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Trst in Primorska 

Trst je zaradi svoje geostrateške lege na skrajnem severu Sredozemlja, ki se z 
Jadranskim morjem zajeda pod Alpe zelo znano in pomembno pristaniško mesto. Kljub temu 
vedno bolj pozabljamo, da je bil nekoč Trst tudi največje in najpomembnejše slovensko 
mesto, čeprav je v samem starem jedru živelo več Italijanov ali že poitalijančenih Slovanov, 
kot pa Slovencev. Pozabljamo celo, da je bil in je še vedno glavno mesto Primorske, saj 
Koper in Gorica ne moreta nadomestiti njegovega pomena in tudi ne vpliva. Svoj razvoj je 
dosegl v času avstroogrske monarhije, ko je od Habsburške monarhije dobilo status 
svobodnega pristanišča. V njem je bilo skoncentrirano tudi največ slovenskega kapitala, in 
izhajalo neprimerno več slovenskih časopisov kot v vsej ostali Sloveniji. 

Ob podpisu leta 1910 je živelo v Trstu 60 tisoč prebivalcev, ki je kljub izredno velikemu 
političnemu, birokratskemu in kapitalskemu pritisku italijanskih nacionalistov in iredentizmu 
še vedno uporabljalo kot pogovorni jezik slovenščino. Ob izredno razvitem slovenskem 
delavskem gibanju in zavednih duhovnikih pa ta italijanski nacionalizem  ni tako prizadel 
okoliškega podeželja, ki je bilo skorajda popolnoma slovensko. 

To je razvidno iz naslednjih izrekov iz velikih popisnih listov popisa prebivalstva leta 1910. 

 Lepljeni izseki iz popisnih pol popisa prebivalstva leta 1910  
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V Trstu in okolici je bilo ob pritisku italijanskega nacionalizma in iredentizma, ki sei je 
prizadevalo za veliko Italijo, ki bi svoje meje razširila na drugo stran Jadrana, izredno razvito 
gibanje za Zedinjeno Slovenijo, nato za novo skupno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ali 
Jugoslavijo, saj so svojo rešitev videli samo v veliki in močni slovanski državi, ki bi se lahko 
zoperstavila vedno bolj militaristični in imperialistični Italiji.  

Drugih velikih sil takrat interesi malih narodov niso brigali, sploh pa slovanskih. To se je 
najbolj pokazalo ob začetku prver svetovne vojne, ko so zavezniki Antante s tajnim 
Londonskim sporazumom obljubili Italiji tudi ozemlje na katerem smo živeli Slovenci in Hrvati. 
Po vojni pa ob pritisku Velike Britanije, ZDA in Francije pa je morala tudi nova jugoslovanska 
država pristati na sramotno Rapalsko mejo, ki je prepustila Italiji več kot  pol milijona njenih 
ljudi. Od te pogodbe je odstopila le nova Sovjetska zveza, ki jo je tudi javno objavila, a 
marsikdo temu ni verjel, saj se je takrat začel vsesplošni propagandni in vojaški napad na to 
komunistično državo. Kot obramba pred brezbožnim komunizmom in prebujajočim se 
slovanskim svetom sta veliki zahodni kapital in Vatikan pomagala v Italiji razviti fašizem in ga 
postaviti na oblast.  

Prve žrtve tega fašizma so bili poleg komunistov predvsem Slovenci in Hrvati v Julijski 
krajini, saj se je fašizem pri svoji propagandi posluževal predvsem netenja sovraštva do 
manjšin in manjvrednih narodov. Slovenci v Trstu so bili tako dvakratne žrtve, kot delavci in 
Slovani. Naš narodni dom v Trstu, številni kulturni domovi tiskarne in poslovni uradi so goreli 
ali bili razbiti že 18 let prej kot judovski v Nemčiji. Fašistične škvadre so Slovence pretepale, 
jim dajale piti ricinusovo olje, celo pobijali so jih lahko brez kakršnih koli posledic, državne 
oblasti pa so izvajale množične deportacije in razna sojenja, pogosto tudi s smrtno obsodbo. 
Sledili so zakoni in uredbe, ki so prepovedovali slovenščino in hrvaščino, načrtno 
poitalijančevali imena, prepovedovali slovenska društva itd. V Trstu se je med delavci 
komunisti tako razvilo zelo močno protifašistično gibanje, med Slovani pa  nad katerimi se je 
začel izvajati načrten etnocid in genocid pa vedno bolj organiziran in odločen. Najbolj znani 
so upor rudarjev v Raši ali Labinska republika, marežganski upor in osapske barikade, na 
katerih so se dogajali že oboroženi spopadi s prvimi žrtvami. Iz teh uporov so rasle tudi prve 
domoljubne in narodnoobrambne  protifašistične organizacije med katerimi je najbolj znan 
TIGR. Pod  tem imenom razumemo tudi druge samorasne uporne  skupine od Črnih bratov 
do Borbe.  Več o tem v knjigah Fašizem za Butalce, Primorska dežela in Fojba laži.  

Po napadu na Jugoslavijo so mladi komunisti iz Trsta že 10.8.1941 na pobudo 
primorskega migranta Oskarja Kovačiča, ki se je vrnil iz Ljubljane, ustanovili regionalno 
organizacijo Osvobodilne fronte.[1] Po propadu fašistične Italije oktobra leta 1943, so 
italijanski protifašisti s pomočjo aktivistov OF ustanovili svojo podobno organizacijo z imenom 
Odbor narodne osvoboditve (Comitato di Liberazione Nazionale, CLN), ki je bila del 
vseitalijanske Resistenze. Odbori Resistenze so združevali vse antifašistične stranke. 
Posebnost tržaškega CLN je bil izstop komunistov iz odbora v drugi polovici 1944, ker so bile 
ostale skupine izrazito nacionalistične, ker so želele ohraniti rapalske meje in ker so 
zavračale sodelovanje z Osvobodilno fronto. 

Po sklepu Osvobodilne fronte z dne 16. septembra je tudi AVNOJ na svojem drugem 
zasedanju sklenil, da bo Primorska po vojni priključena Jugoslaviji. Komunistični tabor je že 
jeseni 1944 ustanovil Komando mesta Trst, ki je pripravljala vstajo v samem mestu. Lastno 
vstajo je pripravljal tudi CLN, vendar delavski bataljoni, ki jih je ustanovila OF, se ji niso hoteli 
priključiti, ampak so raje sprejeli poveljstvo od Komande mesta Trst oz. 9. korpusa 
Jugoslovanske armade. 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kova%C4%8Di%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osvobodilna_fronta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEa%C5%A1ka_operacija#cite_note-1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistenza&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rapalska_pogodba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osvobodilna_fronta
https://sl.wikipedia.org/wiki/AVNOJ
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslavija
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Trst je naš 

Trst je bil v mislih vseh zavednih Slovencev že v času razplamtevanja idej in gibanja za 
zedinjeno Slovenijo. Po taborih v Dolini in Kubedu so v večjih vaseh začeli ustanavljati 
slovenske šole, bralna, pevska ali prosvetna društva pa v sleherni, tudi manjši. Največje ne 
bila Tržaška Edinost, ki je izdajala tudi svoj časopis. Društva so postavljala svoje narodne in  
domove ter razvijala gospodarske dejavnosti, konzumn društva, hranilnice in posojilnice, 
odvetniške pisarne ipd.  Trst je pod oblastjo Avstrijcev in ob nacionalističnem nato pa 
iredentističnem pritisku Italijanov videl svojo rešitev le v združevanju Slovanov, zlasti južnih, 
zato je tu ideja o Jugoslaviji padla na zelo plodna tla. Tu časopisi niso spodbujali razvoja 
kmetijsta in rokodelstva, ampak boj za obstanek in združevanje vseh  Slovanov. Tu je izšel 
prvi jugoslovanski čsopis Slovenoserbski magazin že leta 1768, nato pa časopisi z zelo 
jasnimi imeni: Slavljanski rodoljub, Jadranski Slavjan, Ilirski Primorjan, Tržaški ljudomil ipd. 
Veliko časopisov je imelo razredni ali borbeni značaj kot na primer Delo ali Juri s pušo. 

Prva številka časopisa Edinost. 

 

Pravi boj za Primorce, za naš Trst in Gorico, za priključitev k Jugoslaviji, pa se je začel po 
prvi svetovni vojni, ko so sile antante s tajnim londonskim sporazumom podarile Italiji za 
njeno izdajstvo starih zaveznikov tudi naše in hrvaško ozemlje. Ob nacionalizmu sosedov in 
kolonialnem pohlepu in porajajočemu se fašizmu bi bila samostojna Slovenija prava utvara. 
Takratni Primorci so to dobro vedeli, in rešitev so videli le v povezavi s slovanskim zaledjem, 
korajžnimi Srbi in Bosanci, ki so se jih po lastnih izkušnjah bali tako italijanski kot nemški 
vojaki. Najbolj odločni so bili tisti, ki so se vrnili iz ruske fronte ali ujetništva, pa so tam slišali 
za komunizem ali celo prebrali v Izvestjah, kaj vse je antanta obljubila Italiji s tajnim 
Londonskim sporazumom, od katerega je nova sovjetska oblast javno odstopila. Na zahodu 
pa se je o tem molčalo ali razlagalo kot boljševistično propagando.  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavljanski_rodoljub&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadranski_Slavjan&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ilirski_Primorjan
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C5%BEa%C5%A1ki_ljudomil&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Juri_s_pu%C5%A1o
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Slovenski narodni dom v Trstu, simbol slovenske kulture in gospodarstva pred 

požigom fašistov  13. julija 1920 in spodaj neposredno po njem.  
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Italijani so imeli na svoji strani nove velike zmagovalce in njihove obljube, sploh pa je bila 
italijanska diplomacija veliko uspešnejša od nove porajajoče se Države Slovencev Hrvatov in 
Srbov. Primorci so v boju za svoja mesta ostali osamljeni, Beograd in Ljubljana sta imela 
svoje interese. Gorenjci, Korošci in Štajerci so imeli preveč skrbi na svoji meji. Ljubljana se je 
zaprla v svojo kotlino in lahko bi zlobno rekli, da se je zadovoljila s tem, da je dobila vse, kar 
se je videlo z gradu. General Maister se je moral s Koroške potegniti v Maribor, maršal 
Borojević, ki se je hotel s svojimi izmučenimi prostovoljci upreti italijanskim okupacijskim 
enotam, pa je ostal nemočen in se je razočaran ter nezaželen odselil v Celovec. 

Po podpisu Rapalske pogodbe se je boj za Trst, Istro, Gorico in Reko zdel skoraj vsem že 
vnaprej izgubljen. Nekateri utopistični domoljubi so sicer še verjeli v »božjo pravičnost«, 
ameriškim govoricam o pravici do narodnostnih mejah, celo da se jih bodo Angleži in 
Francozi usmilili in prelomili svojo besedo, ki so jo dali Italiji, in da bodo po njihovem 
prepričevanju te kraje vrnili Jugoslaviji. Ob tem se je v Italiji pojavil fašizem, in razumljivo ta 
se je najhitreje razvijal v Trstu, kjer so svoj boj za oblast gradili ne samo na protikomunizmu 
ampak tudi sovraštvu do Slovanov. Tu so bili prvi napadi na delavce in celo otroke socialistov 
že leta  1919, nato pa so se začeli na slovenske domove. Kot prvi je zagorel najpomembnejši 
narodni dom v Trstu. Nekateri, zlasti mladi so videli rešitev le v uporu, zato so se kmalu 
pojavile tajne borbene organizacije ljudi, ki nimajo več kaj zgubiti in so se združili v Tigr. 
Spoznanje o nujnosti upora proti fašistični diktaturi je počasi dozorelo tudi znotraj 
italijanskega dela KPI, ki je na pritisk številnih slovenskih članov privolila v pravico do 
samoodločbe narodov. Primorski begunci so te ideje širili po vsej Jugoslaviji. V začetku 
vojne, ko so Nemci s pomočjo italijanskih fašistov tako rekoč korakali proti Stalingradu, je bila 
želja po združitvi z matično domovino še vedno bolj utopija kot realnost. Čeprav je 
Osvobodilna fronta že vse od začetka govorila o boju za enotno Slovenijo s Koroško in 
Primorsko, je Izvršni odbor OF sprejel sklep o boju za priključitev Primorske šele leta 1943. 
Tudi na kočevskem zboru so na pobudo primorskih poslancev sprejeli sklep o priključitvi 
Primorske k matični domovini, vendar ga javno niso objavili, to pa, po besedah Bogdana 
Osolnika, verjetno zaradi protestov italijanskega partijskega vodstva in tudi stališča Moskve, 
da se bodo meje urejale po vojni. Priključitev Primorske je postal dosegljiv cilj šele po 
razpadu fašistične Italije in sklepu Avnoja, ko je bilo znano, da za tem stoji vsa jugoslovanska 
armada. Po splošni vstaji Primorske in zlasti izkrcanju prekomorskih brigad so bili o 
uresničitvi te želje prepričani že skoraj vsi. Pravi zanos pa jih je prevzel, ko so videli tanke z 
napisi Trst, Gorica, Rijeka, sloboda vas čeka! 

 

Kolona partizanskih tankov, ki se je iz Dalmacije usmerila proti Trstu.  
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Tanki, motorizirane enote artilerije, ladje, vsa nova dobro opremljena armada 

prekomorcev in vseh drugih partizanov, ki se je proti koncu vojne pomikala proti zahodu in 

severu, da bi osvobodili Primorsko in pregnali Nemce nazaj čez Gosposvetsko polje.  

Spodaj: Odlok AVNOJA o priključitvi s slovenskega in hrvaškega Primorja  
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Konec marca 1945 je sovjetsko-nemška fronta dosegla že slovensko ozemlje. V prvih 
dneh aprila je bilo osvobojeno celotno Prekmurje, sovjetske čete pa so nadaljevale operacije 
proti Avstriji. Aprila je 4. armada jugoslovanske vojske prišla v Gorski kotar in od tam prek 
Istre prodirala proti Trstu. Tam sta se slovensko in italijansko protifašistično gibanje, ki ga je 
vodila ilegalna Komanda mesta Trst, začeli pripravljati na vstajo. Kmalu so se po zidovih 
osvobojenih krajev začeli pojavljati veliki napisi »Živel Tito, Živel Stalin«, »Tu je Jugoslavija« 
ali pa »Tujega nočemo, svojega ne damo«. No, čez štiri leta so Stalina zbrisali. 

Za razumevanje razmer v Trstu je treba povedati, da je bilo tudi ogromno takih, ki si niso 
želeli osvoboditve, vsaj nekateri so pod Nemci kar dobro živeli, niti dim iz Rižarne jih ni motil, 
kaj šele kriki iz Collottijeve mučilnice, čeprav so tam umirali tudi italijanski protifašisti. V 
Rižarni, Koroneu, na Trgu Oberdan, v ulicah Bellosguardo in Cologna, celo v jezuitskem 
samostanu pa še marsikje je bilo zaposlenih veliko Italijanov, ki so za dobro plačilo opravljali 
grde posle paznikov, policistov, inšpektorjev in celo krvnikov. Italijanski nacionalisti in fašisti 
so kljub spremembi vojne sreče še vedno gojili utvare o velikem nemško-italijanskemu 
cesarstvu, številni priseljeni domobranci pa so lahko po radiu poslušali nemške razglase tudi 
v slovenščini in učili otroke o nemško-slovenskem prijateljstvu in zavezništvu pred 
komunizmom. 

Organizacija Tigr je bila že zdavnaj zdesetkana, Preživeli in tisti, ki so bili še na prostosti, 
so se vključili v partizanske enote ali OF. Poleg odbora Osvobodilne fronte, o čemer so že 
pripovedovali prejšnji sogovorniki, je bil v Trstu po razpadu fašistične Italije in ob bližajočemu 
se koncu vojne ustanovljen tudi italijanski Odbor narodne osvoboditve (CLN), ki je vključeval 
italijansko levico. Italijanski protifašisti in njihovi partizani so se borili proti nemškemu 
okupatorju in proti marionetni salojski republiki propadlega Mussolinija. Tudi prodanega 
Badoglia niso marali. Ta odbor je sicer sodeloval z OF, vendar brez soglasja o povojni 
ureditvi tržaškega vprašanja. Še več, po podatkih nekaterih zgodovinarjev se je CLN ob 
spoznanju, da bodo v Trst prej prodrli Titovi partizani kot angloameriške enote, celo povezal z 
italijanskimi kolaboracionističnimi enotami, kot je bila Guardia civica, in sami poskusili 
prevzeti mesto, da bi se lahko predali zahodnim zaveznikom, vendar niso dobili podpore. 
Domači delavski bataljoni so dobro poznali gorje, ki so ga kolaboracionisti prizadejali 
tržaškemu prebivalstvu. Komanda mesta Trst, ki je delovala znotraj mesta, jih je razorožila in 
sama prevzela upor proti nemškim in drugim kolaboracionističnim enotam ter ga tudi zelo 
uspešno vodila do vpada enot jugoslovanske armade, nato pa skupaj z njimi nadaljevala boje 
do osvoboditve.  

Komanda mesta Trst je začela delovati že leta 1944, aprila 1945 je imela že okrog 2500 
borcev, to so bili pretežno tržaški delavci, na skrivaj organizirani po delavnicah in tovarnah, 
vendar vsi niso imeli orožja. Vodila sta jo komandant Martin Greif in komisar Franc Štoka. To 
je bila preprosto povedana iz domačinov sestavljena partizanska vojska, ki je delovala kot 
sestavni del jugoslovanske partizanske armade oz. 9. korpusa in se pripravljala na splošno 
vstajo, zaključne boje ter prevzem oblasti. 

Ukaz za končni napad na Trst je Tito izdal 27. 4. 19454, in sicer 4. armadi, ki je imela tudi 
udarne tankovske in topniške enote, dva dneva kasneje pa je ukazal še dodatno okrepitev 
napada z 9. korpusom, ki je bil najbolj množična in udarna sila pri osvobajanju preostale 
Primorske. Skoraj istočasno z osvobajanjem Trsta je potekalo tudi osvobajanje Gorice in vse 
Primorske. Najpomembnejšo udarno vlogo sta odigrala 4. armada in 7. korpus. 

Tudi v Gorici so izredno pomembno vlogo odigrali domači aktivisti OF in borci. Znani 
goriški borec Franc Pregelj - Boro, ki je sodeloval v goriškem koordinacijskem odboru OF in 
CLN, mi je v intervjuju povedal, da je bil tudi tam osnovni cilj italijanskega osvobodilnega 
gibanja priključitev Gorice k Italiji in da so se nekateri italijanski protifašisti s tem ciljem celo 
povezovali z nekdanjimi fašisti in kolaboracionisti. Gorica je bila kot Trst polna 
kolaboracionističnih vojsk. Tu so najhujši boji potekali z bežečimi četniki, ki so čakali 
zaveznike. Zaradi hudega odpora so lahko partizani osvobodili Gorico in zajeli glavnino 
nemških vojakov le štiri ure, preden je v mesto prišla prva izvidnica novozelandskih 
zavezniških enot.  
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Mladi tržaški partizani v pouličnem boju.  

Zadnji boji za osvoboditev Trsta 

Po osvoboditvi Hrvaškega primorja je 4. armado na osvobodilnem pohodu ustavila zelo 
utrjena sovražnikova obrambna črta, ki je potekala med Reko in Snežnikom, Po dveh hudih 
bitkah pri Klani je s prebojem uspel šele tretji večji napad 27. aprila, nato se je čez Ilirsko 
Bistrico začela hitro premikati proti Trstu. S severne strani se je Trstu približal 9. korpus, ki je 
dotlej v dveh ofenzivnih sunkih očistil severovzhodni del Primorske. 

28. aprila popoldan je Komanda mesta Trst pričela z vstajo. 30. aprila so tri divizije 
popolnoma obkolile sovražnikovo posadko v Trstu in njegovi bližnji okolici, ki ji 
je poveljeval general Hermann Linkenbach. Tržaški delavci, pod vodstvom OF in njeno 
partizansko Komando mesta Trst, so bili organizirani v Delavske bataljone so pomagali 
osamiti Nemce v utrjenih postojankah, kjer so se krčevito upirali. 30. aprila se je vojaško 
dvignil tudi CLN. Enote pod vodstvom Komande mesta Trst so njihove enote razorožile. 

Četa Kosovelove brigade je bila 1. maja že ob 5. uri zjutraj na glavni železniški postaji v 
Rojanu. Vstajniki in enote 4. armade ter 9. korpusa so drugo za drugo zavzemali nemške 
postojanke. Do prihoda predhodnice 8. britanske armade v Trst so se obdržale le tri nemške 
postojanke: na gradu sv. Justa, v poslopju sodišča in na Opčinah. 

Novozelandci so prišli naslednjega dne, to je 2. maja, a jim naši niso dovolili sodelovati pri 
zavzetju nekaterih točk, saj je nemška vojska komaj čakala, da se preda zahodnim enotam 
Tako so tržaški grad res prevzeli Angleži in Američani, ker so se njim Nemci prostovoljno 
predali. Partizani bi ga lahko že prej a niso imeli tako močnih topov ali minometov, da bi 
lahko obstreljevali utrjena gnezda čez debelo grajsko obzidje. Podobno so vzdržali tudi 
Nemci v sodniški palači, ki so čakali Angleže ali Američane. Te so drugi dan hoteli napasti 
Novozelandci, da bodo rešili položaj z nekaj tankovskimi izstrelki. Partizani jim pa 
zmagovalne lovorike niso  prepustiti in so poklicali gasilce, pripadnike Delavske enotnosti 
pod poveljstvom Komande mesta Trsta (komandant Martin Greif), ki je imela na razpolago 
800 borcev porazdeljenih na 4 rajone. Gasilske ekipe so namesto z bombaši  prišle s 
cisternami, ki so se do kletnih oken zatekli s cevmi in jih vtaknili v reže. Odprli so pipe in zalili 
vso notranjost. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka,_Hrva%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sne%C5%BEnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Klana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komandant
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Linkenbach&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=8._armada_(Zdru%C5%BEeno_kraljestvo)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Op%C4%8Dine
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Britanski častniki so se se namreč hitro vmešavali v pogajanja za vdajo nemških 
postojank. Zaradi odločnega nastopa jugoslovanskih častnikov se je britanskim enotam vdala 
le posadka na gradu sv. Justa, posadki v poslopju sodišča in na Opčinah pa sta se vdali 
jugoslovanski armadi 2. oziroma 3. maja zjutraj. 

 

Partizanski borec pred eno od utrjenih nemških postojank.  

Druge enote 9. korpusa so tisti čas osvobodile vse Slovensko primorje, Beneško 
Slovenijo in tudi del furlanske nižine. Enote 4. armade so skupaj z istrskimi partizani 
osvobodile vso Istro in do 7. maja prisilile pri Ilirski Bistrici k vdaji tudi glavnino nemškega 97. 
korpusa. Orožje je položilo okoli 15.000 vojakov, med njimi je bil tudi komandant 
general Ludwig Kübler.[3] 

Po Tržaški operaciji je jugoslovanska vojska izvajala tudi deportacije Tržačanov, ki so se 
udinjali Nemški okupacijski vojski in z njo nadaljevali z izvajanjem etnocida in genocida nad 
slovenskim življem. Tu velja samo omeniti Posebni inšpektorat Giuseppa Guelija in njegove 
najbolj zločinske enote, ki so jo ljudje poimenovali Banda Collotti, in uničevalno taborišče 
Rižarna.  Skozi zapore in mučilnice italijanskega inšpektorata je šlo več kot 5.000 ljudi, 
predvsem Slovencev, skozi Rižarno pa več kot 20.000, 3 do 5 tisoč ljudi, predvsem 
Slovencev, pa je končalo v krematoriju.  

V Rižarni, inšpektoratu, številnih zaporih, med katerimi je bil posebej znan Koronejo, 
mestni policiji in raznih fašističnih organizacijah je bilo zaposleno na tisoče tržačanov, vendar 
o tem, kar so počeli s Slovani judi in tudi italijanskimi protifašisti se v trstu ni govorilo. 
Italijanska javnost se je tudi pod vodstvom CLN začela oglašati šele po končani vojni, ko naj 
bi komisije Jugoslovanske vojske po italijanskih oziroma angleških podatkih poslale v zbirna 
taborišča na Kozino, Ajdovščino in nato Brestovico okrog 1.500 osumljenih zločincev. 
Pozablja pa se, da je bilo med temi tudi veliko domobrancev in drugih jugoslovanskih 
kolaboracionistov, saj je bila v Sv. Ivanu močna postojanka domobrancev, ki so jih Nemci v 
podporo dejavnosti Rižarne pripeljali iz notranjosti Slovenije, v devinskem gradu pa šola za 
domobranske oficirje.   

Tržaška italijanska javnost je tem deportirancem namenjala ogromno pozornosti in 
podpore, sploh nacionalistični časopis Voce libera. Že avgusta 1945 je samo za družine 
deportiranih v Jugoslavijo na Goriškem bil ustanovljen sklad 1.250.000 lir, medtem ko je bilo 
za vse žrtve nacifašizma zbranih le 263.546 lir in za povratnike iz taborišč 600.000 lir. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ka_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ka_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Furlanija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_K%C3%BCbler
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEa%C5%A1ka_operacija#cite_note-3
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Obenem so začeli širiti laži o fojbah, to je pobijanju in metanju Italijanov v brezna. Tato je 
že takoj po odhodu partizanov iz Trsta že jeseni posebna enota angleških inženircev očistila 
opuščeni Bazoviški rudnik, danes imenovan Foiba di Basovizza, v katerem naj bi bilo 500 
kubičnih metrov trupel, a v njem so našli le 12, od tega večino slovenskih, ki so jih v jamo vrli 
po mučenju italijanski fašisti, nekaj trupel nemških vojakov in konjskih kadavrov, ki so jih ob 
begu iz Trsta prav tu raznesle bombe britanskih letal in eno truplo zloglasnega italijanskega 
fašističnega inšpektorja Maria Fabianija, ki ga je naglo sodišče JA takoj obsodilo na smrt, 
domačini pa njegovega trupla niso hoteli pokopati, ampak so ga skupaj s prej omenjenimi 
trupli Nemcev vrgli v ta brezno opuščenega premogovnika.  Kako pa sej e naprej razvijal  
zgodba o fojbah, pa si lahko preberete v moji knjigi Fojba laži.  

Partizanski bojni čoln v Trstu  

 

Po osvoboditvi Trsta in Gorice je del motoriziranih partizanskih enot krenil na pomoč pri 
osvobajanju Koroške, tako da je koroškemu partizanskemu odredu uspelo priti v Celovec 8. 
maja, skoraj istočasno z zahodnimi zavezniki. 9. maja so partizanske enote vkorakale v 
Ljubljano. 

Z osvoboditvijo Primorske in Koroške so nekaterim nemškim enotam in njihovim 
kolaboracionistom z vsega Balkana preprečili preboj do zahodnih zaveznikov, zato so se v 
notranjosti Primorske še nadaljevali boji. Tudi iz tržaške kanalizacije so še napadali skriti 
fanatiki. Na Koroškem, kamor se je premikala glavnina nacifašistične vojske, pa so boji trajali 
do 15. maja, torej še teden po kapitulaciji Nemčije oziroma uradnem koncu druge svetovne 
vojne v Evropi. 

Zakaj so se agresorske in kolaborantske vojske tako krčevito borile prav na koncu vojne, 
zakaj se njihovi oficirji in tudi vojaki kljub objavam splošne amnestije niso hoteli predati 
zmagoviti jugoslovanski partizanski vojski, zakaj so se hoteli predati Američanom in 
Angležem? Odgovor lahko dobite, če primerjate podatke, koliko ljudi so fašisti, nacisti, ustaši, 
domobranci, četniki in drugi kolaboracionisti pobili, koliko otrok, žensk in starčkov, koliko ljudi 
so pregnali od doma, odgnali v zapore in taborišča, koliko hiš so požgali na Primorskem in v 
vsej Jugoslaviji, in nato to primerjate s tem, koliko so pobili Američanov in Angležev ali kaj so 
počeli njihovemu narodu, njihovim ženskam, staršem in otokom na njihovih domovih. 

O vojaških operacijah nam bo kaj več povedal general Branko Jerkič, ki je bil s tistimi, ki 
so vodili najhujše boje, prej pa dajmo besedo Vladi Bidovec, legendarni Morani, ki se je že 
med vojno vrnila v svoj Trst, da je pomagala pri osvobajanju. 
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Vlada Bidovec 

Vlado Bidovec - Morano sem obiskal v Mariboru, kjer se je tudi rodila in preživela večji del 
svojih ustvarjalnih let. Čeprav se je posvetila tovarniškim časopisom ali pa prav zato, so njeni 
članki pogosto opozarjali na njenega svobodomiselnega in poštenega uporniškega duha. 
Opazil sem jo že med študijem novinarstva, kjer je želela kljub končani pravni fakulteti z 
izrednim študijem spoznati tudi našo novinarsko stroko. Vedno je tudi rada povedala, da je 
po rodu in tudi po srcu Tržačanka. 

Njeni starši so živeli v Nabrežini pri Trstu. Po prvi svetovni vojni so morali kot 100.000 
drugih Primorcev zbežati pred porajajočim se fašizmom. Mama je bila nečakinja družine 
Calligaris, ki je imela v Nabrežini kamnolom in restavracijo na železniški postaji. Oče je delal 
na železnici in tako sta se spoznala in poročila. A kmalu sta morala od doma. Mala Vlada 
Šebek, tak je njen dekliški priimek, je rasla v Mariboru, legendarno ime Morana je dobila, ko 
se je med NOB vrnila v Trst, kjer je postala s svojim delom in gorečnostjo prava legendarna 
aktivistka Osvobodilne fronte. Ob koncu vojne so jo Tržačani na Slovencem prepovedanem 
Trgu Unita sprejeli s pravimi ovacijami. V Trstu je spremenila tudi priimek, saj se je omožila v 
znano družino Bidovec, iz katere je bil tudi tržaški narodni junak Ferdo, vendar več o vsem 
tem pa še marsičem bomo izvedeli iz njene pripovedi: 

»Moj oče je živel v Nabrežini, delal pa je na železniški postaji. Bil je zelo zaveden 
Slovenec in tudi socialist, zato je moral takrat, ko so Trst prevzele italijanske oblasti, zapustiti 
Nabrežino v 24 urah. Pustil je stanovanje in hišo. Nekaj opreme je pustil pri sorodnikih in 
samo z osebnimi stvarmi zbežal v Maribor.« 

»So vam Italijani kdaj vrnili lastnino?« 

»Ničesar niso vrnili. Njihova restavracija v Nabrežini je bila že med prvo svetovno vojno 
bombardirana, ostal je kamnolom, celo posest je ostala. Ničesar nismo dobili, vse je dobila 
italijanska vlada. Oče je 1917. prišel v Maribor, ampak ni dobil stanovanja in ni vedel, ne kod 
ne kam. Potem mu je občina dodelila na železniški postaji vagon in je stanoval v vagonu, ki 
je med deževjem puščal, večkrat je bil moker in spati je moral z dežnikom. No, mama je 
prišla kasneje v Maribor, to je bilo približno leta 1918, in sta skupaj stanovala v tem vagonu, v 
nemogočih razmerah. Takrat se je selilo na tisoče Primorcev in v Mariboru sta ne vem koliko 
časa iskala stanovanje, a ga nista mogla dobiti. Čez čas sta na bivši Aleksandrovi cesti 
končno dobila enosobno stanovanje, ampak lastnica hiše je bila Nemka. Ker sta bila 
Primorca, ju je prav zatirala. Ko sem se rodila leta 1920, mi je mama z roko mašila usta, ko 
sem ponoči jokala. Torej, ne samo v Trstu, tudi v Mariboru je bilo zelo težko za Slovence, 
posebno za Primorce. Primorske Slovence so štajerski ljudje zmerjali s Čiči.« 

»No, tako so mariborski študentje še nas zmerjali med študijem v Ljubljani … Z zavednimi 
Slovenci ste se pa dobro razumeli.« 

»Z zavednimi Slovenci smo se družili. Moj oče je bil celo podpredsednik jadranske straže 
in Jadrana in je bil tudi kot delegat na konferenci mednarodnega združenja železničarjev v 
Parizu. Pripovedoval je, da jih je sprejel celo pariški župan.« 

»Je bilo že veliko Primorcev v Mariboru?« 

»Števila ne poznam, ampak bilo nas je kar precej, in kar je zelo pomembno, društva 
Primorcev, pevski zbori so zelo uspešno delovali. Primorci smo hodili v gledališče, velikokrat 
smo bili prav mi tisti, ki smo napolnili kulturne prireditve.« 

»Prinesli ste nekaj tržaške kulture.« 

»Da, in tega ni bilo malo. Prinesli smo ta smisel ali odnos do kulture, do znanja, napredka. 
To je bilo med ljudmi strašno razvito. Otroci slovenskih priseljencev smo vsi, kolikor sem jih 
poznala, hodili v gimnazije, končali so najmanj srednjo šolo, potem pa šli tudi na univerzo. 
Primorske ženske so prinesle tudi modo. Domačinke so govorile, da so elegantne, da so 
nobel. Moja mama je nosila klobuk. Primorke so bile drugače oblečene kot domačinke in to 
se je precej opazilo.« 

»Maribor je bilo še provincialno, podeželsko mesto.« 

»Ja, precej.« 



15 
 

Eden od dveh mešani pevskih zborov primorskih beguncev v Mariboru  

»S čim vse so se ukvarjali primorski Slovenci?« 

»Predvsem so bili dejavni v prosvetnih društvih, pevskih zborih, gledališčih. Najbolj so bili 
znani Udovičeva, Nakrst, Kraljeva, to so bili vrhunski igralci, pa tudi Nučič in Skrbinšek, sama 
znana imena. Nekateri so šli tudi v Ljubljano.« 

»Tudi vi?« 

»Jaz sem šla študirat pravo v Ljubljano in sem sodelovala z OF. Italijanske oblasti na 
univerzi, ki so ob okupaciji prišle tudi tja, so zahtevale od nas, da se vpišemo v fašistično 
stranko, ker pa tega nisem storila, so me izključili z Univerze in sem ostala brez pomoči, 
prepuščena sama sebi, zato nam ni ostalo drugega, kot da gremo v partizane. Jaz sem še 
prej odšla v Trst, k stricu in teti. Moj stric je bil župnik na Katinari in se je tudi povezal z OF, 
zato so ga odpeljali v Dachau. Po osvoboditvi, ko je šlo za razmejitev Trsta, je bil celo s 
Kardeljem na konferenci v Parizu.« 

»Kaj vse ste počeli v Trstu kot aktivistka?« 

»Kot aktivistka sem bila med organizatorji mladinskega gibanja in Skoja. Kasneje sem 
odšla na osvobojeno ozemlje v Rog, v Bazo 20. Tam sem bila na trimesečnem tečaju Skoja, 
nato sem se vrnila. Vedno so me imeli za upornico, vedno sem imela drugačno mnenje. 
Pogosto sem slišala: 'Morana ima vedno drugo mnenje.' Dobro se spominjam, da mi je 
Ribičič rekel, naj govorim o tržaškem vprašanju, in potem sem o tem tudi govorila. Med NOB 
smo si v Sloveniji prizadevali, da bi Trst postal sedma republika. Jaz sem takrat čisto po 
svojeglavosti ali poštenosti povedala pregrešno misel za takratne pojme, in sicer da mislim, 
da bi bilo najbolje in pošteno, da bi izvedli referendum, na katerem bi se Tržačani odločali o 
sedmi republiki. In namesto da bi me poslali nazaj kot sekretarko mladine, so mi dali referat 
za vzpostavitev oblasti pri Okrožnem odboru OF. Nato sem delala pri vzpostavljanju naše 
ljudske oblasti v velikih organizacijah kot na primer Assicurazioni Generali in v ladjedelnici. 
Bili smo kar uspešni, dokler me niso aretirali in zaprli v bunker SS v Trstu.« 

Nekaj časa se je na Primorskem, tudi med Italijani in Hrvati, veliko govorilo o sedmi 
republiki, ki bi zajela območje med nekdanjo avstro-ogrsko in rapalsko mejo, kjer bi 
enakopravno in složno živeli trije narodi tega območja, vendar je bila bolj ali manj utopija. Ta 
je bila zelo sprejemljiva za vse ljudi, k so se tu na v nekdanji »avstroogrski Primorski« naučili 
živeti v nekem večnacionalnem sožitju. V njej so videli najboljšo ureditev tudi delavci 
pristanišč, ladjedelnic in tovarn, ki jih je na tem območju bilo veliko več kot izven. Nad idejo, 
pa razen domačih politikov in številnih prebivalcev ni bil navdušen nihče od odločujočih, 
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najmanj pa Italija in njeni podporniki, saj bi to bila sedma republika Jugoslavije, eden izmed 
pogojev, da bi zahodni zavezniki to sprejeli, pa bi zagotovo bil drugačen politični sistem v 
Jugoslaviji. Ta rešitev ni ustrezala tudi Ljubljani, saj kakšna pa bi bila Slovenija brez 
Primorske, ali bi jo bilo sploh možno oblikovati kot republiko. Ideja je končno propadla zaradi 
zahtev VB in ZDA s postavitvijo Morganove linije in povojno delitvijo tega ozemlja na 
okupacijski coni A in cono B ter Pariškim mirovnim sporazumom. V povojnem obdobju se je 
zaradi tržaške krize zelo okrepil obojestranski nacionalizem. Pri tem se je posebej izkazal 
CLN. 

Območje 7. republike. Glej sliko spodaj:  
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Vrnimo se v čas vojne in pogovor z Morano. 

»Kakšni so bili po vaših izkušnjah odnosi med tržaško organizacijo OF in italijansko 
CLN?« 

»Spominjam se, da si je vodstvo OF v Trstu, takrat sem bila članica Okrožnega odbora OF 
in kasneje Slovensko-italijanske unije (SIAU), zelo prizadevalo vzpostaviti sodelovanje med 
Izvršilnim odborom odporniškega gibanja za severno Italijo (CELNAI) in Osvobodilno fronto. 

V CELNAI so bile vključene vse protifašistične italijanske stranke, tudi KPI (Komunistična 
stranka Italije). Medtem ko je imela OF za Trst in okolico v svojih vrstah večino slovenskih 
protifašistov, pa CELNAI ni prodrl v širše množice italijanskih protifašistov. Tudi v Trstu je bil 
ustanovljen Comitato di liberacione nazionale (Komite narodne osvoboditve - CLN). Vendar 
se niti CELNAI niti CLN v Trstu nista vključila v boj proti nacifašizmu, razen KPI. 

Sprva so bili stiki s CELNAI kar strpni. Kmalu pa so se pojavila nesoglasja med CELNAI in 
OF, zlasti še po II. zasedanju Avnoja v Bihaću leta 1943. Takrat je Avnoj sprejel sklep o 
priključitvi Julijske krajine, Trsta, Gorice, Celovca, Reke, Istre in slovenske Benečije k 
Jugoslaviji. Sprva se je CELNAI strinjal s temi sklepi, potem pa je zaradi vse večjega vpliva 
italijanskih strank v njem, ki so bile v večini, spremenil stališče in se zavzel za politiko 
čakanja, da se boj z okupatorjem konča, in za ohranitev neokrnjene italijanskih meje, kar se  
je po padcu Jugoslavije razširilo celo na Ljubljansko pokrajino. V tej politiki se bile vse 
italijanske stranke enotne, tudi KPI. Ta je imela v CELNAI le malo vpliva, čeprav je imela med 
italijanskimi protifašisti največ članov. Tako se je tudi KPI priključila stališču CELNAI, da ne bi 
izgubila vpliva med Italijani, zlasti med delavci. 

Na pomlad 1944. je na sestanek s predstavniki CELNAI za severno Italijo v Milano odšel 
dr. Anton Vratuša - Vran, član Izvršilnega odbora OF, da bi uskladil boj proti nacifašizmu. 
Dogovorili so se celo, da bi v Trstu ustanovili koordinacijski odbor, v katerem bi bili 
predstavniki OF in CELNAI. Izdali so razglas, v katerem CELNAI poziva vse italijanske 
protifašiste v Julijski krajini v boj proti sovražniku in naj se priključijo borcem v NOB pod 
Titovim vodstvom. Po tem sestanku se je dr. Anton Vratuša oglasil tudi v Trstu in prišel celo 
na naš sestanek okrožnega komiteja Skoja. Govoril nam je, kako silno važno je v tem 
trenutku povezovanje vseh protifašistov, zlasti mladine, Slovencev in Italijanov, in to še prav 
posebno v tovarnah. O vprašanju meje pa se bo odločalo po vojni. To vprašanje je bilo v 
večnacionalnem Trstu zelo pomembno. 

Vendar niti CELNAI niti CLN v Trstu nista imela namena, da bi se bojevala proti 
nacifašizmu. Iz svojih vrst so odstranili celo KPI, ki se je strinjala s skupnim bojem z 
jugoslovanskimi narodi. 

Tedaj si je OF ponovno prizadevala, da bi prišlo, zlasti v Trstu, do sestanka vseh 
protifašističnih strank, včlanjenih v CLN, kjer bi se dogovorili, kako bi se dokončno uskladil 
zadnji boj proti okupatorjem. Tega sestanka pa, žal, ni bilo. Sodelovala sta le dva člana CLN 
v Trstu, dr. Schifrer in Carrarci, vendar nista prišla v imenu CLN, marveč kot socialista. Še 
prej je bilo rečeno, da naj bi izdajali skupen časopis Borba-Lotta. Urejal bi ga Don Marzari, ki 
pa je sabotiral in časopisa niso tiskali.« 

»Takrat so tudi italijanski nacionalisti zelo okrepili svojo dejavnost v Trstu?« 

»Da, v Trstu so začeli novo gonjo proti Slovencem in opozarjali Italijane na slovansko 
nevarnost. Italijanska policija pod vodstvom SS pa je v Trstu aretirala skoraj ves odbor CLN. 
Preostali člani CLN, kolikor jih je še ostalo, se niso strinjali z ukinitvijo Guardie Civiche, to je 
mestne straže v Trstu, ki je bila v službi okupatorja. Ustanovili so celo lastno četo, ki naj bi se 
bojevala proti partizanom. Tedaj je vodstvo OF pozvalo vse slovenske in italijanske 
protifašiste, naj se v Trstu ustanovi Izvršilni odbor slovensko-italijanske protifašistične unije 
(IO SIAU), ki bi začel v mestu in zlasti v tovarnah organizirati odpor. In res. SIAU si je pridobil 
velik vpliv. V tovarnah so delovali Odbori delavske enotnosti, ki so povezovali Slovence in 
Italijane in jih spodbujali v boju za njihove najosnovnejše pravice in za boj proti nacistom in 
fašistom. 
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Ko se je bližal konec vojne, je KPI spremenila dotedanje stališče in priznala, da ima vsak 
narod na tem ozemlju, tudi Slovenci, pravico do enakopravnosti. Vodstvo SIAU je v 
odločilnem trenutku združilo vse sile v boju proti nacionalizmu in fašizmu za osvoboditev 
Trsta.« 

Koroneo, eden največjih fašističnih zaporov v Trstu , ki v posmeh zapornikom in 

mučenim danes nosi ime po njegovemu upravniku iz časa nemške o kupacije 

kolaboracionistu in fašistu Ernestu Mariju .  

 

O partizanki Morani, skojevki in aktivistki Osvobodilne fronte, se je hitro razvedelo v Trstu 
in vseh okoliških vaseh, zato so jo Italijani, Nemci in njihovi kolaboracionisti na vse načine 
iskali. Ujeli so jo dvakrat, prvič je ušla iz zapora, drugič, ko je bila obsojena na smrt, pa so jo 
aktivisti Osvobodilne fronte rešili z zamenjavo za nemškega generala, ki ga je ujela 
partizanska vojska. 

»Prvič so me prijeli, ko sem iz Trsta nesla zlato, ki ga je daroval moj sošolec in tovariš Igor 
Dekleva - Miha za utrditev slovenske valute, aretiral pa me je domobranec. Peljali so me v 
zapor v Gorici, od koder sem zbežala. To je posebna zgodba o begu, o kateri je tudi 
italijanski pisatelj Ecio Taddei napisal novelo. Srečno sem se vrnila v Trst, a so me ponovno 
aretirali. Nemški vohuni, Slovenci v službi SS, so me še posebej zavzeto iskali in govorili, če 
bi me dobili, da bi mi na hrbtu izžgali imena tistih Italijanov in Slovencev, ki so jih ubili 
partizani. 

In končno sem prišla v tisti bunker SS na Trgu Oberdan. Takrat pa so partizani zajeli 
nemškega generala. V bunkerju me je obiskal tovariš Milanovič, ki je postal minister v 
jugoslovanski vladi, in dejal, da se je OF odločila, da bi za tega nemškega generala rešili iz 
zapora Nado Knez, mene in še enega tovariša, čigar imena se ne spominjam. Takrat me je 
poklical na zaslišanje nemški polkovnik in na mizo postavil ne vem koliko fotografij aktivistov. 
Seveda nisem hotela nobenega prepoznati, pa mi je nato rekel, da je moje ime Piščanec, jaz 
pa sem to zanikala. Prepričani so bili o tem. Tudi v OF, kjer smo se zaradi varnosti poznali 
samo po partizanskih imenih, so mislili, da se pišem Piščanec. To so sklepali zaradi mojega 
strica, ki je bil aktiven v našem gibanju in se je tako pisal, jaz pa sem bila Šebek. To je moj 
dekliški priimek. Potem je k meni prišel tovariš Milanovič in je rekel; »Morana, kaj ga lomiš in 
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podiraš naše načrte, mi te hočemo osvoboditi, ti pa nočeš slišati in nočeš priznati, da si 
sodelovala v osvobodilnem gibanju, da ne poznaš nikogar.« Takrat mu še nisem zaupala, in 
ko me je tisti SS-ovski polkovnik ponovno poklical in vprašal, ali sem med voditelji OF, sem 
seveda vse zanikala. Zagrozil mi je s ponovnim pretepanjem, jaz sem ga prosila, ali smem k 
oknu, da bom lahko vsaj malce zadihala, ker sem bila vznemirjena, on pa: 'Ja, zdaj se boste 
pa vrgli skozi okno! Veste, tako ne umirajo partizani.' Takrat je polkovnik dejal: 'Ko bi mi imeli 
take ljudi, kot ste vi, ne bi izgubili vojne.' Zatem mi je sam povedal, da gre za zamenjavo, 
ampak naj podpišem, da sem aktivistka. Ko sem tako tudi z druge strani slišala, da gre za 
zamenjavo, sem to res podpisala. Zatem so me izpustili iz zapora in zamislite si, ko stopimo 
vsi trije iz zapora, je prav takrat pripeljal mimo kamion, na njem so bili belogardisti, med njimi 
tudi moj sošolec Bajc z uperjeno brzostrelko. On je v Trstu iskal prav mene. Ko sem ga 
zagledala, sem se nemudoma vrgla na tla in kamion z belogardisti se je odpeljal mimo.« 

»Od kod so bili domobranci v Trstu?« 

»To so bili predvsem iz Dolenjske, ta Bajc je bil prav moj sošolec iz Maribora na klasični 
gimnaziji. Oni so na Primorskem prvi naredili razdor, preden so prišli, je bila Primorska zelo 
enotna. Tudi v Trstu, prej ni bilo tolikšne razlike med levimi in desnimi, ampak smo bili vsi 
enotni proti okupatorju, proti Nemcem in fašistom, domobranci pa so sodelovali z Nemci.« 

Veliko hudega je v vojni doživela Vlada Bidovec. Tudi njo je tako kot večino Primorcev, s 
katerimi sem se pogovarjal, najhuje prizadelo prav sodelovanje nekaterih njihovih znancev ali 
celo sorodnikov in nekdanjih prijateljev z okupatorjem. Le zakaj jo je nekdanji sošolec iskal 
po Trstu in govoril, da bi ji v živo iz hrbta izrezal kožo v obliki srpa in kladiva? Na srečo je bilo 
grozne vojne, ki je bila za Slovence tudi bratomorna, vendarle enkrat konec. 

»Konec aprila 1945 je prišlo v Trstu in okolici do vstaje pod vodstvom Komande mesta Trst, 
ki je delovala vse od leta 1944 in je imela v svojih vrstah okoli 20.000 oboroženih borcev. 
Komanda mesta je bila neposredno povezana s komando IX. korpusa, ki je že prodiral proti 
Trstu. Na obronkih mesta pa se je proti okupatorju bojevala jugoslovanska armada. V boju za 
osvoboditev Trsta so se izkazali zlasti tržaški partizani. Nemška vojska ni zapustila svojih 
položajev. Srdit boj se je bil iz ulice v ulico, za vsako hišo posebej, iz katerih so marsikdaj 
regljale strojnice in kosile smrt. Padlo je veliko naših borcev. Trst je bil osvobojen 1. maja 
1945.« 

»To je bil za vas zagotovo najlepši dan v življenju?« 

»Da, to je res. Ne morem vam povedati, kolikšna je bila množica ljudi, ki se je proti centru 
mesta zgrinjala iz vseh koncev in krajev. Prihajali so celo s Krasa. Ljudje so jokali od sreče in 
se objemali. Mi, ki smo delali v ilegali kot vodje odporniškega gibanja, smo se srečali s 
partizanskimi komandanti. Takrat je prišel tudi pokojni Regent, ki se je vrnil iz Sovjetske 
zveze, srečala sem se s komandantom IX. korpusa, Borisom Kraigherjem in ne vem več 
točno, s kom.« 

»Vi ste tudi ogovorili množico na Trgu Unita.« 

»Da, takrat je prišel k meni tovariš Boris Kraigher in rekel: 'Morana, ti boš govorila v imenu 
OF.' Lahko si mislite, kako me je to presenetilo. Sploh nisem bila pripravljena, da bi govorila 
pred 100.000-glavo množico, ki se je zbrala na velikem trgu, in to v imenu OF. Takrat so 
ljudje začeli vzklikati Morana, Morana. To je bil velik aplavz, da si ga ne morete predstavljati. 
V tistem trenutku sem se zbrala, uredila misli in začela govoriti.«  

»Kaj ste povedali?« 

»Govorila sem o doživljanju tega velikega trenutka, ko je Trst osvobojen, da so fašisti 
ustrelili veliko ljudi, da je veliko ljudi padlo v Trstu, ampak kljub temu smo vzdržali do konca, 
da naš boj za svobodo tega mesta ni bil zastonj. Govorila sem o trdem boju za svobodo, 
Nemci niso zapustili mesta kar tako, vsaka ulica se je uprla okupatorju. 1. maj, je naš veliki 
dan in zelo dobro se spominjam, da smo takrat izvedeli, da je v Angliji zmagala socialistična 
stranka, tudi to je bil za nas uspeh. Tudi to sem omenila v govoru. Ampak to moram še 
povedati, ko sem šla s te proslave, ko sem stopila na trg, so stopili k meni delavci, moji 
tovariši, in so me nosili na ramenih. Bila sem edina, ki sem to doživela, in bila sem prva 
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Slovenka, ki je na balkonu mestne tržaške občine, kjer je govoril Mussolini, govorila 
slovensko. Nihče pred menoj ne za menoj s tistega balkona ni govoril slovensko.« 

Vlada Bidovec - Morana na levi strani balkona mestne hiše v Trstu, na desni Ivan 

Regent, kasnejši minister v prvi slovenski vladi, 1. maj 1945  

»Kakšen je bil Trst v dnevih svobode?« 

 »Kakšen je bil Trst ‒ to, kar je bilo napredno, je bilo vse na ulicah. Po drugi strani pa je 
bilo tudi nekaj groze. Takrat se je CLN kot italijanska odporniška fronta povezal z zavezniki in 
čakal Američane, ki so se bližali Trstu. Tisti Italijani, ki so bili proti partizanom, so imeli zaprta 
okna in so tako kazali odpor. Tu pa tam so visele rdeče zastave, vendar so Tržačani v 
glavnem imeli zaprta okna. Ko so prišli zavezniki,so Tržačani začeli prihajati na ulice, 
proslavljali so osvoboditev in manifestirali z Amerikanci, priredili so močno manifestacijo, ki 
smo jo imeli za reakcionarno.« 

 »Potem se je morala jugoslovanska partizanska vojska umakniti?« 

»Bila sem članica Komande mesta Trst in spominjam se, da je bil ob predaji oblasti med 
Amerikanci in partizani, bila je v veliki restavraciji v ulici Carducci, poslovilni večer, kjer smo 
se tudi osebno poslovili drug od drugega.« 

»Danes se veliko govori o pobojih in fojbah. Kakšna je resnica?« 

»Ne boste verjeli, ampak dejstvo je, da mi, ki smo bili v komandi mesta, vsaj jaz, o kakšnih 
fojbah v tistem času nismo imeli pojma. Vedeli smo, da je prihajalo do nepravilnosti, da je 
Varnostnoobveščevalna služba (VOS) aretirala nekaj Tržačanov, ki so jih odpeljali v kasarno 
pri Sv. Ivanu, vendar o fojbah takrat po pravici povedano nismo ničesar vedeli.« 
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Delček množice na Trgu Unita 1. maja 1945  

Morana je začela pisati že med vojno za ilegalni časopis Tržaške mlade pesti, po vojni pa 
jo je legendarni urednik Primorskega dnevnika Stanislav Renko vpeljal v pravo profesionalno 
novinarstvo. Tudi o tem času bi mi lahko Vlada povedala za celo knjigo, o novem boju za 
Trst, konfliktih z zavezniško upravo, ki je menda zagrozila celo z ukinitvijo njihovega 
časopisa, o kominformu … vendar radijske oddaje so odmerjene do sekunde. To je bil tudi 
dolgo pričakovani čas svobode, sprostitve in načrtovanja novega življenja. Vlada Šebek se je 
takrat omožila Stanetom Bidovcem, bratom Ferda Bidovca. Zanimalo me je kaj več tudi o 
njem, kaj se je o tem junaku govorilo v njegovi družini. 

»Govorilo se je, da je deloval v mladinskih organizacijah in da je bil organizator raznih 
shodov in akcij. Že kot otrok in mladenič je z očetom hodil na prireditve v slovenski Narodni 
dom. Njegov oče je bil iz Žirovnice na Gorenjskem. Doma so tudi pripovedovali zgodbo o 
njegovemu dedu Kržišniku, ki mu je Mlakar dal vzdevek Trebušnik, ko je pisal knjigo 
Trebušnik na slovanskem jugu, saj je bil strašen debeluh, tehtal je čez 100 kilogramov. 
Skupaj sta tudi hodila na Triglav. Mati Ferda Bidovca pa je bila iz znane italijanske družine 
Vianello. Njeni bratje so bili pravi italijanski šovinisti in so svojo sestro prav zaničevali in 
zmerjali, ker se je poročila s Slovencem.« 

»Mogoče pa je prav iz tega izhajala Ferdova uporna slovenska zavest?« 

»Da, tako je. Mama je tako ljubila in spoštovala slovenski narod, da je tri starejše otroke, 
skupaj jih je bilo v družini deset, pet fantov in pet deklet, Ferda, Ivana in mojega moža 
Staneta, poslala v Žirovnico, da so se naučili slovenskega jezika, saj je ona slabo govorila 
slovensko. Ferdo je del osnovne šole opravil v Žirovnici, preostalo pa pri Sv. Jakobu v Trstu. 
Ferdo je bil med organizatorji mladinskega slovenskega gibanja, ki se je takrat širilo iz Trsta 
po Primorski. Tudi sam je hodil na sestanke po številnih slovenskih vaseh. Zatem je postal 
član protifašistične organizacije Borba. Ta je nastala, ko je fašizem prevzel oblast in so začeli 
zatirati in uničevati slovenska kulturna društva in so leta 1920 zažgali Narodni dom v Trstu. 
Prav takrat se je v Borbi pojavil slogan: 'Akcija rodi reakcijo.' Ta odpor se je organiziral kot 
odgovor na fašistično uničevanje slovenske kulture, in on je bil eden izmed tistih, ki so 
nastavili bombo v časopisno hišo Popolo di Trieste pa tudi na svetilnik na Greti. Tam so jih 
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prijeli z razstrelivom, torej 'in flagranti causa', in tako je prišlo do znanega procesa. Leta 1930 
ga je mati obiskovala v zaporu. Njega in tovariše so mučili in pri tem se je menda on najbolj 
junaško držal. Tako se je držal tudi potem na sojenju in ob streljanju, ko si je potegnil obvezo 
z oči in zakričal: 'Živela Jugoslavija!' To so povedale priče.« 

Po vojnih in vihravih letih kominforma se je Vlada Bidovec vrnila v Maribor, kjer se je tudi 
rodila in preživela otroštvo. Hotel sem jo povprašati kaj več tudi o tem, čeprav sem imel za 
oddajo že dovolj posnetega, vendar v vmesnem pogovoru, ko sem ugasnil snemalnik, sem 
čutil, da je to za njo preveč boleča zgodba. Ko so izvedeli, da je Stalin napadel Tita in da so 
Jugoslavijo izločili iz Kominterne, so vsi jokali, tudi fantje, je pripovedovala Vlada, a vendar 
se je večina odločila za Stalina, šele Branko Babič jim je nato obrazložil razmere. Tudi njen 
mož je na začetku sodeloval z Vidalijem, a ker je preveč poudarjal pravice in zahteve 
Slovencev, so ga izključili. S svojimi štirimi otroki se je umaknila v rojstni Maribor in se 
posvetila poslanstvu matere in novinarke. Trst pa še vedno rada obišče. 

 

»V Trst hodim še kar pogosto, tudi stanovanje še imamo.« 

»Se počutite Štajerka ali Primorka?« 

Prav srečno se je nasmehnila ob tem vprašanju. »Veste, jaz se čutim Primorka, s srcem 
Primorka, ampak tukaj sem rojena, in kadar se vračam iz Trsta, mi je lepo, ko se peljem proti 
Mariboru, ko se pa vozim iz Maribora proti Trstu, ko zagledam morje, mi srce kar vzplapola. V 
Trstu se še srečujemo s tovariši, s katerimi obujamo spomine, si izmenjujemo knjige o Trstu 
in njegovi zgodovini. Vse rada spremljam.« 

»Študirali ste pravo, ekonomijo in novinarstvo, odločili pa ste se za časnikarstvo. Še 
pišete?« 

»Da, napisala sem 24 zvezkov.« 

»Upam, da bodo kdaj izšli!« 

»Da, tudi sinovi me spodbujajo, ampak pridejo trenutki, ko bi pisala dan in noč, ko kar teče 
pero, včasih pa se težko spravim k pisanju. Mogoče je to narobe, to, kar sem doživljala, to so 
bila prelomna leta, ki so pustila v nas sledi, pa tudi v zgodovini.« 

»V prelomnih letih ste imeli izredno pomembno vlogo – vendar se kasneje  niste več 
ukvarjali s politiko?« 

»Bila sem urednica tovarniškega glasila podjetij Metalna in Jeklotehna. Moram reči, da 
sem bila zelo poštena do tega, kar sem pisala, da sem vedno preverila informacije, da so bili 
moji članki vedno zelo kritični in so moji bralci v Metalni in kasneje Jeklotehni veliko dali na 
moje prispevke in članke. To mi je bilo v veliko zadovoljstvo. Mislim, da so članki nekaj 
koristili, da nisem pisala kar tjavendan, da je imel vsak članek globoko vsebino.« 

Ob 79. obletnici ustrelitve bazoviških junakov sem v Večeru zasledi daljši članek z 
naslovom Obtožujem zlo. Podpisana je bila Vlada Bidovec - Morana. To je njena zahteva: 

»Sorodniki bazoviških žrtev zahtevamo obnovitev procesa proti bazoviškim žrtvam, ki jim 
je sodilo Vrhovno fašistično sodišče iz Rima 6. septembra 1930. leta in štiri junake obsodilo 
na smrt z ustrelitvijo. Hkrati odločno protestiramo, da je prejel Gaetano Collotti, ta zagrizeni 
vodja fašistične milice v Trstu in mučitelj ne samo slovenskih, marveč tudi italijanskih 
protifašistov, v ulici Bellosguardo v enem izmed najstrašnejših zaporov v Trstu, 1954. leta v 
Palermu visoko italijansko odlikovanje - srebrno medaljo za zasluge za narod. S tem je ta 
zločinec prejel eno najvišjih priznanj italijanske republike. 

Obenem zahtevamo od pristojnih italijanskih oblasti, da obsodijo genocid nad slovenskim 
ljudstvom, ne samo na Primorskem, marveč tudi v Ljubljanski pokrajini, ki so jo okupirali 
1941. leta in kjer so zagrešili na tisoče zločinov.« ... »Zato od italijanskih oblasti še vedno 
pričakujemo, da bodo prevzele odgovornost za storjeno krivico in štiri padle bazoviške junake 
rehabilitirale in javno priznale, da ti mladi fantje niso bili zločinci, marveč protifašisti, ki so se 
borili proti fašizmu za osvoboditev slovenskega in italijanskega naroda.« 
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Branko Jerkič 

Za vsakega partizana in aktivista je bil največji dogodek osvoboditev domačega kraja, za 
vso partizansko vojsko pa je bilo največje zmagoslavje osvoboditev Trsta. Če ne prav za vse, 
pa zagotovo za Primorce. Trst je bil najbolj izpostavljen simbol bolečine in boja, zato klic: 
»Trst je naš!« Gorica ni imela takega simboličnega pomena pa tudi Goričani niso toliko 
vzklikali: »Gorica!« ampak so raje peli o Soči in recitirali Gregorčiča. 

Med Primorci, ki so morali zapustiti dom in so potem dobili priložnost ali, točneje, so si jo 
izborili, da lahko sodelujejo prav v bojih za osvoboditev svojega kraja ali simbola primorskega 
boja ‒ Trsta, je bil tudi general Branko Jerkič. Tudi on spada med tiste begunce, ki so se vrnili 
kot osvoboditelji. 

Osvobajanje Trsta ob koncu druge svetovne vojne spada med ene največjih dogodkov v 
tem delu Evrope ob koncu vojne. Hitri prodor jugoslovanske partizanske armade in 
osvoboditev Trsta ob odločilnem sodelovanju samih domačih partizanov je zelo pomembno 
zgodovinsko dejstvo tudi za današnje čase. Zato se spomnimo tega v pogovoru Brankom 
Jerkičem, ki je bil namestnik komandanta brigade, ki je prva vdrla v Trst. Njegova življenjska 
pot, ki ga je vodila od begunca do prvoborca in do generala, je bila prepletena z usodo 
številnih primorskih beguncev, ki so morali zbežati pred fašizmom, zato začnimo pogovor z 
Brankom Jerkičem s tem uvodom: 

»Leta 1929 se je morala naša petčlanska družina izseliti iz Vipavske doline in šli smo prek 
meje v Maribor. Tam je bila precejšnja koncentracija Primorcev, blizu 20.000, in seveda so se 
zelo težko znašli, ker so morali poprijeti za vsakršno delo, da so lahko preživeli svoje družine, 
vendar so bili vsi protifašistično usmerjeni in zavedni Slovenci. Po letu 1918, ko je bil Maribor 
priključen Sloveniji, so bili prav Primorci z naprednimi Slovenci nosilci razvoja. 

Ko smo se ustalili in si uredili življenje, se je začela druga vojna, za nas pa novo 
begunstvo. Morali smo bežati pred Nemci, čeprav smo še imeli italijansko državljanstvo. Tudi 
na Primorsko nismo mogli iti, zato ker smo od tam bežali. Z očetom sem odšel v Kočevje in 
tam je bila prilika, da sem takoj stopil v partizane.« 

Branko Jerkič, s partizanskim imenom Živko, se je v bojih kmalu izkazal in postal 
mitraljezec, nato pa častnik. Kot Primorec se je želel vrniti v svoje kraje in pomagati pri 
osvobajanju Primorske. Želja se mu je začela uresničevati že konec leta 1943, ko je po 
razpadu Italije prišel pomagat organizirati množično vstajo primorskega ljudstva, katerega cilj 
je bilo osvoboditi vse slovensko in hrvaško ozemlje, ki si ga je prilastila Italija z Rapalsko 
pogodbo, in uresničiti sklep Avnoja, da se ga priključi k matični domovini. Prej pa je bilo treba 
osvoboditi Trst. 

»Leto1945 je bilo na Primorskem izredno težko. Bil sem namestnik komandanta prve 
brigade vojske države varnosti in pozneje Knoja, ki je od decembra 1944 preživljala 
vsakodnevne borbe s sovražnikom. Kot namestnik komandanta sem se moral ukvarjati tudi z 
vodenjem obveščevalne službe, in ko vsakodnevno poslušaš in tudi analiziraš vse grozote, ki 
so se dogajale na Primorskem, postane človeka strah, v kakšnih razmerah so takratni IX. 
korpus in enote, ki so bile nanj vezane, delovali.« 

»Kaj vse se je nabralo v Trstu?« 

»Na obronkih Trsta so bile razmeščene enote 188. nemške divizije. One so ščitile prihode 
v mesto. V Trstu pa je imel Globocnik svoje enote, ki so sestavljale obrambo notranjega dela 
mesta. V tem delu so se našle vse mogoče enote, ki so bile ali SS ali pomožne enote SS, v 
katere so spadali Slovenci, Rusi in Italijani. Poleg tega sta bili še protiletalska in 
protimornariška obramba. Te enote so bile izredno močne in tako razporejene, da so se 
lahko skoncentrirale na nekaterih mestih, za katera so vedeli, da jih partizani ne bodo mogli 
zasesti. Eno takšnih mest je bil na primer Koroneo.« 

»Tako kot ponekod drugje je tudi v Trstu delovala Komanda mesta.« 

»Komanda mesta Trst je bila enkratno organizirana in mislim, da je naša velika napaka, 
da o tej organizaciji nismo dovolj govorili. Sama organiziranost bataljonov in njihova pomoč 
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našim enotam, to je XXX. divizija in naša brigada, ki niso poznale Trsta, je pomenila izredno 
izredno veliko.« 

»V Trstu so se začeli upori že prej, Komanda mesta pa je napadla že v noči na 28. april. Vi 
ste za to vedeli …« 

»Mi smo dobili povelje, ki ga nam je izdal naš štab divizije. Povelje smo dobili pravočasno 
in smo v noči na 30. šli v Trst. Bataljoni, ki pa so se tam bojevali, so lahko zdržali en dan 
borbe, ampak s tem, ko sta prišli XXX. divizija in naša enota, so dobili okrepitev. Sovražnik 
pa ni vedel, s kakšnimi silami, s kakšnimi močmi smo šli nad Trst.« 

»S katere strani ste vdrli?« 

»Mi smo šli najprej proti vzhodu, da bi iz vzhodne strani prišli v Trst, vendar so bile tam 
težke borbe. Potem pa smo se vrnili in smo prek Proseka prišli v Trst, s tem da smo najprej 
prišli v Barkovlje, potem v Rojan.« 

 »Kje so bili najhujši boji? Ravno okrog Opčin, menda …« 

»Najhujše boje so imele naše enote XXX. divizije okrog Opčin, mi pa smo jih imeli, ko smo 
že prišli v Trst. To se pravi, da v Barkovljah nismo imeli tako rekoč nobenih bojev, ampak 
Barkovljani so bili Slovenci in so nas sprejeli z izrednim veseljem in nam potem kazali poti, 
povedali, kje so sovražniki. S tem so pomagali, da smo lahko zelo hitro napredovali proti 
Rojanu.« 

»2. maja, ko so prišli zavezniki, je bil Trst že osvobojen.« 

»Ko so prišli zavezniki, to je bilo 2. maja  okrog 17. ure, so se v Trstu obdržale še tri 
postojanke. Ena je bil zapor Koroneo. Zavzeti so ga poskušale tudi oklepne enote IV. 
armade, ki so prišle v Trst 1. maja, vendar je bilo zidovje premočno, tako da so Nemci čakali, 
da bodo prišli Angleži in se njim predali brez borbe.« 

Partizanski tanki 1. 5. 1945 v Trstu 

 

»No, tudi vi ste zajeli veliko Nemcev in vseh vrst kvizlingov, ki so bili z njimi …« 

»Ko smo gledali na morje, smo videli, da se vojaki z motornimi čolni prevažajo na neke 
ladje. To so bili v glavnem oficirji. In takrat sem prvič videl, kaj pomeni vojska brez vodstva. 
Ko so se oficirji umaknili, je med tem vojaki brez poveljstva, organizacije kar naenkrat nastala 
slaba morala. Pri koncu bojev so naše patrulje zajele po 30, 50 Nemcev, ker so se tudi oni 
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nehali boriti. Videli so, da ni nobenega razloga za nadaljevanje borbe, kajti njihovih 
poveljnikov ni bilo več med njimi.« 

Tito in Trst je naš, dve najmočnejši gesli boja za Trst  

 

 »No, danes posebno italijanska stran veliko govori o fojbah, o tem, kaj naj bi vse počele 
partizanske enote z ljudmi, posebno s fašisti, ki so jih dobili v Trstu …« 

»Naša enota ni izvajala nobenega terorja nad civilnim prebivalstvom. Predvsem smo čistili 
mesto raznih ostankov oboroženih enot in to čiščenje se ni končalo 3. maja, ampak se je 
nadaljevalo, ker so bile oborožene formacije tudi v podzemlju, to se pravi v kanalizaciji Trsta. 
Te so bile predvsem italijanske. Menim, da so vse govorice o strašnih grozodejstvih, ki so jih 
partizani napravili v Trstu, izmišljene in da so – normalno – politično obarvane. Moram reči, da 
so nas pošteni Italijani in Slovenci v Trstu zelo prisrčno sprejeli, da je bila osvoboditev Trsta 
praznik za vse poštene ljudi. Dobro pa vemo, da je Trst predstavljal točko ali mesto, v 
katerem se je med vojno in ob koncu vojne zbralo vsemogoče. Vse, kar je zbežalo iz 
Jugoslavije, vse, kar je takrat zbežalo iz Slovenije, vse tisto, kar je prej bilo v Trstu. Torej, oni 
niso mogli naprej in so čakali, da bodo prišli zavezniki in da se bodo potem povezali z njimi.« 

»Pomudimo se pri t. i. 40 dneh svobodnega Trsta. Kako je bilo v mestu?« 

»Trst je živel posebno življenje. Nobena trgovina ni delovala, ker je bil pretok blaga 
presekan. Ljudje pa so vseeno imeli toliko zalog doma, da so lahko preživeli. Slovensko 
zaledje je bilo razmeroma močno, vendar moram reči, da so se naši odnosi z zavezniki zelo 
hitro slabšali. Ne toliko zaradi vojakov, ampak zaradi poveljstva. Zdaj po vojni, ko berem 
depeše in drugo, vidim, da je predvsem predsednik Anglije, gospod Churchill, precej dvomil o 
prejšnjih dogovorih s Titom in med dvema državama – to se pravi med partizansko oblastjo in 
angleško vlado.« 

»Kaj mislite, da je Tito naredil napako, ko je privolil, da se umakne iz Trsta?« 

»Trst v nobenem primeru ne bi bil naš. Če bi mi vztrajali in ga Italijani potem ne bi mogli 
dobiti, bi se šlo na rešitev, ki je bila pred prvo svetovno vojno, da bi bila Luka Trst svobodna, 
evropska. Takrat bi verjetno tudi zahtevali, da bi katera druga luka dobila isti status, ker je šlo 
še za Reko. Mislim, da je za takratno situacijo, da se pomiri in da ne pride do nadaljnjih 
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zaostrovanj na tem delu Evrope, bila edina možna, edina pravilna odločitev, da mi zapustimo 
Trst.« 

»Ampak s kakšnimi občutki ste se takrat vračali, s kakšnimi ste odhajali?« 

»Naša brigada je šla zadnja iz Trsta. Zapuščali smo ga tako, da smo prešli mejo Cone A 
ob času, ki nam je bil določen. Moram reči, da nas je tisoče in tisoče Tržačanov pospremilo 
na maršu do meje in da so mnogi točili solze, ker so zapustili nekaj, česar so si tako želeli, in 
vedeli so, da se to ne more več povrniti.« 

Po žalostnem odhodu, ko se je morala zmagovita partizanska vojska za vedno umakniti iz 
svojega mesta, je Branko nadaljeval šolanje na vojaških šolah. Bil je tudi v Sovjetski zvezi in 
v mirovni misiji na Sinaju, postal predavatelj na beograjski vojaški akademiji, nato poveljnik 
Teritorialne obrambe Slovenije. Razmeroma zgodaj je postal general in kmalu se mu je 
ponudila možnost, da se je vrnil na svojo Primorsko. Z enotami je pomagal pri gradnji 
električnega in telefonskega omrežja, številnih vodovodov na Goriškem in Postojnskem pa 
tudi kraškega in višinskega. Gradil je tudi sabotinsko cesto. Leta 1985 je postal poveljnik 
ljubljanskega armadnega območja. Sedaj kot upokojenec živi v Ljubljani, a še vedno zelo rad 
pride na Primorsko. am ga vedno tako lepo sprejmejo, takrat kot partizana osvoboditelja, 
nato generala graditelja, sedaj pa kot domačega prijatelja. 

»Jaz sem bil Primorec in normalno sem vse to napravil. Ljudje, ki me poznajo, so mi 
hvaležni za to, kar sem napravil. Skoraj ni meseca, da ne bi šel na Primorsko.« 

Tako kot vse borce ga posebno boli vsak poskus izkrivljanja zgodovine, še posebno ko se 
nekdanji krvniki poskušajo postaviti v vlogo žrtve in prav zato razvijajo mite o fojbah. 

»Menim, da so fojbe, o katerih govorijo, čista politika. V tistem času, ko smo bili v Trstu, ali 
mogoče še kakšnih 14 dni po našem odhodu, ni na Krasu nastala nobena fojba, nobena jama 
ni bila napolnjena. Za nobeno nam ne morejo očitati, da smo mi to naredili. Jaz stalno 
govorim, naj se fojbe odprejo, in takrat se bo videlo, kaj je.« 

Kot general Branko Jerkič trdijo in zahtevajo vsi slovenski borci, posebno tisti, ki so bili v 
Trstu, vendar jim politika ne prisluhne, saj lahko na njihov račun ali pa prav na račun fojb 
meša kalno vodo nedorečenosti, nacionalizma in sovraštva do drugače mislečih. 

Pogreb padlih partizanov za osvoboditev Trsta  
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Svoboda 

 

Kaj je svoboda? Si lahko predstavljate, kaj so čutili tisi, ki so se zanjo leta borili, ki so jo ob 

truplih svojih tovarišev čakali v zaporih in koncentracijskih taboriščih.  Poskušajte se vživeti v 

njihovo kožo. Danilo Ivančič je kot borec to doživljal ob osvobajanju Kopra in Trsta. Po vrnitvi 

z Dolenjske konec aprila se je njegova četa VDV (KNOJ) ustavila v stari postojanki v 

Zabavljah, nato pa so 28. aprila skupaj z aktivisti odšli proti Kopru. Tu so bili še Nemci in 

fašisti, nekateri so že s čolni bežali proti zaveznikom v Italiji, zato so se bali, da bodo v 

zloglasnih koprskih zaporih pobili vse politične zapornike. Naslednje jutro je skupina sedmih 

korajžnih borcev, torej že dan pred glavnim napadom, udrla v Koper, in to kar po cesti iz 

Škocjana. Ko so prišli v center, so se razdelili v dve manjši skupini, Danilo Ivančič je bil v tisti, 

ki je šla proti vzhodnemu delu mesta in tam sprožila pozornost z napadom na fašiste: 

 »Jaz sem d dvojo skupino tekel za enimi fašisti tam, kjer je sedaj Ljudska univerza, a so 
nam s čolnom pobegnili po morju. Petrinja je s svojo skupino šel proti zaporom in od čuvajev 
zahteval, naj odprejo vse celice. Ti ljudje so potem šli domov ali so ostali z nami, čuvaje pa 
so odpeljali, ne vem, kam.« 

»V Kopru pa niste ostali?« 

»Ne, ko je naša skupina bredla po morski plitvini nazaj iz Kopra, bili smo že tam, kjer je 
sedaj Intereuropa, takrat pa je bilo tam morje, smo opazili, da se iz izolske smeri pomika proti 
Kopru večja motorizirana in oklepna nemška enota. Zaradi desetkratne premoči sovražnika 
smo se na skrivaj umaknili. Potem smo se dobili še z drugo skupino in jih napadli ter pozvali, 
naj se predajo. Nekaj nas je bilo zraven, ko se je Ivan Dodič dogovarjal z enim nemškim 
oficirjem, a se niso hoteli. 

Ker smo vedeli, da so pri Rižani močne enote 4. armade, smo trije stekli do njih, da jih 
obvestimo. Tam smo dobili komandanta 9. divizije 4. armade in je rekel: 'Momci ne brinite, mi 
čemo to srediti.' Res so jih potem pri Bivju napadli in jih tudi uničili. Tisti partizanski tank, ki je 
bil dolga leta razstavljen pred osnovno šolo v Dekanih, so Nemci vrgli iz stroja prav v tej bitki. 
Tudi mi smo potem šli na en kamion in proti Trstu.« 

»Kako je bilo, ko ste šli v Trst?« 

»Ko smo se vozili proti Trstu, so bile že vse ceste polne ljudi iz naših vasi. Ljudje v 
mestu so odpirali okna in nas pozdravljali, se veselili, eni so od sreče celo jokali. Trst je bil že 
osvobojen.« 

Trst so osvobodile enote 4. armade in 9. korpusa 1. maja 1945. Pri tem so pomembno 

vlogo odigrali domači partizani Komande mesta Trst in delavski bataljoni, ki jih je že prej 

organizirala tržaška organizacija OF. Tudi moj oče je kot njegov soimenjak prišel v Trst šele 

drugega maja, vendar z zahodne strani, kjer se je srečal s prihajajočimi zavezniki, to je 

novozelandskimi vojaki. Ne vem, ali jih je njihova skupina pričakala kot partizanska godba, 

vendar rekel mi je, da so jim naslonili puškino cev na prsi in ukazali, da se umaknejo. So to 

naredili samo zato, ker se jim je mudilo osvajat še zadnje nemške bunkerje, ki se niso hoteli 

predati partizanom, ali pa so bili že pod vplivom propagande? Ta njihov odnos do partizanov 

mi je pojasnil znani tržaški profesor Bojan Pavletič, ki mi je povedal, da mu je ob povratku v 

svoje mesto neki angleški vojak s klofuto zbil titovko z glave. 

Danilo Ivančič se z zavezniškimi vojaki v Trstu ni srečal. Njihova enota se je nastanila v 

kasarni pri Svetem Ivanu, v kateri so bili prej domobranci, ki so jih Nemci pripeljali iz 

notranjosti Slovenije, da bi lahko z njimi bolje obvladali slovenski živelj. 

»Ko smo mi prišli, tam ni bilo več nobenega, so vsi zbežali. Tudi poskrili so se in potem 
dol z oken streljali na naše.« 

»So tudi na vas?« 
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»Ne, nas so eni opozorili, da so domobranci v eni hiši v šestem nadstropju. Mi smo šli 
gor in res smo jih dobili, ko so igrali karte. Mi nismo streljali, ker so bili v civilu, pa so hoteli 
zbežati celo po cevi od gorne,1 ma smo jih vseeno prijeli.« 

»Kaj se je zgodilo z njimi?« 

»Ne vem, mi smo jih peljali na postajo policije in jih tam predali.« 
»Kako pa je bilo, ko ste čez dva meseca izvedeli, da morate zapustiti Trst?« 

»Komanda je bila taka. Ko smo šli, smo jokali, in tudi ljudje, ki so nas spremljali. Se 
spomnim, da je bilo dosti ljudi na oknih, ki so nam mahali. Ma ne vsi, eni ne …« 

Postroj osvoboditeljev Trsta na Velikem trgu  

O svobodi mi je vsa vesela pripovedoval tudi Danica Tul Smotlak.  

Ob osvoboditvi je bila še zelo mlada in imela je srečo, da ni doživela ali videla takih strahot 

kot njena prijateljica Ema: 

»Takrat je bilo najlepše, najlepše, ker smo se čutili svobodni, ni bilo bomb, ni bilo treba 
teči v jamo v Osp, ker smo se skrivali tudi pred amerikanskimi letali.« 

»Američani so tu kar odmetavali bombe, ker so bombardirali te bližnje industrijske 

objekte okrog Trsta.« 

»Prav tu so padle bombe, prav tu pod našo vasjo. Ker je bila tam tovarna Aquila in je 
precej bomb padlo prav pred našo vasjo. In da ne rečem v Boljuncu, v Kroglah in potem po 
drugih vaseh, kjer so bili tudi mrtvi. Po vojni je nastopila najlepša doba, ker smo bili res vsi 
enaki. Vsi enaki in smo se imeli radi. Revščina je bila še, ampak je bila družina bolj 
kompaktna, vas pa združena.« 

 
1  Napušč. 
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Pozdrav osvoboditeljem na Velikem trgu  

Bolj malo je znano, saj se o tem ne govori, vendar med ameriškim bombardiranjem Trsta 

je bilo samo v mestu po neuradnih podatkih ubitih okrog 850 Tržačanov, bombe pa so po 

večini padale v industrijskih predelih, kjer so prebivali Slovenci. Tem mrtvim v Trstu ni 

postavljen noben spomenik niti plošča, tudi cvetja se ob dnevu mrtvih ne polaga. Na Osp so 

padle tri ameriške letalske bombe, ena točno na hišo, kjer je ostala ogromna luknja, druga na 

polju blizu vasi in tretja na skalnat rob nad Jamo. Dve od skal, ki so letele vstran stotine 

metrov, sta padli le deset metrov od naše hiše. 

Mamo sem vprašal, ali se spomni, in kako je bilo, ko so kolone partizanov, ki so šle proti 

Trstu, prišle tudi v Osp: 

»To je bilo že dan pred prvim majem. To so bili po večini Dalmatinci, ki so lepo peli. Tudi 
mi, cela vas, smo peli in plesali z njimi. To se spomnim: 

Ajde mala, biraj para, 
cipele češ poderati, 
para nečeš izabrati.« 

 

Ob koncu vojne pa ni samo veselje. Naslednji dan so na pokopališču pokopali padle 

partizane, sovražnike pa na robu gozda. Kot po vsaki vojni, zlasti po tej moriji civilnega in 

nedolžnega prebivalstva, se je seveda dogajalo maščevanje. Tudi to me je zanimalo. O 

tistem nemškem bolničarju v Ospu sem zvedel, kar sem zapisal že v uvodu. Vprašal sem jo, 

ali so ubili tudi katerega od domačinov, pa mi je odgovorila, da se je govorilo, da je nekdo iz 

vasi odšel v neko drugo vas in tam iz maščevanja ubil nekega kolaboranta in njegovo ženo. 

 

Moja mama se spominja predvsem neizmernega veselja, ki ga tisti, ki ga ni doživel, ne 

more opisati. Celo tisti, ki so ga, ga težko. Za Primorce je bila to svoboda po četrtstoletnem 

suženjstvu in mir po grozni vojni. Ljudje so za partizani šli v Trst in šele tam je bilo pravo 

veselje. Trst je bil končno naš, od ljudi, ki so ga zgradili s svojimi žulji in stoletja hranili, tam 

so imeli delo, svojo tržnico in gledališče. 
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Sedaj pa so celo izvedeli, da bodo dobili tudi prvo slovensko vlado, sicer ne v Trstu, 

ampak v Ajdovščini. Moj oče, ki je kot partizanski intendant v nekem skladišču našel 

glasbene inštrumente za celo vojaško godbo, je nato skupaj s prijatelji iz L'Aquile ustanovil 

partizansko godbo in odpeljali so se v Ajdovščino. Tam so se dobili še z muzikanti iz 

goriškega konca, predvsem Prvačine, in nastal je veliki partizanski orkester, ki je igral ob 

največjem dogodku primorske zgodovine. 

 

Na slavje v Ajdovščino je šla tudi moja mama, takrat še ne zaradi mojega očeta, ampak 

ker so tudi dekleta iz Istre hotela sodelovati na velikem dogodku. Za to priložnost so našle še 

nekaj blaga od ameriških padal in si sešile lepe bele bluze. Pa ne bi verjeli, na več kot 

šestdeset kilometrov dolgo pot so se odpravile kar s kolesi. A niso prišle in telovadile samo 

one, ampak iz cele Slovenije, mi je pripovedovala mama: 

»Za pot smo si naredile palačinke, in to iz črne moke, ker druge ni bilo. Med potjo so nas 
preletela ameriška letala in metali so nam čokoladice. O, tega se bom spominjala vse 
življenje.« 

Čokolade, ki so jih Američani metali z letal ali pa so jih vojaki osebno delili otrokom, so 

naredile neprimerno večji vtis kot to, kar so njihovi politiki in diplomati zahtevali od partizanov, 

in sicer da se umaknejo s svojega ozemlja, ki so ga sami osvobodili. Oni so res znali 

ustvarjati vzdušje prijateljstva, naši pa so bili zelo togi. Celo domači partizani, tisti iz Trsta in 

okolice, so namreč dobili navodilo, da se ne smejo družiti z domačini, če so v uniformi. 

Čokolad pa je naenkrat zmanjkalo, vsaj za prebivalce vzhodnega dela Osapske doline. 

Partizani, številni tudi iz Trsta, pa celo tisti iz še bolj oddaljenih krajev, Križa, Proseka, 

Kontovela, Nabrežine, so morali zapustiti svoje kraje in oditi na drugo stran Morganove črte, 

tako kot je že povedal Danilo Ivančič. Jaz sem prav o tem razočaranju naših ljudi posnel 

veliko spominov. Ob tem so začeli v Trst prihajali na demonstracije iz vseh vasi okoli mesta 

in so se pridružili tistim, ki so že vzklikali: »Trst je naš!« Iluzije o tako imenovani Sedmi 

republiki Slovencev, Italijanov in Hrvatov, na območju med nekdanjo avstro-ogrsko in 

rapalsko mejo, pa so se kmalu razblinile in italijanski delavci, tudi tisti, ki so prej sestavljali 

delavske bataljone, so to geslo razumeli, kot da je Trst njihov, torej italijanski. 

So pa toliko bolj hodili v kolonah v Trst na demonstracije prebivalci okoliških vasi. Oni so 

že od časov fašizma, ko so volili lipovo vejico, videli rešitev svojega obstoja samo v veliki in 

vojaško močni državi južnih Slovanov. Sedaj so v tej državi videli tudi socialno pravičnost in 

bratstvo med narodi, zato so nosili jugoslovanske zastave. Pa še nekaj: Italijani se po 

izkušnjah, ki so jih imeli že v prvi svetovni vojni, niso bali Slovencev, ampak Bosancev, po 

drugi pa tudi Rusov. Nešteto Italijanov, zlasti poitalijančenih Hrvatov, Uskokov in Slovencev, 

ki so sprejeli italijanstvo ali pa celo fašizem samo zato, da bodo kaj več od svojih 

narodnjakov, da bodo oni gospodarji ali pa vsaj njim enaki, se je zelo ustrašilo, da jim bodo 

ukazovali prav manjvredni ščavi, ki so jih izdali. Celo enakovredni niso hoteli postati, saj bi s 

tem izgubili svoje privilegije. Zato naših ljudi, ki so se borili za svoje mesto, v katerem bi lahko 

enakopravno delali, prodajali in živeli, niso marali, prav tako tudi Sedme republike treh 

enakopravnih narodov, zato so začeli demonstrirati za priključitev k Italiji. Po pripovedi none 

Emilije so Italijani zasmehovali njihovo zastavo z vzkliki: »Rosso, bianco, blu`– color' di 

schiavitu`!«2 naši pa so jim odgovarjali z: »Rosso, bianco, verde – color' di tre merde!«3 

 

 
2  Rdeča, bela, modra – barve sužnjev. 
3  Rdeča, bela, zelena – barve treh drekov. 
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Slovenske Tržačanke z zastavami na ulici.  1. maja 1946 je na povorki po tržaških 

ulicah korakalo 10.000 fizkulturnikov. To ni število kar tako čez palec, ker je popoldne 

na stadionu pri Sv. Soboti nastopilo 9066 mladink in mladincev. Gre za največjo število 

nastopajočih športnikov na enem samem kraju v zgodovini Slovencev in Slovenije! Leta 

1947 je nastopilo 8732 telovadk in telovadcev kljub šikaniranju Zavezniške vojaške 

uprave, ki je na vse načine skušala ovirati prihod nastopajočih s Krasa in Cone B.  

Novi vrtinci 

Veselju ob osvoboditvi in koncu vojne je sledilo razočaranje: Trst, Gorica in vsa Primorska 

in hrvaška Istra s Puljem vred so postali nova jabolka spora, v katere so poleg Italije in 

Jugoslavije grizle še Anglija, ZDA, Francija in Sovjetska zveza. Njihove zahteve in zemljevidi 

so bolj ali manj znani. Najprej je bila še pred koncem vojne, formalno pa junija 1945, 

postavljena tako imenovana Morganova črta, ki je delila zavezniško armado od partizanske in 

je potekala po slovenski strani sedanje meje. Ta je do Pariške mirovne pogodbe leta 1947 

delila Julijsko krajino oziroma ozemlje med staro avstro-ogrsko in rapalsko mejo na dva dela: 

na zahodnega ali Cono A, ki je bila pod Zavezniško vojaško upravo (ZVU), in vzhodnega ali 

Cono B, ki je pripadla Vojaški upravi Jugoslovanske armade (VUJA). Čeprav so Trst in 

Gorico osvobodili partizani, so ju Angleži in Američani priključili v svoje okupacijsko območje, 

češ da tržaško pristanišče in soški koridor potrebujejo zaradi oskrbovanja svojih enot v 

notranjosti Evrope. Ob tej črti so risali še druge, postavljali cone ter mejne prehode. Že s 

prvimi delitvami ozemlja so jasno pokazali, da bi mejo radi postavili po čistem slovenskem 

ozemlju. 
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Že po odhodu partizanov iz Trsta je angloameriška vojaška uprava razglasila svojo oblast 

Razmejevanje Primorske 

in Istre (Vir: Janko Jeri, 

Tržaško vprašanje) 
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po tamkajšnjem radiu samo v italijanščini – med vojno je nemška svoje objave razglašala tudi 

v slovenščini. Največji absurd pa je bilo ponovno uvajanje zakonodaje nekdanje fašistične 

Italije. V mestni policiji in administraciji so zaposlili celo paznike iz Rižarne, policijske 

inšpektorje iz tako imenovane Collottijeve bande in celo njihovega šefa generalnega 

inšpektorja posebne fašistične policije Giuseppa Guelia, prvega nadrejenega zloglasnemu 

Collottiju in mučilnicam v ulicah Bellosguardo in Kolonja. To niso bili osamljeni ali zgolj 

slučajni primeri. Tudi fašističnega učitelja iz Ospa, tako imenovanega »Cagaincarta«, ki se je 

nečloveško izživljal nad učenci ‒ če so spregovorili kakšno slovensko besedo, jih je zaprl v 

drvarnico, kjer se je prej podelal na časopis, nato so morali njegove iztrebke odnesti na 

stranišče ‒, so postavili za enega višjih oficirjev »čerinov« (tržaške mestne policije pod ZVU). 

Na Radiu Trst in v šolstvu so zaposlovali politične begunce iz Jugoslavije, ki so se umazali s 

kolaboracijo. Neva Lukeš mi je večkrat omenila, da so zaposlili celo domobranskega 

zločinca, da so lahko to izredno grobo medijsko propagando razširili tudi za slovenske 

poslušalce na naši strani. Kako huda je bila ta propaganda, lahko največ pove primer, da nas 

je takrat osapski duhovnik vse otroke po verouku opozoril, naj ne poslušamo tržaškega radia, 

ker tam samo lažejo, in naj poslušamo koprskega. 

 

 

Nezadovoljstvo nad angloameriško oblastjo v Coni A so ljudje izražali tudi z napisi 

na hišah in plakatih.  

Angloameričani so vse izvajanje oblasti prepustili protikomunistom, tako italijanskim 

fašistom, kot tudi domobranskim beguncem, ki so strahu pred upravičenim maščevanjem 

naroda zbežali iz Slovenije v Trst.  

S tem sem se tudi sem srečal že ob rojstvu.  Rodil sem se namreč leta 1948 v Trstu in 

ko je mama hotela d ami v bolnišnici vpišejo ime in priimek po slovensko, torej Miloš Ivančič 

Miloš tako kot en partizan, v katerega je bila zaljubljena moja botra in Miloš kot je imel 

priimek tisti junak, ki so ga ustrelili v Bazovici. To je bilo takrat častitljivo ime, poleg tega pa 
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še priimek Ivančič, kot ga je imel ta drugi junak s strelišča na Opčinah. Kot so mi kasneje 

povedali, je tista nuna, ko je slišala to ime, zelo grdo pogledala in seveda v italijanščini rekla, 

da »tega grdega imena in priimka ščavov se ne da zapisati v to knjigo in ker je bil na ta dan 

prav Jožefovo je zapisala Giuseppe Govaninni. Tako je tudi moj priimek v skladu z uredbo 

nekdanjega veličanstva kralja Emanuela ponovno »vrnila v izvirno obliko«. Nič niso pomagali 

dokumenti mojih staršev, na katerih je pisalo Ivančič. Nisem bil edini, ki se mu je to zgodilo, 

praktično se je vsem še več kot eno desetletje.  

Ko je Primorski dnevnik pisal o tem kako angleška uprava zaposluje bivše vašistein celo 

zločince, je Primorskemu dnevniku celo prepovedala izhajanje. To zahtevo je umaknila šele 

po izredno množični stavki, ki se jo je udeležilo 180.000 ljudi po vsej deželi. 

 

Izsek iz Primorskega dnevnika, ki piše o prepovedi in stavki.  



37 
 

 

Druga stran je prišla pod jugoslovansko upravo, konkretno pod jugoslovansko armado. 
Guvernerji so bili visoki vojaški oficirji JA, ki niso izhajali iz teh krajev, ki so pripadli 
Jugoslaviji, vse nižje funkcije upravljanja in vodenja tako v politiki kot gospodarstvu so 
prevzeli domačini, precej tudi Italijani, vendar samo preverjeni borci, aktivisti, protifašisti in 
interniranci. 

Opustošenost po vojni, splošno pomanjkanje, zamere in maščevanje, nove meje, ki so 
odrezale ljudi od delovnih mest, tržišča, pristanišča, gospodarskih in kulturnih središč, so ob 
politični propagandi hladne vojne, grožnjah z novo vojno sprožali nova in nova preseljevanja. 
Ob tem je treba spomniti, da je bilo to območje za časa Avstro-Ogrske enotno, da so celo 
Koper, Izola in Piran živeli od Trsta, da sta na tej strani ostali samo majhni tovarnici konzerv, 
v katerih je delalo manj ljudi, kot je bilo paznikov v koprskem zaporu, na zahodni strani nove 
meje pa so ostali največje pristanišče na Jadranu, več ladjedelnic, železarna, rafinerija, 
veliko obratov živilske predelovalne industrije, tovarna pohištva, pivovarna, nešteto obrtnih 
delavnic, več tržnic, železniške postaje, srednje šole in univerza, gledališča, operna hiša in 
druge kulturne ustanove. Podobno je bilo na Goriškem. Karikirano povedano, ljudje so izbirali 
med lakoto in ameriško čokolado. 

Nedorečenost mej je takoj po vojni sprožila tudi pustošenje gospodarstva na 
nedorečenem ozemlju. Tako so na primer Italijani začeli na veliko odvažati vse dobre stroje iz 
ladjedelnic in tovarn v Trstu in okolici, ker so se bali, da bodo prišle v roke Jugoslovanom, 
VUJA pa je na primer iz Kopra odpeljala v druga mesta ob Jadranski obali skoraj vse 
veslaške čolne tamkajšnjega kluba Libertas, ki je imel olimpijske lovorike. 

Z mednarodnimi razmerami in hladno vojno se je položaj ob meji vedno bolj zaostroval. 
Winston Churchill je že leta 1946 v znanem nastopu v Fultonu govoril o železni zavesi med 
Ščečinom na Baltiku in Trstom na Jadranu, ki naj bi obvarovala zahod pred nevarnostjo 
komunističnega vzhoda. Bolj ko se je bližala mirovna konferenca v Parizu, bolj so se širile 
provokacije ob meji, bolj so se krepile tudi grožnje z oboroženim spopadom. Na naši strani so 
celo sestrelili ameriško vojaško letalo, ki je kršilo jugoslovanski zračni prostor. 

Tržaško vprašanje se je začelo reševati z mešanico groženj in visoke mednarodne 
diplomacije. Spor za Trst je znan tudi kot tržaška kriza, ki je grozila celo s tretjo svetovno 
vojno in se je z ostalimi napetostmi in merjenjem moči zlila v začetek hladne vojne. Ni šlo 
samo za pravično mejo ali za nacionalna vprašanja, ampak že za prestiž novonastajajočega 
zahodnega bloka in obvarovanje Italije pred komunizmom, po drugi strani pa za širjenje 
vpliva Sovjetske zveze. Po blamaži desnice s fašizmom in po uspehih domačega 
partizanskega gibanja je imela italijanska levica resne možnosti, da zmaga na volitvah. Tega 
si njeni novi zahodni zavezniki, ki so se kar dolgo borili za njeno osvoboditev, niso mogli 
privoščiti, in so podprli njeno desnico vključno z nacionalističnimi ozemeljskimi zahtevami. 
Italijani so vztrajali skorajda na vsem rapalskem ozemlju, Angleži, Američani in Francozi so 
na zgornjem delu Primorske zarisali nove predloge meje blizu Morganove črte, v spodnjem 
delu vsi razen SZ prepuščali Italiji Gorico, Trst, Koper, Izolo, Piran, Umag in Novigrad z 
vsemi popolnoma slovenskimi in hrvaškimi kraji v zaledju. Angleži so bili še bolj radodarni kot 
Francozi in so Italiji poklanjali še ves ostali zahodni del Istre s Puljem vred, Američani pa 
poleg vsega še Rašo in Labin. Njihovi predlogi, zlasti ameriški, so podarjali Italiji bolj ali manj 
polovico ozemlja, ki so ji ga obljubile že sile antante s tajnim londonskim sporazumom pred 
prvo svetovno vojno. Z vidika prebivalstva in strateške pozicije so ji ponudili skoraj vsa mesta 
razen Reke. Takrat, še pred sporom Tito-Stalin, nam je bil naklonjen le sovjetski predlog 
nove razmejitve. Njihova črta je potekala globoko po nekdanji etnični meji med Slovenci in 
Italijani od vključno Pontebe do Čedada in Tržiča, jugoslovanska je bila blizu, a je delno 
upoštevala beneški plebiscit. 

Razočarani primorski Slovenci, ki so se več kot četrt stoletja zaman borili proti 
italijanskemu fašizmu so začeli vedno bolj množično protestirati za priključitev k matični 
domovini. 10. marca 1946 so pripadniki zavezniške vojaške policije skupaj s civilno policijo, v 
katero so zaposlovali predvsem bivše fašiste začeli z brzostrelkami streljati na demonstrante 
in pri tem ubili enega moškega in eno žensko, mater treh otrok, dva težko ranili in 15 lažje.   
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Poročanje Primorskega dnevnika o streljanju 10 . marca 1946 na demonstrante za 

priključitev k Jugoslaviji.   
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S Pariško mirovno pogodbo leta 1947 je Gorica pripadla Italiji, vsa vzhodna in južna Istra s 
Puljem pa Jugoslaviji. Trst z okolico je postal Svobodno tržaško ozemlje (STO), nekakšna 
paradržava, ki pa je bila razdeljena z mejo na Cono A v pristojnosti Zavezniške vojaške 
uprave in Cono B pod Vojaško upravo Jugoslovanske armade. Med skrajnim napenjanjem 
moči se je zgodil še informbiro, na kar je že nakazovala večja popustljivost pri pogajanjih 
predstavnika SZ Molotova. S Pariško mirovno pogodbo se je to vojno vzdušje do neke meje 
začasno umirilo, po drugi strani pa je prišlo tudi do razočaranj in do zaostrovanja politične 
propagande in celo novih groženj s spopadi. Do najhujše zaostritve je prišlo oktobra leta 
1953, ko so zahodni zavezniki enostransko prepustili Cono A italijanskim oblastem. 
Jugoslavija je na to odgovorila z zbiranjem vojske na zahodni meji. Takrat so bile razmere že 
zelo blizu vojnim spopadom, je pa to dejanje pospešilo dogovarjanje o končni meji. Tržaški 
spor se je razrešil že naslednje leto z Londonskim sporazumom, formalno pa šele leta 1975 z 
Osimskimi sporazumi. 

Za gospodarsko utrditev železne zavese, o kateri je govoril Churchill, so ZDA v okviru 
Marshallovega plana iz leta 1947 namenile zahodnoevropskim državam 13 milijard dolarjev. 
Italija in Cona A sta dobili milijardo in 204 milijonov dolarjev. Več od Italije so dobile le 
Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Po podatkih italijanskega raziskovalca Giulia 
Mellinata so za razvoj tržaškega pristanišča namenili 51 milijard lir. Lira je takrat še nekaj 
veljala, za 50.000 si lahko v Coni A kupil motor, v Coni B pa hišo. Bankovec za sto lir je je bil 
večji od zvezka. Pa še nekaj iz prve roke: moja mama je za občasno delo gospodinjske 
pomočnice pri tržaški gospodi dobila plačano liro na uro, oče pa približno toliko za uro 
fizičnega dela. V pivovarni, kjer je delal pred vojno, ni več mogel delati, saj je čez mejo med 
Conama A in B lahko šel le občasno, je pa raje delal pri tamkajšnjih kmetih, saj so mu ti poleg 
denarja dali še kaj testenin ali riža, ki so ga dobili od Američanov za krmljenje živine. 

Jugoslavija seveda ni bila med prejemniki pomoči po Marshallovem planu, dobila je le 
nekaj v okviru dobrodelne organizacije UNRRA, takrat smo se otroci najedli rumenega sira in 
napili mleka iz prahu. V Jugoslaviji je hudo primanjkovalo hrane, koprski oslovski hlevi, v 
katerih so Istrani puščali svoje osle, ko so s parniki odpeljali kmetijske pridelke v Trst, so se 
spraznili. Ob lakoti pa je bilo najhuje poslušati radijsko propagando proti domovini v 
slovenskem jeziku in o raju, ki čaka ljudi na oni strani. 

Čeprav so takrat zastrahovali ljudi s poročanjem o preizkusih vedno močnejših atomskih 
bomb, je bil za ljudi na tej strani meje najhujše orožje denar iz Marshallovega plana. Če si šel 
čez mejo, si dobil tudi lire na roko. Veliko več kot begunci pa je dobila Italija. Da zna biti ta 
politični podatek točen, da je bilo za Trst, mejo in vso politično propagando vloženo ogromno 
denarja, odkrivajo nekateri zgodovinarje iz nove generacije. Od padca berlinskega zidu ali 
konca hladne vojne je minilo že veliko časa, vendar so njeni akterji in njim podrejeni mediji še 
vedno očitno zainteresirani, a se še naprej govori samo o eksodusu Italijanov z ozemelj, ki so 
pripadla Jugoslaviji, ne pa o tistemu pred njim v času fašizma, ki je odprl Pandorino skrinjico 
vojnih grozot. 
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Osvoboditev Trsta kot nova propaganda 

Osvoboditev Trsta je še danes ali danes še bolj kot prej zelo pogosto izrabljena za 

politične namene, zlasti z italijanske strani za obnavljanje in krepitev nacionalizma, 

iredentizma in celo fašizma. Kako si sicer lahko drugače razlagate vse to kar se dogaja v 

zvezi z njihovim praznikom dneva spomina na eksodus in fojbe, sploh pa povezavo le tega z 

lažno fojbo pri Bazovici. Še leta 2019 so tu njihovi vodilni politiki, ne samo državni ampak tudi 

Evropske skupnosti širili laži, da so Titovi partizani enako kot Nemci pobijali njihove otroke, 

predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani pa je cel z gesli o italijanskem Trstu, Istri 

in Dalmaciji zelo jasno pokazal, da v njih še vedno živijo stare ozemeljske pretenzije. To si 

upajo govoriti celo v Bazovici, svetem kraju slovenskega žalostnega spomina na fašizem, 

kjer je italijanska država že leta 1930 ustrelila štiri slovenske domoljube, ki so se upali upreti 

italijanski politiki etnocida  in genocida nad slovenskim narodom. V tej propagandi so se prav 

ogabno sposobni okoriščati celo s fotografijami lastnih zločinov, ki so jih oni sami oz. njihovi 

očetje izvajali nad našimi ljudmi. 

Kot to opisujem v knjigi Fojba laži, so fojbe ali infojbiranje italijanski izum za izvajanje 

etnocida in genocida nad Slovani, ki niso hoteli pustiti poitalijančiti, nato so to sami izvajali 

nad svojimi fašističnimi krvniki, vse skupaj pa na koncu ustvarili lažni mit kot da so to počeli 

titovi partizani z namenom etnocida Italijanov. 

Ta zgodba se je začela z začetkom hladne vojne v Trstu, v boju za Trst. Ta seje začela že 

tu, ne pa kasneje v Berlinu. V to se vključili tako CLN kot tudi bivši fašisti, zlasti pa italijanski 

ezuli, ne samo politični begunci ampak tudi s politično propagando zavedeni optanti, ki so se 

odločili, da se na osnovi pariškega mirovnega sporazuma optirajo za eno ali drugo državo, pa 

so v najhujši lažni propagandi, ki jo je kdaj ustvarila politika, prostovoljno zapustili svoj dom in 

odšli v blagostanje Marshallovega plana in zahodne demokracije. 

To kar so najprej sami počeli kot fašisti in »dobri Italijani« nam Slovencem in Hrvatom v 

času fašizma in času druge svetovne vojne, pa tudi kasneje, ko so nasedli propagandni 

politiki in zaradi nje zapustili svoj dom, poskušajo prekriti z veliko dimno bombo o begu pred 

Titovimi partizani, ki so jih hoteli vse zmetati v kraška brezna. Fojba je namreč ime le eni, tisti 

pri Pazinu, ki so jo sami začeli uporabljati za svoje sosede. 

Zakaj s to propagando začela tudi CLN to je njihova odporniška protifašistična 

organizacija? Italija je bila tako hudo okužena i nacionalizmom in iredentizmom, da je se prav 

razadi tega lahko pri njih razvil fašizem. Tega so tudi sami spoznali in se mu končno vsaj 

delno uprli, niso pa razčistili z vzroki. Tega ni bila sposobna niti CLN, narod je bil in je še 

vedno preveč prepojen s svojim prafašizmom, ki izhaja še iz romanskega imperializma. 

Prav CLN je namreč takoj po prihodu Zahodnih zaveznikov v Trst začel širiti govorice o 

fojbah, zlasti o Bazoviški, kamor naj bi partizani odpeljali na stotine Italijanov in celo nekaj 

novozelandskih vojakov. Angleži so jim seveda to verjeli, saj bi to bilo tudi v korist njihovi 

politični propagandi proti komunizmu, ki je takrat tak s Titom in njegovimi partizani, še bolj pa 

s Stalinom in neprimerno hrabrejšo Rdečo armado ideološko »okužila ves svobodni svet«. 

Zato so tudi takoj po odhodu jugoslovanske armade iz Trsta pripeljali v Bazovico stroje in 

začeli čistiti navpični rov starega opuščeni premogovnika, ki mu domačini rečejo Šoht.  

To pa je nekaj kopih zapisnika tega čiščenja rudnika, ki sem jih dobil iz londonskih arhivov 

in popolnoma potrjujejo zgodbo, ki so mi jo pripovedovali očividci in je zapisan v knjigi Peruti 

tržaškega aborigina.   
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Antonio Tajani in najbolj pogosto oskrunjena fotografija na kateri italijanski vojaki 

streljajo slovenske civi liste. U(Vir: insajder.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naslednjih straneh: fotokopije nekaterih dokumentov mape Pit of Basovizza iz 

londonskega nacionalnega arhiva.  
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Miloš Ivančič: Fojba laži 
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Miloš Ivančič: Fojba laži 
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Miloš Ivančič: Fojba laži 
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Miloš Ivančič: Fojba laži 
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Miloš Ivančič: Fojba laži 
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Angleži so iz bazovskega Šohta potegnili 7 trupel civilistov, od tega eno žensko, ki jih je, 

kot so to videle številne priče, vrgli italijanski kolaboracionisti iz Guardie civice, štiri trupla 

Nemcev, 8 konjskih kadavrov, razbitine vozov in truplo na smrt obsojenega Collottijevega 

zločinskega pomočnika Maria Fabiana, ki ga je vojaško sodišče obsodilo na smrt, in so ga po 

ustrelitvi domačini vrgli v Šoht. 

Čeprav Angleži niso očistili bazovskega Šohta do dna, je že iz teh poročil dovolj razvidno, 

da bi morala biti trupla italijanskih domoljubov, ki naj bi jih Titovi partizani v infojbirali po 

prevzemu mesta in v tistih štiridesetih dneh, kolikor so v njem bili, nad trupli nemških vojakov, 

vozovi in kadavri konj, saj so te zadela angleška letala že 1. maja in so jih domačini vrgli v 

rudnik 6. maja.  V jami tudi ni bilo niti sledu o domnevno izginulih novozelandskih vojaki, kar 

potrjuje tudi že v časopisih objavljeno posebno pisno novozelandskega vojnega ministrstva. 

Več o tem pa v knjigi Fojba laži. 
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Za konec  

Slovenci v Trstu in tamkajšnjih vaseh ostajajo v tej propagandi desničarske Italije 

osamljeni. Nekaj moralne podpore jim dajemo predvsem Primorci, ki smo se »združili« z 

matično domovino, zlasti borčevske organizacije, vendar nova slovenska država je bolj 

mačehovsko nastrojena do njih. To izhaja predvsem iz slovenske desnice, ki je 

osamosvojitev spremenila v zmago njene domobranske vojske kot je to ob otvoritvi nekega 

spomenika vaškim stražam poudaril tudi Ivan Oman. Marsikdo je zlasti v tržaških Slovencih 

videl ali še vidi predvsem komuniste ali pa nostalgike za Jugoslavijo. Ob tem seveda ne 

pomislijo, kaj je za njih pomenila zmaga nad fašizmom, osvoboditev teh krajev, nato pa še 

stalni boj za ohranitev jezika in narodne pripadnosti, predvsem pa kakšna opora jim je pred 

razpadom bila velika močna Jugoslavija in tudi politika Tita.   

Prvi maj ne praznujejo samo kot delavski praznik, ampak tudi kot dan osvoboditve. To zna 

še najbolj udarno proslaviti Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič s svojimi koncerti, 

o tem pa pričajo tudi nekateri rdeči plakati in transparenti. 

 

Naslovnica ene izmed zgoščenk TPPZ Pinko Tomažič 
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Dolina pri Trstu ob 1. maju. 

 

V Ricmanjih so ponosni na to, da je leta 1945 v času 40. dni svobodnega Trsta  bil prav v 

njihovi vasi nastanjen 2. bataljon Tretje proletarske brigade, kar so obeležili tudi s spominsko 

ploščo na pročelju hiše sredi vasi.   
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Kolofon 

Naslov: Osvobajanje Trsta 

Avtor: Miloš Ivančič 

Oblikovanje: Miloš Ivančič 

Fotografije: arhiv avtorja 

E-knjiga 

Koper, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O avtorju: 

Wikipedia 

Okno Miloša Ivančiča 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Ivan%C4%8Di%C4%8D
http://freeweb.t-2.net/okno/

