističnega upora in boja.
To je zgodba revolucionarne organizacije TIGR Slovencev 
in Hrvatov Julijske krajine, 
ki je bila del vseprimorskega protifašističnega gibanja.
To je zgodba, ki je del primorske zgodovine, 
ki je del slovenske zgodovine, 
ki je del italijanske zgodovine,
ki je del hrvaške zgodovine 
in seveda evropske zgodovine.
Protifašizem je ena izmed vrednot, na katerih sloni Evropska unija.
Naši predniki so bili na pravi strani kot protifašisti.
Naši predniki so bili na pravi strani kot partizani.
Naši predniki so bili na pravi strani ob osamosvojitvi Slovenije.
Mi smo danes na pravi strani.

Iz govora Milana Pahorja na slavnostni akademiji v SNG Nova Gorica 27. 9. 2022

Izdalo Društvo TIGR Primorske ob 95. obletnici ustanovitve protifašistične organizacije TIGR  
kot prilogo društvenega glasila Primorski rodoljub št. 34-35

December 2022



PRED 95. LETI NA NANOSU

Na neko septembrsko nedeljo leta 1927 se je na Nanosu sestalo 6 
mladih fantov. To so bili Jože Dekleva, Zorko Jelinčič, Albert Rejec, 
Dorče Sardoč, Andrej Šavli in Jože Vadnjal. Zanetili so iskro upo-
ra, ki je prerasla v tajno protifašistično organizacijo TIGR (kratice 
za Trst, Istro, Gorico in Reko). Kot kaplja olja na vodi je to gibanje 
zajelo celotno Primorsko, ki je po krivični rapalski pogodbi leta 
1920 pripadla Kraljevini Italiji. Požig Narodnega doma v Trstu 13. 
julija 1920 in uničenja številnih drugih slovenskih kulturnih in 
gospodarskih ustanov, posebej pa še nastop fašizma leta 1922, ki 
je začel z intenzivnim poitalijančevanjem primorskega življa, tudi 
z ukinitvijo pouka slovenskega jezika v šolah, so klicali k uporu.

Upor je bil spočetka tih in že takoj dobro organiziran. To je bil 
predvsem kulturni boj za obstanek slovenstva, ki ga je vedno bolj 
ogrožal stopnjujoči se fašizem. Zato so bili med nalogami tigrov-
cev tudi požigi slovenskih šol in otroških vrtcev, da te ustanove ne 
bi postale potujčevalnice slovenskih otrok.

Ogenj tigrovskega upora in tudi sestrske tržaške Borbe se je še 
najbolj razplamtel potem, ko so italijanske fašistične oblasti po 
prvem tržaškem procesu 6. septembra 1930 ob 6.43 zjutraj v Bazo-
vici usmrtile Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša 
in Alojza Vadnjala. Po tem dogodku v Bazovici leta 1930 ognja 
upora primorskega ljudstva ni bilo več moč ustaviti. Plamtel je do 
začetka druge svetovne vojne, se skalil v drugem tržaškem proce-
su in se postopno zlil z zmagovitim narodnoosvobodilnim bojem 
vsega slovenskega ljudstva.

Leta 1947, dvajset let po ustanovitvi TIGR-a, je bil večji del Pri-
morske končno priključen matični domovini. Sprva nemogoče 
sanje vseh Primorcev so tako postale resničnost.

Gorazd Humar
predsednik Društva TIGR Primorske

Vtisi udeležencev slavnostne akademije
Niso vse proslave enake, mirne duše pa lahko rečem, da je proslava prvega upora proti fašizmu 

na Primorskem s strani tigrovske mladine vselej posebna. Celo izjemna, kot je bil izjemen upor 
proti navidezno premočnemu nasprotniku. A tigrovci so imeli na svoji strani srce, ki poganja mi-
šice in možgane, ko pa veš, da je zagovarjanje narodnosti stvar dostojanstva in identitete, brez 
te pa si pohabljen človek. Ko pa veš, da je bila tvoja prva beseda slovenska in bo slovenska tudi 
tvoja zadnja. Tak občutek sem imel na proslavi v Novi Gorici, ko sem začutil okrog sebe navduše-
nje in strast prvih borcev.

Dušan Jelinčič, novinar, pisatelj in sin tigrovca Zorka Jelinčiča

I 95 anni dalla fondazione di TIGR hanno richiamato a tutti il valore della libertà. La lotta dei 
primi antifascisti sloveni è una straordinaria testimonianza di amore e un esempio da seguire, 
anche nelle difficili condizioni attuali. Il pensiero a chi ha dato la vita per contrastare un‘ideologia 
perversa, ci ha riuniti tutti, sloveni e italiani, pronti a combattere il razzismo e la violenza fascista 
e a lavorare insieme per la giustizia e per la pace nel mondo. 

95. obletnica ustanovitve TIGR-a nas je opozorila, kako pomembna vrednota je svoboda. Boj 
prvih slovenskih protifašistov je izjemno pričevanje ljubezni in zgled tudi v današnjih težkih raz-
merah. Spomin na tiste, ki so dali svoja življenja in se zoperstavili sprevrženi ideologiji, nas je, 
Slovence in Italijane, združil v pripravljenosti na boj proti rasizmu in fašističnemu nasilju ter na 
skupno delo za pravičnost in mir v svetu.

Andrea Bellavite, italijanski publicist, novinar in filozof

Praznovanje 95. obletnice ustanovitve organizacije TIGR v Novi Gorici je pustilo na meni globok 
vtis. Z imenom TIGR sem se prvič seznanil leta 1975, ko je v našem krajevnem glasilu »7 VASI« 
v Senožečah o tem pisal tigrovec Zidar. Tudi kasneje me je to ime spremljalo ves čas. Lik Danila 
Zelena, mojega sokrajana, me je navduševal, ne da bi vedel podrobnosti o njem. Zaradi globoke 
zasidranosti tega lika v spominu Senožeč je bilo povsem naravno, da smo v tem kraju odkrili prvo 
ploščo tigrovcu v samostojni Sloveniji junija 1991. Kasneje sem od ustanovitve društva leta 1994  
sodeloval v Društvu TIGR Primorske. Vse to sem podoživljal tistega večera. Bil sem ganjen, za-
vedajoč se, da vse moje delo pravzaprav ni nič v primerjavi s trpljenjem aktivnih članov TIGR-a in 
drugih protifašističnih organizacij med obema vojnama, njihovih družin in vseh zavednih Slovenk 
in Slovencev, ki so živeli za rapalsko mejo. Opazoval sem tudi druge prisotne in imel občutek, da 
doživljajo program podobno kot jaz, ganjeno. In to je bil, po mojem mnenju, največji dosežek ali 
presežek tega praznovanja.

Marijan Suša, član upravnega odbora Društva TIGR Primorske

Slovesnost je bila praznik primorskih ljudi, združitev preteklosti in sedanjosti, preplet energije, 
čustev in umetniškega užitka. Bila je domiseln in učinkovit spoj slike, glasbe in besed: veličastna 
scena,  nežne in udarne melodije pevcev in glasbenikov, pomembne besede govornikov in reci-
tatorjev. To, da junaških dejanj prvih evropskih protifašistov nismo pozabili, je zagotovilo, da ne 
bomo dovolili ponovitve temnih časov. Nikoli!

Vesna Tomc Lamut, članica uredniškega odbora glasila Primorski rodoljub
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Jožko Humar

RAZGOVOR Z ANDREJEM ŠAVLIJEM 
O NASTANKU ORGANIZACIJE TIGR

Primorska srečanja, letnik 1984, št. 49/'84

Andrej Šavli, rojen leta 1905 v Tolminu, se je po končanem slovenskem uči-
teljišču in po odslužitvi vojaškega roka leta 1926 zaposlil kot učitelj na zasebni 
slovenski šoli pri Sv. Jakobu v Trstu. Istočasno je delal kot tajnik v Zvezi mla-
dinskih društev, ki je imela svoj sedež v Trstu. Sodeloval je tudi pri urejanju 
mesečnika »Naš glas«, glasila »Udruženja slovanskih srednješolcev v Italiji«.

Avgusta 1928 je ilegalno odšel v Jugoslavijo, kjer se je zaposlil kot učitelj. Po 
vojni je bil pedagoški svetovalec in je pisal pedagoška pa tudi mladinska dela. 
Napisal je bogato dokumentarno delo »Vrsta skozi čas«, v katerem prikazuje 
like primorskih učiteljev s koprskega in goriškega učiteljišča, a žal še čaka na 
izid pri založbi Lipa.

V knjigi Dorčeta Sardoča »Tigrova sled« je navedeno, da je bil Andrej Šavli 
med ustanovitelji tajne organizacije Borba, Lavo Čermelj pa v svojem član-
ku »Istra in Slovensko Primorje med obema vojnama, objavljenem v knjigi 
»Slovensko Primorje in Istra«, navaja, da so duša organizacije TIGR bili v za-
četku Vekoslav Španger, Andrej Šavli in Franc Marušič. Ker to vzbuja nejasnosti, ali sta obstajali med 
vojnama na Primorskem in Istri dve ali samo ena narodna revolucionarna organizacija, sem zaprosil 
za razgovor Andreja Šavlija, ki ga spominska literatura večkrat omenja med začetniki ilegalnega boja 
Slovencev v Italiji. Razgovor je potekal takole: 

Tovariš Šavli, glede na navedbo v Sardočevi knjigi, da si bil med ustanovitelji tajne organizacije 
Borba, bi te prosil, da pojasniš, kdaj in kako je ta organizacija nastala.

Šavli: Kmalu zatem, ko so bila sredi leta 1927 na Primorskem in Istri razpuščena vsa slovenska in 
hrvaška društva, je dr. Jože Dekleva, ki je bil predsednik pravkar razpuščene »Zveze mladinskih dru-
štev« v Trstu, sklical sestanek vseh predsednikov in tajnikov razpuščenih mladinskih društev. Sestanek 
je bil v gozdiču blizu Rocola, nedaleč od Trsta. Na tem sestanku smo sklenili, da bomo organizirali izle-
te, na katerih bomo gojili slovensko pesem in besedo in širili propagando proti fašizmu. A s temi sklepi 
se nismo zadovoljili. Menili smo, da se je treba proti fašizmu boriti tudi z drugimi sredstvi. To nalogo 
naj bi opravljala tajna organizacija, katere cilj naj bi bil neizprosen boj proti raznarodovalni politiki ter 
za priključitev Primorske in Istre k Jugoslaviji. 

Kmalu zatem so se sestali Franjo Marušič, Vekoslav Španger, Zvonimir Miloš in Drago Žerjal, menda 
na Miloševem domu v Trstu. Jaz se tega sestanka nisem udeležil, ker sem vedel, da me policija zas-
leduje in da z udeležbo na sestanku lahko spravim v nevarnost ostale tovariše. Na tem sestanku so 
bila sprejeta predložena pravila tajne organizacije, ki je pozneje dobila ime »Borba«. Ta sestanek lahko 
štejemo za ustanovni sestanek te tajne organizacije. O njenem delovanju in povezovanju z organizacijo 
TIGR pa obširno poroča Vekoslav Španger v svoji knjigi »Bazoviški spomenik«.

Menim, da je bila pot, ki so jo tedaj ubrali uporni slovenski in hrvaški mladinci, edina možna, če 
so hoteli, da Slovenci in Hrvati pod Italijo ostanejo ljudje, ne pa čreda, izročena na milost in nemilost 
fašistični hidri. 

Upor, ki so ga začeli mladinci, je bil le najbolj viden izraz razpoloženja vseh Slovencev in Hrvatov, 
odkar je nastopil fašizem s svojim nasiljem in genocidnim programom. 

Jožko Humar, pravnik  
in publicist (1914–2008)
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Kdaj in kako pa je nastala organizacija TIGR?
Šavli: Zorko Jelinčič, ki je bil eden izmed vodi-

teljev organizacije TIGR na Goriškem, je nekje 
zapisal, da lahko upravičeno štejemo sestanek 
na Nanosu, ki je bil leta 1927, za ustanovni da-
tum tajne organizacije TIGR.

Kako je prišlo do tega sestanka in kdo se ga 
je udeležil?

Šavli: Ko so bile sredi leta 1927 razpuščene vse 
slovenske in hrvaške organizacije in ukinjene 
vse neitalijanske šole v tedanji Julijski krajini in 
je Slovencem in Hrvatov pretila popolna asimi-
lacija, je predvsem mladina čutila potrebo, da 
se temu upre. Vprašanje je bilo samo, kako in 
s kakšnimi sredstvi. Predstavniki razpuščenih 
mladinskih in prosvetnih društev so se šteli za 
poklicane, da se o tem dogovore. In tako je prišlo 
do sestanka na Nanosu.

Bilo je nekako do sredi septembra 1927, ko me 
je Jože Dekleva povabil, naj se udeležim sestan-
ka, ki bo na Nanosu, skupno s somišljeniki iz 
Gorice. Iz Trsta smo skupno odšli na pot Dekle-
va, Dorče, Sardoč in jaz. Bili smo oblečeni kot 
izletniki, da ne bi vzbudili pozornosti italijanske policije. Ko smo prišli do Sežane, smo na oknu neke 
gostilne zagledali dve dekleti. S tema dekletoma sta se Dekleva in Sardoč morala poznati, kajti takoj 
sta se z njima zapletla v pogovor. Po vojni mi je Dekleva pravil, da so se kmalu za tem pogovorom 
italijanski policisti pri teh dekletih zanimali, s kom sta govorili. Povedali sta jima, da sta bila Dekleva 
in Sardoč, za moje ime pa nista mogli povedati, ker me nista poznali. Ko so pozneje Deklevo aretirali, 
so ga na policiji v Trstu spraševali, kdo je še bil z njim in Sardočem tistega dne v Sežani.

Če so se ohranili zapisniki tega zaslišanja, bi bilo mogoče dognati točen datum sestanka na Nanosu. 
Ta dogodek omenjam tudi zato, ker je značilen za ravnanje tedanje fašistične policije.
Iz Sežane smo se odpravili po bližnjicah proti Razdrtem, od tam pa na Nanos. Po vsej verjetnosti se 

je Sardoč, ki je bil dober planinec, s tovariši iz Gorice že prej domenil za kraj sestanka, ker smo se s 
tovarišema, ki sta prišla iz Gorice, takoj dobili. Bila sta Zorko Jelinčič in Albert Rejec. Kmalu zatem je s 
postojnske strani prišel še Jože Vadnjal, doma iz Zagorja pri Ilirski Bistrici. 

Kdo je sestanek vodil in kaj ste tam sklenili?
Šavli: Sestanek je bil neformalen. Nihče ga ni vodil, temveč smo se vsi pogovarjali kot tovariši. Zaradi 

konspiracije tudi zapisnika nismo pisali. Sestanek je bil na mali jasi nedaleč od poti, nekje za vrhom 
Pleše, in je trajal gotovo nekaj ur. Obravnavali smo razna vprašanja in sprejeli tudi določene sklepe. 
Danes mi je seveda težko, da bi se točno vsega spominjal. Navedel bom le nekaj vprašanj, ki smo jih 
obravnavali, in nekaj sklepov, ki smo jih sprejeli.

Ob ugotovitvi, da je fašizem sovražnik vsega slovenskega ljudstva, ki živi pod Italijo, smo sklenili, 
da se je treba proti njemu še naprej boriti in v ljudstvu ohranjati narodno zavest. Ker pa je legalna pot 
boja onemogočena, moramo ustanoviti tajno organizacijo, ki bi združevala vse antifašiste ne glede na 
svetovni nazor. Ko je bilo sproženo vprašanje, kakšno ime naj tej organizaciji damo, smo bili vsi mne-
nja, naj bi ime sestavljale začetke črke besed nekega simbola našega boja. Takrat sem se spomnil in sem 
kot primer navedel, da se glasilo, ki ga istrski dijaki izdajajo v Karlovcu, imenuje TIMOR, kar pa ni v 
nobeni zvezi s sundskim otokom Timor, jugovzhodno od Azije, in ne z latinsko besedo timor (bojazen, 
strah), ampak ime skriva programsko zapoved: »Tužnu Istru Moraju Osloboditi Rodjaci!« Tedaj je nek-
do – če se ne motim, je bil to Rejec – predlagal, naj bi se nova organizacija imenovala TIGR; ona je bila 

torej sestavljena iz začetnih črk besed Trst – Istra – Gorica – Reka. Predlog je bil sprejet. Sklenili smo, 
da mora organizacija biti tajna in delovati skrajno konspirativno. Osnujejo naj se trojke in samo njen 
načelnik naj vzdržuje zvezo z določenim članom druge trojke.

Precej smo govorili o šolanju slovenskih otrok. Sklenili smo, da je na silo treba odgovoriti s silo. 
Dogovorili smo se, da bomo organizirali požige več šol v eni noči, tako da bomo demonstrativno po-
kazali, da smo Slovenci proti italijanskim šolam. Sklenili smo tudi, naj se slovenska šola nadaljuje v 
družinah; starši in starejši otroci naj sami uče mladino slovenskega branja in pisanja. Za organizacijo in 
uresničevanje tega sklepa sem bil predvsem zadolžen jaz kot šolnik.

Sklenili smo, da bomo začeli izdajati tajno glasilo naše organizacije, a za razpečevanje tega glasila 
moramo postaviti poverjenike po vseh vaseh.

Beseda je tekla o vzdrževanju tajnih zvez s somišljeniki v Jugoslaviji in o organiziranju vodnikov za 
ilegalne prehode preko meje.

Dotaknili smo se tudi perečega vprašanja izseljevanja. Takrat so se namreč Slovenci skoraj množič-
no selili – nekateri v Jugoslavijo, drugi v prekomorske dežele tako iz političnih kot tudi ekonomskih 
vzrokov. Sklenili smo, da si bomo prizadevali vzdrževati stike z vsemi izseljenci, da bi nam le-ti pri 
našem delu pomagali in da bi mi imeli jasnejšo sliko o razmerah, v katerih žive. Naš končni cilj pa je 
bil izseljevanje čim bolj omejiti.

Vadnjal pravi, da je bil sestanek na Nanosu leta 1926, Jelinčič je nekje zapisal, da je bil sestanek 
sredi leta 1927, Sardoč, da je bil jeseni 1927, ti pa praviš, da je bil sredi septembra 1927. Imaš 
kakšno trdnejšo oporo za svojo trditev?

Šavli: Da je bil sestanek na Nanosu sredi septembra lahko trdim s precejšnjo gotovostjo. Dober teden 
po tem sestanku sem šel v Zagorje k Vadnjalu, da bi se seznanil z razmerami na Pivki. Ob tej prilož-
nosti mi je Vadnjal povedal, da je bil dne 15. septembra 1927 hud požar v Selcah pri Šempetru (danes 
Pivka na Krasu). O tem sem v oktobrski številki mesečnika »Naš glas« napisal članek »Požar v Selcah 
pri Šempetru na Krasu«. Članek sem moral napisati še konec septembra, ker sem vedno že v začetku 
meseca delal v tiskarni korekture gradiva za »Naš glas«, ki je izhajal vedno nekje v sredini meseca. Iz 
tega sklepam, da sem bil v Zagorju pri Vadnjalu konec septembra in da je sestanek moral biti že sredi 
septembra 1927.

Sardoč poroča v svoji knjigi, da se je časopis or-
ganizacije TIGR »Borba« začel tiskati v Trstu. Je to 
točno?

Šavli: Kje je Sardoč dobil podatke, da se je Borba 
začela tiskati v Trstu, ne vem. Kolikor vem, se je list 
Borba začel tiskati v Ljubljani. K nam pa so ga delno 
prenašali naši mejni vodniki, delno pa je prihajal z 
diplomatsko pošto na jugoslovanski konzulat v Tr-
stu. Za to je bil zadolžen Karel Širok, ki je bil tedaj 
tam uslužbenec. Vse pa se je dogajalo brez vednosti 
konzula, zakaj ta ni bil naklonjen naši organizaciji. Ko 
sem pozneje v Ljubljani primerjal tipe črk ljubljanskih 
tiskarn, se mi je zdelo najbolj verjetno, da je Borbo ti-
skala manjša ljubljanska tiskarna v Wolfovi ulici.

Leta 1957 sem slišal od nekega kompetentnega 
funkcionarja, da je bila organizacija TIGR že takrat 
povezana z britansko obveščevalno službo – Intel-
ligence service – in od nje prejemala denar. Kaj ti 
veš o tem?

Šavli: Do avgusta 1928 sem bil v vodstvu organizaci-
je. Tedaj pa sem zbežal v Jugoslavijo, ker mi je pretila 

Andrej Šavli (1905–1990) v mladih letih

Andrej Šavli na fotografiji za osebno izkaznico
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konfinacija. Kolikor jaz vem, denarja nismo prejemali od nikogar in ga tudi nismo prosili. Borili smo se 
samo za svoje koristi, to je za koristi primorskih Slovencev, in s sredstvi, ki so jih člani organizacije sami 
prispevali. Britanska obveščevalna služba se je takrat za Slovence in Hrvate v Italiji prav gotovo bore 
malo zanimala. Kako se le bi? Saj je bila Velika Britanija kot članica Antante glavna soudeleženka pri 
kupčiji, ko so pol milijona Slovencev in Hrvatov prodali Italiji, da je ta l. 1915 stopila v vojno proti Av-
stro-Ogrski. Menim, da se je britanska obveščevalna služba nekako začela zanimati za protifašistično 
revolucionarno organizacijo TIGR šele, ko se je Italija opredelila za sodelovanje z nacistično Nemčijo. 

Kako ste uresničevali sklepe, ki ste jih sprejeli na sestanku na Nanosu?
Šavli: O tem je že dosti zapisanega, zato tega ne bom ponavljal. Samo dejstvo, da so bile v kratkem 

času osnovane trojke naše organizacije skoraj v sleherni primorski vasi, priča, da je ljudstvo sprejelo 
naš ilegalni boj in da je to borbeno razpoloženje trajalo vse do splošnega oboroženega odpora primor-
skega ljudstva, ko se je ogromna večina tigrovcev opredelila za narodnoosvobodilni boj pod vodstvom 
KPJ. 

Povedal pa bi nekaj o svojem delu. Na sestanku na Nanosu sem bil kot šolnik zadolžen, da sestavim 
program za šolo v družinah, pod domačim krovom. Tak program sem v kratkem času sestavil. In v 
začetku leta 1928 sem imel sestanek s skupino dijakov tolminskega učiteljišča, med katerimi sta bila 
tudi Slavica, pozneje poročena Božič, in Zmago Krašna. Kmalu zatem sem v neki idrijski vasi imel 
enak sestanek s skupino idrijskih dijakov. Na obeh sestankih sem govoril, kako moramo organizirati 
slovensko šolo v družinah.

Nekako v tem času sem obiskal tudi uredništvo »Goriške matice« in tam smo se dogovorili, da bo Ci-
ril Drekonja napisal čitanko za »domačo šolo«. In res, kmalu zatem je pri »Goriški matici« izšla knjiga z 
naslovom »Pod domačim krovom«. V isti namen so potem tiskali še učbenik »Prvi koraki«. Obe knjigi 
so pozneje s pridom uporabljali tudi partizanski učitelji na Primorskem.

Predstavniki Društva TIGR Primorske Gorazd Humar, Neva Špacapan, Sonja Groznik in praporščak Bojan Orešnik so 
septembra 2022 položili venec k spomeniku ustanoviteljem TIGR-a na Nanosu. Foto: Martin Groznik

Pozdravni nagovori

Gorazd Humar,
predsednik Društva TIGR Primorske

dr. Klemen Miklavič
župan Mestne občine  

Nova Gorica

Mauricij Humar
župan Občine Miren - Kostanjevica

Matej Arčon
minister za Slovence v  
zamejstvu in po svetu

Nastopajoči

Neda Rusjan Bric
Danijel Malalan

Lara Jankovič
Ravi Shrestha

Tilen Stepišnik

Oktet Simon Gregorčič
Združeni zbori Posočja
Dirigent: Matej Kavčič

Pihalni orkester Tolmin
Dirigent: Boštjan Vendramin

Voditeljica: Martina Arčon

Režija in scenarij: Rok Andres

SLAVNOSTNA AKADEMIJA

ob 95. obletnici ustanovitve tajne
protifašistične organizacije TIGR,

Nanos 1927

Častni pokrovitelj
MATEJ ARČON,  

minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

Slavnostni govornik
MILAN PAHOR,

zgodovinar iz Trsta in predsednik Odbora Bazoviški junaki

NOVA GORICA,
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

torek, 27. 9. 2022, ob 17.00

VABILO

SLAVNOSTNA AKADEMIJA

ob 95. obletnici ustanovitve tajne
protifašistične organizacije TIGR,

Nanos 1927.

Častni pokrovitelj:
MATEJ ARČON, minister za Slovence v 

zamejstvu in po svetu.

NOVA GORICA,
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

torek, 27. 9. 2022, ob 17.00.

DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
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Govor predsednika Društva TIGR  
Primorske Gorazda Humarja 

Spoštovani,

vemo, zakaj smo se tukaj zbrali, zato naj mi bo dovoljeno, da 
kot prva in tukaj prisotna najprej toplo pozdravim dva sinova 
dveh ustanoviteljev TIGR-a na Nanosu. To sta Dušan Jelinčič, 
sin Zorka Jelinčiča, in Slavko Šavli, sin Andreja Šavlija. 

Pozdraviti želim tudi gospo Magdo Rodman, nečakinjo vi-
pavskega pesnika in tigrovca Draga Bajca, ki mu posvečamo 
knjigo, ki je ob tej priložnosti izšla, ter vse tiste, ki so prispevali 
ključna dokumentarna gradiva zanjo. To so Mira Bastjančič, hči 
tigrovca Antona Rutarja,  in  sin tigrovca Srečka Logarja Zmago 
Logar, pozdrav tudi tukaj prisotnim avtorjem jedrnega dela knji-
ge – Ani Kobal, dr. Viti Žerjal Pavlin, mag. Mariji Mercina in dr. 
Branku Marušiču.

S pozdravi bom nekoliko daljši, saj želim s pozdravi prikazati 
neverjetno pisan in bogat nabor udeležencev današnje slovesno-
sti, take, kot se po mojem vedenju v Sloveniji še ni zbrala. Okoli 
360 nas je tukaj. Spoštovani predsednik Milan Kučan, spoštova-
ni častni pokrovitelj današnje slovesnosti Matej Arčon, minister 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, spoštovana ministrica Ta-

tjana Bobnar in minister Marjan Šarec, naš resorni minister. Dobrodošli na tej slovesnosti. 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zu-

pančič sta se zaradi odsotnosti v tujini vljudno opravičila.
Prisrčen pozdrav našemu današnjemu slavnostnemu govorniku zgodovinarju Milanu Pahorju iz 

Trsta, predsedniku Odbora Bazoviški junaki in vodilnemu nosilcu spomina na Borbo in TIGR v za-
mejstvu. Draga Tatjana, spoštovana italijanska senatorka Tatjana Rojc, dobrodošla med nami, še toliko 
bolj smo veseli, da si tukaj po ponovni izvolitvi za senatorko. Iz srca ti čestitamo. 

Topel pozdrav dr. Evgenu Bavčarju, filozofu, fotografu in dragemu prijatelju že iz gimnazijskih let, 
nosilcu naziva Državljan Evrope in francoskega odlikovanja Red legije časti ter velikemu prijatelju in 
tistemu, ki je pisatelju Borisu Pahorju odpiral številna okna v evropski prostor.

Dobrodošlico izražam tudi vsem visokim državnim predstavnikom, poslankama Državnega zbora, 
državnim sekretarkam in sekretarjem, vsem predstavnikom MORS-a, županjam in županom večino-
ma primorskih in ne samo primorskih občin ter njihovim sodelavcem kot tudi drugim predstavnikom 
državnih in občinskih organov.

Topel pozdrav vsem članicam in članom Društva TIGR Primorske, še posebej našima članoma  
Dušanu Puhu s stoletnim križem na plečih in Andreju Jelačinu, nekdanjemu prvaku tega gledališča, v 
katerem se nahajamo, in pesniku številnih pesmi o tigrovcih.

Dobrodošli vsi predsedniki in ostali predstavniki članic Koordinacije domoljubnih in veteranskih or-
ganizacij KoDVOS s predsedujočo mag. Lučko Lazarev Šerbec na čelu. Med nami so naslednje  zveze:

1. Zveza združenj borcev za vrednote NOB,
2. Zveza slovenskih častnikov,
3. Zveza društev MORiS,
4. Zveza policijskih veteranskih združenj SEVER,

Gorazd Humar

5. Zveza društev General Maister,
6. Zveza veteranov vojne za Slovenijo,
7. Zveza slovenskih častnikov,
8. Zveza društev vojnih invalidov,
9. Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Lep pozdrav predstavnikom organizacije ANPI iz Italije.

Dobrodošlico izražam z vsem srcem potomcem in ožjim sorodnikom številnih tigrovcev in potom-
cem žrtev in obsojencev na prvem in drugem tržaškem procesu. Tako veliko, in tega sem še posebej 
vesel, vas je danes tukaj, da bi napravil krivico, če bi samo nekatere imenoval, koga pa nevede izpustil. 
Mislim, da vas je kar za eno tretjino dvorane. Vaša prisotnost tukaj nam potrjuje, da je spomin na TIGR 
še živ. Ste izjemno dragoceni gosti in hkrati srčika in duša tega dogodka.

Posebej sem vesel, da se je današnje slovesnosti udeležilo zares veliko predstavnikov različnih slo-
venskih kulturnih in gospodarskih organizacij iz zamejstva vse od Trsta, Goriške pa tja do Benečije, od 
tam, kjer je spomin na tržaško Borbo in na TIGR še zelo živ. Dobrodošli med nami.

Imamo tudi cenjene goste iz Italije, ki so italijanske narodnosti – benvenuti carissimi ospiti della na-
zionalita Italiana. Pozdravljam tudi gostjo Katarino Drušenko iz Ukrajine, ki je prišla na to slovesnost. 
Dragi pater Bogdan Knavs. In dragi dijakinje in dijaki novogoriške gimnazije, ki ste med nami tam 
zgoraj na balkonu.

Poudaril bi samo še eno stvar – neverjetno prijetno je bilo brati prijave posameznih udeležencev na 
to slovesnost in videti, s kakšnim veseljem in žarom se nanjo prijavljajo. Posebej razveseljivo je to, da 
imamo poleg našega članstva še nekajkrat več simpatizerjev, kar nas dodatno opogumlja pri izvajanju 
našega poslanstva negovanja spomina na TIGR. 

Dragi in spoštovani vsi, spoštovani minister Marjan Šarec
Kot društvo smo nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in glavna naloga katerega je ne-

govanje spomina na protifašistično organizacijo TIGR. Kot društvo delujemo pod okriljem Ministrstva 
za obrambo RS, kjer smo registrirani kot domoljubna organizacija. Posebnost našega društva je ta, da 
imamo veliko članov v zamejstvu od Trsta vse do Benečije. S politiko se v našem društvu ne ukvarjamo.

Danes se klanjamo spominu na dogodek, ki je povzročil val uporništva proti italijanskemu fašizmu, 
znanemu kot tržaška Borba in vseprimorski TIGR. Očitno je, da v človeku spi skrit, latenten del našega 
genetskega zapisa, ki se aktivira, ko je to potrebno. Je del sistema človekovega ohranitvenega nagona. 
Če vzamem v obzir obdobje zadnjega pol tisočletja, se je ta zapis zagotovo aktiviral v času slovenske 
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reformacije s Primožem Trubarjem na čelu, kasneje sublimiral tako kot voda, ki pri nič stopinjah subli-
mira v led, v tolminski punt in v zgodovinskem loku  20. stoletja v nenehen boj za slovenstvo skozi 
krvave boje prve svetovne vojne v borbaše, tigrovce, člane reda svečenikov sv. Pavla, v čedermace. 
Končne transformacije in oblike je ta zapis dobil z OF, partizanskim zmagovitim narodnoosvobodil-
nim bojem, in odločnostjo pri osamosvojitvi leta 1991. 

Zakaj smo se zbrali v Novi Gorici ob tej priložnosti? Ne samo, da je Nova Gorica v geografskem sre-
dišču Primorske. Nova Gorica je, kot kažejo imena njenih ulic, najbolj tigrovsko mesto v Sloveniji. Po 
tigrovcih in predvojnih borcih proti fašizmu je poimenovanih kar 10 njenih ulic, že med letoma 1967 in 
1970 so jih poimenovali po njih. Ulico imata dva ustanovitelja TIGR-a, Zorko Jelinčič in Albert Rejec, 
poleg tega imajo vsak svojo ulico vsi štirje bazoviški junaki, Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič, pa še 
Bazoviška ulica je tu. Sledijo Bratuževa, Feiglova in Gortanova ulica. 

Nekoliko drugačna je situacija s šolami. Le tri matične osnovne šole nosijo imena po tigrovcih, to so 
šola v Vipavi, Renčah in Podbrdu. Potem je tu še podružnična šola Antona Majnika v Volčah pri Tolmi-
nu. In to je vse. Po letu 1991, v demokratični Sloveniji, je polovica šol, poimenovanih po osebnostih in 
vojaških enotah iz NOB, spremenila svoje ime in dobila drugačno ime. Nobena šola od leta 1991 naprej 
ni bila na novo poimenovana po kateremkoli tigrovcu.

Prav tako nima spomin na TIGR centralnega slovenskega spomenika. Kam naj se gredo slovenski dr-
žavniki poklonit spominu na TIGR? Pred veliko betonsko steno v Ljubljani, ki naj bi simbolizirala spra-
vo? Tisto spravo, za katero je predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na nedavni dr-
žavni proslavi v Portorožu, navajajoč besede zgodovinarja Jožeta Pirjevca, smelo ponovila, da je sprava 
Primorcem tuj pojem. In veste, kje je največji tigrovski spomenik, ki ga vsako leto obišče na tisoče ljudi? 
V Italiji in ne v Sloveniji, v Bazovici, postavljen že leta 1945. Da o strelišču na Opčinah niti ne govorim.

Te besede sem navedel samo zato, da Slovenci pričnemo razmišljati, kako tigrovskemu boju postaviti 
na primernem mestu, na Primorskem seveda, dostojen spomenik državnega pomena, ki bo zgrajen z 
državnim denarjem. To je enostavno zgodovinski dolg in nuja. 

Podobno je z državnim praznikom, ki bi obeležil tigrovski upor. Za časa prejšnje koalicije je prišlo 
na pobudo manjše stranke do precej ponesrečenega poskusa za nov državni praznik na dan 13. maja 
v spomin na dogodek na Mali gori, ko so štirje italijanski karabinjerji skupaj s tremi domačimi kolabo-
ranti napadli tri tigrovce. Ta predlog praznika je bil tako neposrečen, da ga je že sama takratna koalicija 
zavrnila. Ko smo v državnem zboru leta 2020 predlagali v postopku obravnave predloga tega prazni-
ka, da bi bil za praznik bolj primeren 6. september v spomin na dogodke v Bazovici leta 1930, so se vsi 
predlagatelji umaknili  s sestanka s povešeno glavo.

Predlog za državni praznik v spomin na TIGR je še živ, saj je tigrovski upor še vedno brez državnega 
praznika med vsemi velikimi upori Slovencev v zgodovini. Dobro sem pregledal seznam vseh naših 
praznikov, tudi to, čemu so namenjeni. Z niti enim praznikom ne sežemo čez državne meje, namenjeni 
so le državljanom Slovenije. 15. september, državni praznik priključitve Primorske k matični domovi-
ni, ne more biti hkrati praznik Slovencev v Italiji. S praznikom na 6. september pa bi zagotovo pritegni-
li vse slovenstvo na drugi strani meje z Italijo in ga trdneje povezali z matično domovino. Tako bi vsi 
skupaj lahko praznovali isti praznik, vsaj na simbolni ravni. Močnejši kohezivni element z zamejstvom 
bi težko našli. Morda sta temelj za tako razmišljanje v Bazovici že položila predsednika obeh držav 
Pahor in Matarella. Rokavico tega razmisleka sem s tem vrgel.

Še besedo o knjigi, ki smo jo ob tej priliki izdali. To je knjiga, ki smo jo posvetili vipavskemu tigrovcu 
in pesniku Dragu Bajcu ter goriškim tigrovcem. To knjigo boste dobili v spomin in kot darilo našega 
društva vsi tukaj prisotni ob izhodu iz gledališča po končani slovesnosti. 

Na koncu bi se zahvalil še medijem, ki ste spremljali to našo slovesnost, Radiju RAI Trst A za snema-
nje tega dogodka in še posebej uredništvom Primorskih novic, Primorskega dnevnika in mariborskega 
Večera , ki so se usklajeno ta  petek ob 95. obletnici ustanovitve TIGR-a zares dostojno izkazala z objavo 
več strani dolgih zapisov iz zgodovine TIGR-a. 

In še to bi rad na koncu povedal – vsakdo in kdor je prišel na to proslavo, je tudi tigrovec, tigrovec 
sedanjega časa in hkrati TIGR-ov ambasador. V to sem od danes naprej ob takem obisku te prireditve 
še bolj prepričan!

Prijeten večer vam želim, naj živi spomin na TIGR!
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Govor Dušana Jelinčiča, pisatelja, 
planinca in sina tigrovca Zorka Jelinčiča

Spoštovane, spoštovani!

Večkrat sem se skušal miselno poistovetiti s 
šesterico mladih fantov, ki je tistega prazničnega 
dne sredi septembra leta 1927 odšla na Nanos s 
treh koncev: iz Trsta Jože Dekleva, Dorče Sardoč 
in Andrej Šavli, iz Gorice Zorko Jelinčič in Albert 
Rejec in iz Ilirske Bistrice Jože Vadnjal. Seveda tam 
še ni bilo Vojkove koče, dobili so se ob robu stezice 
pod Plešo, po videzu pa so bili povsem planinci. 

Na sestanku pod milim nebom ni bilo zapisni-
kov, zato pa rad verjamem tistim udeležencem, 
ki so o tem pisali ali bili o tem povprašani. Gre 
za neposredna pričevanja brez posrednikov. In v 
spominih sta o Nanosu obširno govorila Sardoč in 
Jelinčič, Šavli pa v dolgem intervjuju leta 1984.

Vsi so si bili edini v tem, kar so tam spregovorili. 
Takrat je nastalo ime TIGR kot sad dolge diskusije, 
veliko se je govorilo o glasilu, največ pa o ohranja-
nju maternega jezika, torej o izobrazbi in šolstvu, 
in če bi bilo potrebno, o vračanju udarca tudi s 
silo. Odločili so se, da je treba kot demonstrativno 
akcijo zažgati nekatere najvidnejše šole kot simbol 
raznarodovanja, poučevanje pa naj se preseli na 
domove, razglabljali pa so tudi o notranjem ustroju 
in piramidalni ureditvi organizacije.

Potem pa je nastopila Bazovica s svojo krvavo stihijo in tudi nanoška šesterica je šla svoji usodi nap-
roti. Jelinčič je ostal na mrtvi straži in to plačal z devetimi leti zapora in še tremi leti konfinacije, Sardoč 
in Dekleva s petimi leti konfinacije, Šavli, Rejec in Vadnjal pa so še pred Bazovico začeli trnovo pot 
izseljencev v tujini. Bili so torej resnično veliki idealisti, zato jih tukaj upravičeno častimo in so nam za 
svetel zgled. 

Zdaj pa se le za trenutek povrnem v sedanjost, ki je tesno povezana s preteklostjo. V sosednji Italiji, 
kjer živi kulturno bogata in množična slovenska manjšina, ki ji pripadam, je bila nedelja žalosten dan. 
Zmagala je skrajna, moralno sprijena in nikakor ne demokratična desnica, kot so v Sloveniji izjavili 
nekateri nepoučeni ali neinformirani. Zmagala je tista desnica, ki je idealna naslednica režima, ki nam 
je zažgal Narodni dom in ki se danes – ponavljam, danes – vselej in dosledno zaganja proti vsemu, kar 
diši po slovenstvu, zoperstavlja se vrnitvi, sto let po požigu, Narodnega doma samega in olajšanemu 
zastopstvu slovenske skupnosti v parlamentu, obenem pa vztrajno in zagrizeno zahteva krčenje fi-
nančnih sredstev za našo manjšino. Svetla točka je le ponovna izvolitev Tatjane Rojc v senat, kar danes 
zveni skoraj kot čudež.

A krivi smo sami, ker je budnost popustila, nastopili sta malomarnost in brezbrižnost, ali kot je da-
lekovidno izjavila Svetlana Makarovič, »zmaga nad fašizmom je zmeraj samo začasna in ga je treba 
vedno znova pohoditi«.

A na srečo imamo, tu na Primorskem, simbol upora – Nanos. In tisti, ki so nas tedaj pokopali, so 
pozabili, da mi nismo mrtvo kamenje, temveč smo semena, tista semena, ki so prva vzklila prav na tej 
naši sveti gori.

Dušan Jelinčič
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Slavnostni govor tržaškega 
zgodovinarja Milana Pahorja

Spoštovane protifašistke in spoštovani protifašisti, članice in člani Društva TIGR Primorske,  
spoštovani vsi,

zbrali smo se ob visoki obletnici, in sicer 95. obletnici nastanka narodno radikalnega gibanja in or-
ganizacije z značilnim imenom TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka), ki je bila ustanovljena v prvi polovici 
meseca oktobra 1927 na Nanosu. Nato je neprekinjeno delovala v obdobju 1927–1941 na Primorskem, 
ko je protifašistični upor povsem logično in naravno prešel v oborožen boj proti fašizmu in nacizmu 
v sklopu narodnoosvobodilnega boja v letih 1941–1945. Za prvo obdobje protifašističnega upora in 
boja navajam še dve protifašistični organizaciji, ki sta delovali z gibanjem TIGR, vendar sta imeli svo-
je vodstvo in članstvo. To je veljalo le za kratko obdobje treh let (1927–1930), ko so fašistični streli v 
Bazovici usmrtili štiri junake: Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, 
in sicer 6. septembra 1930 ob zori na takratnem vojaškem strelišču pri Bazovici. Takrat sta prenehali s 
svojim delovanjem Tajna organizacija Borba (v Trstu, na Tržaškem, na Krasu in v Istri) ter Organizacija 
(z veliko začetnico) v Gorici in na Goriškem.

Prvi protifašizem je tesno povezan s Trstom in Gorico, celotno obdobje 1927–1941 pa krije temeljito 
delovanje organizacije TIGR, ki je celovito povezano s celotno Primorsko. To je bil prvi protifašizem v 
takratni Evropi, kot je pravilno doumela zgodovinarka dr. Milica Kacin Wohinz.

Slovenci in Hrvati na Primorskem in v Istri so do novembra 1918 pripadali družbi narodov v av-
stroogrski monarhiji. Nove italijanske oblasti, naprej vojaške, nato civilne, so bile polne obljub glede 
pravic, ki jih bo uživala slovenska oziroma slovenska manjšina v Italiji. Govorimo o 550 do 600 tisoč 
oseb, Slovencev in Hrvatov. Večina jih je bila Slovencev (330.000).

Dejansko so že t. i. liberalne italijanske vlade izvajale nasilno politiko. Požig Narodnega doma v Trstu 
13. julija 1920 je bil jasen pokazatelj omenjene nasilne politike. Nerazumevanje, omejevalni ukrepi, za-
tiranje so bili na dnevnem redu v obdobju 1918–1922. Nato  je od oktobra 1922 dalje, potem ko je prišla 
na oblast fašistična stranka (Partito nazionalne fascista – PNF), zavladalo uzakonjeno nasilje. Temu so 
fašistični ideologi pravili »FASCISMO BONIFICATORE« in »BONIFICA ETNICA«. Poleg sistematič-
nega nasilnega uničevanja vsega organiziranega življenja Slovencev in Hrvatov na narodnem, poli-
tičnem, gospodarskem, verskem, kulturnem, jezikovnem, šolskem in socialnem področju je potrebno 
podčrtati, da je hotela fašistična oblast zbrisati slovanski oziroma slovenski videz dežele Primorske s 
temeljitim poitalijančevanjem krajev, voda, gora ter celo osebnih imen in priimkov. Moj ded Ivan Pahor 
je čez noč postal Giovanni Pacorini. Tega koraka, na primer, ni storil niti nacizem, kot je to jasno pred 
leti povedal pisatelj Boris Pahor. Nasilni in uničevalni zakoni in odloki so bili del uradne zakonodaje, 
ki jo je fašistični režim podredil svojim interesom. Zločin proti fašizmu je bil tudi zločin proti italijanski 
državi.

Povsem logično je dejstvo, da se je proti taki uničevalni politiki rodil tajni ilegalni protifašistični od-
por. Tako je na naših primorskih tleh nastal prvi pravi protifašistični odpor v Evropi. Nosilci odpora 
in boja so bili mladinci, člani nasilno razpuščenih mladinskih, športnih in prosvetnih zvez in društev. 
Nastalo je tako pravo ilegalno protifašistično gibanje, ki je ozemeljsko pokrivalo vso tedanjo Julijsko 
krajino. Gibanje ni bilo popolnoma enovito, toda povsem enotno glede neizprosnega boja proti fašiz-
mu in njegovemu režimu. Vsaka pot ima svoj začetek. Dobro je, če lahko začetek poti zaznamujemo 
z imeni oseb protagonistov, s krajem srečanja in datumom dogodka. Zavedati se moramo, da so naši 
predniki ilegalci, protifašisti delovali v globoki ilegali, da jih ne bi odkrila tajna fašistična policija 
OVRA. Zato niso pisali niti zapisnikov sej in srečanj. Večino podatkov so nam posredovali nekateri vi-
dni protifašisti v svojih zgodovinskih publikacijah, ko so prihajale na dan v desetletjih po koncu druge 
svetovne vojna in padcu fašizma. Spomini so zelo pomembni, vendar vselej niso popolnoma zanesljiv 
vir. Kljub vsem dvomom pa so prav zapisni spomini posameznih oseb pripomogli, da smo se dokopali 
do skoraj vseh odločilnih in pomembnih podatkov.
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Ustanovitev narodno radi-
kalnega gibanja TIGR, odnos-
no revolucionarne organizacije 
Slovencev in Hrvatov Julijske 
krajine

V petek, 30. septembra 1927, 
je tržaški prefekt izdal odlok, s 
katerim je bila razpuščena Zve-
za mladinskih društev (ZMD), 
cela vrsta društev in podredno 
tudi Zveza prosvetnih društev 
v Gorici (ZPDG). Jože Dekleva, 
predsednik zveze, je takoj stopil 
v akcijo in sklical dve srečanji: 
srečanje s predsedniki včlanje-
nih društev v ZMD in srečanje 
vodstev ZMD iz Trsta in ZPD 
iz Gorice. Prvo je bilo težje 
sklicati in je potekalo v prvih 
dneh oktobra v gozdičku v Ro-
colu (predmestje Trsta). Tam je 

predsednik razložil nastali položaj ter predlagal dve opciji: celotno delovanje razpuščene zveze ZMD 
preide v ilegalo s poudarkom na kulturnem delu oziroma ZMD preide v aktiven upor proti fašistične-
mu režimu. Prevladala je t. i. kulturna operacija. Na srečanju ni bilo povedano, da je že nastalo pravo 
protifašistično gibanje. Torej ustanovitve TIGR-a še ni bilo. To je po vsej verjetnosti nastalo naslednjo 
nedeljo, in sicer 9. oktobra.

V svojih spominih je Dorče Sardoč zapisal, da se je lahko udeleževal večjih srečanj in važnih sestan-
kov samo ob nedeljah, saj je imel med tednom odprto zobno ambulanto. Nedelja, 2. oktobra, je bila 
preblizu 30. septembru, nedelja 9. oktobra pa je bila bolj primerna za sestanek na Nanosu, kjer so se 
domenili, da se srečajo. To je po vsej verjetnosti ustanovni sestanek TIGR-a, rojstvo gibanja. O sestanku 
na Nanosu so se ohranili spomini Andreja Šavlija, Alberta Rejca, Zorka Jelinčiča. Nedvomno so najbolj 
podrobni spominski zapisi Andreja Šavlija, ki je bil prisoten na sestanku v Rocolu v Trstu in na Nanosu.

Kdo so bili slovenski protifašisti, ki so se zbrali na Nanosu? Bilo jih je šest: 
JOŽE DEKLEVA, predsednik Zveze mladinskih društev ZMD,
ANDREJ ŠAVLI, tajnik iste zveze ZMD,
DORČE SARDOČ, član vodstva iste zveze ZMD,
ZORKO JELINČIČ, tajnik Zveze prosvetnih društev v Gorici ZPD,
ALBERT REJEC, član vodstva iste zveze ZPD,
JOŽE VADNJAL iz Zagorja, povezava za prehode čez mejo.
Andrej Šavli v svojih spominih opiše pot iz Trsta preko Opčin do vasi Senožeče in nato do Razdrtega 

ter vzpon na Nanos. Pove tudi, da je ime TIGR predlagal Albert Rejec, ki je tudi pustil zapis o ustanov-
nem sestanku.

Tako je prišlo do ustanovitve narodno radikalnega revolucionarnega gibanja in organizacije z ime-
nom TIGR. Sočasno, z rahlim zamikom, sta v povezavi z gibanjem TIGR nastali še dve organizaciji 
na terenu – Tajna organizacija Borba v Trstu in okolici, na Krasu in v Istri, ki se je odločila za aktiven 
in akcijski odpor proti fašizmu, ter skupina z imenom Organizacija v Gorici in na Goriškem. Tajna 
organizacija Borba je bila ustanovljena v samem središču Trsta v drugi polovici meseca oktobra 1927 
na Drevoredu XX. septembra. Ustanovni člani so bili Vekoslav Španger, Franjo Marušič, Drago Žerjal 
in Zvonimir Miloš. Na sestanek bi morala priti še Jože Dekleva in Andrej Šavli, vendar jima je zvesto 
sledila policija, zato nista prišla, da ne bi izdala ostalih. Skupina Organizacija je nastala v istem obdobju 
v Gorici pod vodstvom Zorka Jelinčiča in Alberta Rejca. Izbrali so pot ilegalnega kulturnega protifa-
šističnega odpora. Od številnih članov bi lahko omenili Draga Bajca iz Vipave (1904–1928) in Andreja 

Manfredo iz Kobarida (1908–1943). Obe omenjeni veji protifašističnega gibanja sta delovali v obdobju 
1927–1930. Njihova aktivna protifašistična pot se je zaključila na Prvem tržaškem procesu v Trstu (1.–5. 
septembra 1930) ter z ustrelitvijo štirih junakov ob zori 6. septembra 1930 na tedanjem vojaškem stre-
lišču pri vasi Bazovica pri Trstu.

Cilji in nameni
Program protifašističnega gibanja TIGR lahko strnemo v naslednje vrstice:
a) neizprosen boj proti fašističnemu režimu,
b) priključitev Primorske (in Istre) Jugoslaviji,
c) boj za slovenski narod, za slovensko kulturo, za slovensko besedo, slovenski jezik, slovensko šolo,
č) sodelovanje z ostalimi protifašističnimi skupinami v slovenskem, hrvaškem, avstrijskem in itali-

janskem prostoru ter s tistimi v emigraciji (predvsem v Franciji).
Po letu 1930 se počasi izgubljata besedi Borba (in »borbaši«) in Organizacija. Naraste pa pomen in 

predvsem prisotnost članov TIGR-a na območju celotne Primorske. Ustanovitveni člani vodijo gibanje 
TIGR od oktobra 1927 do avgusta 1928. Takrat fašistična policija zajame Jožeta Deklevo in Dorčeta 
Sardoča ter ju pošlje na petletno konfinacijo. Leta 1928 se Andrej Šavli zateče v Jugoslavijo, kamor mu 
leta 1929 sledi še Albert Rejec, v letu 1930 pa še Vadnjal. Zorko Jelinčič dobi hudo zaporno kazen na 
drugem delu Prvega tržaškega procesa decembra leta 1931 v Rimu. 

V letu 1929 nastane v Ljubljani novo vodstvo organizacije TIGR. Najvidnejša imena so Albert Rejec, 
Danilo Zelen, Just Godnič, Anton Majnik, Ferdo Kravanja, ob njih pa še mnogi drugi. Ob tem bi omenil 
še tigrovca gverilca Toneta Černača, ki je izvajal oborožene akcije v obdobju desetih let 1928–1938 na 
celotnem ozemlju Primorske. Vodstvo TIGR-a ostane nato do izbruha druge svetovne vojne v Ljubljani.

Na današnji akademiji ni dovolj časa na razpolago, da bi opisali bogato dejavnost in aktivnost organi-
zacije TIGR na Primorskem v tridesetih letih prejšnjega stoletja do izbruha druge svetovne vojne. Opis, 
ki ga bom podal, sloni na krajših sklopih.

Najbolj udarna protifašistična sila v tridesetih letih 20. stoletja na Primorskem so bili nedvomno pri-
padniki TIGR-a, revolucionarne organizacije Julijske krajine, kot je bilo zapisano v podnaslovu glasila 
Svoboda, ki so ga izdajali v obdobju 1929–1940 v Ljubljani. Vendar ne smemo in ne moremo enačiti 
z besedo TIGR celotnega slovenskega protifašističnega upora in boja na Primorskem. Ob organizaciji 
TIGR so bili še drugi protifašisti, sopotniki. Vendar samo organizacija TIGR in komunistična partija 
sta zagovarjali upor in boj proti fašističnemu režimu tudi z orožjem. Vse ostale skupine so zagovarjale 
upor brez orožja.

Sopotniki
‒ Komunisti
 Slovenci, člani KPI, so se edini poleg tigrovcev odločili za oborožen boj proti fašizmu. Najprej so 

vodstva treh partij (KPI, KPA in KPJ) leta 1934 podpisala na Dunaju dogovor, da ima vsak narod 
pravico do samoodločbe, nato je leta 1935 sledil v Parizu akcijski dogovor med TIGR-om in KPI 
o skupnem boju proti fašizmu. Nato od leta 1937 sledi polno politično delovanje Pinka Tomažiča, 
ki postavi na noge mrežo mladinskih komunističnih skupin. V avgustu leta 1939 se srečata Danilo 
Zelen in Pinko Tomažič. Od takrat dalje tigrovska organizacija z orožjem zalaga komunistično or-
ganizacijo v Julijski krajini.

‒ Krščanski socialci in duhovniki
 V določenem trenutku so se duhovniki, organizirani v Bratovščini sv. Pavla, in vodstvo krščansko-

socialnega tabora združili v tajno protifašistično organizacijo s sedežem v Gorici. Vodil ga je Vrhov-
ni svet, predstavljali so politični tajni katolicizem, ki je slonel na narodni obrambi, na pravicah 
slovenskih vernikov. Najbolj znana imena so Virgil Šček, Engelbert Besednjak, Janko Kralj, Leopold 
Kemperle, Anton Kacin, Stanko Vuk idr.

– Narodni liberalci
 Narodno liberalni tabor se je v obdobju 1932–1933 obnovil. Ilegalni odbor je imel sedež v Trstu. V 

njem so bili Frane Tončič, Dorče Sardoč, Josip Kosovel, Angelo Kukanja, Anton Zorko Ščuka, Av-
gust Sfiligoj idr. Izvajali so ilegalni kulturni program z izdajanjem publikacij in predvsem s prireja-
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njem ilegalnih tečajev za mlade v Trstu. Njihova dejavnost je bila bolj šibka od krščansko socialnega 
tabora. 

V Trstu sta delovali še dve ilegalni protifašistični skupini. Prva se je imenovala »Štempiharji« in je iz-
dajala celo vrsto tiskovin, časopisov in koledarjev ter prirejala srečanja z mladimi. Protagonisti te sku-
pine so bili Milan Bolčič, Danilo Benčina in Josip Kravos. Druga skupina je bila sestavljena iz ilegalcev 
– plezalcev in planincev. Nadela si je ime »Magnamonti«. Duša te skupine je bil Jože Cesar (vrhunski 
plezalec, planinec, slikar), ki je bil že povezan s Ferdom Bidovcem in Franjem Marušičem. Kasneje so 
z njim sodelovali Dorče Sardoč, Tezej Šavron, Lojze Hrovatin, fantje iz družine Blažina, Jakob Renko, 
Pinko Tomažič.

Povrnimo se k TIGR-u. Opis v kratkih sklopih, le nekaj poudarkov:
3. septembra 1930 je v spopadu z italijansko patruljo obležal tigrovec, gverilec Jože Kukec.
3. oktobra 1930 sta Danilo Zelen in Tone Černač izvedla atentat na fašističnega učitelja Sottosantija v 

Vrhpolju pri Vipavi.
Bratovščina Črni bratje. V septembru 1930, kmalu po ustrelitvi bazoviških junakov, so v Gorici usta-

novili tajno ilegalno protifašistično združenje Črni bratje. Zgledovali so se po Borbi in TIGR-u. Dijaško 
združenje je že decembra 1930 izsledila fašistična policija. Izredno nasilno se je na njih spravila oblast: 
aretirali so jih in jih mučili. Zaradi tega je komaj štirinajstletni Mirko Brezavšček umrl 21. februarja 
1931. 

Leta 1933 je izšla publikacija z naslovom Il fascismo e il martirio delle minoranze (Fašizem in zati-
ranje manjšin) pri založbi ilegalne italijanske protifašistične organizacije Giustizia e Libertà. To je bila 
prva publikacija, ki je govorila o fašističnem nasilju nad slovensko in slovansko narodno skupnostjo 
v Julijski krajini. Po drugi strani pa nam omenjena publikacija jasno priča, da je obstajalo sodelovanje 
med našim, primorskim protifašističnim gibanjem, in italijanskim protifašističnim taborom v emigra-
ciji, konkretno v Parizu v Franciji. Leta 1931 sta TIGR in GL sklenili sporazum. Gradivo za knjigo je 
po vsej verjetnosti pripravil Engelbert Besednjak, v italijanski izvirnik pa zapisal Gaetano Salvenimi.

Nadaljnji korak je bil sklenjen decembra 1935, ko je organizacija TIGR sklenila akcijski dogovor s 
Komunistično partijo Italije, ki je slovenske narodnjake povabila v skupno protifašistično in obenem 
protivojno fronto. Gibanje TIGR je za podpis uporabilo naziv Narodno revolucionarna organizacija 
Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini. Podpisniki za TIGR so bili: Danilo Zelen, Albert Rejec in Just 
Godnič.

Glasilo – v obdobju svojega obstoja in delovanja (1927–1941) je organizacija TIGR imela dve glasili: 
BORBA in SVOBODA. Prvo je izhajalo še v Gorici. Pisala in oblikovala sta ga v glavnem Zorko Jelinčič 
in Albert Rejec. Glede na lep videz se zdi utemeljena trditev, da so ga tiskali v slovenskih tiskarnah v 
Gorici in v Trstu. BORBA je izhajala v letih 1927–1929. Zatem začne v Ljubljani izhajati glasilo SVOBO-
DA, ki je redno izhajalo do leta 1940. Glavna duša glasila je bil Albert Rejec, ki je leta 1929 emigriral v 
Jugoslavijo. Glasilo so razmnoževali najprej v stanovanju, nato v hiši Danila Zelena v Ljubljani. Na-
slovnico in znak je oblikoval slikar Ljubo Ravnikar. Glasilo je izhajalo dvakrat na mesec in je imelo od 
4 do 6 strani.

Atentat v Kobaridu leta 1938. V zavesti ljudi je nedvomno ostal močan spomin na atentat na Mu-
ssolinija v Kobaridu septembra 1938. Še danes se govori o atentatu, kljub dejstvu, da ni bil izveden. 
Zamisel se je porodila v vodstvu TIGR-a, konkretno vojaškemu načelniku Danilu Zelenu, izvedba pa je 
pripadla celici iz Čezsoče na Bovškem. Ostal je tudi spomin na »atentatorja« Franca Kavsa. Tu ne bomo 
govorili o tem, rad bi le poudaril spodobnost gibanja, saj je bilo zmožno načrtovati tudi take akcije.

Akcije spomladi leta 1940 na Koroškem v Avstriji in pri Trbižu v Italiji. Organizacija TIGR je s sodelo-
vanjem skupine koroških protifašistov slovenske in nemške narodnosti v Avstriji in Italiji izvedla štiri 
akcije na železniško progo. Vojaški in materialni učinek teh akcij je bil majhen. Bile pa so to do takrat 
največje sabotažne akcije v fašistični Italiji in nacistični Nemčiji. Nacistične oblasti so prijele na desetine 
oseb. Na procesu v juliju 1941 v Celovcu so jih 6 obsodili na smrt. Čez nekaj tednov so jih obglavili v 
Berlinu.

Spopad na Mali gori 13. maja 1941. 12. maja 1941 so trije vodilni člani TIGR-a (Anton Majnik, Ferdo 
Kravanja, Danilo Zelen) prišli v lovsko kočo na Mali gori nad Ribnico. Pripravljali so se na oborožen 
spopad proti italijanskemu okupatorju. Naslednjega dne okrog 9. ure je skupina italijanskih karabinjer-
jev, v kateri so bili tudi trije slovenski žandarji, obkolila kočo in napadla tri tigrovce. Oboroženi spopad 

se je zaključil z aretacijo ranjenega Ferda Kravanje in s smrtjo Danila Zelena, ki se je sam ustrelil, da ne 
bi padel v roke italijanskemu okupatorju. Antonu Majniku je uspelo pobegniti.

Drugi tržaški proces. Drugi tržaški proces je trajal od 2. do 14. decembra 1941. Pred Posebnim sodi-
ščem je stalo 60 obtožencev, ki so bili porazdeljeni v 3 skupine: tigrovsko (ali teroristično), v kateri je 
bilo 19 oseb, komunistično, v kateri je bilo 18 oseb, in intelektualno skupino, v kateri je bilo 22 oseb. Na 
smrt so obsodili 9 obtožencev. 15. decembra 1941 so jih na strelišču ustrelili 5: komunista Pinka Toma-
žiča in štiri tigrovce – Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa in Ivana Vadnala. Proces je obenem 
zaključek in ponoven začetek. Po eni strani predstavlja zaključek aktivnega upora in boja primorskih 
protifašistov in tigrovcev proti fašizmu v obdobju 1927–1940. Po drugi strani pa začetek Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda in narodnoosvobodilnega boja 1941–1945. Predvojni protifašistični upor in 
boj na Primorskem se je idealno nadaljeval v narodnoosvobodilnem boju. Tigrovci so postali partizani, 
aktivisti, terenci.

Pojavlja se tudi vprašanje, koliko je bilo članov revolucionarne organizacije TIGR. Odgovorov je več, 
prav tako možnih številk. Naslonil bi se na številko, ki jo je pred petimi leti, tj. 2017, navedel ugledni 
in priznani primorski zgodovinar Branko Marušič na slavnostni akademiji Društva TIGR Primorske v 
Ajdovščini – 3000 članov. To so naši zaslužni in pogumni člani. S ponosom naj govorimo vedno o njih.

Spoštovane in spoštovani!

To je zgodba iz naše skupne polpretekle zgodovine.
To je zgodba protifašističnega upora in boja.
To je zgodba revolucionarne organizacije TIGR Slovencev in Hrvatov Julijske krajine, 
ki je bila del vseprimorskega protifašističnega gibanja.
To je zgodba, ki je del primorske zgodovine, 
ki je del slovenske zgodovine, 
ki je del italijanske zgodovine,
ki je del hrvaške zgodovine 
in seveda evropske zgodovine.
Protifašizem je ena izmed vrednot, na katerih sloni Evropska unija.
Naši predniki so bili na pravi strani kot protifašisti.
Naši predniki so bili na pravi strani kot partizani.
Naši predniki so bili na pravi strani ob osamosvojitvi Slovenije.
Mi smo danes na pravi strani.

Zato naj za zaključek zadoni geslo in globoki krik – SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU!
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Galerija fotografij in spominov
Gostje na slavnostni akademiji
Avtor fotografij: Primož Brecelj
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Pozdravni nagovor župana MONG dr. Klemna 
Miklaviča

Pozdravni nagovor župana Občine Miren - Kostanjevica  
Mauricija Humarja

Govor pokrovitelja akademije ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona

Slavnostni govornik zgodovinar Milan Pahor

Slovesnost se je pričela

Uvodni nagovor Gorazda Humarja, predsednika 
Društva TIGR Primorske

Dušan Jelinčič, pozdravni nagovor
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Dramska igralca Neda Rusjan Bric in Danijel Malalan

Dramska igralka in šansonjerka Lara JankovičOktet Simon Gregorčič

Nastopajoči



36 37

Zb
or

ni
k 

dr
uš

tv
a z

a n
eg

ov
an

je 
ro

do
lju

bn
ih

 tr
ad

ici
j o

rg
an

iz
ac

ije
 T

IG
R 

Pr
im

or
sk

e

Kitarista Ravi Shrastha in Tilen Stepišnik ter Lara Jankovič Združeni zbori Posočja pod vodstvom dirigenta Mateja Kavčiča

Voditeljica Martina Arčon
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Vsi nastopajoči – Neda Rusjan Bric, Danijel Malalan, kitarista Ravi Shrastha in Tilen Stepišnik ter Lara Jankovič,  
združeni zbori Posočja, oktet Simon Gregorčič in Pihalni orkester Tolmin
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Primorska je vstala

Druženje po proslavi
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Dr. Rok Andres, režiser in scenarist 
proslav Društva TIGR Primorske

Dr. Rok Andres je obiskoval umetniško gimnazijo v Novi Gorici, dramsko-gledališko smer in končal 
študij dramaturgije na AGRFT. Sodeloval je že s številnimi slovenskimi in hrvaškimi gledališči, med 
njimi s SNG Drama Ljubljana, Prešernovim gledališčem Kranj, SNG Maribor, Hrvaškim narodnim gle-
dališčem Osijek in Istrskim gledališčem Pulj. Z gledališči se povezuje kot dramaturg, član strokovnih 
žirij in s sooblikovanjem gledaliških festivalov, kot sta Teden slovenske drame in Festival Borštnikovo 
srečanje.

Med letoma 2014 in 2018 je bil kot asistent, mladi raziskovalec zaposlen na Univerzi v Novi Gorici, 
kjer je leta 2019 zagovarjal doktorsko disertacijo. Kot raziskovalec se posveča predvsem dramatiki in 
recepciji tuje dramatike v slovenskem gledališkem okolju. 

V letih 2014–2016 je bil podpredsednik Društva TIGR Primorske in vodja Kluba mladih TIGR. Je član 
upravnega odbora Prešernovega sklada, ki na podlagi predlogov podeljuje Prešernove nagrade, in 
odgovorni urednik portala Kritika, ki deluje pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta. Trenutno 
opravlja tudi funkcijo umetniškega vodje Šentjakobskega gledališča v Ljubljani.
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Pogovor z dr. Rokom Andresom
Z dr. Rokom Andresom se je pogovarjala Manuela Polanc.

Rok, pozdravljen. Člani Društva TIGR Primorske te že dobro poznamo, če ne drugače vsaj na 
videz oziroma kot podpisanega pod režijo mnogih prireditev v sklopu našega društva. Vseeno pa 
se zdi prav, da te predstavimo še na malo drugačen način. Si Gorenjec. Kdaj in kako si se seznanil 
in povezal z Društvom TIGR Primorske ter samim izročilom organizacije TIGR? Se morda spomniš, 
s čim se je začelo tvoje udejstvovanje na dogodkih Društva TIGR Primorske?

Kot Gorenjec sem zašel v Novo Gorico, kjer je takrat delovala edina dramsko-gledališka smer ume-
tniške gimnazije v državi. Bili smo pisan razred, polovica Primorcev od Cerkna do Slovenske Istre, 
druga polovica z različnih koncev Slovenije. Na gimanzijo je v drugem letniku prišel poučevat Marjan 
Bevk, ki je takrat že bil predsednik Društva TIGR Primorske, preveč navdušene pubertetnike nas je 
sprejel z zanj tako značilnim veseljem in dobrodušnostjo. Kmalu je pričel prepoznavati različne talente 
in oblikoval neformalno skupino, ki je z njim potovala po različnih primorskih krajih, z recitacijami, 
javnimi branji, včasih na proslavah, včasih kar tako. Danes bi rekli, da nam je skozi kulturno vzgojo 
predstavljal pomembna (in pozabljena) poglavja primorske zgodovine. Ker je res znal navdušiti in 
vztrajati, smo mu brez težav sledili. Od Bevkovih poti do Skalarjevih dnevov, gledaliških taborov v 
Benečiji … In tako vse bližje in bližje dejavnosti, ki jo je želel imeti kot sestavni del delovanja društva. 
Prav po tigrovsko nas je pridobil za te vrednote: ob kakšnih večjih dogodkih smo v dar dobivali knjige, 
od Črnih bratov, Čedermaca, monografije tigrovske poezije, ki jo je pripravila Mira Cenčič, pa Zgodbo 
o TIGR-u ... Tako je počasi zasejal kali tigrovske ideje tudi v naša najstniška življenja. 

Kmalu za tem si postal vodja Kluba mladih TIGR in podpredsednik društva. Kako bi opisal svojo 
tedanjo funkcijo oziroma prizadevanja v času vodenja kluba? Čemu si posvečal največ pozornosti?

Moj čas na funkciji je zaznamovala predvsem smrt Marjana Bevka, saj sem bil izvoljen ravno v 
obdobju, ko se je že boril z boleznijo. Do konca je vztrajal v prepričanju, da ga s tigrom čakajo še po-
membne reči. V tem, za društvo turbolentnem času, sem našel zaveznika v tajniku Mihi Pogačarju, ki 
je odločno izvedel prehod do novega predsednika Savina Jogana. Moje prepričanje je že od začetkov 
veljalo klubu mladih, še posebej domiselna se mi je zdela Bevkova pogruntavščina, ki jo že dolgo upo-
rabljamo za nastope – kulturna akcija TIGR. In v tem poimenovanju vidim poslanstvo kluba mladih, ne 
kot birokratske črke v statutu, marveč kot delovanje, premikanje, preizkušanje, kar smo in še vedno z 
veseljem počnemo. Bevk je vzpostavil povezave z beneško, posoško, cerkljansko mladino in mi smo 
poskušali ta stik ohranjati. Še najvidneje pred nastopi, torej akcijami, ki so velikokrat majhne, a velike 
po vsebini. Od tihega jutranjega recitala na Bazovici do vseh gromkih tigrovskih proslav. Tako je šla 
moja pozornost večinoma v smer krepitve kulturne zavesti in umetniške besede. 

Po predaji mandata si se povsem usmeril v režijo in organizacijo prireditev. Glede na to, da si 
po izobrazbi doktor dramaturgije, kako si se znašel v vlogi režiserja? Gre verjetno za nekoliko ali 
celo povsem drugačno režijo kot v gledališču. Si imel pred tem že kakšne izkušnje?

Ker se z gledališko režijo ne ukvarjam, pri gledaliških predstavah namreč sodelujem kot dramaturg, 
mi je vsakokrat, ko sem izzvan za režijo slavnostnega dogodka, ta resen izziv. Obrtnega znanja se člo-
vek hitro priuči, največ prek neposredne odrske prakse, večji poudarek vidim v iskanju vedno novih, 
drugačnih izrazov, oblik. Da jezik dogodka proslave lahko napreduje, da ga približamo mlajšim, tistim, 
ki nekega poglavja zgodovine ne poznajo. Vedno znova se lotevam projektov z željo, da se otresemo 
predsodkov o zaprašenosti proslav in prireditev. S tem je povezan tudi izbor nastopajočih, besedil in 
podobnega.

Kako bi opisal delo z Društvom TIGR Primorske? 
Povezanost z Društvom TIGR Primorske globoko čutim ne samo kot sodelavec, ampak tudi kot član. 

S tem mislim na vse »svoje« predsednike: Bevka, Jogana in aktualnega Gorazda Humarja, ki so vsak 

s svojo vizionarsko noto prispevali h gradnji identitete društva. Vsako od sodelovanj se je razvilo v 
zaupanje in to sem pri sodelovanju z društvom vedno cenil. Nikoli se ne počutim, da sem prepuščen 
samemu sebi, saj je na drugi strani oseba, ki si tako kot jaz želi, da naredimo nekaj posebnega ali ve-
likega. Zavedanje, da pri delu na področju kulture ni samoumevnosti, polovičarstva, ampak da je za 
uspeh potrebno sodelovati. 

Te nanj veže še kaj več od tovrstnega sodelovanja?
Blizu so mi vrednote, o katerih beremo v literaturi, ki tematizira tigrovske teme in se jih učimo iz 

zgodovinskih vzorov. Veliko mi pomeni, da se lahko pogovarjamo o domoljubju, ki ima pozitivno in 
povezovalno konotacijo, ne pa neke nasilne in nacionalistične. 

Naši člani tvoje proslave vidijo in doživljajo kot nekaj posebnega, srčnega, pristnega in pove-
zanega s tistim, kar je težko opisljivo, a je eno od glavnih sestavov primorske zavesti. Komu ali 
čemu pripisuješ to sposobnost razumevanja primorske duše, ki ga kažeš v svojem delu?

Pravzaprav prav temu, kar si navedla v vprašanju: srčnosti in pristnosti. Želim si, da bi vsak obi-
skovalec s prireditve odšel malo drugačen, da bi se ga vsaj delček programa dotaknil, mu prebudil 
spomin, da bi našel stik s predniki, se lahko umestil v zgodovino kot dedič nečesa pomembnega. Zato 
rad brskam po že pozabljenih ali odrinjenih knjigah, zbirkah poezij ... Pa v tem tudi nisem sam, rad se 
pogovarjam z zborovodji ali dirigenti, da skupaj najdemo ustrezno pesem, skladbo. Včasih povabim k 
sodelovanju pevko ali pevca, ki že po opisu dogodka sam prepozna, katere pesmi bi lahko interpreti-
ral. Zdaj se že ponavljam, ampak ustvarjanje takih dogodkov je tako kot gledališče izrazito kolektiven 
proces. In če oziroma ko prisluhneš srčnosti in pristnosti, se scenarij zloži takorekoč sam od sebe.

Režiser dr. Rok Andres in direktorica Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica Mirjam Drnovšček
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Zelo dober odziv je spodbudila tudi Slavnostna akademija ob 95. obletnici ustanovitve organi-
zacije TIGR, pod katero si se podpisal kot scenarist in režiser. Iz česa si izhajal pri sami zasnovi in 
vsebini? Si pri tem sledil kronološkemu loku?

Pri tem osrednjem dogodku leta 2022 sem si želel, da bi se potopili v besede primorskih pesnikov in 
pisateljev. V potovanju po primorski ustvarjalnosti so zazveneli okruški poezije, ki so jo pisali Igo Gru-
den, Alojz Gradnik, Simon Gregorčič, Ljubka Šorli, Karel Širok, Miroslav Košuta, Drago Bajc, Srečko 
Kosovel in Andrej Jelačin. Skozi prozna besedila velikega Borisa Pahorja, Marija Čuka, Franceta Bevka, 
Cirila Kosmača in Dušana Jelinčiča se nam je izrisovala podoba primorske duše in njene usode. Seveda 
na Primorskem ne gre brez petja, brez glasbe, tudi tukaj sem se potrudil najti Primorca, karkšni so Hra-
broslav Volarič, Miroslav Vilhar in Lojze Bratuž. Tako je akademija predstavila bogastvo ustvarjalnosti, 
pisane in pete besede, ki je nastajala od Alp do morja, med Nanosom in Sočo, od Cerkljansko-Idrijskih 
hribov do Benečije, ki nam priča o ukoreninjenosti, pripadnosti zemlji, jeziku in ljudem. Seveda v 
izvrstnih interpretacijah vrhunskih umetnikov Nede R. Bric, Danijela Malalana, Lare Jankovič, da ne 
pozabim izredno dovršenega glasbenega dela, ki so ga soustvarili Oktet Simon Gregorčič, združeni 
pevski zbori Posočja in Pihalni orkester Tolmin.

Veliko pohval smo slišali na račun pesmi Kraguljčki, ki si jo vključil v scenarij, zato se v imenu 
gledalcev čutim dolžno vprašati, od kje ideja za vključitev te pesmi, ki je ne slišimo pogosto in je 
nepričakovano marsikomu orosila oko, kar se ponavadi zgodi ob Vstajenju Primorske.

Priznati moram, da me je za ta izbor navdihnil Boris Pahor. V času okoli njegovega pogreba sem 
na spletu iskal nekaj njegovih posnetkov – takrat sem še predvideval, da bi ga v večji meri vključil v 
zasnovo slavnostne akademije – in naletel na proslavo ob njegovi stoletnici v ljubljanski operi, kjer je 
oktet zapel prav to pesem. In Pahorjev pogled ob poslušanju pesmi se me je dotaknil, da sem si posne-
tek poslušal več dni zapored. Nato sem klical Mateja Kavčiča, izvrstnega tolminskega zborovodjo, da 
si želim v programu prav to pesem in v trenutku mi je z navdušenjem potrdil. Vsa ta polnost vsebine 
na najbolj čuteč način poustvarja tragedijo naroda pod fašistično diktaturo, pesem vzpostavlja most od 
Bratuža, prek Ljubke Šorli do Borisa Pahorja in nas prek njih neposredno veže s tistim črnim časom. 
Pretresljivost Bratuževe življenjske usode in slikovitost petja pod njegovim bolnišničim oknom sta vre-
dna filmske upodobitve. Zagotovo so Kraguljčki ena najlepših izmed pozabljenih primorskih pesmi. 

Kako vidiš vlogo kulture pri delovanju društev, kot je naše?
Lahko odgovorim z besedami Srečka Kosovela: »Kultura mora biti, na kateri mora sloneti naša poli-

tika, ne pa obratno.« 
In prav to, da je kultura – to mislim v najširšem pomenu te besede – prvo in osrednje dejstvo pri ohra-

njanju spomina in tradicij organizacije TIGR. In ta kultura je vse: svoboda, materni jezik, domovina, 
domoljubje, ljubezen do prednikov in prihodnjih rodov, povezanost z naravo, bogastvo umetniškega 
izražanja, pomembnost pisane besede, spevnost narečij, češnje pomladi, vandima jeseni, trobojnica v 
vetru, srečna prihodnost, dišeč kruh, svet brez sovraštva, zborovska pesem. In še nešteto drugih besed, 
dogodkov, pojmov, ki so nam še danes dragoceni in ljubi. In so bile drage tudi vsem tigrovcem, katerih 
spomin ohranjamo in poživljamo s svojim delom.

Rok, hvala za ta pogovor in hvala za tvoje delo. Na še veliko sodelovanj, kulturnih akcij TIGR  
in prijateljskih srečanj.

Hvala tebi, Manuela. Še na mnoga uspešna sodelovanja in tigrovske izzive. 

Zahvala Društva TIGR Primorske  
dr. Roku Andresu

Upravni odbor Društva TIGR Primorske je dr. Roku Andresu poslal zahvalo za trud in delo pri rea-
lizaciji Slavnostne akademije ob 95. obletnici ustanovitve organizacije TIGR. 
 
Spoštovani in dragi Rok,
na seji upravnega odbora Društva TIGR Primorske 7. novembra 2022 smo analizirali potek in odmev-
nost slavnostne akademije, ki jo je naše društvo organiziralo v SNG Nova Gorica 27. septembra 2022 
ob 95. obletnici ustanovitve organizacije TIGR. Upravni odbor društva je soglasno ugotovil, da je bila 
slovesnost zelo dobro pripravljena in izpeljana, pri čemer si imel kot režiser in tvorec vsebine kultur-
nega dela programa slovesnosti seveda ključno vlogo. Zato mi je upravni odbor naložil nalogo, da se 
ti kot predsednik društva v imenu upravnega odbora in samega Društva TIGR Primorske najlepše 
zahvalim za tvoj trud in delo pri realizaciji kulturnega dela slovesnosti.
Vse članice in vsi člani upravnega odbora, ki so bili na seji, so se strinjali, da je proslava odmevala 
izredno slovesno in z odličnim naborom tekstov številnih priznanih primorskih rodoljubnih avtorjev. 
S skrbno izbranim izborom nastopajočih je bil dosežen visok umetniški učinek, ki ni pustil ravnoduš-
nega nobenega poslušalca v nabito polni dvorani SNG Nova Gorica. Izjemen in nadvse svečan je bil 
tudi finale prireditve s primorsko himno Vstala Primorska, ki je celotno dvorano spontano privabila 
k petju.
Čeprav je to bila proslava našega društva, bi to lahko bila po sporočilih in kvaliteti izvedbe tudi držav-
na proslava.
Dragi Rok, veseli bomo, če bomo lahko skupaj ustvarili še kakšen podoben projekt. Hvala ti.
Lepo pozdravljen
 

Gorazd Humar
predsednik Društva TIGR Primorske
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Zbornik Društva TIGR Primorske
št.  2 – 1/2022

Ustanovitelj in založnik: Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Goriška cesta 17, 5270 Ajdovščina
Uredniški odbor:
Odgovorna urednica: Manuela Polanc
Člani: Rok Andres, Savin Jogan, Milan Pahor, Polona Pahor, Rajko Slokar, Vesna Tomc Lamut

Fotografije s proslave: Primož Brecelj
Oblikovanje grafične podobe: Grafika Soča d. o. o.
Grafična priprava: Grafika Soča d. o. o. 
Tisk: Grafika Soča d. o. o., naklada: 1500 tigr-drustvo.si

Dušan Jelinčič – dobitnik nagrade 
Prešernovega sklada za leto 2022

Prav v trenutku zaključevanja priprave tega zbornika za tisk smo v Dru-
štvu TIGR Primorske prejeli radostno novico, da je član našega društva 
Dušan Jelinčič prejel nagrado Prešernovega sklada za leto 2022, ki si jo je 
prislužil z romanom Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca (Mladika, 
2020) s sledečo utemeljitvijo:

»Tržaški pisatelj Dušan Jelinčič se v romanu Šepet nevidnega morja, dvanajst 
tablet svinca dotika vprašanja preživetja slovenskega človeka sredi skrajnega nasi-
lja, ki ga je udejanjila fašistična genocidna politika. /.../ Zaradi nazornega etičnega 
imperativa, ki prerašča individualno sfero in zaobjema kolektivno držo, se roman 
vključuje v tradicijo slovenskega romana na Tržaškem, ki od konca vojne dalje 
ustvarja veliki kolektivni tekst, usmerjen v literarizacijo fašistične ere in druge sve-
tovne vojne. Hkrati pa Jelinčič prenovi tržaško jezikovno paradigmo, ko se oddalji 
od manieristično dodelanega pisanja in se odloči za direktno in sproščeno izrekanje, 
za komunikativni model jezika.«

Čestitka Društva TIGR Primorske Dušanu Jelinčiču

Spoštovani in dragi Dušan,

v imenu Društva TIGR Primorske in v svojem osebnem imenu ti želim iskreno in toplo čestitati ob 
vesti, da si postal dobitnik imenitne nagrade Prešernovega sklada za leto 2022. Še posebej nas veseli, da 
si nagrado dobil kot pisatelj knjižnega romana s pomenljivim naslovom Šepet nevidnega morja, dvanajst 
tablet svinca. Ne samo, da si je delo zaslužilo tako priznanje, za naše društvo je pomemben še dodaten 
vidik, saj ti je bila nagrada podeljena v letu, ko obeležujemo 95. obletnico ustanovitve protifašistične 
organizacije TIGR. In med njenimi ustanovitelji je bil tudi tvoj oče Zorko Jelinčič, ki si mu posvetil 
knjigo. Kot piše v obrazložitvi nagrade, si se s tem romanom dotaknil vprašanja preživetja slovenske-
ga človeka sredi skrajnega nasilja, ki ga je udejanjila fašistična genocidna politika. Tej utemeljitvi se 
absolutno pridružujemo.

Ko ti bo nagrada na Prešernov dan februarja 2023 podeljena, to ne bo več samo tvoja nagrada. To bo 
postalo tudi visoko cenjeno priznanje tigrovskemu boju proti uničujočemu fašizmu, priznanje tvojemu 
delu, v katerem si umetniško, tudi na primeru svojega očeta Zorka, upodobil neuklonljivost primor-
skega človeka.

S toplimi pozdravi
 Gorazd Humar
 predsednik Društva TIGR Primorske


