Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

Švara Dušan – Dule,

je bil znan partizanski poveljnik, generalpodpolkovnik JLA.
Rojen je bil 1918, umrl je 2005. Kot podčastnik VMKJ (Vojne mornarice kraljevine
Jugoslavije) je v partizanih hitro napredoval od poveljnika bataljona do brigade in
nazadnje poveljnika 30. divizije, ki je delovala v sklopu 9. korpusa na Primorskem. Bil je
tudi poveljnik Trsta in goriškega vojnega področja. Nazadnje je bil pomočnik poveljnika
ljubljanskega vojnega področja in 9. armade v Ljubljani.
General Dule, kakor smo ga klicali, se je najbolj proslavil ko je kot major in poveljnik
Prešernove brigade 19. septembra 1943, po sedemdnevnem obleganju zavzel turjaški
grad, kjer se je utrdilo okrog 700 vaških stražarjev oz. belogardistov. Kot profesionalni
vojak je vedel, da brez topništva ne bo uspel zavzeti dobro utrjeno in branjeno
postojanko. Zato je ukazal, naj mu pripeljejo dva italijanska topa iz Novega mesta, seveda
s strelivom vred. Ker ni imel nobenega topničarja, je sam prevzel nalogo merilca in po
dveh strelih je v grajskem obzidju nastala velika luknja … Tako je bila odločena ena od
bitk, ki jih je izbojeval mladi partizanski poveljnik.
Generala Duleta nisem osebno poznal, saj je bil upokojen preden sem premeščen
1969 v Ljubljano.
No, nekega dne januarja 2000 me je poklical po telefonu in se hudoval, ker sem
menda zamolčal, da je bil tudi poveljnik Trsta in Julijske krajine. Seveda pa ni šlo za mojo
napako, ker sem pred tem objavil v Delu – SP in v Mladini ostro kritiko na račun Draga
Bajta, ki je v slovenskem Kdo je kdo? objavil prvi seznam 68 slovenskih generalov in
admiralov, pri čemer je izpustil 18 še živečih generalov, naredil pa je tudi velike napake.
Tudi pri generalu Duletu, saj v članku za ES, ki ga napisal novinar Mile Pavlin, ni niti
omenjeno katere dolžnosti je do osvoboditve opravljal na Primorskem. Podatke pač ni
preverjal v arhivi JLA.
Zato bo potrebno za generala Duleta napisati novi članek!
P.S.
Objavljeno na radiu Koper 22. juliju, ob obletnici smrti generala Duleta.

