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Uvod v branje 

Marsikaj kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno, je že šlo v 
pozabo. Na Primorskem pa se nekateri še spomnijo namestnika vodje 

posebnega policijskega inšpektorata iz Trsta Gaetana Collottija. Ogromno jih 
je zaprl, poslal v taborišča in krematorij tržaške rižarne, številne tudi mučil 
in hladnokrvno pobil. Poznan je bil kot specialist za mučenje na električnem 

stolu in na posebnih zabojih, kot morilec in vojni zločinec. Nova povojna 
demokratična italijansko pa ga je po vojni zapisala v zgodovino kot vojnega 
heroja, saj je tam pri njihovi največji zgodovinski rani, Caporettu, junaško 

ustrelil nekega »bandita«. Potem, ko je prišel v uradni list, so ga zapisali v 
knjige, sedaj pa še Wikipedijo, na svetovni splet. Tu piše, da se je rodil v 

Palermu leta 1917, umrl pa v Trevisu leta 1945, da je bil »italijanski policaj« 
in vodja Posebnega inšpektorata za javno varnost dežele Venezie Giulije v 
Trstu. Še pred kakšnim letom, ko sem tudi po svetovnem spletu iskal 

podatke za knjigo Peruti tržaškega aborigina, je bil o njem napisan pravi 
slavospev z nekimi dvomi v njegova dejanja, sedaj pa se je vendarle pojavilo 
še nekaj drugih podatkov, vendar ne takih, kot so v tej knjigi. Iz zgodovine 

zapisa pa se vidi da je bila zelo burna diskusija in veliko brisanja, v naslovu 
pa še vedno ne piše, da gre za fašističnega fanatika in vojnega zločinca. 

V Trstu so ga spoštljivo naslavljali »dottore Collotti«. Slovenci, Hrvati 
in tudi italijanski antifašisti pa so njemu in njegovim inšpektorjem rekli 
»Banda Collotti«. Vendar ne gre za nobeno skupino razbojnikov, ki bi 

delovala na lastno pest, to ni bila zgolj skupina roparjev, plenilcev, 
posiljevalcev in fašističnih fanatikov, ampak Politična sekcija Posebnega 

inšpektorata za ta vzhodni del Italije, najprej v Ulici Bellosguardo, nato pa 
Cologna, ali na Kolonji, kot rečejo v Trstu. To je bila uradna policijska 
enota, ki je bila financirana iz državnega proračuna, iz davkov, ki so jih 

plačevali italijanski državljani, in ki je delovala po nalogu nadrejenih. Ta 
posebni policijski inšpektorat je začel delovati že v času fašistične Italije po 
zgledu posebnega inšpektorata na Siciliji. Vodil ga je generalni inšpektor 

Giuseppe Gueli, ki se je »proslavil« že ob okupaciji Albanije, po padcu 
fašizma pa pri osvobajanju Benita Mussolinija. Collotti je bil kot vodja 

političnega sektorja njegov namestnik (vice maresciallo).  

Po razpadu fašistične Italije je ta inšpektorat nadaljeval z delom kot 
nemška kolaboracionistična organizacija. V njem je bilo poleg zloglasne 

Collottijeve politične sekcije organiziranih več sto raznih sodelavcev, 
inšpektorjev in škvadristov, med temi tudi nekaj takih, ki so zatajili svojo 

mater in narod. Po podatkih tržaškega zgodovinarja Sama Pahorja so 
aretirali, mučili, internirali ali pobili več kot pet tisoč ljudi, večinoma 
Slovencev. Poudariti pa je treba, da niso preganjali in pobijali samo 

Slovencev, drugih Slovanov in Židov, ampak tudi svoje sonarodnjake, 
italijanske antifašiste. 

V tej internetni knjigi objavljam resnično pripoved ing. Jordana Zaharja 

iz Boršta pri Trstu, ki je sam preživel več mučenj in drugih grozot tržaških 
zaporov. Njegovo pretresljivo življenjsko pot sem opisal v knjigi Peruti 

tržaškega aborigina. Zgodba se začenja že pred vojno, v tej publikaciji pa 
skočimo v leto 1945. Dodajam ji še pripoved Meri Merlak in Milke Čok 



4 

 

Kjuder iz Lonjerja, kot jih je za Primorski dnevnik zapisala Jagoda Kjuder in 

pripoved Odvetnika Bogdana Berdona, kot jo je zapisal za Primorski 
dnevnik.  

 

Dottore Gaetano Collotti – zver z otroškim obrazom 

 

 

 

Če ima kdor koli še kakšno spomin ali zgodbo o Gaetanu Collottiju, ga vljudno prosim, da mi 

jo pošlje na ivancic.milos@gmail.com ali pa mi sporoči naslov. 

Prosim koga, da mi to knjigo pomaga prevesti v Italijanščino. 

Začnimo s pripovedjo Jordana Zaharja: 

 

  

mailto:vancic.milos@gmail.com
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Zgodba Jordana Zaharja 

Moja vas je bila v zadnjem obdobju vojne tako kot še nekatere druge 
vasi okrog mesta, na zelo pomembni točki med Trstom in tako imenovanim 

»Banden Gebietom«. Aktivistom iz mesta je služila kot prva kontaktna točka, 
partizanom pa kot izhodna baza za njihove diverzantske akcije v mestu. Tu 
so se odpočili in okrepčali in nato so morali hitro, že ponoči, poskriti ali 

odnesti podarjen, nakraden in na vse načine dobljen material. V ta namen so 
domači aktivisti pripravili več bunkerjev. 

Dottore Collotti, ki je vodil zloglasno skupino inšpektorjev posebnega 

inšpektorata za javno varnost Tržaške pokrajine (»Ispettoriato Speciale di 
publica sicurezza della provincia di Trieste – sezione politica«), je večkrat 

skušal dobiti informacije o dogajanju v Borštu, a vedno brez uspeha. 8. 
januarja 1945 je prišel po sledovih ranjenega partizana, ki so ga tovariši po 
bliskoviti akciji pri Rižarni oziroma Sv. Soboti odnesli proti naši vasi. Mojega 

očeta in Danila, sina iz Petarosove gostilne, je aretiral že na poti, ko sta šla 
na delo v Trst. Odpeljal ju v mesto na mučenje, v jezuitski zapor. Njegova 
tolpa je nato ves dan ustrahovala vaščane in vse preiskala, a zvečer so odšli 

praznih rok. 

10. januarja 1945 zgodaj zjutraj, ko se je Vojkova skupina ravnokar 

vrnila z zadnje akcije, so Nemci začeli obkoljevati vas z vseh strani. Ko smo 
to opazili, smo hitro zbrali vse pomembne dokumente in partizansko pošto, 
ki jo je bilo treba nujno spraviti iz vasi. Kurirki Zmagi je uspelo še zadnji 

trenutek zbežati z vso pošto skozi zapirajoči se obroč. Takoj potem so prišli 
collottijevci in začel se je moj in naš najdaljši dan v zgodovini Boršta. 

Jutro je bilo zelo hladno, zunaj je škripal leden sneg in nebo je bilo 
temnosivo. Bil sem zgodaj na nogah, ker se je mati odpravljala obiskat očeta 
v tržaške zapore, saj sva ga že dva dni zaman čakala. Vse je bilo ledeno. 

Nameraval sem na Kolužo po vodo, ko je nenadoma vpadla na dvorišče tolpa 
civilno oblečenih in do zob oboroženih ljudi. Za njimi je prišel mladosten 
človek z dolgo pištolo v rokah, zelo lepo oblečen, s skrbno počesanimi in z 

oljem namazanimi lasmi. To je bil Dottore Gaetano Collotti. 

Dobro sem ga poznal, saj me je še pred dnevi spraševal po vsem 

mogočem, sedaj pa me je kar zagrabil za prsi in skoraj odnesel v klet. »Kje so 
bunkerji? Kje so partizani?« Drugega nisem več slišal, ker so bili njegovi 
pajdaši tako zelo nestrpni, da so me s palicami obdelali do nezavesti. Ko sem 

prišel k sebi, so me na dvorišču drgnili s snegom. Okrog mene je bila po 
snegu kri, in hitro sem ugotovil, da so mi zbili kar tri zobe. 

Odvlekli so me v Petarosovo gostilno. Po poti sem opazil, da so Nemci 
obkolili vas. Obšla me je groza, saj sem vedel, da so italijanski fašisti 
neverjetni junaki, kadar so dobro zaščiteni. V gostilno so začeli naganjati 

tudi druge ljudi iz vse vasi. Odpeljali so me v prvo nadstropje, v sobo nad 
točilnico. 

»Temu aparatu ne boš nič utajil,« so mi rekli in pokazali na čudno 

napravo, podobno pisalnemu stroju. Na mizi je bil rdeče lakiran stroj, poln 
svetlih gumbov in električnih pritiklin, na vrhu pa je imel sedem žarnic, 

vsako drugačne oblike in drugačne barve. To je bil stroj za mučenje ljudi z 
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električnim tokom. Iz njega sta viseli dve žici: ena je bila privezana na jeklene 

verižice s škopci, druga pa je prosto bingljala. Zraven je bila še ura.  

Privezali so me na stol, polegli na tla in Collotti je rekel svojemu 

pajdašu: »Nastavi uro na 60 minut …, ne, manj, 57, ker ga bomo še rabili 
živega.« In začeli so se me s to prosto žico dotikati po prstih, nohtih in 
obrazu. V strašnih električnih sunkih sem videl svetiti prvo, drugo in tretjo 

žarnico, potem pa samo temo. Izgubil sem zavest.  

Prebudili so me z toplo mokro cunjo in spet nadaljevali. »Kje so 
bunkerji? Kje so bunkerji?« je odmevalo nestrpno vprašanje v plamenih 

električnega toka. Po kazalcih na uri zraven tistega strašnega stroja je to 
trajalo skoraj petinštirideset minut. Živalsko mučenje pa je v meni sprožilo 

upor, nisem hotel več odgovarjati v italijanščini. V istem trenutku mi je bilo 
skoraj žal, ker sem se zbal, da bodo z menoj še bolj grobi. 

Dottore Collotti pa je bil fin človek, pravi sin svoje … matere, s sladko 

govorico in čudovitim potrpljenjem. Po vsakem mučenju si je uredil obleko, si 
popravil žepni robček na jopiču temne obleke modernega kroja in obrisal 

kapljo krvi z lakiranih čevljev. Nič se ni čudil mojemu nenadnemu odporu, 
poklical je mladega oficirja bele garde in mu ukazal, naj prevaja. To je bil 
Milan, doma iz Klanca pri Kozini. Približal se je skoraj užaljen zaradi vloge, ki 

so mu jo dodelili; bilo ga je sram govoriti po slovensko pred Collottijem, zato 
me je od časa do časa udaril po obrazu z mokro cunjo. V trenutku mi je 
šinilo v glavo, da lahko povem za tisto malo luknjo v zidu pod železnico, kjer 

smo septembra 1943 skrili dolge italijanske puške, ki jih partizani niso 
nikdar marali odnesti. Če to povem, me bodo za nekaj časa pustili pri miru 

in konec bo tega pekla. Tako sem na tihem upal in medtem, ko smo hodili do 
tiste luknje, sem si nekoliko opomogel. Tam pa so me spet naklestili iz 
čistega razočaranja, ker to ni bil tisti bunker, ki so ga iskali. Odmor je bil res 

kratek za vse, kar sem preživel. 

V moji odsotnosti so mučili tudi druge vaščane. Tako so jih obdelali kot 

mene. To so bili: Pepi Pičonov, Romana Rapotec in Lojze Kenda. Spet so me 
privedli pred tisti stroj. Sam nisem prišel takoj na vrsto, ker so mučili 
Venceta Jurčkovega. Tako sem videl tudi z drugega zornega kota, kako je 

vse to potekalo. Dottore Collotti se je elegantno in sproščeno dotikal s tisto 
prosto žico telesa žrtve. Ob vsakem dotiku je električni tok sprožil plamen in 
pustil za seboj ožganino, katero so od časa do časa ovlažili z mokro krpo. 

Tako so izpirali in brisali sledove žganja in prebudili žrtev iz nezavesti. Kri je 
kapljala iz nosa in ust. Tiste goreče lučke pa so kazale jakost toka. Ko sem 

drugič prišel na vrsto, je vse skupaj trajalo manj časa. Izkoristil sem 
izkušnjo in se takoj spomnil na drugi bunker, za katerega sem bil 
prepričan, da je res prazen.  

Odpeljali so me v grad Moco. Tam so me postavili s Pepco pred odprtino 
kot talca. Bunker je bil res prazen. Tako sem prišel še tretjič pred električni 
stroj. Pod je bil ves krvav in v sobi je strašno zaudarjalo po ožganem mesu, 

osmojenih laseh in nohtih. Kako se bo to končalo, sem razmišljal. S 
Collottijem sva se spogledala kot stara znanca. Zjutraj je imel pred sabo 

komaj šestnajstletnega dečka, sedaj pa že zrelega človeka. Začel me je mučiti 
še v tretje. 
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Collottiju je med mučenjem šinila zamisel, da bi mi z elektriko zažgal 

genitalije, vendar to bi lepše opravil, če bi jaz doživel erekcijo. »In kako bi to 
dosegel?« je najbrž razmišljal. Imel je bujno fantazijo dvatisočletne kulture in 

svojemu Fabiu je naročil, naj gre ven po eno dekle. »Ne tako, kot je tebi všeč, 
ampak kot bo njemu,« torej meni, mu je naročil. Pripeljal jo je, zatem so se 
dogajale stvari, ki jih je težko povedati. Sezuli so jo in slekli, eden jo je prijel 

od zadaj, Fabio pa od spredaj … Collotti, ki je očitno užival ob prizoru, pa se 
je čudil, kako to, da mene to ne vzburja. 

Na srečo se je iznenada s srede vasi oglasil dolg rafal, ki je prekinil to 

»danzo macabre«. Takoj sem prepoznal Vojkovo rusko brzostrelko – to bo 
moja rešitev. »Naši nas bodo rešili in se maščevali tem fašistom,« me je 

prešinilo. Rafal je trajal neverjetno dolgo. Molk, ki je sledil, pa je bil še daljši. 
Potem pa ostri streli iz nemškega šarca – in tragedija je bila zapečatena. 
Vojko in njegovi tovariši so sami z jurišem planili iz bunkerja in se tako 

razkrili prav pred sovražnikom. Dva tovariša sta padla pred njim, Vojka pa je 
smrtonosna krogla zadela nedaleč od tam, na polju pod vasjo. 

Collotti ni izgubil svoje mirnosti. Nadaljeval je z mučenjem, dokler ni 
prišel nekdo poročat: »Odkrili smo jih, štiri žrtve imamo, sedem trupel leži 
tam in dva bandita sta ranjena!« Collotti je pritisnil na električni stroj do 

kraja in sedma lučka se je prižgala čisto na kraju lestvice in na kraju 
človeške vzdržljivosti, en sam las do večnosti. Ko sem se prebudil iz 
nezavesti, se je nad menoj globoko sklanjal tisti belogardist Milan. Mogoče je 

tudi on hotel nekaj prispevati k veliki zmagi. Držal je v roki tisto prosto žico 
in se me dotikal po prstih. Sklanjal se je nad mano in zlati križec na verižici 

okrog njegovega vratu je bingljal nad mojim obrazom. Izza njega pa sem 
slišal Collottija, ki ga je svaril, naj ne naredi kratkega stika, če noče imeti še 
enega trupla. Po osvoboditvi so me kot pričo klicali na sodišče na Kozini. Jaz 

sem rekel: »Gospod sodnik, jaz tega človeka ne poznam …« Vojne je bilo 
konec in nasilja mi je bilo že dovolj. 

Kmalu potem so pripeljali Danila Paterosa, z ranjenim licem od drobca 
ročne bombe in s prestreljenim trebuhom, zraven pa še Romana s 
prestreljeno roko in ramo na več mestih. Poskušal sem mu pomagati, 

raztrgal sem mu rokav in kri se je izlila po podu. Tončka je razrezala rjuho, 
da smo ga obvezali, a ni veliko pomagalo, kri se je pocedila skozi strop v 
točilnico. Zvečer so nas osemnajst ljudi naložili na kamion, ki je bil že poln 

naropanega blaga, in nas odpeljali v zloglasno Kolonjo, v stavbo številka 8, 
kjer je bil novi sedež Posebnega inšpektorata, ki ga je vodil dr. Gaetano 

Collotti.  
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Skupinsko slikanje »Collottijevih junakov«, skupine inšpektorjev Posebnega inšpektorata, po 

končani akciji v Borštu 1945. V sredini poleg nemškega oficirja Frica stoji Gaetano Collotti, 

označen s puščico in številko 5. 
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Kopija zapisnika o  »rastrellamentu« (čiščenju terena) v Borštu, Zabrežcu, Boljuncu in Dolini z 

dne 12. 1. 1944, ko so iskali znanega »komunističnega bandita« Giuseppa Sustersicha, 

imenovanega Bepi Bosco.   

Pismo je naslovljeno na vodstvo policije, vodstvo tržaške province, državnega tožilca v Trstu 

in na tamkajšnjo kvesturo ali policijsko ravnateljstvo.  

Prevod vsebine v povzetku:  

Za čiščenje terena so se odločili, ker so dobili namig, da se je ranjeni Giuseppe Sustersich, ki 

jim je ob poskusu aretacije zbežal, skril v teh krajih. Akcija je stekla zjutraj 8. januarja, vanjo 

pa sta bila vključena politična sekcija kvesture in vodstvo SS. Kljub veliki prizadevnosti  vseh 

udeleženih Sustersicha niso dobili, so pa prijeli 19 oseb, ki so sodelovale z »banditi«. 

Nato so naštete zajete osebe, kot je razvidno, temu pa sledi opis policijske akcije. 

Na osnovi nekaterih izpovedi ujetnikov je v teh krajih posebna enota tega inšpektorata pod 

vodstvom  dr. Gaetana Collottija opravila 11. januarja novo akcijo čiščenja terena. Pri tem so 

na terenu odkrili več bunkerjev, v katerih so našli 12 pušk s strelivom, 8 ročnih  bomb, 

uniforme in titovke z rdečo zvezdo.  
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V enem od bunkerjev je bil odkrit sedež Vojske državne varnosti za Istro, v boju pa so bili ubiti 

komandant VDV za Istro Zitomir (imena so zapisana tako kot v zapisniku, delno tako, kot je 

zapisnikar razumel izvirna slovenska imena in priimke ali kot so bili ti poitalijančeni), vodja 

obveščevalne VDV Miron Vipovc, in inšpektor partizanske vrhovne komande za VDV Gruden 

Carlo – Stanko. Ujeli pa so ranjenega člana vodstva VDV Danila Pettirosso iz kraja »Brst« (to 

je Boršt, a pisec ni razumel, da gre, po njihovo, za S. Antonio di Bosco).  

V tem bunkerju so našli radijsko primopredajno postajo s šifrantom, poljski telefon, pisalni 

stroj, razno gradivo, dokumente, 214.000 lir, razno orožje in strelivo, žiga VDV in občine 

Materija ter dokumente na ime dveh policijskih inšpektorjev posebnega inšpektorata iz Ulice 

Cologna. 

V tej zadnji akciji, v kateri je sodelovala posadka Vermachta iz Boljunca, je bilo zajetih še 

enajst domačinov. Ti so našteti na koncu druge in začetku tretje strani poročila. Med temi je 

naša priča zapisana kot Zatter Giordano. Na tretji strani kopije zapisnika, ki je bil fotokopiran 

v rimskem arhivu, so našteti še štirje aretirani domačini in omenjena sta ranjena Pettirosso 

in Rapotec, ki so ju predali v bolnišnico.  

Poročilo je podpisal generalni inšpektor policije Giuseppe Gueli. 

V poročilu ni niti besede o pretepanju in mučenju z električnim strojem. 
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Generalni inšpektor tržaške posebne policije Giuseppe Gueli (desno v temni obleki), ki 

12.sept. 1943 spremlja Benita Mussolinija (s klobukom) iz hotela Campo Imperatore v Gran 

Sassu. Foto Toni Schneiders, Vir: http://ww2db.com/ 

 

 

  

http://ww2db.com/
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V brlogu zveri 

 

Posebnega inšpektorata za javno varnost tržaške pokrajine, ki sta ga 
vodila Giuseppe Gueli in njegov namestnik Gaetano Collotti, je začel delovati 
leta 1942 v Villi Triste (Žalostni vili) v ulici Bellsguardo, ki je bila prej last 
nekega Juda. V Italiji sta bila samo dva posebna inšpektorata, prvi je bil 
ustanovljen na Siciliji, kjer se je sicilijanski narod množično upiral italijanski 
oblasti in tudi poitalijančevanju, drugega pa so ustanovili v Trstu zaradi 
slovenskega upora. Po razpadu fašistične Italije, je ta inšpektorat deloval 
naprej, njihov Maresciallo Gueli je po odločni podpori Mussoliniju, po njegovi 

odstavitvi, rešitvi iz zapora in ustanovitvi Socialne republike Salo je še 
napredoval. Formalno je bil še odgovoren novi fašistični vladi in novemu 
zunanjemu ministru, vendar dejansko pa nemški komandi v Trstu ali kar 
konkretno nemškemu policijskemu generalu Odilu Globočniku, operacijskemu 
šefu za Jadransko primorje, ki je tudi sam vodil uničevalno taborišče Rižarna. 
Guelijev posebni inšpektorat je imel na začetku okrog 160 inšpektorjev, ki so 
delovali v civilu, po razpadu fašistične Italije leta 1943, pa so zaposlili še 
skoraj toliko fašistov, ki so pred razjarjeno množico in partizani pribežali iz 
Istre v Trst.        

Ko so leta 1944 zavezniki ob bombardiranjih delno poškodovali Villo 
Triste, so se preselili v ulico Cologna ali Kolonja, kot jo imenujejo tržaški 
Slovenci, je v središču novega dela Trsta med ulicama Giuglia in Fabio Severo. 
To je bila nekdanja vojašnica tržaških karabinjerjev največja stavba v tej ulici 
je. Sem pa se niso preselili zaradi poškodb stavbe, saj so bile te zelo majhne 
ampak, ker se je v mestu veliko govorilo, da se iz stavbe slišijo kriki ljudi, ki jih 
mučijo. V tej novi stavbi je bilo tudi veliko več prostora, pa še grajena je bila za 
policijske namene. Tu so bili v kleti že primerni prostori za zapiranje ljudi, 
vendar teh je bilo za njihovo dejavnost premalo, zato so kar na hitro pregradili 
v manjše celice še druge sobe, nekatere pa so pustili za pisarne, ali točneje 
mučilnice, in za svoje spalnice. V sklopu te stavbe si je Collotti uredil tudi 
prostore zase in za partnerico Pierino Martorelli. Od tu je namreč vsak dan 
skupaj s svojo partnerico redno hodil k jutranji maši in svetemu obhajilu v 
jezuitsko cerkev v Ulici Ronco.  

Tako nadaljuje svoje pripovedovanje Jordan Zahar: 

Ko so nas zvečer pripeljali v ta svoj brlog, nas niso še zaprli v celice, saj 
so bile nabito polne. Večina jetnikov sploh se ni mogla uleči na tla, lahko so 

samo stali. Mi iz Boršta smo prišli zadnji in smo prenočili kar v menzi. To je 
bila velika dvorana z dolgimi mizami in velikim odprtim ognjiščem, kjer je 
vso noč gorel ogenj. Iznad te dvorane je bila spalnica za Collottijeve 

pomočnike, predvidevam, da so imeli še kakšno spalnico v zgornjih 
nadstropjih. Nad to dvorano so bile tudi celice. Tiste najhujše, prave celice 

smrti, pa so bile v kletnih prostorih.  

Mučilnica, vsaj tista, v kateri so mene trpinčili, je bila v prvem 
nadstropju z oknom na notranji hodnik. V tej sobi je bil električni stol, sicer 

na prvi pogled navaden obložen stol z visokim naslonjalom in naslonom za 
roke ter ovit z verigo. Zraven je bila miza s samo dvema nogama, naslonjena 
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na zid, na njej pa tista prenosna električna mučilna naprava, s katero so me 

mučili že v Borštu. Ta naprava je imela eno žico zavezano na verigo na stolu. 
To so enostavno ovili čez verigo, s katero sem imel oklenjene roke. Druga žica 

je prosto visela s kavlja in bila na voljo rablju. Zraven je bilo še vedro z 
mlačno vodo in s spužvo za oživljanje in brisanje ožganin. Ob električni 
napravi je bil na steni zabit še en velik klin, pravili so, da so nanj obešali 

ženske med mučenjem. Na drugem koncu sobe je bila večja pisalna miza 
samega šefa Collottija, zraven njega pa manjša pisalna miza s pisalnim 
strojem, za enega od njegovih pajdašev, ki je pisal zapisnik. Proti oknu je bila 

še garnitura bobnov z vsemi pritiklinami, na katere je eden od njegovih 
bobnal, medtem ko so zažigali ljudem kožo. Da bi krike mučenih bolje 

preglasili, so imeli na mizi tudi gramofon znamke »La voce del Padrone« (glas 
gospodarja) z nekaj ploščami, ki so jih medtem vrteli. Collotti je ukazoval, 
drugi so pa delali »Fabio, zaveži ga!« »Vrzi ga na tla!« Fabio, sem! Fabio, tja! 

V ta brlog so prihajale in odhajale posamezne patrulje Collottijevih 
agentov in raznih sodelavcev, to so bili do zob oboroženi civilisti. Noč 

prinese vedno potrebo po izpovedi in tolažbi zaradi domotožja. Skoraj vsi 
agenti so govorili o domu in družinah, in tako sem izvedel, da so večinoma 
doma iz istrskih italijanskih mestec. Iz vseh pa sta prav kipela strah in 

sovraštvo do Slovanov. Tu sem prvič slišal imena, kot so Carigador, 
Cittanova, Parenzo in podobno, vse do Pole. Do takrat sem poznal samo 
italijanska imena Isola, od koder so bili sosedovi otroci, in Pirano, pa 

seveda Capodistria, kateri so pripadale tako upravno kot tudi cerkveno 
naše vasi, pa čeprav so bile predmestja Trsta. 

Kaj so ta ljudem podobna bitja počela z nesrečniki v kleti, ne vem, ker 
nisem videl, sem pa nekoč bolj naključno opazil, da je bilo v kleti zaprtih 
veliko ljudi. Zjutraj so namreč nesli iz kletnih prostorov več kot polovico 

napolnjen 150-litrski sod, v katerem je bilo najmanj sedemdeset litrov seča 
in drugih nočnih iztrebkov zapornikov. 

Collotti se je najbolj zverinsko izživljal nad ženskami, to njegovo 
nagnjenje sem spoznal že v gostilni v Borštu, kjer sem prvič okusil njegovo 
perverznost. 
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Dva delna seznama Collottijevih inšpektorjev, nekateri med njimi so na spominski plošči žrtev 

fašizma v veži kvesture v Trstu.  
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Pripoved Meri Merlak 

 

Med nesrečnicami, ki so končale v krempljih vice marescialla italijanske 
policije Gaetana Collottija je bila tudi Meri Merlak; njeno pretresljivo pričevanje 
je zbrala in zapisala Jagoda Kjuder. 

Ko se je začela vojna leta 1940, sem bila stara 13 let. Od samega 

začetka smo vedeli, kaj se dogaja po Evropi. Po razpadu Italije smo se 
nekoliko oddahnili, misleč, da je vojne konec. A najhujše se je tedaj šele 
začelo. Začele so se širiti govorice, da nacisti deportirajo ljudi v Nemčijo. 

Vsepovsod in tudi v naši vasi se je razvilo ilegalno uporniško gibanje. Dekleta 
smo bile kurirke. Moje ilegalno ime je bilo Steva. Razdeljevale smo 

propagandni material po mestu, nosile pošto v Boršt in na Katinaro in 
spremljale fante v partizane. Imele smo nalogo, da peljemo tržaške fante v 
Gropado k tovarišici Ivanki, kjer je bilo zbirališče in izhodišče za odhod v 

partizane. 

Avgusta 1944 sem se morala zaradi tifusa zateči v bolnišnico, po 
okrevanju pa sem se spet vključila v ilegalno delo. Ena od pomembnih 

kurirskih postojank je bila trgovina jestvin pri Senici na Katinari. Pošto so 
prinašali ali odnašali vozniki iz Brkinov, ki so prevažali v mesto drva, 

premog, sadje in zelenjavo. Pri oddajanju pošte sem morala izreči geslo 
“voda”, kdor je pošto sprejel, pa je moral odgovoriti “teče”. 

Dne 21. marca 1945 so fašisti obkolili Lonjer. »Collottijeva banda« je ob 

zori rovarila po hišah in vpila, da moramo vsi v »Dopolavoro« – gostilno na 
koncu vasi. Bunker, v katerem so bili partizani, je bil izdan. Okrog 19. ure so 

nas nekatere naložili na tovornjak in odpeljali v mesto, v kasarno v Ulici 
Cologna, kamor se je preselila Collottijeva banda, potem ko so zavezniki 
bombardirali sedež v Ulici Bellosguardo. 

Tam so nas razmestili po celicah. Najprej so vsakega posebej odvedli na 
zasliševanje. Na mizi so bile štiri slike s trupli treh ubitih partizanov iz 
lonjerskega bunkerja ter očeta partizana Andreja Pertota. Partizan Pavle je 

imel iznakažen obraz in bil je brez roke. Nikoli ne bom pozabila te slike. 
Spraševali so me, če poznam mrtve partizane, kam in komu sem nosila 

pošto, kdo so moje prijateljice ... Za vsak »ne vem« sem dobila udarec s 
pestjo, klofuto ali brco. 

Imen svojih mučiteljev se dobro spomnim. To so bili: Arturo Pigatti 

(Tržačan, uradnik), Antenori (kvesturin), Ferruglio (ki je pretepal), Codelja (je 
pretepal; pisali so, da je umrl med vojno, a srečevala sem ga v mestu še 

dolgo po vojni) in Podrecca (govoril je slovensko). 

Ker nisem nič izdala, so mi rekli: »No te ieri furba come la Franza che la 
ga parlà. Se te parlavi, te andavi domani via« (Nisi bila zvita kot Franza, ki je 

spregovorila. Če bi govorila, bi jutri lahko odšla). Codelja je potegnil z mene 
krilo in bluzo. Ostala sem v spodnjih hlačkah in modrcu. Nato me je vprašal: 
»Te conosci Caterina?« (Poznaš Katerino?). Caterina je bil namreč električni 

aparat, s katerim so nas mučili. Po telesu so nam nameščali žice. Čutila sem 
hude bolečine. Na zapestju sem imela dolga leta znamenja. Potem so mi 
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zvezali roke in me privezali na vrv. Vlekla sta jo v dveh. Enkrat so me 

zasukali v desno, enkrat v levo. Ko me je zaneslo v desno, me je udaril bič, 
ko me je zaneslo v levo, sem dobila brco. 

Ko sem padla v nezavest, so me oblivali z vodo. Vrv so pritrdili tudi na 
strop. Morala sem stopiti na stol, nakar so me privezali na vrv in brcnili stol, 
da sem obvisela v zraku v hudih bolečinah. Dolgo časa sem imela 

poškodovane sklepe rok. Od udarcev sem bila vsa krvava, toda svojih 
tovarišev nisem izdala. Ko sem visela s stropa, je v sobo stopil SS-ovec in 
Codelja mu je rekel »Brutta puttana, la batti ma no la parla!« 

Izmučeno so me potem pahnili v sosednjo sobo, kjer je bilo šest krst. 
Mislila sem, da ena od teh čaka name ... V tej sobi je bila teden dni prej tudi 

soimenjakinja Marija Merlak, ki se je iz obupa pognala skozi okno. Codelja je 
odprl okno in mi zabrusil: »Butite zo come ga fatto tua sorella” (Vrzi se dol, 
kot je storila tvoja sestra). 

Zatem so me odvedli v posebno celico. Bila je majhna in v njej smo 
komajda stale v treh. Bila je tudi brez oken, le na vratih je bilo majhno 

okroglo okence. V temi smo preživele en teden, nato so nas eno za drugo pod 
noč peš odvedli v Koronejske zapore. Ob prihodu nas je vratar vprašal od 
kod prihajamo in na odgovor, da prihajamo iz Ulice Cologna, je le zmajal z 

glavo in nas potrepljal, saj je vedel, kaj se je tam dogajalo. Iz zapora sem se 
domov vrnila 30. aprila. 

Izkušnja v Ul. Cologna mi je pustila hude posledice. Celih šest let se 

nisem dotaknila likalnika, ker me je bilo strah elektrike. Še danes me je 
strah, če se dotaknem žarnice. Dolgo časa sem tudi trpela zaradi nočnih mor 

in še danes se mi dogaja, da se zbudim sredi noči z občutkom, da me bo kdo 
mučil ... Potem zaspim. Obraze krvnikov imam vedno pred očmi. 
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Zgodba Milke Čok 

 

Med temi ki so preživeli mučenja v Kolonji je tudi Milka Čok iz Lonjerja, 
poročena Kjuder. To je žena legendarnega tržaškega vsestranskega 
glasbenika in zborovodje Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko 
Tomažič. Tudi njene spomine je v Primorskem dnevniku zapisala njena hči 
Jagoda Kjuder. 

 

 

Milka Čok v tistih letih 

 

Bil je prvi dan pomladi leta 1945. Imela sem skoraj 17 let. Pred zoro nas 
je prebudil neobičajen hrup okoli hiše. Gruča »kvesturinov« in »collottijevcev« 

(agentov posebnega policijskega oddelka v civilu) je prebudila vas z akcijo 
»rastrellamento«. Po hišnih vratih je močno udarjalo. Oče je odprl vrata in v 

hišo je stopila skupina oboroženih moških v civilu ter prebrskala vsak 
kotiček. Kvesturin je v rokah držal seznam družinskih članov: očeta, matere, 
mene, dveh bratov, ki sta bila pri partizanih in brata Milana, ki so ga Nemci 

http://media.primorski.eu/media/2010/10/milka_medium.jpg
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odpeljali. Nagnali so nas v »Dopolavoro«, gostilno na koncu vasi. Tam so 

zbirali osumljene vaščane, ki so sodelovali v OF. Mene so odpeljali v sobo, 
kjer so zasliševali in mučili. Vse sem zanikala. Ko so me odvedli iz sobe, me 

je »kvesturin« surovo pahnil po stopnicah, da sem se zakotalila do konca 
stopnišča. Oborožen moški je poklical očeta, mater in mene. Vsakemu so 
dodelili spremljevalca in z naperjeno puško v hrbet gnali skozi vas proti naši 

hiši, za katero je bil bunker in v njem partizani. Od daleč sem opazila, da se 
je pri bunkerju zbrala skupina fašistov. Naenkrat nisem več videla ne mame 
ne očeta. Ustavili smo se pred hišo, kjer je bil bunker. Na tleh so ležali ubiti 

trije partizani in talec Andrej Pertot, oče partizana, ki pa mu je uspelo 
zbežati. »Collottijevec« se je ozrl proti meni in siknil: »Dobro jih poglej in nam 

povej, kdo so!« Okamenela sem in gledala žrtve. Vse sem poznala, a sem 
molčala. »Ah, nočeš govoriti, torej te čaka ista usoda! Naredi si prostor med 
trupli in stopi k zidu. Štel bom do tri in če ne boš spregovorila, bom streljal!« 

Premaknila sem trupla in stopila mednje. Obstala sem pred zidom in 
čakala. Spet se je oglasil fašist: »Si pomislila? Govori, govori! Če ne boš 

govorila, boš kmalu med njimi!« V meni je bila samo ena misel: » Dragi 
tovariši, če vas žive nisem izdala, vas ne bom tudi mrtve! Z vami bom umrla!« 
Povesila sem glavo in čakala na strel. 

Fašist je začel šteti:: »Ena, dva, tri!« Počilo je. V boku sem začutila 
toploto. Zgrudila sem se na mrtve tovariše in mislila, da sem umrla. Kot v 
sanjah sem slišala: »Nisem te ubil. Vstani!« A vstati nisem mogla. Odvlekli so 

me proč. Proti večeru so pripeljali dva tovornjaka. Na enem je bila zaplenjena 
hrana in živina. Nam so pobrali vso hrano in dve kravi ter telička. V drugem 

tovornjaku nas je bilo 42 vaščanov. Odpeljali so nas v kasarno v Ulici 
Cologna, kjer je imela štab Collottijeva tolpa. Vsi vaščani smo preživeli noč v 
veliki jedilnici na stolih in mizah. Niso znali kam z nami, saj so bile celice 

natrpane z ljudmi. Naslednjega dne so nas odvedli na dvorišče. Morali smo 
sedeti na tleh in ukazali so nam, da moramo gledati v tla. Mimo nas so v 

verigah stopali drugi zaporniki. Po čevljih in hlačah sem spoznala svojega 
očeta. Malo sem dvignila pogled, njegove vklenjene roke pokazale, da so ga že 
mučili. Moške so odpeljali v drugi zapor pri Jezuitih, okrog šestnajst žensk 

pa nas je ostalo tam. Na oljčno nedeljo se je začelo mučenje. Najprej me je 
začel zasliševati Collotti. Vsa vprašanja sem zanikala. V mučilnici so mi 
privezali roke in noge na stol. Začeli so me klofutati, brcati in vleči za kite, da 

so mi izpulili lase. S cigareto so mi žgali kožo okoli ustnic. Zbadali so me z 
električno žico do nezavesti, potem so me polivali z vodo. Ker nisem govorila, 

so me posadili stoje na stol. Roke so mi zavezali za hrbet in me zvezali na 
vrv, ki je visela s stropa. Stol so zbili in jaz sem obvisela na vrvi. Bolečina je 
bila nepopisna. Začutila sem, kot bi se telo razklalo. Po mučenju so me 

pahnili na tla med krvave cunje v sosednjo sobo, kjer je bilo nekaj odprtih 
krst. Bila sem vsa krvava. 

Ko sem si malo opomogla, je prišel pome mlad italijanski vojak v civilu 

in me odpeljal v urad zraven mučilnice. Dali so mi podpisati zapisnik. Moje 
roke so visele, kot bi bila lutka. Zapisnikar Pigatti mi je privzdignil roko in jo 

vodil, da je naredila križ. Mladi vojak, ki se je imenoval Paolino in je prihajal 
iz južne Italije, morda iz Kalabrije, me je odvedel v celico, kjer sem imela 
oblačila. Preden sem stopila v celico, mi je Paolino spletel kite. Rekel mi je le, 
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da ne smem govoriti in naj v tišini samo poberem cunje. V celici so bile druge 

Lonjerke. Ko so me zagledale, jih je pretreslo in prestrašeno so zrle vame. V 
celici je bilo zelo temno, ker je za silo svetila le ena šibka žarnica. Slišala sem 

samo jok Milke Hass z Nove ceste, ki so jo mučili pred mano. 

Paolino me je nato odpeljal v kletno celico. Odprl je vrata. Ven je stopila 
Albina Hass, jaz pa sem šla noter. (Albina Hass je bila žena Ruggera Hassa, 

ki so ga ustrelili 28. marca na Opčinah). Celica je bila brez oken in 
razsvetljave. Merila je približno dva metra za dva in bila je tudi nizka, malo 
čez glavo. Bila je najbrž komaj urejena, kajti vohala sem svežo malto. 

Takšnih celic je bilo več. V mojo celico so po mučenju privedli še vaščanko 
Meri Merlak in Angelo Čač. 

Nekaj dni kasneje so me odpeljali v zapor Koroneo. Bila sem zaprta z 
Rasto Kjuder. Mučil nas je strah, ker so se širile govorice, da od tam peljejo 
ljudi v Rižarno ali v Nemčijo. Bali smo se zlasti noči, ker so v nočnih urah 

prihajali po zapornike. Vsako noč je bilo slišati korake in glasove 
nesrečnikov. Ženske so prosile sv. Florjana, da ne bi končale v peči Rižarne, 

saj se je šušljalo, da tam zažigajo ljudi. 

Nekaj dni kasneje so nas peš odvedli skozi mesto v Rojan, da bi nas 
naložili na tovornjake. Krvnikom se je mudilo, da bi se nas čimprej znebili, 

kajti proti Trstu so se že pomikale partizanske čete. Na kolodvoru smo čakali 
na odhod, do katerega pa ni prišlo. 

Spet so nas odpeljali v zapor. Bili so zadnji dnevi meseca aprila. Izvedeli 

smo, da je Nemčija poražena. Mene so osvobodili nekaj dni pred 1. majem. 
Moja mama se je vrnila dan pred mano, oče pa se je vrnil iz ječe pri Jezuitih 

30. aprila. Tako je prišel 1. maj. Komaj se je začelo daniti, smo opazili prve 
partizane. Sprejeli smo jih z nepopisnim veseljem. Mojih dveh bratov pa ni 
bilo od nikoder in nihče ni vedel povedati, kje so. Pozneje smo izvedeli, da sta 

brata partizana padla 27. septembra 1944. 

Drugega ali tretjega maja sem se vrnila v Ul. Cologna, da bi ugotovila, če 

je v tamkajšnjih skladiščih ostalo še kaj od tega, kar so nam pokradli. 
Predstavniki Fronte di liberazione (OF) so mi povedali, da ni ostalo ničesar, 
hkrati pa so me vprašali, če v celicah, kjer so bili sedaj zaprti nekdanji ječarji 

in mučitelji, prepoznam koga od tistih, ki so mene mučili. Prepoznala sem 
samo Paolina, ki pa je bil z mano vedno prijazen in me je večkrat, ko sem 
bila v celici po mučenju, peljal na WC, da sem se malo sprehodila. Povedala 

sem, da je bil Paolino dober človek. Odprli so vrata in ga spustili ven. Zanj 
sem podpisala in bil je osvobojen. Pred kasarno mi je rekel: »Prendo il primo 

treno che trovo per il Sud e me ne vado« (Grem na prvi vlak, ki odpelje na 
Jug). 

Ko sem pred nekaj leti ležala v bolnišnici zaradi krvavitve možganov in 

se za las rešila, so mi družinski člani povedali, da nisem hotela jemati 
zdravil. Hčerka je povedala, da me je spomin spet popeljal v ječo, kjer so me 
krvniki počasi zastrupljali. Spet sem se rešila: vse je mimo, a spomin ostaja. 
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Zgodba Bogdana Berdona 
 

Prejeli smo novo pričevanje o dogodkih iz obdobja druge svetovne vojne, 
tokrat izpod peresa odvetnika Bogdana Berdona. V najstniških letih je v 
domači vasi Ricmanje marsikaj doživel in videl, kot štirinajstletnega fanta pa 
so ga proti koncu vojne zaprli v celico pri Kolonji in zatem še v koronejski 
zapor. 

 

O obdobju pred 8. septembrom 1943 se spominjam nasilnih dejanj nad 

Slovenci. Ko mi je bilo osem let in sva bila z očetom na Trgu Goldoni v Trstu, 
me je nek policist oklofutal, ker sem govoril slovensko. Sicer pa je treba reči, 

da niso bili vsi člani fašistične stranke tako osorni do naših ljudi. V 
Ricmanjih, kjer sem se rodil in kjer je več desetletij prebivala moja družina, 
je bil federal Ziani, ki je tudi poučeval v vaški šoli, do vaščanov še kar 

pošten. Zgodilo se je, na primer, da so vaščani v gostilni na ves glas peli v 
slovenščini, Ziani pa je prišel zraven in prijateljsko svetoval, naj pojejo tiše. 
Domačini so to cenili, saj so se zavedali, da bi bil moral federal po takratnih 

predpisih prijaviti dogodek nadrejenim, ki bi nastopili strogo in kruto zoper 
Ricmanjce. Ker tega ni storil, je prav gotovo tudi sam tvegal povračilne 

ukrepe. Zato se je po maju 1945, ko ga je jugoslovanska oblast z drugimi 
člani fašistične organizacije odpeljala v Borovnico, skupina vaških mož 
zavzela za njegovo izpustitev in to tudi dosegla. Ziani se je vrnil domov v 

Trst. 

Spomnim se tudi dogodkov po 8. septembru 1943. Tedaj je med 

italijanskimi vojaki zavladala popolna zmeda. Vojaki so si z uniform trgali 
čine in se pomikali proti naseljem, kjer so upali, da bodo dobili civilne 
obleke ali hrano. Nekaj tednov po 8. septembru sva bila z očetom v bližini 

vojašnice Duca d'Aosta v današnjem okraju Giarizzole. Iz neke odprtine v 
zidu sva opazila, kako so skoraj konspirativno uhajali oficirji, vsi v civilnih 
oblekah. Da je šlo za nadrejene, je bilo videti po elegantnih oblekah in 

pričeskah. Preproste vojake so zapustili v vojašnici, na milost in nemilost 
prihajajočih nacistov. Italijanska vojska se je v kratkem času razbežala na 

vse strani in pustila po vojašnicah vso opremo, tudi velike količine orožja. 
Ljudje so tiste dni prosto zahajali na območje vojašnice in jemali, karkoli so 
našli. Mi smo pobrali konja, ki smo ga nekaj časa imeli doma in ga nato 

podarili partizanom.  

Kaj kmalu so se v naših krajih pojavili Nemci. Ko smo vaški otroci pasli 
živino nad Ricmanji, smo opazili divizijo Princ Eugen, kako se spušča po 

pokrajinski cesti proti Boljuncu. Na nas je kolona v črno oblečenih vojakov 
naredila strašen vtis. Tedaj se je začela prva nemška ofenziva na Istro, kjer 

so se že uveljavili partizani. Tudi pri nas so nastajale partizanske enote, 
zbirališče je bilo v Boljuncu. Naj povem, da je bil odpor povsem spontan in 
da je v odporniško gibanje vstopilo ogromno mladih. 

Nad Ricmanji smo večkrat opazovali, kaj se dogaja v Boljuncu, Dolini in 
v vaseh, ki so južno od Doline na nasprotnem grebenu. Ko se je razširila 

vest, da prihajajo nacisti, so partizani ukazali umik iz Boljunca, od koder so 

http://media.primorski.eu/media/2010/10/14445_204343_BERDON_2048525_medium.jpg
http://media.primorski.eu/media/2010/10/14445_204343_BERDON_2048525_medium.jpg
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se trije kamioni napotili proti Socerbu. Nemški top, ki je bil nameščen prav 

nad Ricmanji, jih je začel obstreljevati. Prva dva tovornjaka sta zbežala 
preko Socerba, tretjega pa so zadeli. Jeseni 1943 smo tudi videli, kako sta 

goreli vasi Mačkolje in Gabrovica nad Ospom. Grozljivo je bilo tudi ameriško 
bombardiranje Trsta, njegovih industrijskih predelov zlasti Sv. Jakoba in 
rafinerije Aquila, saj je nekaj bomb padlo tudi blizu Ricmanj. 

 

Ricmanjska mladina okrog leta 1943 

 

Nemška okupacija je bila kruta in ostra. Vojaki so prihajali v vas in 

osorno ravnali z domačini. Pobirali so hrano, jemali živino. Med hajkami so 
se Nemci znašali nad nedolžnimi ljudmi in jih odvažali neznano kam. Tako 

so nekoč odpeljali nekega domačina, Pepija po imenu, ki je bil prepričan, da 
se mu ne more nič zgoditi. Zatrjeval je, da je na varnem, ker mu nacisti 
nimajo kaj očitati. Zgodilo pa se je, da je v vas prihrumel nemški kamion, na 

katerega so naložili več vaščanov, med njimi tudi Pepija. Odpeljali so tudi 
12-letno Milko Pregarc, ki smo jo vsi vaški otroci imeli radi. Tovornjak se je 
oddaljil, Milke in Pepija pa nismo nikoli več videli. 

Zelo hudo je bilo v začetku leta 1945, ko je Posebni inšpektorat javne 
varnosti za Julijsko Krajino (Ispettorato speciale di P.S. per la Venezia Giulia 

ali »Banda Collotti«) izvedel »očiščevalno akcijo« v Ricmanjih, z namenom, da 

http://media.primorski.eu/media/2010/10/14445_204343_BERDON_2048525_medium.jpg
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bi polovil vaščane, ki so sodelovali s partizani. Iskali so tudi mojega očeta. 

Zjutraj so prišli pred naša zaklenjena vrtna vrata in jih skušali s silo 
odpreti. Oče je pravočasno pobegnil in se skril. 

Collottijevci so pripeljali s seboj vaščana, ki jih je od hiše do hiše vodil k 
posameznim aktivistom. A nesrečnik ni bil nikakršen izdajalec, temveč žrtev 
neznosnega mučenja in ustrahovanja. Našega sovaščana so peljali v 

Rižarno, ga postavili pred gorečo krematorijsko peč in mu zagrozili, da ga 
bodo živega vrgli vanjo, če ne bo izdal svojih vaščanov. Šele tedaj je omagal. 
Nihče ga ni zaradi tega obsojal, kajti za njegovo dejanje so bili krivi mučitelji. 

Banda Collotti je v Ricmanje pripeljala tudi prenosni mučilni stroj, električni 
stol. Nastanili so se v gostilni Na klancu in jo spremenili v priložnostno 

mučilnico. 

Ker niso našli očeta, so ugrabili mene - štirinajstletnega mulca - in 
mojo sestro Majdo. Očiščevalna akcija je bila za nas prava grozljivka. Skozi 

okno vaške gostilne sem opazoval Collottijevce, ki so z brzostrelkami streljali 
v bližino priletnih ricmanjskih ženic in se glasno zabavali ob smrtno 

prestrašenih starkah. Akcijo so zaključili tako, da so mene, sestro Majdo in 
nekaj žensk odpeljali v Trst, na sedež bivše karabinjerske postaje v Ulici 
Cologna št. 31, kjer so nadaljevali z zasliševanjem in mučenjem. Natrpali so 

nas v pritlično celico. 

Nekega jutra so pripeljali človeka, ki je bil zaradi krvavega obraza in 
številnih ran nerazpoznaven. Povedal je, da je celo noč visel obešen z 

zvezanima rokama za hrbtom. Kljub temu je zmogel biti celo duhovit in 
zaverovan v boljšo bodočnost. To je bil Svetoivančan Ruggero Haas, ki so ga 

skupaj z ženo Albino umorili pred koncem vojne. Pri Sv. Ivanu je dolgo let 
deloval krožek Ruggero Haas, ki ga danes ni več. 

Prvi maj 1945 se je naglo približeval na vseh frontah. Collottijeva banda 

pa tega ni opazila in načrtovala je nove očiščevalne akcije po naših vaseh. V 
kleti karabinjerske postaje na Ul. Cologna so za nas na novo zgradili še 

ducat tesnih celic. S sotrpini sem nekaj noči prespal v eni od teh ozkih in 
vlažnih celic, potisnjen ob zid, na katerem je bil svež omet. 

Nato so me preselili v koronejski zapor, ki ga je upravljala nemška 

vojska. Tam sem nekaj časa prebil v samici. Jetniki smo vseskozi trepetali v 
strahu, da nas odpeljejo v Rižarno. V koronejskih bukvah pa še danes piše, 
da so me 20. 4. 1945 kot mladoletnega izpustili, ker je prav tistega dne 

praznoval svoj rojstni dan Adolf Hitler. Iz Ulice Coroneo sem se v Ricmanje 
vrnil peš skozi Rocol in preko Katinare, skupaj s sovaščanko Marijo Kuret. 

Hodila sva približno deset ur, saj sva bila izčrpana in lačna. 

Čez nekaj dni pa smo radostno zrli v stene nad vasjo in opazovali našo 
vojsko, ki je hitela, da osvobodi Trst. Skupina ricmanjskih mulcev je s 

hitrim korakom šla partizanom naproti in se z njimi srečala tam nekje pri 
Spetiču na Katinari. Približal se nam je mlad oficir in nam prijazno in veselo 
rekel: »Deca, idite kuči – otroci, poidite domov. Tukaj se strelja.« Meni je bilo 

še posebej lepo, saj je bil to prvi vojak, ki je bil z menoj prijazen. 

Za vso našo skupnost, ki je pod fašizmom in nacizmom hudo trpela, je 

vzbudil prihod partizanov nepopisno veselje. Občutek svobode se je razširil 
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po tržaškem ozemlju, po Krasu in Bregu. Postali smo samozavestni, po 

tržaških ulicah smo prirejali shode in povorke, zahtevali smo priključitev 
Trsta k Jugoslaviji. Vsa energija zatiranega naroda, ki je bila desetletja 

potlačena, se je naenkrat sprostila in udarila na dan. Dogodki tistega časa 
so v nas pustili trajen vtis, ki traja vse do današnjih dni. 
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Nešteto zgodb 

 

Dopolnimo te pripovedi še z že znano zgodbo. Javno jo je povedala 
Tržačanka G. R. na povojnem procesu proti Collottijevemu šefu Giuseppeju 
Gueliju. Pripovedovala je, kako so jo v Collottijevi pisarni najprej slekli, nato pa 
eno uro in pol pretepali z železnimi pendreki in brcami. Čez nekaj dni so jo 
ponovno mučili na nekih zabojih, na katerih je morala ležati gola. Med tem so 
jo še živalsko pretepali. Nato so se nadnjo spravili s cigaretnimi ogorki, ki so ji 
jih ugašali na najbolj intimnih delih telesa. Celo sramne dlake so ji pulili s 
posebnimi kleščami, eno po eno. Na koncu je Collotti še z vso svojo težo stopil 
na njen trebuh, medtem ko je bila na zabojih. To ji je povzročilo hude 
krvavitve. Po zdravljenju pri jezuitih, kjer so tudi imeli svoje celice, so jo še 
dvakrat mučili na zabojih. Na zaslišanju na sodišču je povedala, da je videla 
tudi moškega z imenom C ... iz Vipave, ki je imel od psa ogrizeno spolovilo, ker 
so nanj med mučenjem naščuvali psa.  

Pričevanje je bolj podrobno zapisano tudi v knjigi zgodovinarja Elia Apiha 
»Dal regime alla resistenza«, Videm 1960, stran 126, in objavljeno v 
Primorskem dnevniku.  

Vse to je Collotti počel v soglasju z oblastmi, saj se je za njegova mučenja 
javno vedelo že leta 1943. 13. marca tega leta je namreč tržaški škof Santin 
poslal v Rim pismo, v katerem je zelo jasno napisal, da je čas, da se konča s 
tem živalskim mučenjem moških in žensk. Opozoril je, da on osebno gleda na 
ta dejanja z velikim strahom, saj kadar ljudje nimajo več kaj izgubiti, se uprejo 
s silo. Na koncu dopisa pa je pristojne oblasti zaprosil, naj nadaljnja mučenja 
preprečijo, »preden nas bo kdo, nas italijanske državljane v Trstu, imel za 
barbare«.  

Jordan se je ob pogovoru o tem mučenju spomnil na svoja srednješolska 
tuhtanja, kam so šli vsi tisti barbari po padcu Rimskega imperija. Tako mi je 
dejal:  

- Sedaj sem prepričan, prišli so sem gor k nam z novimi priimki: 

Collotti, Gueli, Robotti, Roatta in tako naprej –  sama »brava gente« (dobri 
ljudje).  

O teh grozotah, ki so se dogajale v Trstu, so mi pripovedovali številni 
intervjuvanci mojih radijskih oddaj, ki so to sami videli ali pa osebno doživeli. 
Danilo Vodopivec in še nekateri drugi so pripovedovali o Andreju Vodopivcu iz 
Ospa, ki je umrl zaradi posledic pretepanja v fašističnem priporu že leta 1921. 
O mučenjih med vojno pa so pripovedovale tudi Zorka Legiša, Sonja Cunder, 
Vlada Bidovec, Ema Tul in drugi. Kako so pretepali in mučili v goriškem 
zaporu mi je v eni od oddaj zaupala Marija Mermolja. O podobnem mučenju v 
italijanskih zaporih v Ljubljani se mi je izpovedala Dana Klanjšček Valič, ki me 
je prav tako kot Jordan ob najhujših pripovedih prosila, naj ugasnem 
snemalnik. Ko pa mi je glavni bolničar iz bolnišnice Zalesje v Brkinih, Jože 
Petkovšek iz Postojne, pripovedoval, kaj je videl, ko so umikajoči se četniki 
ujeli njihovo partizansko tovarišico, sem doživel tak šok, da sem komaj vozil 
do Kopra. Nekatere zgodbe so me mučile po ves teden, ko sem pripravljal 
oddajo in montiral posnetke. Te in druge zgodbe, to, kar so si ljudje upali 
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povedati v mikrofon, so shranjene v arhivih Radia Koper. Ni bil torej samo en 
iztirjeni krvnik Gaetano Collotti, bilo jih je veliko. Res, da je fašistična Italija 
postavila samo dva taka posebna inšpektorata, na najbolj kriznih delih, enega 
za sicilsko mafijo in tamkajšnje komuniste ter druge antifašiste, drugega pa za 
Slovence in antifašiste v Julijski krajini. Tu na severovzhodu je odprla kar dolg 
spisek taborišč in zaporov, med katerimi sta najbolj znani koncentracijski 
taborišči na Rabu in v Gonarsu. Razni »Collottiji«, ki so uživali pri mučenju, pa 
so se našli tudi v zloglasnem koprskem zaporu, kjer so mučilnico najbrž zaradi 
krikov, ki so jih slišali po mestu, prenesli v Semedelo, ki takrat še ni bila 
pozidana. Zgodbe iz koprskih zaporov so zapisane v knjigi Vlaste Beltram 
»Koprski zapori«, ki je izšla tudi v italijanščini. 

 

 

Stavba v Kolonji s spominsko tablo iz leta 2010, kjer je bil novi sedež Posebnega 

policijskega inšpektorata. 
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Kopija prve strani izvedenskega poročila, ki ga je po končani vojni pripravila Policija 

dežele Julijska krajina, Oddelek za preiskavo kriminala. Iz rimskih arhivov jo je 

prinesel Jordanov prijatelj iz Doline. 
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Prevod v povzetku: 

Predmet: Vila iz ulice Bellosguardo 

Po nalogu generalnega tožilca dr. Colonne, posebnega sodišča Trst, sem opravil 

naslednje  

Izvedensko mnenje …, ki naj bi s skicami in z ilustracijami pokazalo nekatere metode 

mučenja, ki jih je uporabljal komisar Collotti, vodja politične sekcije Posebnega 

inšpektorata državne policije v Trstu, uslužbenec notranjega ministrstva, najprej v 

ulici Bellosguardo, nato pa v ulici Cologna št. 6. 

Fotografija vile v ulici Bellosguardo, kjer je bil sedež posebnega policijskega 

inšpektorata generalnega inšpektorja Guelija, na katerem je delovala enota 

njegovega namestnika Collottija. 

Načrt vile in njenega podzemlja, v katerem so bile male celice, imenovane bunker. Tu 

se vidi prostor kurilnice, kjer je bila po pripovedih prič »cassetta« (zaboj) za mučenje 

(skica spodaj). 

Risba, ki prikazuje zverinski način mučenja na zaboju. Če žrtev ni priznala, kljub 

bolečinam, ki jih je povzročalo napenjanje vrvi skozi obroče na tlaku, kar je 

povzročalo tudi lomljenje ramen, so ji v usta zatlačili cev, skozi katero so ji popolnoma 

napolnili želodec z vodo iz vodovoda. Zaradi pritiska v prsnem košu je nato voda 

izbruhnila kot fontana, ki je v tem ležečem stanju povzročala žrtvi občutek davljenja. 

Če pa obe obliki mučenja nista dosegli priznanja, so uporabili električno pečico, ki so 

jo dali žrtvi pod bose noge . 

Reprodukcija skice »električnega stola«. To je bil z usnjen na tanko oblazinjen stol z 

visokim hrbtnim naslonom in naslonjaloma za roke, na katere so zavezali roke žrtve. 

Na enega so pritrdili kovinsko zapestnico, ki je bila povezana z negativnim polom 

električne naprave z nastavljivim reostatom. Pozitivni pol je bil priključen na 

nekakšen čopič z izoliranim ročajem in kovinskimi konicami, s katerim so lahko 

sklenili električni krogotok na kateremu koli delu telesa žrtve. Ta izredno učinkovita 

oblika mučenja na telesu ni povzročala organskih poškodb ali škodljivih posledic. 
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Skica mučenja na zaboju. Na desni strani je narisana pipa s cevjo, s katero so mučili s 

točenjem vode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica mučenja s posebno 

električno napravo na stolu. 
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Zadnja stran poročila s skico mučenje na dveh zabojih, opisom mučenja, žigom in podpisom 

Collottijevega inšpektorja Degiorgia, ki ga je pripravil. Tekst pod točko 4 najprej v 

italijanščini in nato v angleščini navaja, da gre za skico možnega izvajanja mehanskih 

poškodb na žrtvi, sklepajoč po vrsti in množičnosti poškodb, ugotovljenih ob avtopsiji. Prav 

tega so nato nove angloameriške oblasti zaprosile, da razišče »fojbe«. 
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Zapor Koroneo 

 

To kar so ljudje doživeli v tržaških mučilnicah, zaporih in uničevalnem 
taborišču s krematorijem pri Sv. Soboti se težko opiše, še težje razume. Zato 
spoznajmo še najbolj zloglasni tržaški zapor Koroneo, kot ga je doživel Jordan 
Zahar. 

Zapor v Ulici Kolonja, in prej v Ulici Bellosguardo, je bil prehodnega 

značaja, za čas mučenja in izživljanja nad jetniki, preden jih je Collotti 
predal v uničevalno taborišče Rižarna ali v največji tržaški zapor Koroneo, od 

tu naprej pa so jetnike pošiljali ali v krematorij ali pa v delovna taborišča v 
Nemčijo. Mene so premestili v zapor Koroneo, kjer sem preživel skoraj sto 
dni, kar je seveda pustilo tudi hude posledice. Bil sem v oddelku za 

mladoletne, sobi št. 47, široki 1,8 metra, dolgi pa pet korakov. V njej je že 
bilo poleg mene še šest fantov, trije iz Novakov nad Cerknim in trije iz 

slovenske Istre.  

Obstal sem pri vratih in nisem mogel stegniti nog, ker je bila tam 
straniščna školjka, strašno smrdljiva in umazana. S kovancem sem jo začel 

čistiti, odlepil sem z nje umazanijo, deponirano zadnjih 50 let, in pokazal se 
je lep, čist predmet, ki so ga vsi občudovali. Tudi pazniki so to opazili in to 
mi je pomagalo, da so me kasneje sprejeli za »scopina« (pometača). To je bil 

privilegiran položaj, edini, ki je omogočal, da si bil skoraj ves dan zunaj 
celice, saj si moral čistiti hodnike in druge prostore. Uporabljali so me tudi 

za kurirja, ki je hodil po vsem zaporu klicat na pogovor tiste, ki so dobili 
obiske svojcev. Tako sem lahko vsak trenutek koga obiskal ali komu kaj 
zasebnega sporočil. Posebej rad sem se sestajal s komisarjem Pola, ki je bil 

obsojen na smrt. Po vojni sem naključno spoznal njegovo ženo, ki je želela 
čim več izvedeti o njem. 

Najpomembnejše pa je bilo moje srečanje s komandantom Joškom iz 
Gregorčičeve brigade. Že prihod Franca Uršiča – Joška v zapor je bil za vse 
nas velik dogodek. Bil je enostavno »naš«. Njegov sloves je prišel že pred 

njim, ko ga še nismo poznali, a smo po hodnikih in celicah Koroneja že 
slišali, kako so mu Nemci prestrelili noge. 

Najprej je bil zaprt v zgornjem nadstropju, v oddelku samic. Temu je bil 

najbližji ženski oddelek. Glasno govorjenje je bilo prepovedano, kaj šele petje. 
Tudi papirja ali pisala ni bilo nobenega, a ženskam je uspelo vzpostaviti stik 

z njim. Z mnogimi ukanami so mu poslale nekaj lističev papirja in pisalo. 
Tako jim je lahko sporočal svoje želje in občutke. Po vojni je moja žena dobila 
od bivše zapornice Dore fotokopije teh nekaj njegovih sporočil, iz katerih se 

lahko razbere njegovo trpljenje. 

Ko so bile ženske na obveznem sprehodu, so njemu v čast improvizirale 

pravi koncert narodnih in partizanskih pesmi. Napisal jim je: »Otožno je bilo 
slišati vaše petje danes popoldne, ko ste bile na zraku, zdelo se mi je kot 
hrepeneči klic po svobodi. Iz vaše pesmi je bilo mogoče razumeti gorečo željo 

v vaših srcih po domačiji, katera je morda nedaleč od tukaj.« 

Uspele so se mu približati in mu izkazale pravo materinsko skrb. Uspele 
so mu tudi izročiti nekaj najnujnejšega perila in naredile so mu tudi tople 
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copate. Tako je zapisal: »Tudi nogavice, spodnje hlače in srajca so mi prišle 

prav, ker sem bil brez njih ... in ostal sem bos, ne prav bos, noge imam 
povite v cunje, številko noge imam 42. (Joško)« 

Na listku z datumom 20. 3. 1945 pa je zapisal: »Danes poteka 8 
mesecev od dneva, ko sem bil ranjen in prišel v ujetništvo.« 

Bližal se je konec vojne, a tudi čas, ko so pospeševali še zadnje konvoje 

za Nemčijo. Ostali so le tisti, ki so bili odrejeni za strelišče na Opčinah ali za 
krematorij v Rižarni. Vmes pa je bila prve dni aprila še velika noč. Zato jim je 
voščil: »Voščim vam vsem srečno in veselo Veliko noč in želim, da bi bila to 

zadnja taka, 31. 3. 1945.« 

Čutil je tudi, da se mu bliža zadnja ura. Pa kako naj sreča smrt neobrit, 

umazan. To se vendar ne spodobi: »Morda mi morete odstopiti košček mila 

...« Iz zapora je poslal celo pismo: »Prilagam pismo za odposlati, prosim, da 
pride gotovo do cilja, ker bo morda odločalo o moji usodi. Joško.« In čisto 

nazadnje se je predstavil: »Tukaj vama priložim moj naslov, tako da bosta 
vsaj vedeli, komu sta napravili neštete dobrote, za katere vam bom vedno 

hvaležen. Kapetan Uršič Franc, XXX. divizije, IX. korpusa NOV in POS. Jaz 
sem iz Kobarida, št. hiše 170, ilegalno ime imam Joško.« 

Nekaj dni pred smrtjo je še napisal: »Ponosen sem, da sem napravil 

svojo dolžnost kot pravi Slovenec.« Se je pa tudi vprašal: »Zakaj sem tukaj? 
Kaj sem slabega napravil? Nič drugega kot ljubil sem svojo Domovino, v 
kateri je moja domačija in se govori materni jezik. Domovino, katero hoče 

tujec zasužnjiti in uničiti naš slovenski jezik.«  

Tako je popisal devetnajst lističev, nanje je izlil svoje misli in čustva. 

Prve dni aprila je v zaporu zavladalo izredno mučno razpoloženje. 
Razširila se je namreč vest, da vsi, ki jih vozijo iz zapora, gredo v smrt, druge 
pa da bodo v ponedeljek odpeljali v Nemčijo. Žrtve, ki so jih vozili v Rižarno, 

so zbirali ponoči. Ropot, ki so ga povzročali okovani vojaški čevlji, je med 
nami sejal grozo.  

Odpeljali so tudi Joška, vendar so ga že pred petkom vrnili v celico 
številka 100. Ker se ni dvignil in ni jedel, me je kuhar, ki je kazal 
zaskrbljenost za njegovo življenje, prosil, naj mu grem jaz dat hrano. Nalogo 

sem sprejel z veseljem in obenem s strahom, kaj bom videl. Res je bilo 
grozno, ko sem stopil v celico. Na kupu slame je ležal kup okrvavljenega 
mesa, v katerem sem komaj prepoznal človeško bitje. Vse ude je imel večkrat 

polomljene in s težavo sem našel obraz. Z žlico sem mu najprej začel strgati 
kri in gnoj okrog ust, nato sem mu ponudil prvo žlico tople juhe. Ko je to 

začutil na ustnicah, so stisnjene mišice popustile. Nič drugega mu nisem 
mogel dati, razen nekaj juhe in dobre besede. Izmaličili so ga, ker ni hotel 
sprejeti zamenjave. Partizani so namreč ponudili možnost njegove izmenjave 

z nekim visokim nemškim oficirjem, ki so ga zajeli, vendar na to ni pristal.  

Paznik na hodniku je začel kmalu kričati, da sem že preveč časa pri 
njem. Naslednji dan, na velikonočni petek, je bila celica številka 100 že 

prazna. 
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Jordan je imel veliko srečo, da ni osebno spoznal tudi Rižarne. Meni sta o 
tej zapuščeni glazirnici riža pripovedovala v radijskih intervjujih Angelina 
Žerjul iz Gabrovice, svakinja Andreja Žerjula, najbrž prve žrtve spopada s 
fašisti na barikadah na Križpotu pod Mačkoljami, ki se je zgodil že ob volitvah 
15. maja 1921,  in Franc Šircelj iz Izole, po rodu iz Brkinov. Oba sta mi 
zaupala grozljive zgodbe o grobem ubijanju in prefinjenosti mučenja, ki ni 
poznala meja, celo s prebiranjem koruze so se izživljali nad ženskami. Zatrdila 
sta mi, da so imeli do Slovencev slabši odnos kot do Židov. Glavno besedo v 
tem uničevalnem taborišču so imeli Nemci in njihovi kolaboracionisti, ki so jih 
pripeljali s sabo ob selitvi iz taborišča v Treblinki, od koder so zbežali zaradi 
približujoče se Rdeče armade, pazniki pa so bili Italijani. Njihov šef je bil 
Globočnik, Slovenec po rodu, ki je odrastel kot avstrijski Nemec. Odilo Lothar 
Globočnik se je rodil v mešani slovenski družini v Trstu, kjer je služboval 
njegov oče Franc, po rodu iz Tržiča na Gorenjskem, stotnik v avstrijski vojski, 
mati pa je bila iz Banata. Ker je Trst po prvi svetovni vojni okupirala Italija, se 
je tudi njihova družina tako kot številne druge preselila v Avstrijo. Odilo je med 
begom izgubil tisto strešico na črki č, in kot Gobocnik  postal zagrizen 
essesovec, ki je menda že pred vojno sodeloval pri organiziranem poboju 70 
tisoč neozdravljivo bolnih nemških državljanov, ki so bili v napoto državi in bi 
lahko omadeževali arijsko raso. Med vojno se je že kot visoki oficir posebej 
izkazal pri uničevanju manjvrednih ras v taboriščih Belzec, Sobibor in 
Treblinka. Za zasluge v teh taboriščih, kjer so pobili več kot 2 milijona ljudi, ga 
je Himmler imenoval za namestnika višjega vodje SS in policije za Osrednjo 
Rusijo. Rdeča armada jim je načrte v Rusiji preprečila, zato so ga skupaj v 
drugimi krvniki s tega območja premestili v njegov rojstni Trst. Globocnik je tu 
postal višji vodja SS in policije za operativno cono Jadranskega Primorja. 

Franc Šircelj, eden od redkih preživelih zapornikov Rižarne, ki so že stali 
v vrsti pred odprtimi vrati krematorija, mi je pripovedoval, kako je pred tistimi 
vrati ogromne peči čakal na milostni udarec s kijem po glavi in nato na sežig – 
tu ni bilo »kopalnic s tušem«. Težko si je zamisliti, kako je bilo gledati to grozo, 
ki bo čez nekaj trenutkov doletela tudi tebe. Prav takrat je zatulila sirena, ker 
so nad mesto prileteli zavezniški bombniki. Nemci so nato napolnili kamione z 
vsem, kar so imeli, in nekaj zapornikov zavezali na vrh tovora za živi ščit pred 
letali in partizani. Franca so zavezali na neeksplodirane letalske bombe in 
topovske granate. To je pa druga zgodba. Židje so zgodbe napisali in posneli, 
pa ne takih o ljubezni med okupatorskimi vojaki in domačimi dekleti. Saj je 
res, da so bili nekateri italijanski vojaki v nekaterih vaseh na Dolenjskem zelo 
človeški do domačinov, saj so grdo delo pustili drugim, tudi do ubogih vojakov 
v posebnih bataljonov so bili na jugu Italije zelo ljubeznivi. To mi je potrdil tudi 
moj oče, ki je bil sam v Acquli in kasneje kot partizan na Dolenjskem, kjer so 
ga marsikje lepše sprejeli samo zato, ker je kdaj občasno uporabil kakšno 
italijansko besedo, to pa so posebej cenile ženske. Tu v Trstu, Istri in na 
Primorskem sploh pa je bilo drugače. Takega velikega zapora, kot je bil 
Koroneo, niso imeli samo v Trstu, ampak tudi v Kopru, tako mučilnico kot v 
Trstu so imeli tudi v Semedeli, blizu Gorice je bilo taborišče Gonars. Najhujše 
grozote pa so se dogajale v samem mestu Trst, kjer je samo v Rižarni izginila 
vsaka sled za pet tisoč ljudmi.  
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Stavbe zloglasnih tržaških zaporov v Ulici Koroneo danes. Skozi njegove celice je šlo na 

tisoče slovenskih domoljubov in antifašistov vseh narodnosti, od katerih se 1300 ni vrnilo. 4. 

januarja 2018, je bil uradno poimenovan po Ernestu Mariju, poveljniku zaporniških paznikov 

v času nemške okupacije, ki je bil po končani drugi svetovni na hitrem vojnem sodišču 

obsojen na smrt, usmrčen in vržen v brezno Jamlin dol med Bazovico in Gropado, sedaj pa ga 

tako imajo za žrtev povojnih pobojev, ki naj bi jih zagrešile jugoslovanske oblasti.  

 Tržaška Rižarna, ki so jo Nemci predelali v uničevalno taborišče s krematorijem (v 

porušenem delu stavbe), v katerem so sežgali tri do pet tisoč ljudi, po večini Slovencev in 

Hrvatov, nato Židov in tudi veliko italijanskih antifašistov, veliko pa pobili tudi na druge 

načine.  
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Proti svobodi 

 

Počasi so se začele širiti vesti o skorajšnjem koncu vojne. Napovedovala 
so ga tudi vse pogostejša bombardiranja, akcije partizanov in živčnost Nemcev 
ter njihovih sodelavcev. To se je čutilo tudi v zaporu, a ni prinašalo samo 
upanja, ampak tudi strah pred končnimi dejanji krvnikov in pospešenimi 
transporti v Nemčijo. Tako o zadnjih dneh pripoveduje Jordan: 

Na »kurirskih poteh« po zaporu sem 6. aprila dobil priložnost videti dolg 
seznam naših ljudi, ki so jih pripravljali za zadnji konvoj za Dachau z vlakom 
čez Jesenice. Tega je iz na roke napisanih spiskov pretipkaval naš »pisar« 

Ermenegildo, ki je k imenu mojega očeta natipkal še moje, saj bi jaz moral v 
Rižarno. Tudi v teh razmerah se je namreč dalo kaj narediti ali ogoljufati 

paznike. Tako se je Bogdan Bordon na lastno željo umaknil s seznama in 
namesto njega se je javil kurir Stanko, ki ga je Collotti obsodil na smrt v 
Rižarni.  

Kmalu so nas zbrali na zbornem mestu in brali ta seznam. Apel je bil 
dolg in mučen, vedno je bil eden preveč. Naenkrat je nemški oficir vzel 
seznam iz rok italijanskega paznika in začel sam klicati imena, pri tem pa 

uporabil mojega očeta kot tolmača. Ko je prišel zadnji na vrsto, sva 
odkorakala iz vrste oba, oče in jaz. To ga je v tistem hipu zadovoljilo, mislim, 

da samo zato, da je dokazal italijanskim stražarjem, da ne znajo niti šteti. 
Jaz sem se s tem rešil krematorija. Ko sem bil 19. marca, na dan sv. Jožefa, 
zadnjič na zaslišanju v Ulici Kolonja in zadnjič mučen na električnem stroju, 

so mi namreč ti zlobni Italijančki rekli, da me bodo poslali nekam, kjer je 
zelo toplo. V Rižarno. 

Ko smo zapustili zapor, smo dolgo čakali v kasarni v Rojanu, pot čez 

Jesenice je bila zaprta zaradi partizanskega napada na železniško progo. V 
tem času je Bordonova mati zvedela za naš odhod in šla iskat sina. 

Nesrečnica se je odpravila v Koroneo in tam so odkrili prevaro. Nemški oficir 
je priletel v kasarno, nas poiskal, zgrabil Stanka in ga vrgel po tleh tako 
močno, da je po sveže z nafto namazanem podu zdrknil po stopnišču več 

nadstropij. Odpeljali so ga nazaj v Koroneo, zaprli v samico in nanj pozabili. 
Rešili so ga 1. maja partizani, ki so vdrli v ta zapor in osvobodili vse politične 

jetnike. 

Iz Rojana so nas odpeljali v Palmanovo in tam izročili kozakom. Ti so 
nas ponoči peljali do Vidma po njivah, polnih koruze. Vso pot smo morali na 

naše presenečenje na glas peti »Internacionalo« in »Bandiero rosso«, bali so 
se namreč italijanskih partizanov, ki so tu med to koruzo pogosto napadali 
razne konvoje. Ko smo prišli v Videm, je bil zračni alarm, ko pa so začeli 

bombardirati mesto, je bilo svetlo kot podnevi. 

Zjutraj smo prišli pred Chiusaforte. Mostovi so bili vsi porušeni. Spravili 

so nas iz kamionov in natrpali v tiste bunkerje, ki so jih zgradili po 1. 
svetovni vojni v bojih proti Avstriji. Podnevi smo bili v bunkerjih, ponoči pa 
smo popravljali cesto, ki so jo čez dan bombardirala mala angleška letala. 

Vse noči so se mimo nas vile proti Avstriji dolge kolone nemške vojaščine. 



37 

 

Kamioni so bili zvrhani vsega, kar so naropali po Italiji. Morali smo delati, 

nekateri naši biriči so nam obljubljali kruh, drugi pa nam grozili s palico. 

Vedno bolj so se ponujale tudi priložnosti za beg. 29. aprila mi je bilo 

vsega dovolj in sem vzel očeta na rame. Bil je prav pretrgan na obeh koncih, 
kot pravimo, in moral je tiščati čreva s pestmi. Prebredel sem že reko Belo, 
ko se je nekaj zalomilo. Očetov kolega iz ladjedelnice »San Marco«, ki je bil 

sekretar tajnega sindikata delavcev ladjedelnice, je potem, ko je videl bežati 
naju, zbežal tudi sam. Naš stražar, koroški Slovenec, je ustrelil za njim in ga 
zadel v ramo. Vrniti sva se morala nazaj v taborišče. Že je kazalo, da nas 

bodo kaznovali, iskali so tolmača, in to je bil spet moj oče. V tem času je 
prišel nujen ukaz: podreti barako, jo naložiti na kamione in na pot proti 

Beljaku, mi pa bomo morali z njimi. Nekdo pa je moral po ranjenca v vojaško 
ambulanto v Chiusaforte. Neki nemški stari desetar, ki je mojega očeta 
uporabljal za prevajalca in se z njim večkrat tudi prijateljsko pogovarjal, saj 

sta bila nekoč oba avstrijska vojaka, je za to odredil mojega očeta, mene pa 
za njegovega pomočnika. Dobila sva prepustnico in se napotila proti Trstu. 

Na poti proti Huminu je bila cesta strašno nabita z ljudmi in vozili, ki so 
drvela proti severu, da je bila hoja proti jugu zelo nevarna. Pred partizani je 
bežalo vse, kar se je vsa ta leta pobijalo po Balkanu: četniki s kokardami, 

ustaši z mrtvaško glavo, domobranci v angleških uniformah, istrski 
legionarji, collottijevci v civilu, kozaki z vpregami, vse skupaj z družinami in 
v strašnem neredu. Bali so se zaradi vseh, ki so jih pobili in poklali ter so 

bežali proti Nemčiji, kjer so jim obljubljali obrambno fronto ali pa vsaj 
predajo anglo-ameriškim zaveznikom, s katerimi niso imeli takih krvavih 

računov kot s partizani.  

Z očetom sva hodila po stranskih jarkih in dostikrat sva se morala 
globoko skloniti. Da bi bila zmeda še bolj popolna, so nad nami krožila mala 

angleška letala in tu in tam odvrgla kakšno bombo. Prav na 1. maja sva 
pribežala v Humin in prekoračila frontno črto. Tu so bili še Nemci, izza 

prvega grma pa nas je nagovorila partizanska predhodnica v slovenščini s 
prav glasnim: »Stoj, tovariši!« 

Vojne je bilo konec! 

Peš pot do Trsta je bila še dolga. Za to priložnost sem ves mesec 
pripravljal copate iz stare odeje. Ko sva prišla do Tržiča, so bile copate že 
prav dobro zdelane. Ko sva popolnoma sama prekoračila glavni trg in ni bilo 

nikjer znaka življenja, je za nama pridrvel mlad moški z rdečo ruto okoli 
vratu in po italijansko kričal na glas: »Smo ga ubili prav pred Trevisom!« Moj 

oče je vprašal: »Koga?« »Collottia vendar!«  

»No, kako je vedel, da sva bila njegova klienta,« se je prav potiho začudil 
moj oče in potem ni nikoli več v življenju omenil Collottija. 

Gaetana Collottija so italijanski partizani ujeli na begu iz Trsta v Olmi di 
San Biagio (Treviso) skupaj z njegovo ljubico, ki sta imela pri sebi tudi večjo 
količino zlata. Oba so takoj, ko so jih prepoznali ustrelili 28. 4.1945, tudi 
ljubico v sedmem mesecu nosečnosti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Olmi-San_Floriano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Biagio_di_Callalta
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Truplo Gaetana Collottija po usmrtitvi. 

Na Collottija pa nismo mogli nikoli pozabiti, kljub temu, da je bil mrtev, 

nas še vedno spremlja in nas bo do naše smrti. Še v Nemčiji in Švici me je 
preganjal spomin na tega zločinca, pa ne samo zaradi moje bolezni, ampak 

tudi zato, ker se je Collottijev »duh« razširil še drugod po svetu. Združeni 
narodi so takoj po vojni strogo obsodili mučenje z električnim tokom. 
Iznajditelja stroja za mučenje so obsodili na smrt. Zdelo se je, da je to enkrat 

za vselej končano. Vendar ne! Še sedaj uporabljajo te stroje. Zadnji tak 
primer je bil v Somaliji, kjer je dokumentirano, da so italijanske enote v 

okviru mirovnih sil Združenih narodov spet uporabljale to napravo za 
mučenje. Ali so jo v okviru svojega »poslanstva« prinesli s sabo, ne vem, kot 
tudi ne, ali sodi v redno oborožitev italijanskih padalcev? 

Collotti, tvoja naprava še deluje! 
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Spet doma 

 

Z očetom sva se vrnila domov 4. maja, in to je bilo posebno veselje. Že 

na začetku vasi mi je naš duhovnik Franc Malalan pokazal osmrtnico iz 
Rižarne, ki je bila naslovljena na mojo mamo, in skupaj smo šli do nje. Ko jo 
je odprla, smo prebrali, da je njen sin, torej jaz, 7. aprila 1945 umrl v 

Rižarni. Ko sem stopil na konvoj skupaj z očetom, so moji dokumenti šli tja, 
kamor bi moral tudi jaz  –  v Rižarno. Ko so Nemci in njihovi kolaboracionisti 
zbežali iz tega krematorija, so tam našli moje dokumente, ki mi jih je odvzel 

Collotti, mene pa niso dobili, zato so na škofovem uradu sklepali, da sem že 
upepeljen, in me zapisali na seznam mrtvih. Collotti me je torej poslal v 

krematorij. Malalan je bil previden človek, ki ni takoj verjel tej osmrtnici in je 
ni takoj izročil moji mami, tudi sam je veliko hudega doživel. V Boršt je bil 
premeščen, ko se je leta 1943 ob razpadu fašističnega režima vrnil iz 

konfinacije, kamor so ga fašisti izgnali iz bližnjega Ospa. Tu so namreč fantje 
in možje iz te fare pod njegovim vodstvom postavili barikade in se spopadli s 
fašisti že ob volitvah leta 1921, zatem so ga fašisti ustrelili v nogo, nekaj let 

kasneje pa je sam tri fašiste, ki so prišli premazat slovenske napise v cerkvi, 
dobesedno vrgel iz cerkve. 

Za mojo mamo pa se je veselje ponovno spreminjalo v žalost. Sin, ki je 
bil razglašen za mrtvega, je ostal živ, drugega, ki bi se moral vrniti kot heroj 
iz bojev, pa ni bilo domov. Kljub mojemu optimizmu so jo obdajale črne 

slutnje. To mučno čakanje pogrešanih sproža v ljudeh hujše bolečine kot pa 
hitra smrt. 

Jaz sem bil, kljub vsemu, kar sem doživel in preživel, mlad in sem s 
prijatelji, ki so preživeli vojno, kmalu šel pogledat malo naokrog, tudi do 
Šohta. Tu smo srečali štiri starejše vaščane, ki so kot vaška straža morali 

zakopati mrtve in očistiti poti po gmajni. Prav tu pri Šohtu so namreč 
zavezniki z bombami zadeli kolono štirih nemških vozov, polnih vojaškega 
materiala. Opazovali smo jih, ko so z volom vlekli proti breznu zadnjega od 

osmih konjskih kadavrov. Delo je bilo mučno in dolgotrajno, čeprav so imeli 
že dovolj prakse. V opuščen rudnik so vrgli tudi trupla štirih nemških 

vojakov, notri so zmetali še ostanke vojaških voz z neuporabnim tovorom 
vred. Padle partizane pa so svečano pokopali na bazoviškem pokopališču, 
kjer imajo tudi spomenik. 

Mladi smo se potepali še malo bolj naokrog. V razbitinah sem našel mali 
priročnik za gradnjo malih mostičkov za vojaške potrebe in pa stekleno cevko 

za injekcije. Odkrili smo še truplo enega nemškega oficirja, ki je bilo brez 
roke. Roko mu je odnesla lisica, ki je prav takrat švignila mimo nas. Ker je že 
strašno zaudarjalo in ga nihče ni hotel nositi, so ga naslednji dan polili z 

bencinom in zažgali. Ker ni zgorelo, so ga skupaj z roko, ki jo je lisica ob 
begu izgubila, vrgli v Šoht.  

Malo za tem sem slišal tudi za nek proces proti kolaboracionistom. Med 

obsojenimi na smrt je bil tudi tisti Collottijev Fabio ali točneje Mario Fabian, 
ki je med mučenjem tudi posiljeval mladoletna dekleta v moji prisotnosti 

…Tega rablja je vojaško sodišče Jugoslovanske armade maja 1945 obsodilo 
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na smrt, po izvršitvi kazni pa so njegovo truplo, ki ga ljudje zaradi njegovih 

grehov niso hoteli pokopati v posvečeno zemljo, vrgli v bazovski Šoht.  

 

Partizani so morali zapustiti Trst, tu pa so ostale anglo-ameriške čete. 
Angleži, ki so tu dobili vso oblast so v svojih službah najraje zaposlovali 
preizkušene antikomuniste, med temi tudi Giuseppa Guelia, šefa Gaetana 
Collottija. Tega so namestili na visok častniški položaj mestne policije 
imenovane »cerini«, kar pa je sprožilo veliko razburjenja, zato so proti njemu 
sprožili sodni postopek, a na koncu velike farse je dobil le simbolično kazen. 
Jordan pa je njegove posebne policiste, svoje rablje, srečal v novih uniformah 
pred zavezniško upravo, zato se je raje umaknil v Jugoslavijo. 

Eden izmed neštetih napisov po Trstu, da so »cerini« bivši vojni zločinci in W (živel) Tito (Foto 

Magajna). 

Jordan Zahar je nadaljeval s šolanjem v Postojni in nato na prvi slovenski 
Pomorski akademiji v Kopru. Za tem je šel na zagrebško univerzo, kjer je 
diplomiral kot inženir brodogradnje. Zaradi svetovne krize v ladjedelništvu je 
šel po svetu in naredil neverjetno uspešno kariero, me drugim je projektiral 
najhitrejši hidrokrilec na svetu PT – 150.  

Vel o tem lahko preberete v knjigi Peruti tržaškega aborigina, tudi o tem 
zakaj peruti in aborigin. Knjiga nam bo razkrila med drugim razkrila tudi del 
resnice o Bazoviški fojbi, saj je Jordan eden izmed očividcev medvojnega in 
povojnega dogajanja ob tem opuščenem rudniškem jašku. Iz knjige pa si 
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preberimo sedaj še eno izmed zadnjih poglavij, v katerem se mu ponovno 
odprejo nekdanje rane od mučenja. 

Hidrokrilec PT – 150 

 

 

PRISTANEK NA TRDIH TLEH 

 

Ob veselju, ki ga prinesejo otroci, pa je mene začelo skrbeti moje 
zdravje. Po Collottijevemu mučenju sem vedno po malem krvavel, kar me 

sprva ni skrbelo. Kljub temu, da sem to več let skušal popraviti tudi z dietno 
prehrano, izboljšanja ni bilo. 

Nekega popoldneva smo imeli pomemben poslovni sestanek. Z 
norveškim ladjarjem bi morali podpisati kupoprodajno pogodbo za moj 
projekt PT-150. Namesto da bi se vrnil v urad, sem se odpravil k specialistu 

za notranje bolezni. Pa nisem prišel do njega, že na stopnicah sem omedlel 
in iz mene je izteklo toliko krvi, da je iz drugega nadstropja pricurljala do 
vhoda v stavbo. 

V bolnišnici so me takoj sprejeli in me oskrbeli, vendar le zato, ker je 
Rodriquez naključno izvedel, kaj se je zgodilo in je bolnišnici takoj poslal 
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garancijo za stroške. Brez te bi kljub nujnosti primera čakal pred vrati 

bolnišnice. Švica je pač taka: ali denar, ali nič. 

To je bilo v času božiča, operirali so me prav pred praznikom. Potrdilo, 

da ni rak, me je opogumilo. Toda prva operacija ni nič pomagala, spet sem 
močno krvavel in na silvestrovo so me še enkrat operirali. Imel pa sem veliko 
srečo, ker je za božični čas vzel v najem te čudovito opremljene operacijske 

dvorane znan nemški specialist za srčne bolezni. Ker je bil moj primer nujen, 
je moral asistirati mlademu švicarskemu kirurgu. S skupnim znanjem sta 
našla žilo na tankem črevesju, ki je bila vzrok tem krvavitvam, in jo zakrpala. 

Ta nemški kirurg mi je kasneje povedal, da je našel podobne okvare tudi pri 
drugih žrtvah gestapa, ki so preživele mučenja z električnim tokom. 

Po drugi operaciji sem postal alergičen na penicilin in zdravniki so mi 
lahko pomagali samo s sulfamidi iz prve svetovne vojne. Visoka vročina se 
kar enajst dni ni hotela spustiti pod 40 stopinj. Še dobro, da je vzdržalo srce. 

Moja Vesna je rekla, da mi je pomagal njen angel varuh. Kadar je človek v 
stiski, verjame tudi temu. 

Nekaj mesecev po operacijah sem sam šel v bolnišnico na pregled, 
mimogrede pa še pozdravit kolege v podjetju. Ko me je slišal glavni direktor, 
me je povabil v svojo pisarno in se mi lepo zahvalil, da sem še pravočasno 

končal projekt nove leteče ladje PT-150. Bil je ves srečen, da so projekt že 
prodali na Norveško. Ko mi je pokazal neke male spremembe na komandnem 
mostu, ki so jih naredili po želji Norvežanov, sem opazil, da je na originalnem 

projektu z britvico izbrisano moje ime in podpis. Staremu direktorju je bilo 
zelo nerodno. Poklical je po telefonu odgovornega in ta mu je enostavno 

odgovoril, da se je to zgodilo zaradi nepazljivosti. 

Stari gentleman je popravil napako, v načrte je ponovno vnesel moj 
podpis, preklical množico starih ponudb po vsem svetu in jim poslal nove z 

mojim podpisom! 

Kljub uspešni operaciji vseeno še celo leto nisem mogel voziti 

avtomobila in seveda tudi ne delati. V Švici pa velja zelo primitiven zakon: če 
ne prideš na delo, ne dobiš plače. Nisem imel popolnega bolniškega 
zavarovanja, plačati sem moral obe operaciji in vse, kar spada zraven. Rešila 

me je samo Vesnina gospodinjska spretnost. 

Na srečo sem med zdravljenjem lahko nekaj manjšega tudi naredil. 
»Supramara« je dobil pomembno naročilo od nemške vojne mornarice, jaz pa 

sem probleme s področja trdnosti rešil tako rekoč v postelji. Dobil sem nekaj 
za preživetje in za moralno podporo, da nisem obupal. 

Bolezen mi je težko načela življenjsko kariero. »Komaj 37 let imam in 
vsega je konec,« sem premleval. 

Med mojo boleznijo je »Supramaro« kupil nek Iranec in naše podjetje naj 

bi se selilo v Singapur. Mogoče bi moral tudi jaz na Daljni vzhod ali pa se tja 
vsaj občasno odpraviti, česar pa mi moje zdravstveno stanje ne bi dovolilo.  

Decembra 1965, ko je moje zdravje postajalo že razmeroma stabilno, 

smo se preselil domov. V Lucern je prišel Vesnin brat in nas odpeljal domov z 
avtomobilom, sam še nisem bil sposoben takega napora. Na meji v Chiassu 



43 

 

smo ob slovesu od Švice nazdravili z odličnim ticinskim merlotom. Vesna je 

bila srečna, da me pelje domov živega. 

Preden sem zapustil Lucern, ko sem nekega dne čakal na avtobus, sem 

v kiosku naključno opazil v nekem italijanskem časopisu članek, ki je imel v 
naslovu z velikimi črkami napisano ime »COLLOTTI«. Prav stisnilo me je in 
mi skalilo veselje ob vrnitvi v rojstni kraj. Ni se odprla le stara rana v 

trebuhu, še to v spominu je bilo treba obuditi. Nisem mogel verjeti svojim 
očem: 

»Il presidente della Repubblica ha insignito dott. Gaetano Collotti con la 

medaglia di bronzo in memoria, per la salvezza dell' italianita di Trieste. 
Catagnia gli ha promesso un monumento«. (Predsednik Republike je 

odlikoval dr. Gaetana Collottija s spominsko bronasto medaljo za rešitev 
italijanskosti Trsta. Mesto Catania je obljubilo, da mu bo postavilo 
spomenik.) 

In kaj je bil poglavitni motiv za to priznanje? Da je v Kobaridu ustrelil 
dva mladoletna fanta, ki sta šla zvečer na sestanek mladinske organizacije. 

Dva »bandita« seveda, ne pa dva fanta. 

Odlok, za katerega prej nisem vedel, je bil sicer prejet že leta 1953, 
vendar sedaj se je polemika, tako kot moja rana, ponovno odprla. Očitno je 

aktualna politika rabila še vedno krvavo kost. Ker človek vedno vsega ne 
verjame časopisom, sem kasneje pogledal v uradni list in ponovno me je 
streslo. 
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Kopija izrezkov iz uradnega lista Republike Italije z dne 16. januarja1954, ki je objavil 

predsednikov odlok o podelitvi odlikovanja Gaetanu Collottiju z dne 25. avgusta 1953, s 

katerim je bil Collotti odlikovan z bronasto medaljo za hrabrost. 

Prevod zadnjega izseka: 

BRONASTA MEDALJA 

COLLOTTI Gaetano, sin Alessandra in Di Stefano Marie, iz Castelbuona (Palermo), letnik 

1917, namestnik poverjenika Javne varnosti, posebnega nadzorništva JV za Julijsko krajino. 
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Fotokopija polemičnega članka iz časopisa »Unità«' z dne 14. 2. 1956. Po protestu levice se 

je v italijanskem parlamentu razvila polemika. 

Prevod naslova: Odgovor vlade na protest levice / Odlikovanje za vojaške zasluge za uboj 

partizana / Fašistični kriminalec Gaetano Collotti in njegova dejanja v Trstu. 

 

Bazovski Šoht so Italijani po razpadu Jugoslavije in sprejemu zakona o eksodusu in Fojbah 

spremenili v nacionalni spomenik Foiba di Basovizza, ki je pravi park z mavzolejem. Na 

njem so poleg glavnega spomenika postavili številne druge, med temi tudi spomenik 

Collottijevi bandi, prav tisti, ki je preoblečena v uniforme Guardie civice metala uboge ljudi 

v še žive v brezno. Po vojni je v njem končalo samo truplo Maria Fabina. Imajo pa sedaj na 

njem prav veličasten spomenik. 
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Za konec 

Od tistih časov je minilo skorajda že 7 desetletij, a rane, ki jih je pustil 
Collotti so še vedno krvave. Niso se odprle samo Jordanu, odpirajo se vsem, ki 
so te grozote preživeli, in ne samo njim, tudi njihovim dragim.  

Ko sem pripravljal to publikacijo za objavo, sem poklical Jagodo Kjuder. 
Povedala mi je, da se je mama ob zadnjem zdravljenju v bolnišnici ponovno 
vrnila v tisto Collottijevo celico na ulici Cologna. Zdravniki so se deset dni 
borili, da jo spravijo iz nje – iz spominov, more in bolečin, ki jih je ponovno 
podoživljala. Ko mi je Jagoda to pripovedovala, se je njen glas po telefonu 
začel tresti in prav slišal sem solze, ki so ji začele teči po licu, in prekinile 
pogovor. Ta bolečina, krivica ne para src in možganov samo starejšim, ko 
odhajajo, ampak tudi mladim, ki ostajamo. Pri nekaterih kot bolečina, drugih 
pa jeza, zahteva po priznanju, povračilu gorja ali vsaj javnemu opravičilu … 
vsaj sedaj, ko zadnje priče odhajajo. 

Dejstva pa ostajajo znana, sicer vedno manj, saj jih nova izrinjajo iz 
aktualnosti, vendar znana ostajajo, vsaj bolj ali manj tudi zato, ker se 
ponavljajo. O mučenju še vedno lahko beremo ob poročanju novinarjev v 
sedanjem času. Spomnimo se na fotografije mučenja zajetih iraških 
upornikov, ki so jih izvajali »ameriški strokovnjaki«, celo »gospodične«, ali 
fotografij nove Ciine metode waterboardinga, ko žrtvi le prekrijejo obraz s krpo  
ki jo nato zalivajo z vodo, a italijanske ostajajo iste tisočletja. 

Če se spomnite opisa in skice Collottijevega mučenja z vodo, je treba 
povedati, da se tega ni domislil sam in da s tem, ko so ga ubili tudi tega ni 
konec. To metodo z vodo so izganjali hudiča že inkvizitorji v srednjem veku. 

 

Vir: www.rifondazionegenova.org 

Po isti metodi so mučili tudi osumljene člane Rdečih brigad še v sedanji 

»demokratični republiki Italiji. To je časopisu L'Espresso zaupal šele po 

upokojitvi policijski komisar Savatore Genova, so pa metodo izpopolnili, saj so 

http://www.rifondazionegenova.org/
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vodi dodali sol. Da pa vseeno niso veliko napredovali, dokazuje tudi njegovo 

pričanje, da so enako mučili tudi ženske – slečene seveda. 

   

 

Povzetek prvega izseka: zasliševanega brigadista so slekli, ga zavezali 
na mizo in s cevjo napolnili z veliko količino slane vode.  V drugem izseku 
piše, da so enako naredili z dekletom, le da so ji še s posebnimi kleščami 
vlekli prsne bradavice, v vagino pa so ji potiskali pendrek. Ko je to videl njen 
tovariš, ki so ga ob tem mučili na sosednji mizi in je kričal, so ga še dodatno 
hudo pretepli.   Vir: espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/04/05/  
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Prosim koga, da mi to knjigo pomaga prevesti v Italijanščino.  
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Več v knjigi:  
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