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Primorci 

V naši samostojni in demokratični Sloveniji se vedno bolj pozablja, da 

je naša država vsaj kot republika zvezne države Jugoslavije nastala z 

Narodnoosvobodilnim bojem. Nekdanja Podravska banovina, v kateri je bilo v 

času kraljevine Jugoslavije le dobra polovica vseh Slovencev je lahko po 

drugi svetovni vojni postala republika prav na osnovi sklepov iz časa NOB in 

priključitve večjega dela Primorske. Res je del svoje suverenosti prenesla na 

federacijo, vendar dobila je svoje ozemlje, politične upravne in sodne organe 

ter ustavo. Pri osvoboditvi Primorske pa tudi nekaterih drugih delov širše 

države so najtežje in odločilne vojaške operacije izpeljale tako imenovane 

prekomorske brigade. V tej naši domovini, v kateri so po osamosvojitvi leta 

1991 ali že prej nekdanje kolaboracionistične sile in tudi nove desničarske 

zaradi svojih interesov in želja po popolni oblasti ponovno obudile staro 

državljansko vojno, ki so se je šle že med okupacijo. Ta vojna ne poteka z 

orožjem, ampak v skladu s pravili hladne vojne med Vzhodom in zahodom, 

za katero se je zdelo, da se je s padcem Berlinskega zidu končala, vendar 

očitno hoče tisti kapital, ki je povzročil že dve svetovni vojni popolnoma 

prevladati na vsem svetu  

Na Primorskem državljanske vojne nikoli ni bilo, sedaj so bili v času 

NOB na partizanski strani in s tem tudi zavezniški celo vsi  duhovniki. Tu pri 

nas še vedno marsikdo s ponosom pove, da je bil njegov oče ali nono 

partizan ali pa prekomorec. Ljudje iz notranjosti pa v večini, zlasti mlajši, ki 

so obiskovali šolo samo v osamosvojeni Sloveniji, pa sploh ne vedo, kaj ta 

beseda pomeni, povežejo jo z morjem, mogoče še izseljenci v Argentini ali 

Avstraliji, in tu se novo slovensko poznavanje zgodovine ustavi. 

Prekomorci so bili primorski partizani, organizirani v petih brigadah, ki 

so jih zavezniki opremili celo s topovi, tanki in letali, in so pri osvobajanju 

domovine odigrali odločilno vlogo. K njim pa moramo prišteti tudi tisoče 

prekomorcev, ki so se borili proti skupnemu sovražniku na tulij frontah, 

zlasti v Franciji in Grčiji. Ker obsežnih knjig in dokumentacij neradi berete, 

bi vam to rad razložil lena nekaj deset straneh. 
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Primorska 

Če hočemo prekomorce bolje spoznati, se moramo najprej seznaniti z 

žalostno usodo Primorske in Istre po prvi svetovni vojni. Zgodovinska 

Primorska je velika dežela, večja kot ta, ki jo danes nekateri prikazujejo 

znotraj slovenskih meja. Za Primorce se imamo vsi Slovenci, ki živimo med 

Triglavom in Jadranskim morjem in to od Čedada do Ilirske Bistrice, glavno 

zgodovinsko mesto te dežele pa je Trst, drugo največje in središče severnega 

ali posoškega dela Primorske pa Gorica. V Trstu je nekoč živelo več 

Slovencev kot pa v Ljubljani. Tam smo imeli več kapitala, časopisov, na celi 

Primorski pa več kulturnih društev in zborov kot jih je bilo v ostali Sloveniji – 

vendar samo do konca prve svetovne vojne. Že v pripravah nanjo so namreč 

sile antante na tajnih pogovorih v Londonu, obljubile Italiji v zahvalo, da je 

obrnila hrbet svojim dotakratnim prijateljem iz Osi, tudi veliko ozemlja, med 

drugim vso Primorsko in Istro, Reko pa so si vzeli kar sami. Na to je morala 

takrat pristati tudi novoustanovljena Jugoslavija, če je hotela obstati, in 

podpisati znani Rapalski sporazum, ki je določil tudi novo mejo med 

državama pri Logatcu.  

Italijani so bili že prej znani kot veliki nacionalisti, pravzaprav 

iredentisti, in sovražniki Slovanov, kar so prvi okusili naši Beneški Slovenci. 

Ko so prišli na oblast fašisti, pa so začeli z načrtnim etnocidom: požigali 

kulturne domove, zapirali, pretepali in pobijali ljudi po naših krajih, 

prepovedali so slovensko besedo in pesem, poitalijančili vsa imena in 

priimke, uničili vse slovensko gospodarstvo in izgnali več sto tisoč naših ljudi 

širom po svetu. Na koncu so še brez napovedi skupaj z Nemci in ostalini 

pajdaši napadli svojo novo sosedo, okupirali velik del Slovenije, Dalmacijo in 

Črno goro, kjer so jih njihovi kolaboranti sprejeli z odprtimi rokami. Primorci 

so se pred tem že sami organizirali v skupine Mladine, Borbe in Tigra, ter 

protifašistične skupine, ki so se izoblikovale že med dijaki v izgnanstvu in 

med prostovoljci v španski državljanski vojni. Prva žrtev domačega 

izdajalstva in kolaboracionizma je bil prav vodja vojaškega krila Tigra Danilo 

Zelen. 
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Posebni bataljoni 

Za razumevanje prekomorskih brigad, moramo spoznati tudi posebne 

bataljone. Italijani so jih imenovali Battaglioni speciali. To so bili napol 

kazenski bataljoni, enote, čete, ki jih je od leta 1940 ustanavljala fašistična 

Italija, v katere je izločala vse vojake slovenske in hrvaške narodnosti, ki jim 

ni zaupala. Po začetku vojne pa je v te enote rekrutirala dečke in tudi 

starejše može, ki bi lahko šli v partizane. Po podatkih tržaške zgodovinarke 

Sare Perini, ki je prva raziskala to italijansko obliko prisilne mobilizacije, jih 

je bilo skupaj okrog 40.000. Na koncu po snemanju pogovora mi je rekla, da 

mogoče celo več. 

 

 

Slovenski vojaki posebnega bataljona v Ossoni pri Tortoni. 

 

Italijani so odvažali v razna taborišča, po večini na jug Italije vedno. 

Največkrat so jih prihajali iskat ponoči. Sara Perini mi je pripovedovala: 

»Trkali so na vrata – vsi se izredno spominjajo tega trenutka, kako so prišli 

ponoči, kako so šli starši odpret vrata, kako so spraševali po otrocih in so jih 

odpeljali. Po navadi so jih odpeljali v zbirni center, na kakšen 'distretto 

militare' (sedež vojaškega okrožja), in jih potem v živalskih vagonih razvažali 

po Italiji. Treba pa je povedati je, da posebni bataljoni niso bili locirani samo v 
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Italiji. Zasledili smo primere tudi v severni Afriki in v Grčiji.« Nekatere pa so 

vojne vihre zanesle po vsem svetu in vsak bi lahko napisal roman. 

Danilo Ivančič Dušan iz Gabrovice se aretacije in odhoda v posebne e 

bataljone takole spominja: 

»Vas so pa Italijani zelo zgodaj mobilizirali v posebne bataljone, že s 

štirinajstimi, petnajstimi leti. Kako pa se je to zgodilo?« 

»Na Socerbu, ko smo tam imeli en ples, zabavo bi rekli danes. Eden je imel eno 

harmoniko in mladina iz Gabrovice je rada hodila gor na ta druženja. Je bila zabava 

ampak tudi druženja, med enim takim plesom so moj brat pa še eni drugi narisali na 

zid kasarne od fašistov velik rdeč srp s kladivom. Tam so imeli svojo postojanko, 

potem so rovarili, ampak niso mogli zvedeti, kdo je to naredil. Eno večer, za pusta, 

smo po plesu šli v gostilno, tam smo se malo napili in sploh nismo opazili, da so nas 

vojaki in karabinjerji obkolili, zajeli in odpeljali v Trst kjer so nas oblekli v vojaške 

uniforme. Moj brat je celo v uniformi in z nahrbtnikom zbežal, a so ga hitro ujeli in 

vrnili. Po tem so naju z bratom oba dali v pripor, potem pa so nas zaslišali in ločeno 

odpeljali« 

»Kam so vas peljali?« 

»Mene so najprej odpeljali v Avenzzano. Tam sem kmalu prišel v zapor, ker sem 

napisal domov pismo v slovenščini. Potem so me poslali v L'Aquilo.«  

»Tam pa sta se srečala z mojim očetom« 

»Ne boš verjel, kdo me je zasliševal, da bi kaj zvedel o tvojem očetu … en fašist iz 

Ospa … Srečko.« 

 

Ti mladi fantje so bili seveda brez pušk ali so imeli lesene, ker jim niso 

zaupali orožja, in te kasarne so bila v nekem pogledu boljša koncentracijska 

taborišča. Pobirali so vedno mlajše, povečini pa so bili še 14-, 15-letni dečki, 

v kasarnah pa so bili brez vsakega orožja. Nekateri se spominjajo, da so imeli 

le lesene puške. Po navadi so imeli kakšno lopato, ker so delali in se niso 

vojskovali. Imeli pa so različne kasarne. Nekateri so bili v koncentracijskih 

taboriščih, na primer v južni Italiji, drugi pa nameščeni po cerkvah, v 

samostanih, skratka kjer koli so dobili prostor, tja so jih dali. Dogodilo se je 

celo, da so jih dali v šotorske tabore, tako da jih je bilo po 500, 600 v teh 

šotorih, in tam so prebili cela leta. Kot zanimivost velja omeniti, da so sami 

Slovenci že v teh enotah začeli improvizirano ustanavljati svoje pevske 

skupine, ki so lahko pele tudi slovenske pesmi – tamkajšnje italijanske 

starešine, predvsem domači rezervisti tega niso razumeli, pa tudi niso bili 

okuženi s fašistično propagando proti Slovencem. 
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Afrika 

Pred napadom na Jugoslavijo so veliko Slovencev in Hrvatov odpeljali 

na afriška bojišča. Po njihovi kolonialni avanturi v Etiopiji, se je prava 

frontalna vojna v Severni Afriki začela že 11. septembra 1940, ko je 

italijanska vojska pod poveljstvom Rodolfa Grazianija s petimi divizijami prek 

Libije vdrla v Egipt. Po začetnih uspehih so se vkopali pri Sidiju Baraniju in 

čakali na britanski protinapad. Zavladalo je trimesečno zatišje, ki so ga 

Britanci izkoristili za okrepitev lastnih sil in za priprave. Decembra je 

britanska armada izvedla veliko ofenzivo in v dveh mesecih pregnala Italijane 

800 kilometrov nazaj v Libijo, pri tem pa zajela več kot 130. 000 vojakov, 

tudi veliko Slovencev, ki so jih začeli organizirati za posebne enote, ki naj bi 

posredovale na Balkanu. Usposabljali so jih tudi za a svoje pomožne enote v 

letalstvu, za telegrafiste, vojaške obveščevalce in druge vojaške specialnosti, 

kar so mi sami pripovedovali v intervjujih, ki sem objavil v knjigi Lebič 

zgodbe pozabljenega eksodusa. 

Skupina prekomorcev med pripravami na formiranje 1. In 2. Letalske eskadrilje NOV in POJ v 

Afriki, slikana pred piramidami 1944. 

 

To so bili prvi prekomorci, ki pa so takrat ob prestopu prisegli še 

jugoslovanskemu kralju in angleški kraljici pod angleško in staro 

jugoslovansko zastavo ter tako postali del četniške vojske Draža Mihajloviča, 

za katerega so takrat menili, da je na strani zahodnih zaveznikov. Primorski 
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Slovenci so namreč že od prve svetovne dvojne dalje sanjali o priključitvi h 

Kraljevini Jugoslaviji in Angleži so jim sedaj to ponujali. To se je seveda 

dogajalo še pred velikimi bitkami na Sutjeski in Neretvi, Avnojem, 

sporazumom Tito-Šubašič in srečanj Tita s Churchillom. Resnica o 

begunskem kralju in kolaborantskem Dražu Mihajloviću se je v mednarodni 

javnosti izkristalizirala šele kasneje, čeprav angleške in ameriške 

obveščevalne službe so dobro vedele, kaj se v Jugoslaviji dogaja, a jim vsaja 

narodov pod vodstvom komunistov ni preveč ustrezala.  

Prav v tem žalostnem dejstvu, da so zaveznik izkoristili te naše 

Primorce za vojaške obveščevalce, ki so za drugo stran po vsakem vojaškem 

pravu vohuni, žal se ta status med vojno lahko izmenjuje. Odnosi z zavezniki 

so se namreč pogosto spreminjali, po pogovorih Tita s predstavniki pobeglega 

kralja in tudi Churchillom smo postali zavezniki, maja 1945, ko so Angleži in 

Američani zahtevali, da se naša vojska umakne iz osvojenega Trsta, Gorice in 

Celovca, smo bili spet sovražniki, meja je bila polna vojske in tankov, začeli 

so se že incidenti. Po tem, ko je Stalin izločil Tita in KPJ iz svojega 

komunističnega tabora, ko smo postali sovražnik iz SZ, in ponovno prijatelji 

z Zahodnimi zavezniki. To so najhuje občutili prav ti primorski obveščevalci 

(padalci), nekaj časa so bili obveščevalci zaveznikov, nato pa vohuni. To mi je 

v intervjuju zelo lepo povedal Ciril Kobal, ki je bil dvakrat v zaporu, najprej 

ga je OZNA zaprla v Splitu, nato pa Angleži v Trstu. Tako mi je dejal: »Našim 

sploh nisem mogel zameriti, ker je veljalo pravilo: 'Če je nedolžen, je vedel, da 

bo padel on, da bo on žrtev, če pa ni nedolžen, pa bo lahko zaradi njega padlo 

sto drugih,' in po tem principu je tudi osem kolegov iz mojih vrst končalo z 

neznano usodo.« 

Primorci so takrat že zelo dobro vedeli, kdo se v Jugoslaviji bori proti 

okupatorju, celo partizanske pesmi so že znali peti, zato se kraljevim enotam 

niso hoteli priključiti. V knjigi Alberta Kljuna Iz Afrike v narodnoosvobodilno 

vojsko Jugoslavije je opisanih več uporov primorskih Slovencev, ki niso 

hoteli ne v kraljeve in tudi ne angleške enote, ampak le k Titovim 

partizanom, zato so jih razorožili in odpeljali v druga taborišča. V taborišču 

El Shatt, v katerem so bili tudi razni begunci, ki so zbežali iz Jugoslavije 

pred vojnimi grozotami, so v protest izobesili jugoslovansko trobojnico z 

rdečo zvezdo in jo obdržali do konca vojne. Tu tudi življenjske razmere niso 

bile dobre, v tem taborišču je zaradi bolezni umrlo kar 715 ljudi, od tega 122 

begunskih otrok. Ena izmed oblik njihovega boja je bila tudi narodna, 

domoljubna in partizanska pesem. 

Leta 1943 pa so se razmere na svetovnih bojiščih bistveno spremenile. 

Prve dni februarja so elitne enote Nemčije, Italije in drugih držav osi doživele 

pri Stalingradu odločilen poraz in prenovljena Rdeča armada je obrnila 

fronto proti Berlinu. Po tem prelomnem dogodku so se zahodni zavezniki, ki 

so se prej bojevali s silami osi le na morju in v Afriki, odločili za odprtje 
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frontalnih bojev tudi na zahodu Evrope. Tako so se zavezniške čete 10. junija 

1943 izkrcale na jugu Sicilije in jo zasedle brez večjega odpora. Konec julija 

1943 je italijanski kralj Vittorio Emanuele dosegel, da je veliki fašistični svet 

odstavil Mussolinija in ga interniral.  

Za razumevanje razmer pa ne smemo pozabiti, da so očitno Američani 

in še posebno Angleži gojili posebno simpatijo do italijanske desnice, sicer ne 

bi privolili v to, da eden izmed najslavnejših italijanskih fašistov in vojni 

zločinec abesinske vojne, maršal Pietro Badoglio postane novi »demokratični« 

predsednik Italije. Ta je hotel za svojega vojaškega ministra postaviti 

zloglasnega generala Maria Roatto, ki je pobijal po Balkanu, a so mu 

zavezniki to odsvetovali, so pa bivši Mussolinijevi zločinci prišli do drugih 

pomembnih položajev v novi državi, zaprli so le Mussolinija. Več najdete v 

angleški Wikipediji in dokumentarnem filmu Fašistična zapuščina. Politika 

zahodnih zaveznikov pa je našim ljudem že jasno pokazala, da vojni zločinci 

ne bodo kaznovani, njihovi zločini pa bodo potisnjeni v pozabo. Treba se je 

spomniti tudi na vlogo Velike Britanije pri poklanjanju našega ozemlja Italiji 

na tajnem londonskem sporazumu po prvi svetovni vojni in na skrito 

simpatiziranje z Mussolinijem, ki je spravil v zapore vse delavske voditelje. 

Njihov prvi minister Arthur Neville Chamberlain se je rad sestajal z 

Mussolinijem in Hitlerjem, celo neposredno pred vojno, leta 1939. 

Karta iz knjige A. Kluna Iz Afrike v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije, ki prikazuje, kam vse 

po svetu je fašistični lebič pognal primorske fante, ki so se nato zbirali v prekomorske brigade.  
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Kapitulacija fašistične Italije 

Po kapitulaciji Italije 3. 9. 1943 so Nemci okupirali preostalo Italijo in 

zaprli zaveznikom pot proti Rimu. Boji za osvobajanje Italije so se zelo 

zavlekli. Mussolinija je iz internacije rešila posebna enota, ki jo je poslal 

Adolf Hitler. Odpeljala ga je v mestece Salò na severu Italije, kjer je ustanovil 

fašistično socialno republiko.  

Veliko slovenskih vojakov iz razpadle italijanske vojske, ki niso imeli 

priložnosti pravočasno zbežati in se priključiti partizanom ali pa se predati 

zaveznikom, je zajela hitro prodirajoča nemška armada. Kot drugi italijanski 

ujetniki so končali v delovnih taboriščih v Nemčiji. Najslabše pa se je 

dogodilo političnim zapornicam in zapornikom, ki jih italijanski ječarji ob 

razpadu fašizma niso hoteli izpustiti in so jih raje predali Nemcem. Ti so 

končali v najhujših nemških uničevalnih taboriščih. Številni zajeti Italijani, 

predvsem fašisti, so se množično odločali, da se priključijo novi vojski 

Mussolinijeve socialne ali točneje fašistične republike Saló in z nemškimi 

enotami nadaljujejo boj do konca. Najbolj znana enota italijanskih fanatičnih 

fašistov, ki je veliko hudega storila tudi pri nas, je bila zloglasna X-MAS 

(Decima Mas).  

Na območju, ki je bilo pod vplivom jugoslovanske partizanske armade, 

so se številni zajeti italijanski vijaki in protifašistični prostovoljci vključili v 

jugoslovanske partizanske enote, v notranjosti Italije pa so se je po zgledu 

jugoslovanske partizanske vojske razvilo močno odporniško gibanje.  

Do tedaj ponižani primorski fantje in možje pa tudi številni v 

italijansko vojsko mobilizirani mladoletniki so po razpadu fašizma vendarle 

svobodno zadihali. Po raznih krajih Italije in taboriščih po vsem svetu so z 

veseljem in ponosom sprejemali novice o splošni vstaji primorskega ljudstva, 

ki so ga kar četrt stoletja poizkušali iztrebiti na vse načine. V Italiji so jih 

zavezniki zbirali v različnih krajih, najprej v novem začasnem zavezniškem 

taborišču Tarantu, nato v Carbonari in končno v Gravini, kjer je bilo 

ustanovljeno veliko zbirno partizansko središče, ki je bilo povezano s 

predstavništvom narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije v Bariju. 

V zbirna taborišča so prihajali tudi številni konfinirani Primorci, to je 

tisti, ki so jih italijanske oblasti prisilno izselile na jug Italije in nekateri 

politični zaporniki, ki so uspeli zbežati, med njimi tudi ženske. Sem so 

zavezniki vozili tudi štajerske, gorenjske in koroške fante, ki so dezertirali iz 

nemške vojske, pa tudi razne prostovoljce. 

V taborišču Carbonara so zavezniki poskušali pridobiti taboriščnike za 

svoje enote. Večina tam zaprtih Slovencev in Hrvatov se je temu uprla, zato 

so zavezniki izvedli pisni plebiscit, na katerem se je velika večina odločila za 

jugoslovansko vojsko. Ti so 17. novembra 1943 odpotovali kot prvi ešalon 

bodočih prekomorcev v Gravino, približno 60 kilometrov od Barija. V 
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Italijanska zbirna taborišča so prihajali tudi fantje in možje iz Afrike, v 

tamkajšnje bolnišnice pa so zavezniki pripeljali tudi številne partizanske 

ranjence iz Jugoslavije. Po prihodu v Gravino so jih oficirji jugoslovanske 

partizanske vojske začeli organizirati in ustanavljati brigade, ki so nato prek 

Barija odhajale na Vis in nato po vsej Jugoslaviji. Udeleževali so se akcij za 

osvobajanje domovine na vseh frontah. Ravno zaradi načina njihovega 

prihoda v domovino so te brigade dobile ime prekomorske.  
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Slovenska pesem  

Ob vsej tej odisejadi primorskih fantov in mož, pa se ti niso puščali 

malodušju, ampak so ves čas gojili svoje domoljubje, najraje s slovensko 

pesmijo. Tej so zelo radi prisluhnili tudi zavezniški vojaki in kmalu se je 

zbral prvi uradni štirideset članski zbor, ki je hotel opozoriti na vso 

Jugoslavijo in njene partizane, zato so se poimenovali Yugoslav Chours. Pod 

tem imenom je tudi zelo odmevno nastopal v raznih krajih severnoafriške 

obale. Na začetku sta pevce učila Ivo (Ivan) Češčut in Silvester Olenik. Na 

prvih nastopih je dirigiral Mirko Lukman, oktobra 1943 pa je dirigentsko 

palico prevzel Mirko Černigoj. Kasneje je je zbor preimenoval v partizanski 

pevski zbor Srečko Kosovel 

 

Dominik Gregorič  

Dominik Gregorič Iz Volčje Drage je bil vpoklican v vojsko še preden so 

začeli ustanavljati posebne bataljone. Že v kasarni na Siciliji, kjer so se 

pripravljali za osvajanje Afrike, so se Slovenci držali skupaj, še najbolj jih je 

družila slovenska pesem. Doma se ni smelo peti slovensko, tu pa so lahko, 

saj tukajšnji oficirji in ljudje za Slovence in tudi sovraštvo do njih niso niti 

vedeli. Po sramotnem porazu italijanske vojske so jih angleži odpeljali v 

kamp Corso v Alžiriji. Tu je tudi nastal ta zbor. 

 »Glavno jedro tega pevskega zbora se je zbralo že v taborišču Constantine. V 

Corsu nas je bilo skupaj že 950. Slovenci smo vedno kakšno 'zapojali' in tudi jaz sem 

imel veselje do petja. Spominjam se, da je najbolj agitiral neki Eržen. Zbor je takrat 

vodil Ivo (Ivan) Češčut, potem pa je vodstvo prevzel Černigoj.« 

»Kaj ste peli?« 

»Predvsem partizanske pesmi. Kaj drugega. Najbolj živahna je bila Na juriš. Bila je 

nabita s propagando.« 

»Kako ste izvedeli za partizanske pesmi?« 

»Vse smo izvedeli že prej, tudi o Titu smo veliko slišali, zato ker je v naš kamp 

prihajal časopis Bazovica.« 

»Torej ste bili dobro informirani.« 

»Ja, jaz sem imel takrat brata že v partizanih. Pa tudi ko smo šli cel bataljon na 

marš, je prišel k nam en civilist in je povedal vse, kako je po Jugoslaviji. Štirinajst dni 

kasneje pa smo imeli volitve, ali smo za Tita ali za kralja, ker takrat, ko smo prišli 
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domov s tistega marša, je čakalo že 15 kamionov, da nas bodo razdelili … Takrat je 

bila Krekova vlada v Alžiriji. Pri nas se je vse uprlo: 'Jaz ne grem, jaz ne grem, jaz ne 

grem!' In ta oficir, ki je bil z nami in nas je vodil, je rekel: 'Če je tako, pa kamor greste 

vi, grem z vami tudi jaz!' Na tistih volitvah pa jih je bilo od 900 mož, če ne več, samo 

sedem proti temu, da se vrnemo v Jugoslavijo kot partizani prekomorci. 

Zatem smo šli v Alžir na ladjo in odpluli v Neapelj. Iz Neaplja pa smo šli z vlakom v 

Gravino. Ta naš zbor, v katerem smo 'pojali', je bil kakor vojaška muzika. Iz Neaplja 

smo šli s pesmijo v taborišče v Gravini in v tem taborišču je bila komanda 

partizanska. V to taborišče sta prišla Boris Ziherl in minister Edvard Kardelj. Ziherl 

nas je videl, ko smo peli. Za nami je prišla še skupina z Radom Simonitijem in 

Ziherlova sestra Vanda, nato so nas povabili na preizkusno preverjanje glasov. V 

komisiji je bil tudi Ivan Silič. Poslušal nas je, ko smo zapeli. In drugi dan sem že imel 

napravljen ruzak in sem se moral preseliti v drugo halo. Tam smo se zbrali sami pevci 

iz zborov. 'Pojalo' se je povsod, kjer je bil Slovenec, če je le imel veselje. 

Tam smo imeli kar dva meseca vaje. Prvi koncert smo dali v Bariju, nato v Gravini, 

Altamuri.« 

»Torej ste tam peli ranjenim partizanom, ki so jih pripeljali na zdravljenje v 

Italijo?« 

»Najprej smo peli dol v Italiji, potem pa smo iz Barija šli na Vis. Na Visu smo bili 

skoraj en mesec in z Visa, takrat drugi dan, ko je padel Split, smo prišli v Split.« 

»Torej niste imeli pušk, ampak dober glas.« 

»Puško sem imel, ampak sem jo samo nosil, streljal nisem.« 

 

Polde Černigoj in Bojan Bizjak 

 

Po letih preganjanja slovenske pesmi in besede so se lahko na jugu prav sprostili 

in zapeli. Tam so živeli revni ljudje, nerazgledani, ampak dobri. Ne samo Bojan 

Bizjak, tudi drugi so mi večkrat omenili, kako so jim ti revni ljudje z juga radi 

pomagali. Celo nekateri oficirji, ki so izhajali z juga, niso vedeli, kaj je to slovenščina 

in kdo so Slovenci, je povedal Bojan Bizjak. Tako jim je njihov komandant, ki se ni 

spoznal na politiko, ko so šli skozi Arezzo, ukazal, naj zapojejo tisto pesem Della, 

della … In so zapeli Delaj, delaj dekle pušeljc. Bojan je bil v enem od posebnih 

bataljonov, v katerih so bili Slovenci in drugi, ki jim niso zaupali orožja. O teh 

kasneje, sedaj nekaj več o slovenski pesmi. 

»Slovenci smo se takrat že držali skupaj. Na začetku so nam dali celo orožje, a ne 

za dolgo. Dobili smo tudi nekaj kremi za čevlje podobnega, s katero naj bi si čistili 

čevlje. Eden, ki je bil z mano, je potem v naši kasarni, ki ni bila niti kasarna, s kremo 
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za čevlje narisal srp in kladivo. Drugi dan smo šli v kasarno in oddali puške. Že prej 

se je videlo, da ne bomo vojaki, ker so nas kar skupaj dali. In potem smo šli na Sicilijo 

in tam delali cesto in take reči.« 

»Kako so vas sprejemali domačini?« 

»Že prej so jih pripravili na naš prihod, so jim rekli, da pridejo 'ribelli', so pa kmalu 

spoznali, da smo dobri ljudje. Kot so rekli, so takoj opazili, da nismo kot Italijani. Ko 

smo jih vprašali, kako to mislijo, so razložili, da ko pridejo Italijani v mesto, gredo 

najprej v javno hišo, mi pa najprej v gostilno.« 

»In tam ste kakšno zapeli. Tudi brez pušk ste bili in razcapani.« 

»Na koncu smo bili taki revčki, da nekateri niso imeli niti hlač več. Če si hotel 

zaflikati hlače, si moral odrezati kos hlačnice. Amerikanska vojska nas je kar gledala, 

kaj je to za ena vojska, Ko smo se pogovarjali po slovensko, je prišel iz tanka Poljak 

in začel spraševati, kdo smo, od kod smo. Na začetku smo pravili, da smo Slovenci, 

samo noben vrag ni vedel, kdo so to Slovenci. Potem smo začeli razlagati 

Amerikancem, da smo Jugoslovani. Več ali manj pa so spraševali po »Poland«, 

»Czecho-Slovach«, ker so jih bolj poznali, nas Slovencev pa ne. Potem pa so nas s 

Sicilije z vojaškimi ladjami prepeljali v Afriko.« 

»Američani so vas odpeljali kot zajete italijanske vojake, čeprav niste bili pravi 

vojaki.« 

«Ja. In na ladji smo napisali seznam Slovencev, nato v Oranu še drugega.« 

 

Bojan Bizjak v zavezniški pilotski šoli leta 1944, stoji predzadnji (drugi z desne), z njim sta še 

dva Primorca, hrvaški Istran, Srb in Anglež ter po dva Kanadčana in Južnoafričana. 
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»Kako ste začeli s slovensko pesmijo?« 

»Že na ladji. Jaz, Polde Černigoj iz Ajdovščine, borec Stane iz naše vasi pa Boris s 

Krasa. Boris je bil drugi bas, Polde prvi bas, Stane je bil drugi tenor, jaz pa prvi tenor. 

In smo začeli v zboru prepevati pesmice. Peli smo take, ki smo jih vsi znali, domače 

fantovske in podobne. Počasi so še drugi prihajali zraven, in ko smo prišli v Alžir, smo 

bili že pravi zbor, zbor jugoslovanske vojske. Tam pa so nas ločili od ujetnikov, bili 

smo že jugoslovanska vojska. Za božič 1943 smo peli na zavezniškem letališču. Pri 

polnočnici, na kateri je imel alžirski škof mašo, smo bili vojaki iz vseh koncev, 

Francozi, Poljaki, Grki, Angleži, Avstralci, sama vojska. Nas Slovence so zadolžili, da 

smo peli, Amerikanci pa so stregli.« 

»Ste peli tudi nabožne?« 

»Ja, Sveto noč smo peli, potem pa še vsi drugi. Vsak v svojem jeziku. Jaz sem pel v 

cerkvi pred vojno, ker drugje se slovensko ni smelo peti. In veliko nas je bilo takih, ki 

smo že prej peli v cerkvah.« 

»Takrat se zbor še ni imenoval Srečko Kosovel?« 

»Ne, ne, Srečko Kosovel se je imenoval, ko sta prišla v Bari zbora Poldeta Černigoja 

in Mira Černigoja. Bila sta brata in vsak je na svojem koncu ustanovil svoj zbor, Polde 

je vodil letalskega v Alžiru, Miro pešadijskega v Constantini (o tem je pripovedoval 

Dominik Gregorič). Ko je tja prišel Simoniti in ta dva zbora združil, so jima (na 

predlog Borisa Ziherla) dali ime Srečko Kosovel. Mi smo se razdelili, ker so nas ta 

mlade, kakih 60, izbrali za pilotsko šolo.« 

Tako je pripovedoval Bojan Bizjak. Tudi drugi so mi omenjali brata Černigoj kot 

prva organizatorja pevskih zborov v italijanski vojski in nato v zavezniških zbirnih 

centrih. Našel sem le Polda ali Leopolda Černigoja in ga obiskal na njegovem domu 

v Ajdovščini, prav tako znanem partizanskem kraju. Naj samo omenim, da je bila tu 

za prvo zasedanje slovenske vlade 5. maja 1945 ustanovljena tudi godba na pihala, 

v kateri so bili jedro slovenski fantje iz godbe posebnega bataljona v L'Aquili. Tokrat 

me mi zanimala ustanovitev prve prave slovenske vlade, ampak sva glede na leta in 

zdravje lahko rekla le nekaj besed o slovenski pesmi. 

Polde Černigoj mi je najprej začel pripovedovati, kako so že doma kot fantje zelo 

radi peli slovenske pesmi, čeprav je bilo to prepovedano ali pa prav zaradi tega. 

Uporno prepevanje so nadaljevali tudi pri vojakih: »Kjer koli smo Slovenci slišali 

slovensko besedo, smo se takoj dobili. Prišel si skupaj, da si se malo pogovoril, in se 

je zgodilo, da smo malček zabrundali in zapeli. Tako se je stvar počasi razvijala. 

Najprej smo bili štirje, potem je prišla skupina več ljudi in smo začeli peti. Zato se je 

stvar počasi razgibala.« 

»Katere pesmi ste peli v italijanski vojski?« 

»Te, ki smo jih še kot fantje prepevali na vasi.« 

»No, pravijo, da ste bili v angleški letalski enoti v Afriki vi tisti, ki ste začeli zbirati 

zbor.« 
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»Ja, spodbujali smo drug drugega. Na začetku je bilo treba ljudi spodbuditi, jih 

majčkeno ozavestiti, da smo začeli stopati skupaj.« 

»Kako je bilo potem, ko ste začeli kot pravi zbor? Kako so gledali na vas Angleži, 

drugi zavezniki?« 

»Ja, pravzaprav so nas poslušali. To je bila za njih novost, zato je tudi njih 

pritegnilo, da smo nekako skupaj zavihrali. Šli so nam na roko, če smo se kje pojavili.« 

»Ste imeli veliko uspešnih koncertov?« 

»Ja, v glavnem je bilo to v našem ožjem okolju v Afriki pa tudi že na ambasadi. 

Potem ko smo prišli v Italijo, pa smo se pridružili drugi polovici, ostalim pevcem.« 

»Kdo vas je vodil?« 

»V Gravini smo stopili do Rada Simonitija in tam se je kompozicija združila.« 

Yugoslav Chours ali Jugoslovanski zbor v Alžiriji leta 1944, Leopold Černigoj čepi v prvi vrsti 

skrajno desno. 

 

Ko je ta zbor slišal komandant baze v Bariju Pehaček, takoj je naročil, da se 

naredi koncert v teatru Piccinni za zaveznike. In ta koncert je bil uspešen. 

Partizansko pesem in našo narodno pesem v prvi vrsti je ta zbor ponesel po vsem 

svetu, prenašale so ga vse radijske postaje, od vzhoda Evrope do ameriških postaj. 

Zbor se je boril s pesmijo in ne s puško, a je bil še bolj učinkovit, kot če bi streljal s 

topovi. O tem nam je pripovedoval že Dominik Gregorič. 
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Ivan Silič 

Med prekomorci in prekomorskimi pevci se je v tej vojni vihri znašel tudi glasbeni 

urednik Ivan Silič. Starši so ga iz okupirane Goriške poslali na šolanje v Ljubljano. 

Tako so kot številni drugi nekoliko bolje stoječi Slovenci svojega otroka rešili pred 

fašističnimi strahotami. Med šolanjem je bil v Ljubljani, družil pa je se je z 

krščanskimi socialisti in za Slovenca pisal glasbene kritike. A kaj ko so Italijani brez 

vojne napovedi prišli tudi v Ljubljano in kmalu so ga aretirali. 

»Ne vem točno, zakaj, vendar najbrž zaradi mojega pisanja. Takrat je bilo konec 

gledališke sezone in sem skoraj izzivalno pisal o uspešni premieri v tisti sezoni, o 

Hlapcu Jerneju, ki ga je napisal Bravničar. Ljubljansko-italijanska cenzura pa je 

postala pozorna. To so mi povedali novinarji, ki so nosili to tja na cenzuro. Jaz pa sem 

bil kritik pri Slovencu, to je bil najbolj razširjen list klerikalne struje, mi je pa dopuščal 

svobodo v umetnosti. Potem so prišli enkrat zjutraj in me sneli, bila sta detektiva – 

eden Slovenec, drugi Italijan – in sta me peljala na štab karabinjerjev, ki je bil v 

klasični gimnaziji, tam, kjer sem študiral. Najprej sem na dvorišču videl avtomatsko 

brzostrelko. Pripeljala sta me gor v razred, ravno tam, kjer sem bil pred nekaj leti, in 

me začela zasliševati. Spraševala sta me, ali sem za Italijo ali za Jugoslavijo. 'Za 

Jugoslavijo ne morem biti,' sem rekel, 'ker je ni več.' 'Kaj pa za Italijo?' 'Ja, to je pa 

druga stvar, vi me morate razumeti,' sem rekel, 'ne morem biti naklonjen temu, ker je 

preganjala. Jaz pa sem bil vzgojen tukaj v Jugoslaviji in ostajam zvest svojemu 

prepričanju.' Nič nista rekla, pač pa sta me peljala kar v zapore v Ljubljani. Ne vem, 

koliko časa sem ostal tam, ampak sem spoznal veliko političnih zapornikov, ki so bili 

notri. Kasneje smo se srečevali v internaciji. Najprej smo bili v zaporu v Padovi, tik 

pred božičem so nas razporedili. Jaz bi moral iti v Città Sant'Angelo, pa so me na poti 

tako rekoč izgubili, in prišel sem v taborišče Ariano Irpino. Tam je bilo še nekaj drugih 

intelektualcev iz Trsta.« 

»Tako ste se slovenski Primorci začeli družiti in organizirati.« 

»Tako, ja. Med temi je bil tudi Danilo Daneu, komponist s Krasa. Tam je bil tudi 

doktor Bobič, takrat je bil še študent. Ravno te dni sem našel eno poštno karto, na 

kateri je natisnjeno 'Vinceremo!'. To mi je pisal v taborišče Ariano Irpino, ko je bil na 

izpitu v Padovi.« 

»Ste lahko kdaj peli po slovensko?« 

»Ja, ja.« 

»Torej globoko v Italiji, v internaciji, ste lahko peli slovensko, na Primorskem pa 

niste mogli?« 

»Na Primorskem pa ne. Tam so nas radi poslušali! Tudi policisti, ki smo jih imeli. 

Bili so prijazni z nami, ne morem reči, da so z nami slabo ravnali. Domačini so nas 

imeli radi. Na začetku so malo debelo gledali, ampak jaz sem prišel kasneje, ko je bilo 

že vse urejeno. Jasno, da nas je oblast oblatila, potem pa so videli, da smo ljudje kot 

oni, in to še dobri. Spomnim se, da je bilo veliko nepismenih, in ko je bilo treba 

računati koščke kruha in podobno, je bila neka pekovka, pri kateri smo dobivali kruh, 

ki je zahtevala, da pride eden izmed Jugoslovanov kot pomoč. Zaupali so nam. 
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Spomnim se še tega: ko so me karabinjerji ponoči pripeljali v zapor, je fašistična 

patrulja, ki je izvedela, da je prišel eden iz Jugoslavije, prišla pome. Ji pa karabinjerji 

niso pustili noter. Potem pa, ko je patrulja odšla, so karabinjerji odprli mojo celico in 

me povabili, da sem se grel pri njihovem ognju, smel sem celo kaditi cigarete. Čim se 

je bližala kakšna sumljiva stvar, so me takoj spet spravili v celico. Karabinjerji so bili 

'in grigio', v sivem, rezervisti.« 

»Pogovoriva se malo o času, ko so prišli Anglo-Američani oziroma ko ste se rešili 

zaporov.« 

»To je bilo v Arianu Irpinu, potem so nas osvobodili in smo šli vsak po svoje. Jaz 

sem šel proti Bariju, ker smo izvedeli, da je tam naša komanda partizanske vojske. V 

Bariju smo že imeli vojaško misijo.« 

»Kako ste se organizirali? Kdo vas je organiziral?« 

»Organizirala nas je vojska, tam je bila že komanda. Bili so sami Slovenci. Ko pa je 

prišla jugoslovanska vojska, je bilo precej narobe, tako da so morali intervenirati pri 

Titu. Dol so poslali eno skupino. To je bila t. i. kulturna grupa, ki je imela prej štab v 

Sloveniji, potem pa je šla dol proti jugu in prišla v Titov štab. Iz Titovega štaba pa so 

jo poslali na Vis in nato v Italijo. V njej sta bila tudi Simoniti in Jerman, tako da smo 

jim predstavili, kje so bili problemi. Precejšnji problem so bile razlike v kulturi, tam je 

bil neki komisar, ki ni mogel razumeti, da mi recitiramo v slovenščini in pripravljamo 

Gregorčičevo obletnico. Jaz sem imel pevski zbor.« 

»Povejte nam več o tem.« 

»Ko sem jaz v Gravino, je imel pevski zbor že Bernard, znani komponist, ki je 

priredil veliko partizanskih pesmi za moški in mešani zbor. Najprej sem ustanovil 

moški zbor, kjer sem imel veliko pevcev, ki so prišli iz internacij iz raznih krajev. Bilo 

je veliko članov bivšega Akademskega pevskega zbora. To je bil zbor, ki se je ponašal 

s kulturo in inteligentnostjo nekaterih svojih članov, bil pa je celo muzikalno izvežban. 

Vaje smo imeli po dvakrat, trikrat na dan, tako da smo čim prej poustvarili program, 

potem pa smo hodili na povabila po raznih ameriških in britanskih vojaških bazah, 

kjer je bilo zlasti veliko Amerikancev. Nehote smo si delali reklamo, tako da so nas 

bolje spoznali. Posebno so se za nas zanimali višji oficirji, iz Amerike pa so prihajale 

druge kulturne skupine, ki so bile znane iz filmov. Tam smo imeli tudi ljudi, ki so takoj 

našli stike z inteligenco v britanski vojski.« 

»Ste bili zelo uspešni?« 

»Ja, zelo uspešni, ker tam je bil glavni štab za Italijo in Bližnji vzhod. Jaz sem bil v 

Bariju tudi referent za to, vodja, in bil sem odgovoren za kulturne stike z zavezniškim 

štabom, zlasti glasbene.« 

»Potem pa ste se morali z ladjami odpraviti v Jugoslavijo.« 

»Jaz sem si srčno želeli iti čez, pa mi niso pustili. Moral sem ostati tam in čakati 

druge, ki so prihajali. Čez nekaj mesecev je prišel znameniti zbor iz severne Afrike, ki 

ga je vodil eden iz Ajdovščine in je bil kasneje glavni sestavni del Srečka Kosovela. 

Tam ga je vzel v roke Simoniti kot umetniški vodja, jaz sem ga učil zgodovino 

slovenske literature, komponisti Bernard pa teorijo. Vsak je moral nekaj delati, tako je 



Prekomorci, nedokončan in nelektoriran tekst                                                                                          21 

zbor v dveh mesecih dosegel veliko umetniško vrednost. Amerikanci in drugi so nas 

kar gledali. Vabili so zbor in je bil zato vedno na poti po njihovih bazah. Baze pa so 

bile ogromne.« 

»Peli ste samo slovensko?« 

»Slovensko, ja.« 

»In Američani so to sprejemali z veseljem?« 

»Ja, pa kako! Marsikateri je znal tudi slovensko v ameriški vojski, veliko je bilo 

takih, tudi nekateri Angleži so znali slovensko ali srbohrvaško. Mi smo sodelovali, 

ampak smo morali biti previdni, ker so bili naši glede tega tiče zelo občutljivi. Naša 

OZNA je bila zelo ostra. Med našimi ljudmi pa je bilo na žalost tudi veliko 

primitivizma, kar pa se je kasneje uredilo.« 

»Tudi petje je pomagalo proti primitivizmu.« 

»Ja. Naš pevski zbor je bil najbolj učinkovito propagandno sredstvo. Kadar smo 

kam šli, so nam hoteli zavezniki dati priznanje. Ko so nas vprašali, kaj želimo, smo 

rekli: 'Orožje.' Zbor je pel za orožje. Koliko orožja smo dobili! To so bile simpatije z 

vodilnimi vojaškimi kadri.« 

»Potem ste prišli tudi vi s III. prekomorsko brigado.« 

»In sicer v Split, kjer smo bili en dan. Jaz sem imel grupo devetih ljudi – bil sem 

odgovoren zanjo. Je prišla naša ladja Ljubljana, smo hoteli gor, pa poveljnik, ki nas je 

poznal že iz Monopolija, reče: 'Ne smete s to ladjo, ker gremo mi v negotovo, odkrito 

povedano. Imam 1500 ljudi.' Jaz sem nato prišel z barko, ki se je imenovala Oplenac. 

Prišli smo v Dalmacijo, v Kraljevico, in tam smo bili en, dva dneva, potem pa je prišel 

kamion, na katerega so nas naložili. Z nami je bila tudi mama diplomata dr. Beblerja. 

V glavnem so bile ženske pa še nekaj oboroženega spremstva. Vse smo prinesli s 

seboj v ruzakih in smo prišli v Kraljevico, od tam pa v Trst.« 
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Karta borbenih poti prekomorskih enot. Vir: A. Klun: Iz Afrike 

Ta pot seveda ni bila tako preprosta, trajala je eno leto težkih bojev osvobajanja 

predvsem obmorskih krajev in otokov. Najbolj krvava je bila tridesetdnevna bitka 

pri Kninu, kjer bilo več sto borcev hudo ranjenih ali mrtvih. A to jih ni zaustavilo, 

nadaljevali so pohode in boje za Bihać, Gospić, Lapc, hrvaško primorje in Reko. 

Prav ob koncu vojne so bili zelo hude boje tudi okrog Klane, Ilirske Bistrice, Šapjan, 

Rupe in Lipe. Kapitulacijo Nemčije so borci dočakali ob reki Soči, v Tržiču, po bojih 

pa je Ivan zmagoslavno prispel v Ljubljano. 
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Višje sile 

 

Miro Kocjan 

Med prekomorce so prišli tudi sinovi naših prisilno preseljenih ali konfiniranih 

narodnjakov, ki so jih italijanske oblasti po okupaciji Primorske razselile po Jugu 

Italije. Tam se je rodil tudi Miro Kocjan, znani novinar, politik in domoljub iz Kopra 

pa tudi eden izmed tistih, mi so veliko prispevali za pravičnejše ovrednotenje 

prispevka prekomorcev pri osvobajanju domovine: 

»Iz Boiana smo se preselili v staro italijansko mesto Capua. Oče je še vedno delal 

kot težak, saj mu še vedno niso priznali znanja in izkušenj, potihoma je sodeloval s 

socialisti in ostajal pod kontrolo oblasti. Velikokrat so ga odvedli in priprli za nekaj 

dni in morali smo živeti s tem. Jaz sem po osnovni šoli, ki je takrat v Italiji trajala pet 

let, šel v srednjo šolo, takratni licej, v kraj Caserta. Kljub težavam doma sem se 

odločil za vpis na univerzo. Poleti sem delal razna tudi težka dela v sladkorni tovarni 

in tovarni streliva, da sem si zaslužil za šolanje na neapeljski univerzi na 

orientalskem inštitutu, ki je bil ustanovljen leta 1880. Ta je podoben zavodu Ca 

Foscari v Benetkah.« 

»Kako ste prišli k prekomorcem?« 

»Partizani, ki so nas obiskali, so predlagali, da bi odšel z njimi, saj so potrebovali 

intelektualce v svojih vrstah. Mama je bila jasno proti, oče pa je bil ideji precej 

naklonjen. Odločil sem se in z njimi odšel v Bari, kjer je bila baza narodnoosvobodilne 

borbe, ustanovljena nekaj mesecev prej. Tam so bili v glavnem Slovenci in življenje je 

pomenilo pravi izziv. Tam sem imel predavanja po raznih kulturnih društvih, kjer sem 

govoril o partizanstvu v Jugoslaviji, čeprav o tem nisem vedel veliko, le toliko, kot so 

mi povedali v skupini, ki me je tja pripeljala, o tem sem tudi bral in se poučil. V bazi je 

bilo zelo veliko ranjencev, v vedno večjem številu pa so se začeli pojavljati prekomorci, 

pripadniki prekomorskih brigad.« 

»Ste z njimi odšli v Jugoslavijo?« 

»Da, s tretjo prekomorsko brigado sem odšel na Vis in tam sem deloval na 

vrhovnem štabu, ob Titu. Zaradi znanja jezikov sem bil dodeljen na oddelek za 

komunikacijo, ki je bil nekakšen informativni oddelek, ki je pripravljal poročila za Tita, 

in v skupini sedmih ali osmih ljudi smo na razne načine, ali po radiu, telegrafu ali s 

pomočjo raznih časopisov, ki so vsakodnevno prihajali na vrhovni štab iz Italije, 

prevajali za Tita pomembne in zanimive informacije. Lepega dne pa sem dobil 

sporočilo od Tita, v katerem mi je sporočal, da ne potrebuje prevodov celih besedil, 
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ampak le kratek in jedrnat povzetek z dodanim mojim mnenjem. Tako sem se navadil 

tudi na Tanjugov način dela. Res nepozabna izkušnja. Iz vsega tega zveni, da sem bil 

dober poznavalec jezika, tudi slovenščine, vendar moram dodati, da je vse moje 

znanje slovenščine izviralo iz starih knjig, ki jih je mama hranila v velikem zaboju in 

ga skrbno nosila s sabo, ko se je družina selila po Italiji.« 

 

Odločilni sestanek v Kopru leta 1967ob predstavitvi dokumentacije o prekomorskih brigadah 

predsedniku Titu. Prvi levo Miro Kocjan in nato Sergej Kraigher, na desni strani mize Albert Klun 

ob predsedniku Titu. Vir: Fototeka Pokrajinskega arhiva Koper. 

 

Ciril Kobal 

Zgodba Cirila Kobala je še posebej zanimiva in tudi zelo poučna. Bil je eden 

izmed prvih Slovencev v Italijanski vojski, ki so jih Angleži zajeli na afriškem bojišču 

in jih usposobili za svoje obveščevalce. Po mobilizaciji so ga je tudi on bil vojak brez 

puške: 

»Bili smo brez orožja, vendar smo imeli prosti izhod.« 

»Kako ste prišli v Afriko?« 

»Junija 1940 sem bil poslan z enoto, ki je šla nadomestit poraženi III. bataljon 

divizije Bologna, ki je bil uničen v borbah za Tobruk. Takrat so nas Slovence, ki smo 

bili prej nezanesljivi, uporabili v Afriki za topovsko meso, hrano. V Afriko so nas 

pripeljali z letali, nato smo šli s kamioni od Derne prek saharske puščave do fronte pri 

El Alameinu. Tu smo oktobra 1942 doživeli znano bitko pri El Alameinu, ki je 

pomenila preobrat vojne na južni fronti.« 
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»Kako je pri bitki razpadla italijanska vojska?« 

»Pri prodoru 8. armade v bitki za El Alamein so bile naše italijanske enote močno 

poražene. Ko nam je ob morju, na severu, prišla angleška armada za hrbet, smo za 

par dni celo obrnili mitraljeze nazaj. Potem so nam dali še molotovke, da bi z njimi šli 

na tanke, a smo jih hitro zakopali v pesek. Vodstvo nas je še vodilo prek minskega 

polja, potem pa smo bili razpuščeni. Kot mravlje po puščavi smo se iskali, nad nami 

pa so bila angleška letala, ki pa niso bombardirala, ker so videla, da smo poraženi in 

razpuščeni. Po porazu se je del fronte premaknil dol na jug, morali smo ‒ hočeš, nočeš 

‒ že zaradi vode, hrane priti gor na cesto. Tam pa so nas vojne ujetnike kar pobirali s 

kamioni in vozili v taborišče vojnih ujetnikov. Čez nekaj časa je prišel profesor Ivan 

Rudolf in nas okrog 300 Slovencev, kar nas je bilo, odpeljal v drugo posebno taborišče 

Camp El Tahag pri Aleksandriji, kjer so nas pripravljali, da gremo kasneje v še večje 

taborišče in od tam v kraljevi bataljon v Palestini.« 

»To je bilo še zelo zgodaj, ni se še veliko vedelo za partizane in Tita, ni bilo še 

sporazuma Tito-Šubašič? 

»Niso še ponujali možnosti, da se vključimo v Titove partizane, to je bilo kasneje.« 

»Komu ste vi zaprisegli?« 

»Kralju, pod staro jugoslovansko zastavo. Imeli smo angleške obleke in na rokavih 

velik znak Jugoslavija.« 

Iz filmskih posnetkov Ivana Rudolfa, ki so bili objavljeni tudi po televiziji, je jasno 

razvidno, da so Angleži prepustili slovenske fante srbskim oficirjem oziroma 

četnikom, nekateri so imeli med petjem pesmi Oj Triglav moj dom na glavah 

četniške kape. Od tu tudi žalostne usode nekaterih najbolj zavednih Primorcev. Kaj 

je pomenila vojaška zaprisega, se ve, in kaj delo v obveščevalnih službah, tudi. 

Vendar pa primorski fantje tega niso storili zaradi srbskih oficirjev in njihovega 

kralja, ampak zaradi etnocidne politike Italije in dolgoletne želje po priključitvi k 

Jugoslaviji, v kateri so videli svojo rešitev. V to so verjeli tudi Ivan Rudolf in drugi 

znani primorski rodoljubi, zlasti emigrant Ivan Marija Čok, ki se je povzpel dokaj 

visoko v takratni jugoslovanski politiki in se je šel o tem celo dogovarjat v London.  
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Ciril Kobal v angleškem taboru bere časopisno novico, da je fašistična Italija kapitulirala. 

Ciril Kobal je z enajstimi tovariši sprejel ponudbo, da se kot jugoslovanski vojak 

usposablja za angleškega vojaškega obveščevalca, in se kmalu pridružil partizanski 

vojski. 

»Ko smo prišli v Haifo, so kmalu, čez osemnajst dni, iz bataljona gradbincev 

poklicali dvanajst vojakov, in poslani smo bili na usposabljanje v Kairo za 

radiotelegrafijo in padalce. Radiotelegrafijo so učili v Kairu, padalstvo pa ob Sueškem 

prekopu. Ob kapitulaciji Italije je bila naša angleška obveščevalna grupa poslana v 

Bari. Tam smo se kmalu povezali z jugoslovansko partizansko vojno bazo. Takrat je 

bil tam polkovnik, kasneje general Pehaček, pa tudi Velebit, ki je bil potem poslanik. 

Malo so nas poklicali, poslušali in vsi smo izrazili željo, da gremo gor v Jugoslavijo, in 

je rekel: 'Bomo uredili.' In tako sem bil okrog 20. septembra 1943 poslan prek Visa na 

Dugi otok in tam sem opravljal svojo dolžnost. Imel sem nalogo, da javljam promet 

nemških ladij, ki grejo iz Trsta, ker je takrat nemška vojska še imela svoje enote v 

Grčiji in Albaniji in jih je morala oskrbovati. Iz Trsta so šli zvečer, do zore so prišli 

okrog Zadra, se poskrili, ribiči pa so nas obvestili in jaz sem potem pošiljal depešo, 

torej telegram, da so prišla letala in so to stolkla. To je bila moja naloga.« 

»Usode prekomorcev so bile zelo zanimive. Marsikaj ste doživeli. Vi, Ciril, ste bili 

tako rekoč trikrat v zaporu. Najprej v italijanskih specialnih enotah, saj to je bil 

neke vrste zapor, potem ste zaradi sodelovanja z Angleži prišli v partizanske zapore, 

nato pa še v angleške.« 

»Hm, oktobra 1945, na moj rojstni dan pred 60, 70 leti, so me aretirali in peljali z 

ladjo v Split v zapor Ozne – štaba mornarice – Kaštel Šućurac. Tam sem bil 40 dni v 

temnici, ne da bi me kdo kaj vprašal. Bal sem se, da bom segnil.« 
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»Imeli so vas za angleškega obveščevalca, kajne?« 

»Ja, vohuna. Po 40 dneh je vendarle prišel zasliševalec, major Ozne, in me 

zasliševal, po štirih mesecih preiskovalnega zapora so me izpustili brez obrazložitve 

in sem po čim krajši poti šel domov.« 

»Hudi, težki časi so bili. Nekdanji zavezniki so se po vojni spremenili v 

sovražnike. Začela se je hladna vojna, grozila je tretja svetovna vojna. Vi ste se, 

potem ko ste se vrnili iz partizanskih zaporov, znašli v angleških. Kako je bilo?« 

»Po prihodu domov sem se takoj vključil v delo mladinske organizacije. Bil sem 

aktiven, in ko je Kardelj potoval na mirovno pogodbo v Pariz, smo mu v Sežani, ki je 

bila takrat še pod zavezniško upravo, organizirali v podporo pravo množično 

manifestacijo. Takrat so me prijeli in aretirali Angleži ter me poslali na karabinjersko 

postajo v Sežani, kjer sem bil en dan, potem pa v Trst v zapor pri jezuitih. Tam sem bil 

tri tedne. Tržaški odvetnik je s polkovnikom Bolmanom dosegel, da se tiste, ki niso 

zaslišani tri tedne, izpusti na začasno svobodo. Jaz pa nisem čakal, da bi me 

zaslišali, in sem šel v Cono B na upravno policijo v Šempasu. Potem pa so se stvari 

nekako umirile. Zanimivo je, da ne glede na to, kolikokrat so me preganjali, nisem 

zameril tistim, ki so me zaprli, taki časi so bili. Našim sploh nisem mogel zameriti, ker 

je veljalo pravilo: 'Če je nedolžen, je vedel, da bo padel on, da bo on žrtev, če pa ni 

nedolžen, pa bo lahko zaradi njega padlo sto drugih,' in po tem principu je tudi osem 

kolegov iz mojih vrst končalo z neznano usodo.« 

Ciril Kobal je bil, dokler ga niso izdale moči, eden izmed najbolj dejavnih članov 

koprske borčevske organizacije, nikoli se ni rinil v prvo vrsto. Še se ga vidi na vseh 

proslavah v Kopru pa tudi drugih, če ga le kdo zapelje. Posebno rad gre na Škrbino 

pri Komnu, kjer so tudi ob njegovi pomoči postavili znamenje v spomin na žalostno 

usodo nesrečnih padalcev, ki so tu kljub neizmerni ljubezni do domovine padli pod 

streli svojih ljudi. So bili žrtve sovraštva, nestrpnosti, nesporazuma, političnih 

razmer, iger velikih in novega boja za preživetje? Na to morajo odgovoriti 

zgodovinarji. Vendar je povsem jasno, da je tudi hladna vojna zahtevala žrtve, pa ne 

samo v Koreji in Vietnamu. 

Leta 1999 je preživelim obveščevalcem in padalcem, Cirilu Kobalu, Ivanu Božiču, 

Stanislavu Simčiču in Cvetku Šuligoju ter stoletnemu Maistrovemu borcu Simonu 

Sodji, predsednik republike Milan Kučan slovesno podelil častni znak svobode 

Republike Slovenije. To je bilo tudi opravičilo za zamolčano usodo rodoljubov, ki so 

jih, kot je dejal predsednik »v takratnih razmerah hladne vojne povojne oblasti 

krivično osumile«. 

Da bi bolje razumeli tisti čas ali nekatera dejanja, moramo spoznati boj za Trst. 

Marsikdo trdi, da se je hladna vojna začela kasneje, in to v Berlinu, vendar jaz kot 

novinar in domačin, ki sem marsikaj slišal in kasneje tudi doživel, vem, da se je 

hladna vojna začela že prvega maja 1945, ko so partizani pri osvobajanju Trsta 

prehiteli zaveznike. Čeprav uradna zgodovina govori o prijateljskem srečanju 

zavezniških armad v Tržiču, so mi ljudje povedali, da je že prva novozelandska 
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enota ob stiku z domačimi partizani namerila vanje puške in zahtevala, da se jim 

umaknejo s poti. To mi je omenjal tudi oče, in zakaj njemu ne bi verjel. 

Angleži in Američani so zahtevali, da se partizanska vojska umakne še iz vseh 

primorskih krajev, ki jih je osvobodila, in jim celo zagrozili z vojno, če ne zapustijo 

Trsta. S tem dejanjem so se iz zaveznikov spremenili v sovražnike, in tako so oni 

sami postavili svoje obveščevalce v vlogo sovražnikovih vohunov. Kako tragična je 

bila usoda teh ljudi, ki so se iz ljubezni do domovine ali pa tudi mladostne 

zagnanosti podali v neznane vode velike igre in postali žrtveno jagnje! 

Po Stalinovi grožnji in sporu s Titom smo ponovno postali »zavezniki«, saj se je 

nevarnost napada iz zahodne strani preselila na vzhodno. To veliko igro moči pa so 

seveda igrali s tukajšnjim prebivalstvom, ki je bilo v vlogi prestrašene črede v 

stampedu. Žal so s tem povezane tudi nesrečne zgodbe Primorcev, ki so jih Angleži 

in Američani usposobili za vojne obveščevalce in jih uporabili za svoje cilje, ti pa 

niso bili samo premagati Hitlerja. Znani so namreč nameni nekaterih zahodnih 

politikov in generalov, da bi se v prodoru proti Berlinu združili s preostankom 

nemške armade in se skupaj usmerili proti Moskvi. 

Mogoče general George Patton prav zaradi tega ni zaupal pušk slovenskim 

fantom v 7. armadi. Tudi zato so po koncu vojne zahtevali Trst in soški koridor, pa 

najbrž ne samo zato, da bi ustavili napredovanje Rdeče armade ali da bi jo napadli, 

ampak mogoče tudi zaradi zakoreninjenega strahu zahodne Evrope pred velikim, 

drugačnim in nerazumljivim slovanskim svetom ali barbari. 

 



Prekomorci, nedokončan in nelektoriran tekst                                                                                          29 

Prekomorske brigade 

Prek baze Bari je bilo v Jugoslavijo poslano okoli 30. 000 ljudi, ki so 

bili organizirani v pet prekomorskih brigad. Organizirani so bili tudi v 

posebnih tehničnih enotah, tankovskih brigadah, artilerijski brigadi, 

letalskih in mornariških enotah. Poleg teh je bilo še okoli 6000 prekomorcev, 

t. i. Sardincev. Te so zavezniki zajeli ob osvobajanju Sardinije, a jim niso 

omogočili, da bi se priključili Titovi armadi, in so jih, ker so izrazili željo, da 

se borijo proti Nemcem, dodelili v 7. ameriško armado v Franciji. To je vodil 

general George Patton, ki načrtoval združitev z nemško armado in skupen 

napad na Sovjetsko zvezo, in tem Slovencem ni zaupal orožja, ampak so 

lahko v le zaledju oskrbovali fronto. Številni primorski Slovenci so ob 

razpadu italijanske vojske ostali v Grčiji in se tam priključili grškim 

partizanom ali se tam priključili partizanom ali zaveznikom, podobno tudi v 

Libiji in drugod. Veliko Primorcev je bilo zajetih tudi že prej v Etiopiji in ob 

raznih drugih italijanskih vojnih avanturah, celo ob napadu na Sovjetsko 

zvezo.  

Veliko so jih zajeli tudi Nemci, zlasti v Albaniji in Grčiji, ki so jih 

odpeljali v delovna taborišča v Nemčijo. Številne Primorce, ki so bili v Etiopiji 

so zajeli Angleži in jih imeli ves čas vojne zaprte v nekaterih delovnih 

taboriščih v svojih kolonijah. Marsikdo pa je bil žrtev pobojev, kot npr. v 

Grčiji, kjer so avstrijski Nemci kar z mitraljezi postrelili na tisoče zajetih 

italijanskih vojakov. Na srečo je veliko primorskih Slovencev, ki so bili že 

tajno med seboj organizirani in dobro informirani uspelo pravočasno zbežati 

in se priključiti partizanom. 

Prihod prekomorcev na Vis 



Prekomorci, nedokončan in nelektoriran tekst                                                                                          30 

 

Prekomorec je bil tudi znani tržaški glasbenik, ustanovitelj in 

dolgoletni vodja tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in 

profesor na Glasbeni matici Oskar Kjuder. Tudi on je bil eden izmed tistih, ki 

je poleg skladatelja Rada Simonitija in še nekaterih drugih najbolj zaslužni 

za primorsko slovensko pesem. Čeprav je bil po izobrazbi violinist, je postal 

harmonikar. Tržaška plonarca ali katera koli druga harmonika je bila v 

partizanih pravi inštrument – nadomestila je godbo na pihala ali škotske 

dude. Postavil se je na čelo kolone in zaigral. Oskar Kjuder mi je 

pripovedoval čudovite zgodbe o svoji življenjski poti. Kljub temu, da so bili 

njegovi prsti navajeni le na glasbila, je kot prekomorec prehodil eno najtežjih 

poti, kot partizan je jurišal celo bos po snegu, ob desantu na Drvar pa je bil s 

Titom. Z njim je preživel pekel bombardiranja in ga videl, kako je ranjencu 

izpiral rane. To so zgodbe, ki si zaslužijo posebno knjigo.  

Primorske brigade niso bile samo odločilna udarna moč jugoslovanske 

vojske pri osvobajanju Jugoslavije, ampak po svoje tudi prva prava 

primorska vojska, prava ljudska vojska, ki se je borila tudi s svojo pesmijo. 

Ta vojska je imela celo svoje šole ali tečaje jezika, saj je morala nadoknaditi 

vse, kar so primorski fantje zamudili v času fašizma.  

Prekomorski borci so bili 

dolga leta po osvoboditvi kljub 

njihovi izredni vlogi v bojih 

pozabljeni in zapostavljeni, celo 

brez tako imenovanega statusa 

borca. Na njihov pomen je več kot 

opozoril prekomorski borec in 

vojaški starešina Albert Klun. O 

primorski epopeji je napisal 15 

obsežnih knjig in ogromno člankov. 

S knjigami in z vso predanostjo 

Primorski ter soborcem je prav on 

postavil prekomorske brigade na 

tisto mesto v zgodovini druge 

svetovne vojne, ki jim tudi pripada. 

Z njim sem posnel dve daljši oddaji, 

žal pa v arhivu ni ostala nobena. 

Večkrat sem se z njim o tem tudi 

osebno pogovarjal. 

Na roke napisan in razmnoževan učbenik maternega jezika. Dokumentacija A. Kluna, 

Pokrajinski arhiv Koper.  
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O prekomorski odisejadi je najprej začel zbirati podatke prvi ravnatelj 

koprske študijske knjižnice Srečko Vilhar, po katerem knjižnica tudi nosi 

ime, njegovo delo pa je še razširil, poglobil in tudi zaokrožil Albert Klun. 

Srečko Vilhar je bil eden izmed tistih Primorcev, ki so morali pred fašističnim 

terorjem bežati po svetu. On je zbežal v Jugoslavijo, ki pa takrat politične 

begunce ni rada sprejemala. Kot študent je bil zelo aktiven v begunskem 

društvu Mlada Soča, v katerem so se družili mladi dijaki, študentje, 

komunisti in tigrovci. Srečko Vilhar je bil član komunistične stranke, to pa 

ni ostalo skrito policiji, in so ga začeli preganjati. Najprej je bil zaprt v 

Beogradu, na Adi Ciganliji in Glavnjači, nato pa je bil premeščen v zloglasno 

ječo Sremske Mitrovice, tu pa je prišel v stik z vodilnimi jugoslovanskimi 

komunisti. Kot piše tudi v Wikipediji, je tam Moše Pijade v ječi so osnovali 

pravo »marksistično univerzo«. Z gladovnimi stavkami so si namreč izborili 

pravico, da so dobivali in brali marksistično literaturo. Srečko po prestani 

kazni ni smel na svobodo. Stojanodinovićevi žandarji so ga kot »italijanskega 

državljana« vklenjenega pospremili na mejo ter ga v Postojni izročili fašistični 

policiji. Italijansko vojaško sodišče ga je brž obsodilo na dve leti ječe, 

konfinacijska komisija pa mu je dodala še pet let. Po razpadu fašistične 

Italije se je priključil prekomorcem. 

Albert Klun je bil po rodu iz Brezovice pod brkinsko planoto, živel je na 

Kozini in nato v Kopru, bil je velik primorski domoljub, prav ponosen na 

svoje ljudi, na vse Primorce, na njihov boj za svobodo, človeško dostojnost in 

ohranitev slovenstva. Čeprav je po vojni postal perspektiven vojaški častnik, 

se je raje odločil, da ostane blizu svojih ljudi in jim posveti vse delo, 

predvsem da odpravi krivico, ki se je godila njegovim rojakom in soborcem iz 

prekomorskih brigad. Bil je človek širokih obzorij, raziskovalec in pisatelj, 

zato ni mogel ostati vojak. Rad se je razgledoval po širinah morja, vendar je 

ostal navezan na svoj kraj, na Primorsko in na svoje ljudi, za katere je tudi 

zbiral podatke in pisal knjige.  

Iz spomina in tekstovnih zapisov, ki so mi ostali od njegovih pripovedi, 

pa lahko povzamem, da se je po njegovih pripovedih v brigade vključilo več 

kot 35. 000 oboroženih mož, ki so jih zajeli zavezniki že v bojih v Afriki ali 

kasneje ob propadu fašistične Italije. To so bili predvsem primorski Slovenci 

in istrski Hrvati, ki so ostali za rapalsko mejo in jih je Italija vključila v svoje 

enote ali pa vsaj mobilizirala v posebne bataljone, pa tudi Dalmatinci in 

Črnogorci, ki jih je okupirala leta 1941. Kar 27. 000 se jih je borilo na 

jugoslovanskem ozemlju od Visa prek vse Jugoslavije do Trsta, tisoči so bili 

preusmerjeni na zahodno fronto pa tudi v Grčijo, marsikdo izmed teh se je 

prek Makedonije prebijal do zahodne meje. Večina pekomorcev je v brigadah 

z ladjami priplula iz Barija na Vis, kjer je bil tudi glavni štab z legendarnim 

Titom, o katerem so že marsikaj slišali. 
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Maršal Tito prihaja na pomol pozdravit prekomorce. 

 

Podatki, ki jih je Albert Klin zbral in uredil, so danes tudi na internetu. 

Tako na primer na dokumentarnih straneh Siranet.si, pa tudi na straneh 

nekaterih ljubiteljskih zbiralcev gradiva, kot npr. Antona Iskre iz Ilirske 

Bistrice in drugi.  

Prva prekomorska brigada 

Prva prekomorska brigada je bila ustanovljena v bazi 75 - Carbonari, 

20. oktobra 1943. Sestavljena je bila iz 1886 borcev. V tem času so Britanci 

še vedno priznavali jugoslovansko kraljevo vojsko kot legalno in so 

pripadniki novoustanovljene brigade imeli nemalo težav z britansko 

komando taborišča. Šele 17. novembra 1943 je britanski general MacLean 

sporočil štabu 1. prekomorske brigade, da je glavni štab britanske armade 

priznal partizane kot sobojevnike, da bodo brigado ustrezno oborožili in 

poslali v Gravino. Brigada je takrat imela štiri bataljone (v dveh so bili 

Slovenci, v tretjem Črnogorci, v četrtem Hrvati), žensko četo, intendanturo, 

ambulanto in štab brigade. Dva slovenska bataljona sta skupaj štela 904 

borce.  
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Borci brigade v zbirnem taborišču v Gravini. 

 

Vsak bataljon je imel po štiri čete ter ostale potrebne enote. Zaradi 

prevelikega priliva novih borcev se je brigada po prihodu v Gravino uredila in 

namesto štirih bataljonov je bilo ustanovljenih šest, vsak bataljon pa je bil 

sestavljen iz treh čet. Premik brigade iz Italije na srednjedalmatinske otoke 

se je pričel 25. novembra in se končal 7. decembra 1943. Prva brigada je bila 

že takoj po prispetju udeležena v bojih za Korčulo. Njena glavna naloga je 

bila obramba tega otoka. Brigada je prvi spopad doživela med 22. in 24. 

decembrom 1943, ko so Nemci izvedli desant na Korčulo. Tu je izgubila okoli 

300 borcev. Konec decembra sta se obe brigadi umaknili na Vis ter tam 

ponovno združili. Prve dni januarja 1944 se je brigada vkrcala na 9 ribiških 

ladij in se podala na celino. Brigada je 23. januarja 1944 prispela v Drvar, 

kjer je Vrhovni štab NOVJ sprejel odločitev, da se brigado razformira in z 

borci dopolni številčno oslabele obstoječe partizanske enote. Ob prihodu v 

Drvar je brigada štela okrog 1600 borcev, nad 600 primorskih Slovencev pa 

je potem bilo vključenih v 13. proletarsko brigado Rade Končar in 3. krajiško 

brigado, štabnim enotam 1. proletarskega korpusa in 1. proletarske divizije, 

inženirski brigadi in nekaj tudi zaščitnemu bataljonu Vrhovnega štaba. V 

sestavi teh enot so se nato pripadniki 1. prekomorske brigade udeležili vseh 

bojev do konca vojne. Sodelovali so v sedmi ofenzivi in desantu na Drvar, 

nato pa so bili napoteni v Srbijo, kjer so sodelovali v bojih za osvoboditev 

Beograda. Po tej operaciji sta se 1. in 6. proletarska divizija, katerih 
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pripadniki so bili pred tem pripadniki 1. prekomorske brigade, udeležili bojev 

na sremski fronti, nato pa sta preko Slovenije napredovali proti Trstu.  

Druga prekomorska brigada 

7. decembra 1943 so v Italiji že začeli organizirati Drugo prekomorsko 

brigado. Zaradi kritičnih razmer in bližajoče se nemške ofenzive na 

srednjedalmatinskih otokih je bil na zahtevo komandanta vojne mornarice 

NOVJ Josipa Černija, prvi bataljon Druge prekomorske brigade poslan že 17. 

decembra 1943 iz Gravine na Vis. Skupaj se je od 25. novembra do 17. 

decembra 1943 prepeljalo 2058 borcev.  

Desant 2. prekomorske na otok Brač junija 1944 

Tu se je iz nje razvila še 2. prekomorska brigada, ki je štela 1150 mož 

in 4 bataljone ter je bila nastanjena na Hvaru in Braču; preostanek prve je bil 

s 3 bataljoni in 1086 borci na Korčuli. Obe sta bili del obrambne linije 

srednjedalmatinskih otokov pod vodstvom 26. divizije NOVJ. Nemška vojska 

je izvedla desant na Korčulo s Pelješca ter se med 22. in 24. decembrom 

zapletla v spopade, zaradi katerih je 1. brigada utrpela 300 mrtvih in 

ranjenih, posledično se je umaknila na Vis in bila z 2. brigado združena 

ponovno v eno. Ta se je januarja 1944 izkrcala pri Pakoštanih in se 

premaknila v Drvar ter bila razvrščena v 1. in 2. proletarsko divizijo.  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Bra%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pelje%C5%A1ac
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pako%C5%A1tani&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drvar
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Tretja prekomorska brigada 

Osnovo brigadnega moštva so sestavljali primorski in istrski fantje, 

stari med 17 in 19 let, ki so jih italijanski fašisti prisilno mobilizirali in 

odpeljali v posebne kazenske enote (battaglioni speciali). Tretja prekomorska 

brigada je kot organizirana enota nastala 7. decembra 1943, ko sta se v 

taborišču Gravina formirala njen prvi in drugi bataljon. Vanjo so bili v 

glavnem vključeni borci, ki so prišli iz Sicilije, Kalabrije, Puglije in tistih 

delov Italije, ki so bili pod nemško zasedbo. Samo iz pokrajine Catanzaro 

(Kalabrija) je prišlo prek 700 ljudi.  

Vkrcavanje 3. prekomorske brigade za odhod v boj na dalmatinsko obalo. 

Prvi bataljon je bil narodnostno mešan, medtem ko so bili v drugem 

bataljonu le primorski Slovenci. Proti koncu leta 1943 se je oblikoval tudi 

tretji bataljon, ki so ga sestavljali izključno Slovenci. Četrti bataljon pa se je 

dokončno izoblikoval v prvi polovici februarja 1944 in je bil narodnostno 

mešan. Sredi februarja 1944 se je brigada dokončno oblikovala in čakala na 

ugoden trenutek, da se odpravi v domovino. Bila je v popolni formacijski 

sestavi. Od 1880 mož, koliko jih je Tretja prekomorska brigada štela na 

začetku, je bilo 1172 Slovencev.  

Nekatere enote, ki so bile kasneje vključene v Tretjo prekomorsko 

brigado so se oblikovale že mnogo pred ustanovitvijo brigade. To so bataljon 

NOVJ, ustanovljen v Sassariju na Sardiniji, bataljon Stalingrad iz Marcheja, 

ki je pripadal Peti garibaldinski brigadi in druge enote iz Kalabrije. Del 

prvega bataljona pa je bila tudi italijanska četa Antonio Gramsci. Brigada je 
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pred odhodom dobila še prištabne enote, in sicer četo za zvezo, intendantsko 

četo, inženirsko četo in minometno četo, število njenih pripadnikov pa se je 

takrat povečalo na 2245. Po trimesečnem urjenju je brigada v začetku marca 

1944 odšla na Vis. Po prihodu na otok se je sestava brigade spremenila 

zaradi premestitev borcev v druge enote. Sodelovala je v bojih za osvoboditev 

Brača (junija 1944 se je pridružila desantom 26. divizije na Brač), Korčule, 

Pelješca, Splita, Kaštela, Šibenika, Knina, Mostarja, Bihača, Gospića, Paga, 

Klane, Ilirske Bistrice in je 5. maja 1945 prispela v Tržič. Tretja prekomorska 

brigada je delovala v sestavi 26. dalmatinske divizije, sredi oktobra 1944 pa 

je za zasluge v bojih za Janjino dobila naziv udarna.  
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Četrta prekomorska brigada 

Četrta prekomorska brigada, ki je bila partizanska pehotna brigada, je 

bila ustanovljena v južni Italiji 7. septembra 1944 iz delovnih enot v bazah 

NOV Jugoslavije in za razliko od ostalih brigad je tudi tam delovala. Brigada 

je bila sestavljena iz transportnega bataljona iz Brindisija (441 borcev), 

transportnega bataljona iz Monopolija (329 borcev) in dveh transportnih čet 

iz Barija (266 borcev). Njena naloga je bilo oskrbovanje ladij v pristaniščih 

zahodne italijanske obale, ki so prevažale material v Dalmacijo. Izvajanje 

zastavljenih nalog pa je bilo mogoče še bolj uspešno izvajati, ko so zavezniki 

priznali narodnoosvobodilno gibanje v Jugoslaviji kot organiziran skupni 

odpor proti okupatorjem. Enote NOVJ so oskrbovali po zraku, morju in 

kopnem. Pred odhodom v domovino so brigado preoblikovali. Ustanovili so tri 

bataljone, v dveh so bili Slovenci, v enem borci iz drugih krajev Jugoslavije. 

Številčno stanje brigade se je gibalo od 1036 do 1400 borcev, od katerih je 

bilo preko 60 odstotkov Slovencev. Zato so pred odhodom spremenili sestavo 

štabov. Štab prvega bataljona je imel sedež v Brindisiju, štab drugega 

bataljona v Monopoliju, štab tretjega bataljona pa v Bariju in Foggii.  

Na sliki je postroj Četrte prekomorske brigade v Bariju,septembra 1944. 

 

Ko je bila decembra 1944 sovjetska baza v Bariju ukinjena, sta bili dve 

četi tretjega bataljona premeščeni na letališče Zemun pri Beogradu. Takrat je 

bil ukinjen tudi štab tretjega bataljona. Mnogi borci Četrte prekomorske 

brigade so v t. i. letečih četah spremljali zavezniška letala v mnogih bojnih 

nalogah nad Jugoslavijo, Grčijo, Albanijo in Italijo.  
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Četrto prekomorsko brigado, ki je sredi maja 1945 štela 1228 borcev, 

je štab 19. maja reorganiziral. Oblikovana sta dva slovenska bataljona in en 

narodno mešan bataljon. Dne 27. maja 1945 je brigada odplula iz luke 

Monopoli v Split. Brigada je bila razpuščena 12. junija 1945 v Ljubljani.  

Peta prekomorska brigada 

Peta prekomorska brigada je nastala v posebnih razmerah. Je edina 

prekomorska brigada, ki je bila uradno ustanovljena na jugoslovanskih tleh - 

v Splitu, 23. decembra 1944, čeprav se je kot brigada že izoblikovala 16. 

novembra 1944 v londonskem predmestju. Jedro Pete prekomorske brigade 

so sestavljali štajerski, gorenjski in koroški fantje, nasilno mobilizirani v 

nemško vojsko. Ko se je 6. junija 1944 začela invazija zaveznikov, so začeli 

Slovenci bežati iz nemških vojaških enot in prestopati k zaveznikom. Beg je 

bil tako množičen, da se je že po enem mesecu od začetka invazije, zbralo v 

angleškem vojaškem taborišču pr kraju Woodhously blizu Edinburgha več 

kot 1500 Slovencev.  

 Prihod Pete prekomorske v Črnomelj 17. aprila 1945 

 

Ob koncu julija 1944 pa je število Slovencev v taborišču naraslo na 

2700. Ti so potem ustanovili Slovenski bataljon. Nekaj dni po zavezniški 
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konferenci v Moskvi (od 19. oktobra do 1. novembra 1944) so britanske 

oblasti dovolile odhod Slovenskega bataljona v zbirno bazo NOVJ v Italiji. 

Borci so morali podpisati posebne pogodbe, po podpisu so prejeli vojaške 

uniforme in opremo. Angleži so jih odpeljali v londonsko predmestje Leigh on 

Sea. Tu so se oblikovali kot brigada in se v okrilju češke osvobodilne armade 

odpravili v Gravino v Italiji. Ob ustanovitvi je brigada štela okoli 2800 

vojakov organiziranih v štiri bataljone s po štirimi četami. Imela je tudi vse 

prištabne enote.  

Komandant brigade je bil Peter Novak. 11. decembra 1944 se je 

brigada v Liverpoolu vkrcala na ladjo in 24. decembra prispela v Neapelj, od 

tam pa z vlakom v Gravino in nato naprej v Split, kjer so že bile manjše 

enote, ki so postale del Pete prekomorske brigade.  

Za uradni datum ustanovitve torej velja 23. december 1944, ko se je v 

Splitu oblikoval štab brigade.  

Brigada je nosila ime po narodnem heroju Ivanu Turšiču - Iztoku, 

komandantu Kosovelove brigade in je bila najštevilnejša ter najbolj sodobno 

opremljena med prekomorskimi enotami. Delovala je v okviru 19. 

dalmatinske udarne divizije.  

Peta prekomorska brigada je delovala v obalnem pasu med Zadrom in 

Splitom, potem se je pridružila 8. korpusu NOVJ v bitki za Liko, tam pa 

operativno prešla v sestav 20. udarne divizije 4. armade, ki je bila 

ustanovljena 2. marca 1945. Bojevala se je na Velebitu, kasneje pa tudi pri 

Gospiću. Brigada je 5. aprila 1945 odšla proti Sloveniji in se bojevala na 

Kočevskem. 17. aprila 1945 je prispela v Črnomelj. Po bojih v Sloveniji je bila 

brigada 20. aprila 1945 v Črmošnjicah razformirana, borci pa razporejeni v 

15. in 18. divizijo.  
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Druge prekomorske enote  

Vojaške enote niso samo čete, bataljoni in brigade, da lahko vse te 

učinkovito vključujejo v delovanje raznih divizij, korpusov in armad, rabijo 

tudi razne posebne enote, ki skrbijo za povezave, logistiko in tako naprej do 

bolnišnic, pa tudi razne udarne enote, kot so topniške in oklopne enote, 

mornarica, letalske eskadrilje ipd. 

Med posebne prekomorske enote sodita tudi dva prometna bataljona, 

katerih naloga je bila vzdrževanje čim bolj organiziranega zaledja in 

učinkovitega oskrbovanja fronte. 23. septembra 1944 je bil ustanovljen 1. 

prometni bataljon, v katerega so združili dotedanje avtomobilske čete iz 

Barija, Gravine in Monopolija. Ta bataljon je deloval do meseca marca 1945, 

takrat pa je bil iz Italije v domovino poslan 1. slovenski avtomobilski 

bataljon, medtem ko je bil v štabu baze v Bariju ustanovljen 2. avtomobilski 

bataljon. 1. slovenski avtomobilski bataljon je prispel na bojišče v domovino 

s 64 tritonskimi tovornjaki, z enakim številom voznikov in pomočnikov, 

dvema voznikoma motornih koles, z ekonomom in bolničarjem. Bataljon je 

po napornem potovanju prispel v Beograd 15. aprila 1945, kjer je bil 

vključen v 1. avtomobilski polk, enako kot pred njim 150 voznikov iz 

taborišča Gravina. 2. avtomobilski bataljon je ostal v Bariju do konca meseca 

julija 1945, ko se je vrnil v domovino kot zadnja enota z območja Italije. 

Aktivno je sodeloval potem pri obnovi domovine.  

Proti koncu junija 1944 je bil v Gravini ustanovljen tudi Minometalski 

bataljon, ki je imel štiri čete s po 40 do 60 možmi. Vsaka četa je imela sedem 

minometov kalibra 81 mm in prav toliko oddelkov. Konec septembra 1944 je 

celoten minometalski bataljon odpotoval na Vis. Tam so ga razdelili na dva 

dela in enega dodelili 9. dalmatinski diviziji, drugega pa 19. dalmatinski 

diviziji. V teh enotah in v sestavu 4. armade so se borci kasneje borili v 

akcijah za osvoboditev Istre in Slovenskega primorja ter Trsta. Prekomorci so 

ustanovili tudi več pomožnih bataljonov in sicer pomožni bataljon v Gravini 

ki je štel skupno 243 borcev in častnikov in pomožni bataljon v bolnišnici 

Trani, ki je štel skupno 161 mož. Naloga pomožnih bataljonov je bila 

organiziranje varnosti, preskrbe in raznih delavnic ter varovanje tečajev. V 

podobne namene je bil za zagotavljanje varnosti ustanovljen tudi bataljon 

KNOJ, ki je skupno štel 145 ljudi.  
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Tankovske brigade 

Ta največja partizanska oklepna enota je bila ustanovljena 16. aprila 

1944, po tem, ko je njeno moštvo predhodno obiskovalo dva tečaja (skupaj 

1200 borcev). Ob ustanovitvi je imela brigada štiri tankovske bataljone, 

inženirski bataljon, prištabne enote in oklepno četo, ki je pozneje prerasla v 

bataljon. Skupaj je bilo v 1. tankovski brigadi 2003 borcev ter 157 oklepnih 

vozil in tovornjakov.  

Prva tankovska na poti proti Trstu. 

 

Iz sestava 1. tankovske brigade je bilo kasneje 600 borcev odposlanih 

na urjenje v Sovjetsko zvezo in je potem predstavljalo jedro 2. tankovske 

brigade, ki so jo opremili Sovjeti in se je zatem bojevala na sremski fronti v 

sestavu 1. armade. 2. tankovska brigada se je s 1. tankovsko brigado srečala 

1. maja 1945 v predmestjih Trsta.  

Septembra in oktobra 1944 je bila 1. tankovska brigada po skupinah 

pripeljana na otok Vis. Tam je bila brigada razdeljena na dva dela. Manjši del 

brigade je deloval v sklopu 2. korpusa na območju Hercegovine, večji del pa 

je bil dodeljen 8. udarnemu korpusu, ki je deloval ob dalmatinski obali. Obe 

tankovski skupini sta se ponovno združili pri Mostarju. Nato se je 1. 

tankovska brigada borila v celoti v sestavi 8. Korpusa in kasneje 4. armade, 

ki je bila ustanovljena 1. marca 1945. Prva tankovska brigada se je izjemno 

izkazala v bitki za Knin, kjer je severna skupina delovala s 26 tanki in 11 
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blindami ter inženirskimi ter artilerijskimi enotami. Napad tankov je pri 

Nemcih povzročil precejšnjo zmedo in popoln razkroj obrambe. Vdalo se je 

4358 ujetnikov, medtem ko bi naj bilo mrtvih kar 6555 Nemcev. Uničenih je 

bilo tudi 8 tankov in 3 blinde iz 1. tankovske brigade. Zatem je brigada 

delovala pri osvoboditvi Mostarja, kjer sta se združila oba njena dela. Iz 

brigade je bilo izločenih 6 tankov. 

Po osvoboditvi Mostarja je bila 1. tankovska brigada premeščena v 

okolico Šibenika, kjer so jo uvrstili v novoustanovljeno 4. armado. Ta je 

dobila nalogo osvoboditi Liko, Hrvaško primorje, Gorski Kotar, Istro in 

Slovensko primorje. Brigada je bila dopolnjena z novimi tanki in novimi 

borci-prekomorci prispelimi iz Italije in iz 5. prekomorske brigade. Brigada je 

imela ob začetku ofenzive štiri tankovske bataljone in protitankovski 

divizion, skupaj 1965 borcev z 75 tanki znamke »Stuart«, 23 blindami, 14 

protitankovskimi topovi in 5 PA topovi. Z vso silo je podprla prodore pehote 

in artilerije v sestavi 4. armade, v bojih za Gospić in Gorski Kotar ter 

Hrvaško primorje. Temu je sledil pohod na Trst.  

1. tankovska brigada je sodelovala v napadu na nemško obrambno 

črto od Koritnic do Milanje, temu pa je sledil napad na Knežak, od koder so 

tankisti skupaj s pehoto preganjali bežeče Nemce proti Pivki in Postojni. 29. 

aprila 1945 je gibljiva skupina, ki so jo sestavljali v glavnem prekomorci iz 1. 

tankovske brigade, artilerije, motorizirane pehote in inžinerije, pričela 

prodirati čez Divačo, Sežano in Opčine ter Bazovico proti Trstu.  

Prvega maja so prekomorci, skupaj z enotami 9. korpusa slovenskih 

partizanov in vstajniki v mestu, osvobodili Trst. Zatem so tankovske enote 

sodelovale pri uničenju nemškega 97. armadnega korpusa v okolici Ilirske 

Bistrice. Odred tankov je skupaj z motoriziranim odredom 4. armade 

sodeloval tudi v bojih na Koroškem in pri osvoboditvi Celovca. Zanje se je 

vojna končala šele 15. maja 1945. Med boji je bilo uničeno 33 tankov in 5 

oklepnih avtomobilov, poškodovanih pa je bilo 31 tankov in 2 oklepna 

avtomobila. Padlo je 168 borcev, ranjenih pa je bilo 195. Skozi enote 1. 

tankovske brigade je šlo skupno več kot 3000 borcev, od tega blizu 2 tretjini 

Slovencev.  

Iz prekomorcev je bila sestavljena tudi II. tankovska brigada. To so 

ustanovili 6. oktobra 1944 v Kolomnu v Sovjetski zvezi, kamor so prav za ta 

namen pripeljali iz Barija 600 prekomorcev, pretežno primorski Slovenci. 

Formacija 2. tankovske brigade je bila popolnoma enaka kot formacije 

tankovske brigade Rdeče armade. Brigada je imela tri tankovske bataljone, 

vsak od teh po dve tankovski četi. V brigadi je bilo 1180 borcev. Imela je 65 

tankov T-34 (s topovi 85 mm), 3 oklepne avtomobile, 9 protiletalskih strojnic 

D.Š.K., 151 transportnih vozil in 12 motociklov. 
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Takoj po ustanovitvi so se začele priprave za odhod v domovino. Od Tule 

so se peljali s širokotirno rusko železnico do Ploestija, od tam naprej pa prek 

Dobrudže, Sofije, Niša do Beograda, kamor so prispeli 6. marca 1945. Dober 

mesec zatem (9. aprila 1945) je dobila 1. armada od vrhovnega štaba ukaz, 

naj z glavnino svojih sil prebije utrjeno območje sremske fronte, prekorači 

Savo in začne ofenzivo proti Vinkovcem. Čete brigade so v teh bojih delovale 

ločeno. Po preboju sremske fronte in osvoboditvi Vinkovcev je brigada 7. 

maja 1945 dobila ukaz, da gre proti Zagrebu. Po osvoboditvi Zagreba je 

brigada v sestavu 1. armade prodirala v Slovenijo, 19. maja pa z odredbo 

štaba odšla v Ljubljano in Trst. 

Tanki prekomorcev na koncu svoje poti na zadnjem ovinku pred Trstom 1. maja 1945. 

Prekomorska artilerijska brigada  

Prekomorci in nasploh Slovenci so imeli tudi izredno velik delež tudi 

pri ustanovitvi artilerije oziroma topništva. Artilerija je imela več kot petdeset 

baterij s skupaj več kot 6000 borci. Prvi prekomorci so v artilerijske enote 

prišli jeseni leta 1943, ko so 503 borce izločili iz 1. prekomorske brigade in 

jih kot strokovnjake premestili v mornarico in artilerijo. Naslednji prekomorci 

so prišli v artilerijo pred odhodom 1. in 2. prekomorske brigade v domovino. 

Enako se je zgodilo pred odhodom obeh prekomorskih brigad v Drvar. 
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Največji priliv prekomorcev v enote artilerije se je zgodil pozimi 1943-44, ko 

so v Gravini in na Visu potekali intenzivni tečaji za artilerijske strokovnjake. 

Decembra 1943 je bil ustanovljen štab artilerije pod poveljstvom Slovenca 

Karla Levičnika. Ta je vzpostavil celotno organizacijo artilerije in ustrezno 

usposabljanje ter tečaje za borce in poveljnike.  

V začetku leta 1944 so na otoku Visu že ustanovili havbični, gorski in 

protitankovski divizion. V začetku marca 1944 je s 3. prekomorsko brigado 

prispelo iz Italije še 153 slovenskih artileristov, z njimi pa je prispela tudi 

celotna oprema in material za tri gorske baterije z mulami vred. 22. aprila 

1944 je okrepljena 1. baterija 1. gorskega diviziona priplula na Korčulo in 

sodelovala v bojih za osvoboditev Blata, 10. maja je 2. baterija 1. gorskega 

diviziona pomagala osvoboditi Šolto. 27. maja1944 je bil ustanovljen 2. 

gorski divizion, katerega borci so bili večji del primorski Slovenci in Istrani. 

20. junija 1944 je prispela v tabor Gravina skupina skoraj 1000 primorskih 

Slovencev, ki so bili nato razporejeni v obstoječe in nove artilerijske enote, 

zlasti v protitankovski divizion.  

2. havbični divizijon. 

 

Tudi protiletalski divizion, ki je imel 36 topov kalibra 20mm, je bil 

sestavljen pretežno iz Slovencev. Avgusta 1944 je bil ustanovljen tudi gorski 

mehanizirani divizion. Artilerijske enote so sodelovale v bojih v sestavu 8. 

korpusa, 1. korpusa (v bojih v Šumadiji, Beogradu in na Sremski fronti), 29. 

hercegovske divizije, 11. korpusa, nato pa zlasti v 4. armadi. 12. marca 1945 

se je artilerijska brigada preimenovala v Težko artilerijsko brigado 4. armade, 

ki je takrat štela 6 divizionov s skupno 2115 borci. Artilerija je imela skupaj 

s tankovskimi enotami izredno pomembno vlogo pri osvobajanju Hrvaškega 

primorja, Istre in Slovenskega primorja. 3. gorski divizion je sodeloval v 
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motorizirani skupini, ki je prodrla v Trst, zatem pa je nadaljeval prodor do 

Gorice in naprej na Koroško do Celovca. V artilerijskih enotah je bilo skupno 

nad 6000 prekomorcev.  

Prekomorske letalske enote  

 Partizanska eskadrilja na Visu leta 1944 

 

Prva eskadrilja je bila ustanovljena 22. aprila 1944 na letališču Benina 

pri Bengaziju. Imela je 16 letal znamke Spitfire. Druga eskadrilja je bila 

ustanovljena 1. julija 1944 in je imela 16 letal znamke Huriccane. Obe 

eskadrilji sta operirali v sestavi britanskega letalstva, vendar sta se bojevali 

na »jugoslovanskem« ozemlju. Skupaj sta obe eskadrilji izvršili 2180 bojnih 

poletov in 593 bojnih nalog. Julija 1944 je bila tudi na otoku Visu 

oblikovana eskadrilja za zvezo Vrhovnega štaba NOVJ, ki je imela 10 letal in 

je opravila 1294 poletov. Jeseni 1944 je bilo iz Alžirije čez Gravino in Črno 

goro na sremsko fronto poslano 1600 letalcev, v glavnem primorskih 

Slovencev in Istranov, ki so v 11. lovski, 42. jurišni diviziji in v 9. letalski 

bazi prispevali ogromen delež pri osvobajanju domovine. Poleti 1944 je bil 

ustanovljen tudi padalski bataljon, ki so ga zahodni zavezniki izurili v Italiji. 

Imel je 8 častnikov, 5 podčastnikov in 170 borcev. Skupno je bilo letalcev 
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prekomorcev 2211, od tega 104 v 1. letalski bazi, 292 v 1. lovski eskadrilji, 

223 v 2. lovski eskadrilji, okrog 100 v raznih enotah RAF, v letalskem odredu 

pri RAF v Alžiriji, v Maison Blanche 1235 in iz Blide 257.  

Mornarji prekomorci  

Mornariške enote NOV Jugoslavije so nastale novembra 1943 v 

Monopoliju, potem ko je bila tam ustanovljena pomorska baza NOVJ. 

Mornarjev prekomorcev je bilo okrog 700, od tega polovica slovenskih 

Primorcev in Hrvatov iz Istre. Mornarica NOVJ se je 2. marca 1945 

preimenovala v Jugoslovansko mornarico.  

Partizanski patruljni čoln Udarnik, ki je ob osvoboditvi prvi priplul v Trst. 

 

Okrog 260 mornarjev prekomorcev je plulo na ladjah z oznako NB in 

na čolnih z oznako PČ-2, PČ-3, PČ-21, PČ-24, PČ-53, PČ-56 in drugih. 

Okrog 220 jih je bilo v vrstah mornariške pehote, 20 v minerski četi štaba 

mornarice, 16 v odseku za zveze pri istem štabu. Ostali so bili v glavnem pri 

glavnem poveljstvu in pri področnih mornariških poveljstvih. Mornarica se je 

ukvarjala zlasti s prevozom orožja, opreme in zalog iz Italije v domovino, 

zatem pa predvsem s prevozi enot, ki so napadale sovražnikove postojanke, 

hkrati pa je le te napadala tudi mornarica sama.  
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Pevski zbor Srečka Kosovela 

Svojevrstna krona prekomorskih brigad je bil njihov partizanski pevski 

zbor Yugoslav Chours, ki je nastal z združitvijo dveh manjših zborov, ki sta 

med ujetniki nastala zelo spontano. Kot so nam o tem že pripovedovali 

pričevalci v prvem delu te knjige, je ta zbor začel nastopati javno  že na 

raznih prireditvah v Afriki in  navduševal ne samo Primorce tudi zaveznike. 

Ob zbiranju za vrnitev v domovino so ti pevci prišlo v Gravino in 5. junija 

1944 ko je bila v taborišču Gravina pri Bariju v južni Italiji na obisku 

kulturniška skupina 10. ljubljanske udarne brigade, so presenetili tudi goste 

in partizansko delegacijo v kateri so bili tudi Boris Ziherl, Edvard Kardelj in 

Rado Simoniti.  

Gostje so za zbrane Primorce pripravili velik miting s petjem in z 

vznesenimi govori. Po končanem uradnem delu se jim je v zahvalo iz ozadja 

oglasila ubrana slovenska pesem. Pelo je kakih 30 »Černigojevih« pevcev, od 

60-ih, kolikor jih je skupina že štela. Ostali so bili razporejeni v posamezne 

brigade in na bojne naloge. Prefinjeno Simonitijevo uho je takoj dojelo, da je 

to ogrodje, iz katerega se da zgraditi zelo kvalitetno pevsko telo. Priprave in 

vaje so stekle. Na predlog Borisa Ziherla je zbor avgusta 1944 prevzel ime 

Srečko Kosovel, Edvard Kardelj pa je predlagal, da postane uradni pevski 

zbor Jugoslovanske armade in takrat dobi v imenu še NOVJ. Njegov dirigent 

je postal Rado Simoniti, korepetitorja pa Vlado Golob in Filip Bernard.  

11. septembra je bil prvi koncert v Bariju, v “Teatro Niccolo Puccini” Po 

prepričljivem nastopu in izrednem odzivu so sledili koncerti po zavezniških 

bazah in vojaških bolnišnicah. 17. oktobra so se s koncertom v Quassanu 

poslovili od Italije in se vrnili v domovino. Svojo uspešno pot na Primorsko so 

začeli s koncerti na Visu, v Šibeniku in Splitu, Dubrovniku, Trebinju, 

Cetinju, Baru, Skadru, Bitoli in nato naprej tudi v številnih krajih v tujini.  

Med njihovimi gostovanji je posebej izstopalo tisto v  Franciji ob sklepanju 

znanega Pariškega mirovnega sporazuma leta 1947. Prav tu so doživeli 

žalostno usodo, da so nekdanji zavezniki številne slovenske kraje vključno 

Trstom In Gorico, raje dodelili nekdanji fašistični Italiji, proti kateri so se 

borili že vse življenje, kot pa novi Jugoslaviji. Kljub temu so v Parizu pustili 

velik vtis zmagovalcev, med drugim so se poklonili neznanemu junaku in 

odkorakali skozi znameniti slavolok zmage. Tega ponosa, da so bili prav oni 

zmagovalci in osvoboditelji vse svoje domovine, jim ne more nikoli nihče 

odvzeti. 

O tem njihovem boju ta Trst in Gorico mi je pripovedoval tudi Dominik Gregorič: 
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»V Šibeniku smo bili in čakali smo letalo za Beograd, ker smo dobili depešo, da 

mora ves zbor v Beograd, da bomo tam peli. Ampak na začetku nismo vedeli, za kaj 

gre. Potem smo čakali skoraj en mesec – letala ni bilo. Dali so nam avtobus in kamion. 

Iz Dubrovnika smo šli v Skadar. Tam pa smo zaman čakali trajekt, s katerim bi šli čez 

Skadarsko jezero. Iz Albanije smo šli v Teramo, potem na Elbo, nato pa smo prišli v 

Jugoslavijo, v Strugo v Makedoniji. Od tod smo šli v Beograd, kjer so nas čakali 

Edvard Kardelj, Boris Ziherl in nekateri drugi, ki so se že pripravljali za odhod na 

vseslovanski kongres v Bolgarijo. Ko smo prišli iz Bolgarije, smo se vrnili v Beograd, 

od tam pa v Ljubljano. In še ni bilo konec, iz Ljubljane smo šli na Češko.« 

»Komu ste peli na turnejah, na katerih ste predstavljali svoj narod?« 

»Predstavljali smo partizansko in jugoslovansko pesem, himna našega zbora, ki 

smo jo vedno zapeli, pa je bila pesem Slovenska zemlja.« 

Partizanskega pevskega zbora Srečka Kosovela v Parizu leta 1947. 

 

»Širili ste slovensko pesem po svetu. Z zborom ste prišli tudi v Pariz. Kako je 

bilo?« 

»V Pariz nas je peljal Kardelj, ko je bila tam mirovna konferenca. Tam je bilo dosti 

naših ljudi – Slovencev – in smo imeli koncert v ugledni dvorani, ki je bila polna 

poslušalcev. Zelo lepo so nas prejeli, ker je bila prej politika drugačna – protinemška, 

protifašistična. Francozi so nas lepo sprejeli, imeli pa so nas za Ruse! Ustavili smo se 

tudi v Marseillu.« 

»Ste takrat, ko so se dogovarjali, tudi peli na mirovni konferenci?« 
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»Ne, ker smo se dobili na naši ambasadi v Parizu in takrat so nam povedali, da je 

Molotov zapravil Gorico. Namesto da bi Gorico pustil Jugoslaviji, jo je popustil 

Italijanom.« 

»To je bila visoka politika.« 

»Tako je bilo. Ko smo izvedeli, da izgubimo Trst in Gorico, je bilo tako, kot da so nas 

udarili po glavi.« 

 

Partizanski zbor Srečko Kosovel ponosno koraka pod pariškim slavolokom zmage. 
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