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Spoštovane  tovarišice in tovariši  

Spoštovani  vsi zbrani 
 
Nekaterih dogodkov  iz naše zgodovine se moramo spominjati. Na 

nekatere kraje  v tej naši prepeli  domovini  se vedno vračamo, ker nam 
ti kraji veliko pomenijo, in so bili v zgodovini pomembni za  obstoj 

slovenskega naroda.  Nekaterih dogodkov  se spominjamo  s ponosom, 
drugih z žalostjo v  srcih a vendar kljub vsej tragiki  se posameznikov, ki 
so  v teh dogodkih na oltar domovine  položili svoja življenja  se 

spominjamo s ponosom in spoštovanjem, da so zmogli to veliko žrtev. 
Danes tri četrt stoletja po dogodkih,  razmišljam o tem, kaj je vodilo 

mlade fante, žene in može, da so se z orožjem uprli. Odgovor je samo 
eden:  bili so prepričani, da si je mogoče le z uporom in z oboroženim 

bojem priboriti svobodo, in se otresti terorja fašistične Italije, zato toliko 
bolj spoštujem partizanski boj. 
Naj že na začetku povem, da tisti, ki  partizanskega boja  ne spoštuje, ki 

ne spoštuje  vseh žrtev in  idealov za katere so se partizanski borci  
borili, tak bi se moral vprašati, ali je res  Slovenija njegova domovina.   

Prepričan sem namreč, da brez boja mnogih, od Maistrovih borcev, 
tigrovcev, prvih borcev proti fašizmu v Evropi, do partizanskih borcev, 
naše domovine že davno ne bi bilo več in mi, ki smo bili udeleženi v 

osamosvojitvenih procesih in v vojni za samostojnost  ne bi imeli česa 
braniti. 

Bolj redke so skupnosti, ki v spomin na  dogodke  povezane z največjim 
uporom Slovenk in Slovencev  zoper okupatorje in domače izdajalce v 
času 2. svetovne vojne, praznujejo, krajevne, občinske in druge 

praznike, ali po naših junakih iz tega obdobja nosijo ime  posamezne 
javne ustanove. Se moramo tega obdobja res sramovati ? Trdno sem 

prepričan da ne ! 
Sredi avgusta 1942 je bil  nad Ozeljanom ustanovljen  Prvi partizanski 

bataljon, ki je nosil ime pesnika, župnika  Simona Gregorčiča. Namenoma 
se  omenil, da je bil Gregorčič župnik. Zgodovina piše, da bi na Vodice 
morala priti tudi  kraška četa, ki ji je poveljeval Anton Šibelja- Stjenka, 

vendar je ni bilo, verjetno zaradi vse hujšega  pritiska vojaških in 
policijskih enot fašistične Italije z namenom uničiti  partizansko gibanje.  

 
Da bi danes  lahko vsaj malo razumeli kakšna čustva so prevevala  
partizanske borke in borce, vam bom prebral dve kitici pesmi  Lojzeta 

Kristančiča- Minka, borca partizanskega bataljona Simona Gregorčiča , iz 
pesmi, ki jo je napisal  ob ustanovitvi bataljona.  
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Simon Gregorčič bataljon  
je  partizanski prvi bil,  
prvi primorski bataljon,  

ki se iz hlapcev je rodil 
 

Na Vodicah zbrane čete 
Še tisto noč so šle v napad, 
da s slovenske zemlje svete 

spodijo črnih srajc svojat. 
 

Prav ta črna svojat, ki je zatirala  primorskega človeka  več kot 20 let je   
27. oktobra in v noči na 28. oktober 1942 zasedla vse ceste in postavila 

zasede od Štanjela do Mirna, ob vznožju kraške planote in na Krasu 
južno od kraških grebenov do Opatjega sela. Namen je bi samo eden, 
uničiti  partizanske enote, ki so okupatorjem povzročale z napadi vse več  

težav.  
O tem dogodku piše v različnih knjigah, vendar mi dovolite, da dogodek 

kljub temu na kratko povzamem. Večina borcev Kraške čete se je pod 
poveljstvom Stjenke iz obroča pravočasno umaknila. V sovražnem  
obroču se je znašla skupina borcev. Skupina se je umikala in prispela  

nad Mohorine. Emil Bizjak-Jurij iz Vrtojbe, ki je bil tudi invalid  saj je imel 
težave s hojo, se je odločil, da bo počakal in se nekje prikril. Ko pa so se 

mu Italijani približali, je začel streljati. Imel  je malo nabojev in je v boju 
kmalu padel. S svojim bojem je omogočil ostalim, da so se umaknili, le 
dva so zasledovalci kasneje ujeli.  

To je dogodek, ki se je zgodil in ob katerem se moramo zamisliti, 
predvsem o vrednotah, ki so  jih imeli partizanski borci, o pogumu, 

tovarištvu, požrtvovalnosti  in sposobnosti  žrtvovati svoje življenje za 
rešitev tovarišev in soborcev. Kako je  sploh mogoče in dopustno da  

lahko kdorkoli danes dvomi  o teh vrednotah in te junake  imenuje  ali 
naslavlja z neprimernimi besedami. 
Kakšni vojaki, predvsem pa kašni ljudje, kakšni človeški  izmeči se lahko 

znašajo nad mrtvim  človekom, pa čeprav je to  padli nasprotnik v  boju. 
Seveda pripadniki fašistične Italije so bili znani po tem, da so bili junaki, 

ko so se znašali nad mrtvimi, ko so jih  vlačili  jih razkazovali, ter jih 
zasramovali. Vse to so počeli z mrtvim Jurijem. Izpolnjevali so   povelje  
njihovega poveljnika Mussolinija, ki je  julija 1942 v Gorici rjovel  

»iztrebiti je potrebno  vse moške te preklete rase«  
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Seveda so ob tem  pri ljudeh naleteli še na večji odpor in sovraštvo, ne 
kot so  pričakovali, da bodo s tem zastraševali ljudi. Izredno močan 
fašistični teror je takrat  vladal na Primorskem, gorele so številne vasi,  

preganjani so bili ne samo partizani, temveč  tudi veliko število Primork 
in Primorcev, ki so množično podpirali narodno osvobodilni boj in 

partizane.  
 
Ko danes po toliko letih  razmišljam o tem  in se sprašujem: Kaj je gnalo  

te ljudi v tako negotovo prihodnost? Celotna Evropa je ječala pod 
terorjem in nasiljem  nacizma in fašizma, ki je bil prav v tem času na 

višku svoje moči. Fantje in dekleta možje in žene pa so se odločali za  
odhod v partizane  ali pa vsaj za  nesebično podporo partizanskemu  

boju.  
Pred nekaj leti mi je o svojem odhodu v partizane v septembru 1942  
pripovedoval  moj žal že pokojni prijatelj Alojz Krpan-Aleksander iz Volčje 

Drage, ki je bil borec  bataljona Simona Gregorčiča in soborec narodnega 
heroja Janka Premrla Vojka. Zavedajte se,  malo stvari se da zložiti v 

nahrbtnik in  oditi, ne da bi vedel kdaj in kako, če sploh se boš vrnil. 
Aleksander je s seboj vzel  nahrbtnik in staro pištolo s petimi naboji. 
Ja govorila sva tudi o smrti primorskega junaka Janka Premrla Vojka. 

 
Tako, kot to smrt,  želijo nekateri  celoten upor  in boj proti nacizmu in 

fašizmu izkoristiti za opravičilo  kolaboraciji in sodelovanje z 
okupatorjem. Sredstev in načinov za to gnusno početje  ne izbirajo.  
Zgodovina je  jasna. Velika večina kulturnih ustvarjalcev takratnega čas, 

pesnikov in pisateljev  se je pridružilo narodu v osvobodilnem boju, 
nekateri v bojnih enotah drugi v kulturno umetniških skupinah. Številne 

partizanske enote so  nosile imena  pomembnih zgodovinskih osebnosti 
pesnikov pisateljev. Pesnik,  dramatik in prevajalec  Oton Župančič  je 

leta 1949 napisal znamenite verze , ki so vklesani na grobnici narodnih 
herojev v Ljubljani 
Domovina je ena / nam vsem dodeljena, / in eno življenje, / in ena smrt/ 

svobodi udani/za borbo smo zbrani/ in tako naprej… 
Ko so del teh  verzov vklesali tudi na obeležje žrtvam vseh vojni so 

izenačili heroje slovenskega naroda in njegove izdajalce. 
 
Danes je dovoljeno, da fašisti paradirajo po Gorici in Trstu, da 

postavljajo plošče in spomenike recimo kardinalu Stepincu na Kredarici, 
leta 2006. Kmalu bo postal blažen še kdo, ki je  blagoslavljal  prisego  

Adolfu Hitlerju. 
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In seveda mi to dovoljujemo,  namesto, da bi se uprli. 

 
Ali niso besede Vinka Moderndorferja, pisatelja pesnika  in režiserja 
dovolj zgovorne in povedo vse: Govorijo pa tako: 

 
treba je vedeti 
in nikoli pozabiti, 
da so nekateri zmrzovali 
pod smrekami 
žrli koreninice in s svojimi telesi greli 
puškine cevi  
 
treba je vedeti, 
da so nekateri drugi 
metali karte v toplih kasarnah 
se ovijali v volnene šale, 
ko so odhajali na svoje 
krvoločne pohode, za tujce, 
za boga in zoper brate. 
 
Spoštovane in spoštovani  

 
Kdaj bomo našli pogum in odločenost, takega, kot so ga premogli borke 

in borci  partizanske vojske aktivisti osvobodilne fronte in velika večina 
Slovenk in Slovencev v času druge svetovne vojne pa tudi po njej , da se  
bomo uprli. Da se bomo tudi mi  uprli raznim Možinom in Dežmanom, ki 

na javni RTV, ki jo tudi mi plačujemo razlagajo svojo resnico, zmerjajo 
ponižujejo, državljanke in državljane, še živeče borke in borce, 

akademike in zgodovinarje, ter vse tiste ki ne mislijo tako kot bi onadva 
želela. 

Vsi tisti, ki so  sodelovali z okupatorji, prisegli  zvestobo Hitlerju in  
tretjemu rajhu,  so bili vključeni kot posebne enote SS in policije, ki sta 
opredeljeni kot zločinski organizaciji   so postali tudi sami zločinci in 

izdajalci slovenskega naroda. Kaj tukaj ni jasno !  se je vprašal  v 
enem izmed  intervjujev, komandant partizanske enote, ki je 9 maja 

1945 prva vkorakala v Ljubljano.   
 
Tisti, ali večina tistih, ki smo leta 1991 sodelovali v osamosvojitvi 

Slovenije  smo si enotni, da brez partizanske  zmage in zmage 
protinacistične in protifašistične koalicije v 2 svetovni vojni, Slovencev ne 

bi bilo več. Še marsikaterega drugega evropskega naroda tudi  ne. 
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Protifašistični in protinacistični zavezniki  v 2. svetovni vojni  nedvoumno 

priznavajo pomen in vlogo narodno osvobodilnega  boja slovenskih 
partizanov. 
 

 
Zatorej spoštovane in spoštovani  negujmo  in spoštujmo  vrednote 

narodno osvobodilnega boja,  domoljubje, tovarištvo, spoštovanje in 
požrtvovalnost. Vera v  pravičnejši  in boljši svet so vrednote, ki so trajne 
in za katere se je potrebno nenehno prizadevati in se zanje boriti tudi 

danes.  
 

Hvala vam, da ste mi prisluhnili, vse dobro vam želim in naj zaključim z 
malo prirejenim partizanskim  pozdravom : 

 
Smrt fašizmu in  svoboda vsem narodom sveta.  
 

Angel Vidmar 
 

Vrtojba 26.10.2018  
 
VELJA GOVORJENA BESEDA 


