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Preteklost in prihodnost skupaj sta dve liniji veènosti, ki delujeta druga proti drugi,
in mi smo trenutek sreèanja, sooèenja, spopadanja med njima.

V vsakokratni sedanjosti smo èlen v verigi med preteklostjo in prihodnostjo.

Drago Janèar
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Novi knjigi na pot

Na svetlo je prišla druga izdaja knjige Življenje ob trti in kršinu, ki je obogatena s še 
sedemnajstimi zgodbami prebivalcev Vipave in vasi v njeni okolici. Povečini so bile že 
objavljene v Vipavskem glasu, glasilu Krajevne skupnosti Vipava, pred letom 2000 in 
po njem, nekatere pa smo pripravili prav za to knjigo. V njej so zdaj združeni spomini 
predstavnikov zadnje generacije, ki je pripadala ali še pripada dvajsetemu stoletju in se 
po zakonitostih tega sveta počasi poslavlja od življenja in od nas. 

Od vseh takih knjig življenjskih zgodb, ki so doslej prišle na svetlo v Sloveniji in v zamej-
stvu, večinoma v uredništvu dr. Marije Makarovič in pod naslovom Tako smo živeli, je bila 
doslej ponatisnjena ena sama. To je bil celovški ponatis knjige življenjepisov Slovencev 
na avstrijskem Koroškem, ki priča, kako tam cenijo zapisano izročilo o svojih koreninah. 
Naš razširjeni ponatis je torej na častnem drugem mestu v slovenskem merilu, zato smo 
še bolj veseli tega izjemnega dogodka in dosežka.

Od sedemindvajsetih naših občanov iz prve izdaje leta 2000 so bili konec leta 2011, 
ko se je pripravljala ta izdaja, živi samo še štirje. Pepca Petkovšek iz Vipave, ki spada 
mednje, je v letu 2011 učakala sto let. Njej se je v tej knjigi pridružil še stoletnik Matija 
Ambrožič s Slapa, ki pa ni učakal konca leta. Oba sta slavila stoti rojstni dan v januarju 
in februarju 2011 v domu starejših občanov v Ajdovščini. Kot starosvetnika sta izjemen 
primer v zgornji Vipavski dolini.

Tudi zaradi tega so ti spominski zapisi, v katerih je zbrano bogato izročilo preteklosti, 
še toliko bolj dragoceni. Lahko bi jim rekli tudi “prvi učbenik vipavske zgodovine”. V 
njem je posebno privlačna narečno barvita pripoved zdaj že pokojnega Karla Premrla 
iz Vipave, ki jo je posnel in po zvočnem posnetku zvesto prepisal domoznanec Franc 
Černigoj iz Ajdovščine. Razširjeni del knjige je prav tako bogato ilustriran s fotografijami 
iz družinskih albumov, med katerimi segajo najstarejše tja do leta 1891. Njihov izbor 
naslika bralcu zvesto podobo življenja in dela Vipavcev v dvajsetem stoletju.

Knjiga omogoča pogled v duhovno zakladnico naših prednikov, živih in mrtvih. V njej je 
razodeta  veličina vsakdanjih, malih ljudi, ki so doživljali staro Avstrijo, Italijo, Jugoslavijo 
in končno samostojno Slovenijo, po kateri so hrepeneli in se zanjo borili. Spoznajmo jih 
in bodimo ponosni nanje.

Magda Rodman - Bajcova
Vipava, 4. januarja 2012
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Uvodna beseda h knjigi, ki so jo napisali Vipavci in Vipavke

Meseca septembra l997 sem v sklopu Inštituta za razvoj pode`elja, ki deluje pri
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predavala kmetijskim svetovalcem o slovenski kmeèki
kulturi in tudi o pomenu zapisovanja `ivljenjskih zgodb. Po predavanju me je gospa Linda
Kogoj, univ. dipl. ing. agronomije in sodelavka Kmetijske svetovalne slu`be v Ajdovšèini,
povabila, naj bi raziskala oblaèilno kulturo kmeèkega prebivalstva v Vipavski dolini in
sprejela mentorstvo pri zbiranju `ivljenjskih zgodb. Vabilo sem z veseljem sprejela, tudi
zato, ker sem v Vipavi `e pred desetletji zbirala gradivo o kmeèki noši in bi bila s celost-
nejšo raziskavo o oblaèilni kulturi ta tema zaokro`ena. Zbiranje `ivljenjskih zgodb in
strokovna pomoè tistim, ki jih `elijo zapisovati, pa je v zadnjem desetletju in pol `e tako
ali tako postalo sestavni del mojega strokovnega vsakdana.

Zadnji teden v septembru sva se z gospo Kogojevo sešli pri gospe Magdi Rodman v
Vipavi. @e na zaèetku pogovora sem spoznala, da je gospa Rodmanova nadvse naklonjena
ohranjanju krajevne kulturne dedišèine in da zavzeto sodeluje tudi pri izdajanju glasila
Vipavski glas, pri èemer med drugim skrbi za objavljanje starejšega izroèila. Zato se je kar
samoumevno odloèila, da bo skušala zbrati, in èe ne bo drugaèe, tudi zapisati `ivljenjske
zgodbe starejših krajanov iz Vipave in okoliških vasi.

Med prebiranjem vprašalnice za `ivljenjska prièevanja - tudi na tem mestu naj pou-
darim, da je mišljena le kot osnovna pomoè pri zapisovanju - me je gospa Rodmanova
opozorila, da bi bilo treba tukajšnjim ljudem zastaviti nekatera speci£èna vprašanja.
Dopolnitev vprašalnice je potem prevzela diplomirana zgodovinarka in sociologinja Judita
Podgornik iz Vipave, ki dela kot konservatorka pri Zavodu za varstvo naravne in kulturne
dedišèine v Novem mestu.

Odkar se ukvarjam z zbiranjem `ivljenjskih pripovedi, ugotavljam, da so - z redkimi
izjemami - najboljše tiste, ki jih napišejo ljudje sami, zakaj v njih povedo tisto, kar se zdi
njim potrebno napisati. Pri usmerjenem zapisovanju na podlagi vprašanj pa nemalokrat
umanjkajo prav takšni podatki, ki so pomembni tudi za kasnejšo strokovno obravnavo.
To sem povedala tudi gospe Rodmanovi. Zato se je ona potem, ko se je lotila dela, trudila
pridobiti èim  veè domaèinov, da bi sami ali s pomo~jo doma~ih napisali zgodovino svojega
`ivljenja. Vabilo je sprejelo sedem domaèinov in ti so v daljših ali krajših prispevkih popisali,
kako so `iveli in kako `ivijo. Kar dvajset `ivljenjskih prièevanj pa je zapisala gospa Rodma-
nova. Tako je bilo na pragu jeseni 1999 zbranih sedemindvajset `ivljenjepisov, od tega jih
enajst pripada moškim in  {estnajst ̀ enskam. Najstarejša avtorica Julijana Ambro`iè je bila
rojena leta 1905, najmlajši  avtor Jo`e Koren pa leta 1927.

Uvodna beseda h knjigi, ki so jo napisali Vipavke in Vipavci
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Ko sem kot sourednica brala in urejala gradivo, sem ponovno ugotavljala, da je vsak
èlovek v resnici enkratno in neponovljivo bitje. O tem prièa vsaka posamezna pripoved
ljudi, ki so `iveli in še `ivijo “ob trti in kršinu”, kot smo s sodelovanjem gospoda Marjana
Rodmana naslovili to knjigo `ivljenjepisov iz gornjega konca Vipavske doline. Vsak po
svoje je do`ivljal tudi drugo svetovno morijo, najstarejši med njimi tudi prvo svetovno
vojno in vsi so tako ali drugaèe obèutili italijanske raznarodovalne pritiske med sve-
tovnima vojnama. Ob `alostnih in trpkih spominih pa je nanizanih tudi veliko veselih in
radostnih spominov.

Ljudem, ki so napisali ali povedali vsak svojo `ivljenjsko zgodbo, in še posebej gospe
Magdi Rodman gre velika zahvala, da je z njej lastno ljubeznijo do rodne Vipavske doline
in njenih ljudi ohranila  prièevanja o `ivljenju in kulturi rojakov.

Marija Makaroviè
Marija Makarovič

decembra 1999
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Magda Rodman - Bajcova
Vipava, 20. decembra 1999

10

Mojim ljudem

Ne morem si kaj, da ne bi zapisala svojih osebnih obèutkov ob zakljuèku priprav za
izid te knjige. V obdobju dveh let sem imela dosti stikov in sreèanj z ljudmi, ki so sode-
lovali pri njenem nastajanju in so jo soustvarjali. Obiskovala sem jih po domovih, nekateri
bli`nji pa so prihajali tudi na moj dom. Hišna vrata so se odpirala in zapirala, obiski so
se vrstili v lepem in grdem vremenu. Povsod sem bila lepo sprejeta in od vsakega sem se
vraèala domov bogatejša. Lepo je bilo poslušati te moje vipavske korenine. Drug drugemu
smo podarjali svoj èas, misli in obèutke. Sprijateljili smo se in spletli vezi zaupanja. Moj
roèni pisalni stroj je nekoè romal z mano tudi v samokolnici in pokrit s plastièno vreèo,
ker je de`evalo, drugega prevoza takrat ni bilo pri hiši. Ko sem se po nekaj dneh vrnila,
da bi prebrala in preverila, kar sem zapisala, se je pri mizi zbrala vsa dru`ina. Z odprtimi
usti so poslušali zapisano prièevanje oèeta ali matere in na koncu dahnili: “Ja, mama, tega
pa nismo še nikoli slišali!” In dru`insko drevo je spet ozelenelo, prepojeno z novim
`ivljenjskim sokom. Èutili smo nekaj lepega in toplega med nami. Radio in televizija sta
bila medtem izkljuèena. Takih do`ivetij ne bom nikoli pozabila. Pri tem sem opazila, da
je bilo domaèe ognjišèe najbolj pravo mesto za `ivljenjske izpovedi.

@al nekateri ne bodo doèakali izida svojih spominov, èeprav so to `eljno prièakovali.
Ni jih veè med nami. Njihovi spomini pa bodo ostali svojcem - in nam vsem. Za vsakim
odhajajoèim prihaja svetloba veènosti do nas, da vidimo globlje in bolje, kaj smo in kam
gremo. Tako je zapisal pesnik Tone Pavèek. In tudi zaradi tega se teh ljudi tukaj še
posebno spoštljivo spominjam.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem tistim, ki so svoja prièevanja napisali sami, Ani
in Jerneju in onim, ki so mi odpirali svojo dušo v domaèem okolju, ter vsem, ki so mi
zaupali svoje stare fotogra£je za objavo v tej knjigi. Lepa hvala tudi drugim: dr. Mariji
Makaroviè za spodbudo in lepo sodelovanje pri ustvarjanju te knjige, Bo`idarju Premrlu
za skrben jezikovni pregled besedil, gospe Lindi Kogoj, Toma`u Furlanu in Majdi Sever
za raèunalniško obdelavo besedil ter akademskemu slikarju Lucijanu Bratušu za obli-
kovanje knjige.

Pri tem delu me je podpirala tudi moja dru`ina, posebno mo` Marjan. Zato tudi vsem
mojim lepa hvala. Posveèam pa to svoje delo spominu na sina Bojana.

Magda Rodman - Bajcova
Vipava, 20. 12. 1999

Mojim ljudem
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Naše korenine

@e v mladih letih sem rada prisluhnila pripovedovanju starejših ljudi. Takrat je bil
pred sosednjo Lekanovo hišo tram, ki je slu`il za klop, na kateri so se zveèer zbirali naši
sosedje. Tja je prisedel tudi moj oèe, mama in stari oèe. V poletnem èasu so si tam dolgo
v noè pripovedovali zgodbe iz svojega `ivljenja, komentirali svetovne dogodke, izmenjevali
poglede na dnevne novice in se pomenkovali o vsakdanjem delu. S svojo izvirnostjo so me
prevzeli in napolnjevali, zato sem si zmeraj `elela, da bi vsaj nekaj tega ljudskega bogastva
ostalo tudi zapisano. Njih ni veè med nami, a še danes se jih `ivo spominjam. Tudi tistega
trama ni veè. Zdaj kraljuje televizija.

Po dolgih letih, zdaj `e v pokoju, sem se s temi spomini in na pobudo dr. Marije
Makaroviè odpravila na pot poslušalke in zapisovalke `ivljenjskih izpovedi starejših
krajanov iz Vipave in okolice. Tako so nastali zapisi o ljudeh, ki so pred nami oblikovali
to dolino, vinograde, njive, zaselke in vasi. O ljudeh, ki so petindvajset let prestajali
italijansko genocidno politiko: marsikateri izmed njih ni imel ure pouka v slovenšèini, pa
so kljub temu ohranili materni jezik, nekateri prav `lahtnega. Knjiga govori o njihovem
`ivljenju, delu, šegah, kulturi, veri, potovanjih in bojevanjih v razliènih predelih Evrope
in Afrike in v raznih armadah. Ti ljudje, ki govorijo vsaj enega ali celo veè tujih jezikov,
so pre`ivali razburkano stoletje, ki so ga zaznamovali trije veliki re`imi, tri vojne, in
doèakali na istem ozemlju tri razliène dr`avne ureditve in naposled tako dolgo `eleno
samostojno Slovenijo. Dvajseto stoletje je bilo tudi stoletje silnega tehniènega napredka:
v tem èasu so ljudje do`iveli razvoj od lesenih vil, prvih avtomobilov do interneta.

Knjiga je tako zapis osebne zgodovine Vipavcev in odpira okence v intimno preteklost
naših dragih, ki jim dostikrat ne znamo prisluhniti. Ni èudno, da beremo v Hvalnici
starega èloveka tole molitev: “Blagor tistim, ki se zanimajo za mojo daljno mladost.”
Poslušajmo jih, kajti preteklost je najboljši prerok prihodnosti. Knjiga bo ohranila izroèilo
starejših za mlade, da bodo iz preteklosti èrpali moè za svoj jutri, in nedvomno bo obo-
gatila tudi slovensko narodopisje.

Vsi pisci in pripovedovalci visoko cenijo moralo, delavnost, vero, kulturo, materni
jezik in pripadnost slovenskemu narodu. Iz njih veje velika ljubezen do zemlje in narave
- to je Jo`e Koren, eden izmed njih, tudi upesnil.

Naslov @ivljenje ob trti in kršinu ponazarja lepoto in trdoto `ivljenja Vipavcev: lepoto
`lahtnih trt in sladkih £g v rodovitni dolini, prijaznih domaèij z borjaèi in kolonami in
trdoto kamnitega Nanosa ali Gore z brinom, drenom, èrnim trnom in kršinom.

Magda Rodman - Bajcova

preživeli

Naše korenine
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Janez Bajc
rojen 18. novembra 1880 pri Bajcovih v Vipavi;
umrl 30. novembra 1960 v Vipavi 

Krivična meja in “irriducibili 
sentimenti slavo-comunisti”

Primorci smo se letos spominjali treh obletnic, ki 
so še posebej zaznamovale našo zgodovino: devetdeset-
letnice požiga Narodnega doma v Trstu in osemdeset-
letnice usmrtitve četverice bazoviških junakov; morda 
je šla najbolj tiho mimo nas devetdeseta obletnica ra-
palske pogodbe.

Rapalska pogodba, s katero je antanta plačala 
Italiji vstop v vojno na njeni strani, je čez noč izrini-
la v Kraljevino Italijo približno 600.000 Slovencev in 
Hrvatov, od tega 330.000 Slovencev, kar pomeni skoraj 
tretjino narodovega telesa.

Med temi Slovenci, ki jih je zaznamovala krivična 
rapalska pogodba do smrti, so bili tudi moj stari oče 
Janez Bajc iz Vipave in njegovih sedem otrok, ki so 
doživljali kruto usodo zaradi nje. Mnogi so pred itali-
jansko zasedbo zbežali v razne kraje. Še danes rečejo 
o kom, da je zbežal v Jugoslavijo. Poglejmo, kako se 
je godilo tistim, ki so ostali na svojih domovih in jih 
branili za vsako ceno.

Moj stari oče je odraščal v Vipavi v takratni državi 
Avstro-Ogrski kot kmečki sin na stari domačiji Bajcovih 
in se leta 1904 poročil z Ivanko Hrovatin iz Dupelj pri 
Vipavi. Bivala sta v Vipavi hišna številka 77, zdaj ulica 
Milana Bajca 14. Leta 1915 pa je družini s petimi otroki 
država vzela moža in očeta in ga poslala na rusko fron-
to v Galicijo. Mlada žena je ta čas zbolela za špansko 
boleznijo, ki so jo prinesli vojaki s fronte, in umrla. 
Najmlajši sin Edvard je imel komaj leto dni, najstarejši 
Drago pa enajst let. Vmes so bili še hčerka Viktorija, 
sinova Ivan in Milan. Drago je žalostno novico o smrti 
mame in žene Ivanke sporočil s pismom očetu na fron-
to. Kako je bilo takrat pri srcu mojemu staremu očetu, 
si lahko le mislimo. Njegov vojni tovariš Jožef Štrancar, 
Županov s Planine, je povedal, da sta oba jokala ob 
branju tega pisma. Vdovec Janez in vojak na fronti je 

takoj napisal prošnjo, da bi ga pustili vsaj na dopust, da 
bi videl otroke, a ni bil uslišan. Tam je bil tudi ranjen v 
nogo in je čutil posledice rane vse življenje. Otroke so 
po smrti matere prevzeli v oskrbo dobri mamini sorod-
niki v Dupljah, na Slapu in v Gorenji vasi.

Izčrpani vojak Janez se je po vsem hudem, kar je 
doživel v svetovni vojni, vrnil domov v zasedeno domo-
vino. Zaradi majhnih otrok, ki so potrebovali krušno 
mater, se je leta 1919 v drugo poročil z Josipino Petrič 
z Gradišča pri Vipavi in imel z njo še hčerki Milko in 
Joško. 

Leta 1920 je doživel rapalsko pogodbo. Zaradi nje 
je bil zelo razočaran, saj se ni boril za tako krivično in 
usodno razmejitev naše zemlje. Čez noč je postal itali-
janski državljan. Sprva je bila italijanska oblast mehka 
in je delala v rokavicah. Kmalu pa je pokazala zobe in 

Janez Bajc kot avstro-ogrski vojak
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začela z ostro raznarodovalno politiko na vseh področjih 
življenja. V šolah, uradih in na javnih mestih je kmalu 
bral: Qui si parla soltanto italiano. (Tu se govori samo 
italijansko.) V šolah so otroke zmerjali s ščavi. 

Prvi, ki je to občutil na svoji koži, je bil Janezov naj-
starejši sin Drago, pesnik, pisatelj, narodni buditelj, 
dijak kranjske gimnazije in študent prava v Padovi ter 
organizator TIGR-a na Vipavskem. Tragično je umrl leta 
1928 v Biljah. Fašisti so štiri dni onemogočali njegov 
pogreb. Oče Janez je oblast prosil, naj vendarle dovoli 
sinov pogreb, sicer ga bo pokopal na vrtu pred hišo. 
Hiša Bajcovih je bila takoj zaznamovana in je bila pod 
posebno kontrolo italijanskih oblasti. Janez pa se ni 
dal. Ilegalno se je še naprej upiral fašističnemu terorju, 
kjer je le mogel, in še naprej podpiral tigrovsko gibanje. 

Naslednji je prišel na vrsto njegov najmlajši sin 
Edvard. V Logu pri Vipavi je na šmarni dan leta 1939 
pel slovenske pesmi. Zaradi tega so ga vklenili, zapr-
li in potem v Gorici obsodili na dve leti konfinacije v 
Catanzaru v južni Italiji. Janeza pa tudi to ni ustavilo in 
je že leta 1941 ilegalno zbiral denar za “četnike”, kot 
so takrat imenovali prve partizane. Ker je bil ovaden, 
so ga italijanske oblasti 3. aprila 1941 aretirale in ga 
zaprle v goriške zapore kot domnevno nevarnega ele-
menta. Kasneje je bil določen za internacijo v Castello 
Montalbano v Firencah, a je bil 26. aprila vendarle iz-

puščen iz zapora. Že 30. septembra istega leta pa je 
italijansko notranje ministrstvo poročalo, da je bil 20. 
septembra priprt, ker so pri njem našli komunistično 
literaturo in ker je bil po izjavi denunciantke nagovor-
jen, da bi dal svoj denarni prispevek za “četnike”. 30. 
novembra 1942 so ga odpeljali v konfinacijo na otok 
Ustica pri Palermu, tja pa je prispel 16. decembra 
1942 in tam hudo zbolel. Ozdravili sta ga sestri Hajda 
in Pepca Ferjančič z Goč pri Vipavi, ki sta ga hranili s 
suhim kruhom in divjim česnom.

Že 28. decembra istega leta se je obrnil s prošnjo 
na notranje ministrstvo v Rim, v kateri je poudarjal, da 
ima večje posestvo, ki ga v njegovi odsotnosti le s težavo 
obdelujejo, in tudi, da ima dva od svojih štirih sinov v 
italijanski vojski. Njegova prošnja je bila zavrnjena za-
radi “irriducibili sentimenti slavo-comunisti”, se pravi 
zaradi njegovega nepoboljšljivega slovansko-komuni-
stičnega čustvovanja. 

Med konfinacijo na Ustici mu je iz Vipave pisala 
snaha in moja mama Olga, ki je tasta zelo spoštovala. 
To lahko razberemo iz pisma, ki mu ga je pisala 12. 
februarja 1943, prej kot je bila tudi sama aretirana in 
poslana v koncentracijsko taborišče Fraschette v juž-
no Italijo.1 Pismo, ki ga je naslovila na Direzione colo-
nia confinati Ustica, začne z nagovorom “Ljubi tata”. 

1 Fraschette je kraj v občini Alatri v pokrajini Frosinone.

Poročni dan Ivanke Hrovatin in Janeza Bajca leta 1904

Janez Bajc
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Sprašuje ga, kako je z nogo, in mu sporoča, da so dobili 
nazaj paket in da so mu poslali 500 lir, da je pisal tudi 
sin Edo iz Genove, naj mu pošljejo denar. V pismu je 
napisala tudi šifriran stavek: “M. je vedno še na leto-
višču brez strehe v dobrem stanju”, s katerim mu je 
sporočila, da je njegov sin Milan, ki je bil takrat pri par-
tizanih v Vojkovi četi, živ. Tako je morala napisati, ker 
so bila pisma cenzurirana. Spodaj je v pismu še pripis 
njegove žene Jožefe: “Dragi mi mož, težko pričakujemo 
snidenja, drugič kaj več, tvoja žena. Pozdrave od naše 
hčere Jože in sina Žaneta.”

Potem je Janez izgubil tudi sina Milana, ki je padel 
27. februarja 1943 med Branico in Gabrjami in bil vpi-
san v knjigo pokopov kot “sconosciuto ribello”, neznan 
upornik. Pokopali so ga na pokopališču v Gorici skupaj 
z njegovimi tovariši, ki so vsi padli. Tudi na njegov po-
greb oče ni mogel priti. Bog ne daj, da bi samo črhnil 
besedo o sinu partizanu. To bi bilo zanj usodno.

Kasneje, 27. maja 1943, se je na notranje mini-
strstvo v Rim obrnila njegova druga žena Josipina s 
ponovno prošnjo, naj bi moža izpustili, ker ima deset 
hektarov obdelovalne zemlje in že dva sinova v itali-
janski vojski. Tudi ta prošnja je bila že 3. junija zavr-
njena.

Janeza Bajca so 13. junija 1943 s petsto drugimi 
interniranci prepeljali v taborišče Chiesanuova pri 

Padovi. na vodstvo tega taborišča je Janez Bajc naslovil 
ponovno prošnjo za izpustitev, v kateri se je skliceval 
tudi na to, da ima že 63 let. Tudi ta je bila odbita. Istega 
leta je pisala njegova hči Milka, naj bi očeta izpustili, 
ker mu je medtem umrla žena. A je spet prišel negati-
ven odgovor z utemeljitvijo, da je okolica Vipave “occu-
pata da bande ribelli”, zasedena od uporniških tolp. 
Tako so ga njegovi pokojniki zmerom zaman čakali.

Na nadaljnje poizvedovanje domačih, kje se nahaja 
Janez Bajc, je prefektura v Padovi 21. oktobra 1943 
sporočila, da je bilo taborišče Chiesanuova izpraznjeno 
že 9. septembra 1943, a ne vejo, kam je šel; ukrep poli-
tičnega pregona zoper njega pa ni bil preklican.

Te podatke smo dobili iz izvirnih dokumentov, ki 
jih hrani državni arhiv v Rimu in v Gorici. V njih je 
Janez Bajc povsod vpisan kot “Giovanni Baic”. Kakor 
mi je pravil njegov sin Edvard, se je Janez po razpadu 
Italije vračal proti domu, na poti pa so ga prijeli Nemci 
in odpeljali v zapore v Nemčijo. Nemci so odpeljali v 
Nemčijo na prisilno delo tudi njegovo hčerko Milko in 
sina Edvarda, ki sta se ob koncu vojne vrnila domov.

Stari oče Janez je živ dočakal 9. maj 1945, ko je bilo 
konec druge svetove vojne. Takrat je imel petinšestde-
set let. Doma ni bilo več njegove druge žene in tudi ne 
sina Milana. In spet je moral začeti znova. Kako, je pa 
že druga zgodba.

Janezovi otroci Vika, Drago, Ivan – Žane, Milan in Edo na dan maminega pogreba 
24. septembra 1915 pri Sandrovih v Dupljah, v sredini sta njihovi teti Marija in Alojzija.

Janezov sin Milan, udeleženec
dražgoške in nanoške bitke,

soborec Janka Premrla Vojka
in komandant Gregorčičevega

bataljona

Janez Bajc
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V mojem življenju je imel stari tata Janez Bajc velik 
vpliv. Budno me je spremljal skozi mladost in pazil, da 
me ne bi od hiše odpeljal kakšen mladenič v vojaški 
obleki. V vipavskih vojašnicah je namreč živelo tudi 
po 4.500 takih mladeničev, zato njegova skrb ni bila 
brez razloga.

Umrl je 30. novembra 1960. Njegova smrt je bila 
moje prvo srečanje s smrtjo v ožji družini. Zelo mi je 
bilo hudo, ko smo ga polagali v grob, saj sem ob njem 

Janezova druga žena Josipina Petrič Na Ustici leta 1942. Janez Bajc stoji zadaj med vrati.

in z njim živela osemnajst let. Na zadnji poti so ga 
sprem ljali gasilci, saj jim je vse življenje zvesto služil.

Življenjepis Janeza Bajca, ki ga je napisala njegova 
vnukinja Magda Rodman v spomin na petdesetletnico 
njegove smrti in devetdesetletnico rapalske pogodbe, 
je bil objavljen v Vipavskem glasu št. 95, december 
2010, strani 14–17.

Janez Bajc

Ivan Bajc odkriva spomenik NOB v Vipavi 5. oktobra 1952.
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“Bi rad se oženil ...”

Janez Krhne sodi med ljudske pesnike polpretekle 
dobe. Rodila ga je Gornja Vipavska dolina, tako kot 
njegovega sodobnika in prijatelja Franceta Žgurja, kot 
ameriško izseljenko in povratnico Ano Krasno (Krašna) 
in Ladislava Premrla, ki še živi v Ameriki. A medtem 
ko je bila Ana Krasna zelo popularna med Slovenci v 
Ameriki, kjer je v Glasu naroda dolga leta objavljala 
svoje pesmi, in zasledimo Žgurjevo ime v marsikateri 
primorski reviji v prvih desetletjih prejšnjega stoletja, 
bi Krhnetove pesmi zaman iskali na straneh takratnih 
časnikov in revij. Krhne je ostal zasidran v svoji ožji 
okolici, svojih pesmi ni zapisoval in jih ni objavljal. V 
Goriškem zborniku, ki je izšel leta 1968 v Novi Gorici, 
beremo, da je Krhne objavil svoje pesmi v ameriškem 
Glasu naroda in nekaj v raznih koledarjih, vendar mo-
ramo v pojasnilo dodati, da si je tiste pesmi zapisala 
Ana Krasna, ko ga je obiskala pred davnimi desetletji, 
in v koledarje so prišle le po zaslugi prijateljev. Janez se 
je rodil Francu Krhnetu 29. junija 1884. leta v Vipavi. 

Janez Krhne
rojen 1884 v Vipavi;
umrl 4. januarja 1958 v Vipavi

Tam je tudi začel obiskovati osnovno šolo in jo uspešno 
dokončal. Že takrat se mu je v prsih oglašala pesem 
– prvi stihi, ki jih je pogumno povedal svojim prijate-
ljem, so iz dobe, ko mu je bilo komaj 13 let. Pesem z 
naslovom Petelin nas prestavi v revno domače okolje, 
v skromni otrokov svet.

   Ko bi jaz solde imel, 
   da bi jih denil, kamer bi smel, 
   bi si kupil petelina, 
   to bi zame bla zverina.

   Mati bla bi vsa vesela, 
   pridnega bi sina imela. 
   Vstajal bi na prvi klic, 
   poln kotel bi bil oblic.

   V šoli jaz v prvi klopi 
   sedel bi, to se zastopi, 
   učitelju bi nada bil, 
   ker bi se zgodaj jaz učil.

Iz pesmi veje želja po šoli, po znanju, a zanj so bile 
šole predaleč. Eden izmed bratov je študiral za duhov-
nika (kasneje je postal tudi postojnski dekan) in to je 

Pisateljica Ana Praček Krasna v tiskarni v Ameriki, kjer so tiskali 
list Glas naroda, glasilo ameriških Slovencev, ter objavljali tudi 

pesmi Janeza Krhneta. Fotografirano po letu 1920

Janez Krhne (1884–1958)



18

bilo za številno družino dovolj. Treba je bilo misliti na 
poklic in mladi Janez se je izučil za kletarja v vipavski 
Vinarski zadrugi, ki so jo ustanovili, ko mu je bilo de-
set let. Kot kletar je imel srečo. Vipavsko vino je bilo 
znano in cenjeno po vsem avstro-ogrskem cesarstvu in 
zadruga je ustanovila svojo podružnico tudi v Pragi. Tja 
so poslali za kletarja mladega Krhneta. Morda so tam 
nastali stihi:

Poznal te nisem kot otroka 
Igrala nisi se z menoj, 
Al vendar tujec v tujem svetu 
Našel v tebi sem sestro. 

Na Češkem je ostal nekaj let, dokler niso Vipavci 
zaprli praške kleti, ker so imeli z njo namesto dobička 
izgubo. Janez se je vrnil v svojo rodno Vipavo, kratko 
bivanje v Pragi pa je razširilo njegovo obzorje. Želel je 
naprej, ne nazaj. In srečamo ga kot davčnega izterjeval-
ca na Gočah, Erzelju, Colu, skratka, po vseh vaseh, ki 
so spadale pod vipavsko davkarijo. Neutruden, zmerom 
na poti, poleti in pozimi, v dežju, burji in soncu, in z 
njim pesniška muza, ki mu je narekovala prigodnice 
zdaj tukaj, zdaj tam. Misel na dom in družino je takrat 
še odganjal, zato je zapel:

   Bi rad se oženil, 
   ni dobro biti sam, 
   pa kaj se bom oženil, 
   poln imam vinca hram.

   Če bil bi oženjen, 
   policaja bi imel, 
   na ženo priklenjen, 
   vsak kozarec bi štel.

   Vipava v jeseni 
   je zame zlato 
   in mošt prekipeni 
   imam raj kot ženo.

A kmalu se je premislil in se poročil s pridno in 
podjetno Ivanko iz Šentvida pri Vipavi. Leta 1913 je 
napravil kratek, komaj štirinajstdnevni knjigovodski 
tečaj in že ga najdemo za pisalno mizo vipavske ljudske 
posojilnice. A ne za dolgo. Po prvi svetovni vojni je za-
pustil tudi davkarijo in se popolnoma posvetil gostilni, 
ki sta jo vzela v najem z ženo Ivanko. Že leta 1920 sta 
kupila veliko dvonadstropno hišo sredi Vipave, takrat 
hišna številka 197, zdaj Glavni trg 5, in od takrat do 
njegove smrti sta uspešno vodila svojo gostilno, ki je 

Krhnetova gostilna v času pod Italijo

Krhnetova družina: sedita žena Ivanka in Janez Krhne, zadaj 
stojijo trije sinovi: Dušan, Ivko in Slavan, okoli leta 1935.

Janez Krhne
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bila dolga desetletja eno najbolj znanih gostinskih pod-
jetij v Vipavski dolini. Tam je živel do svoje smrti 4. 
januarja 1958. leta.

In v tej gostilni so nastajali njegovi verzi. Brez pa-
pirja in brez svinčnika v roki. Vipavski izseljenec Josip 
Durn je avgusta 1957. leta, komaj pet mesecev pred 
Janezovo smrtjo, napisal v ameriškem Glasu naroda: 
“Čudil sem se, kako jih je znal stari Krhne nešteto lu-
ščiti na pamet, kot bi stresal iz rokava. Kar zagledal se 
je nekam v daljavo in citiral precizno in s poudarkom, 
da sem rekel, da bi ga potrebovali mi v Clevelandu na 
naših prireditvah.

Ustno izročilo pravi, da je bilo Janezovih pesmi pre-
ko tisoč in da je vse to bogastvo nosil v svojem spominu, 
a tega ne bo nihče več preveril. Nekaj malega jih je pred 
njegovo smrtjo zapisala njegova mlada snaha Jožka, ker 
se ji je zdelo škoda, da bi šlo vse v pozabo. Marsikatera 
nezapisana pesem, zlasti prigodnice in vinske pesmi, 
pa je še dolgo živela v spominu starih Vipavcev. Nekaj 
časa je marsikdo vedel, da so Janezove, potem so po-
stale splošno ljudsko blago, kolikor se niso popolnoma 
izgubile in pozabile. Znana usoda ljudske pesmi se po-
navlja še danes.

Janez Krhne je pisal pesmi za vse priložnosti, za 
rojstvo, za poroko, za razne obletnice in za smrt. Sicer 
na splošno tih in redkobeseden, bolj vase zaprt kot dru-
žaben, je ves oživel, ko je začel recitirati svoje pesmi. 
Ena izmed takih njegovih prigodnic je tudi pesem, ki 

jo je napisal ob petindvajsetletnici mašništva zdaj že 
dolgo let pokojnega dekana Ignacija Breitenbergerja, 
ki je dolga desetletja uspešno vodil vipavsko dekanijo. 
Zapisana je na koncu v skromnem Jožkinem zvezku:

   Za čast ti ni, naslov ne stan, 
   ne z zlatom kupljen spomenik, 
   poznamo dobro te dekan, 
   da dober naš ti učenik.

Leta 1974 ga je izredno prizadela smrt prvorojenca, 
ki naj bi za njim prevzel domačo gostilno:

   Ti prvi cvet iz mojega drevesa, 
   si moja srčna hrana bil, 
   le padaj solza iz očesa, 
   s teboj sem upe vse zgubil.

Janez je bil duhovit in iskriv. Kadar je bil razpolo-
žen, je kar stresal iz rokava epigrame. Tako jo je zago-
del tudi nekemu stavbeniku:

   Diogenes je skromni hodil gologlav in bos, 
   ali njegov sod je vašim stavbam kos.

Njegovo pesem je navdihoval Prešeren pa tudi ljud-
ski in umetni pesniki pred njim.

   Daj deklici ljubezen 
   iz prazne čaše pit, 
   boš videl kak' te ona 
   zna hitro zapustit.

Bil je pesnik naših travnikov in polj:

   Padla trava bo zelena, 
   padlo cvetje in osat, 
   njiva več ne bo vesela, 
   bo vesel le kosec mlad.

Iz istih virov kot mladi Janez se je navdihoval tudi 
veliki pesnik slovenske moderne Josip Murn, ko je v 
Podragi, na domu Janezovega prijatelja, ljudskega pe-
snika Franceta Žgurja, iskal zdravja in modroval z va-
škimi očanci ter si marsikaj zapisal iz ljudske zakladni-
ce. Kako je Murn cenil to ljudsko blago, nam najbolje 
pove njegov psevdonim Aleksandrov, ki si ga je nadel 
pri Žgurjevih, po domače Sandrovih. In to ljudsko izro-
čilo je Janez Krhnetov nadaljeval do smrti. Najbolj pa 
se mu je duh razvnel v vinskem hramu ali ob kozarcu 
pristnega vipavca:

Krhnetovi sorodniki, zbrani ob materinem pogrebu leta 1937. 
Zadaj stoji pesnik Janez Krhne, spredaj v sredini sedi brat Franc, 

dekan v Postojni.

Janez Krhne
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Kdor na srcu je bolan
in si leka išče v sili,
naj z menoj gre v vinski hram
tam izginejo bacili.

Kaj doktor, veda, kaj dekleta, 
ta vinski sod, to je zdravilo, 
ljubezen če še tko je vneta, 
kozarcev pet jo bo ugnalo.

Na stara leta starec sivi 
z vinom si mladi srce 
in kliče vinčku: “Bog te živi, 
brez tebe zdravja ni zame!”

Rad je povedal še eno, ki ima kdo ve koliko kitic.

Iz hrasta te stesal je sodar, 
v tebi počiva burgunder, 

iz tega ga pije gospodar, 
zato je po hiši šunder.

Iz akacije je ta sod stesan, 
v njem vino je samo za maše, 
če tega pije grešnik prav skesan, 
nikdar hudič ga ne pobaše.

Ta sodček je pa iz jalovine, 
v njem je pijača bolj šibka, 
iz tega ga pije hlapec Tine, 
usoda je hlapca res bridka.

A pesmi še ni konec. Pela je tudi o sodu iz kostanja, 
in vino v njem je bilo spet drugačno. Eno je bilo za 
ženske, drugo za bolnike in kdo ve za koga še. Nihče bi 
danes ne mogel več ponoviti vseh kitic, z Janezom so 
legle v grob za zmerom. Tudi spreminjale so se, pogosto 

Gasilsko društvo Vipava, 1956.
Na sredi stoji Janez Krhne, zvest gasilski službi.

Janez Krhne
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je kaj izpustil, spremenil ali dodal kaj novega. In če je 
kdo hudomušno pripomnil, da rima šepa, ga je Krhne 
ostro zavrnil: 

   Ako se rima al ne rima, 
   to je Janezova štima.

Pesnik Ludvik Zorzut pa je o njem zapisal: “Janez, 
ljudski pesnik po milosti pojoče Vipave, ki znaš vse 
svoje verze iz glave in nam jih na pamet stresaš, sladke 
in kisle, revne in krivuljaste, ti poet domačih njiv ...” S 
tem skromnim prispevkom sem skušala rešiti pozabe 
tega pristnega ljudskega pesnika, čigar delo je živelo 

in morda še živi v spominu katerega izmed njegovih 
Vipavcev. Če se je ali se bo kdo v današnjem času, ki 
je izgubil smisel za staro vaško patriarhalno skupnost, 
lotil zbiranja Krhnetovih pesmi, bo imel zelo težko delo, 
ki bo rodilo malo sadov v primeri s številom stihov, ki 
so privreli v urah navdiha iz njegovih ust. 

Besedilo, ki ga je ob petdesetletnici smrti Janeza 
Krhneta napisala Lejla Sancin iz Trsta, je bilo objav-
ljeno v Vipavskem glasu št. 84, marec 2008, strani 
16–20.

Janez Krhne
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Viktorija Jamšek
rojena Čuk 16. decembra 1896 pri Čukovih na Slapu;
umrla 23. februarja 1978 v Vipavi 

Pomagala nam je priti na ta svet

Ob današnji dobro organizirani zdravstveni oskrbi 
nosečnic in porodnic, ki rojevajo v porodnišnicah, si 
skoraj ne moremo predstavljati, kako je to potekalo v 
času italijanske okupacije in tudi še nekaj časa po drugi 
svetovni vojni. Takrat so naše matere rojevale doma 
s pomočjo babice, ki je bedela nad njimi od začetka 
do konca poroda. Za pomoč je včasih poklicala kakšno 
starejšo ženo. Ob njenem prihodu na dom je moralo 
biti pripravljene dosti čiste posteljnine in topla voda. 
Po porodu je babica prišla iz sobe in domačim povedala 
veselo novico.

Tako delo je v občini Vipava opravljala starejšim lju-
dem dobro znana babica Viktorija Jamšek, rojena Čuk, 
ali kakor so ji ljudje rekli “babca Vika Jamškova”. V 
vipavski občini je bila edina babica in je to službo opra-
vljala v trinajstih vaseh.

Rodila se je pri Čukovih na Slapu 16. decembra 
1896 in tam tudi dokončala osnovno šolo. Leta 1920 
je rodila nezakonskega sina Božidarja - Dorota. S tem 
rojstvom je izpolnila pogoj za vpis v babiško šolo, v ti-
stih časih so se namreč lahko vpisale na to šolo samo 
tiste, ki so že postale matere. Šestmesečno babiško šolo 
je obiskovala v Trstu leta 1922, z letom 1923 pa so jo 
italijanske oblasti namestile v Vipavi. V Vipavi je kupila 
od Jerneja Česna hišo Na Hribu, takrat hišna številka 
55, nato 179, in se poročila z Josipom Jamškom, in-
validom iz prve svetovne vojne. Leta 1924 se jima je 
rodila hčerka Marta.

Delo babice je Vika opravljala od leta 1923 do leta 
1954, ko se je upokojila. Njeno delo je bilo težko, hu-
mano in odgovorno. Posebno težko je bilo zanjo v voj-
nem času, saj ni bila nikoli prepričana, ali bo z obiska 
pri porodnici prišla živa domov. Imela je posebno do-
voljenje oblasti za prosto gibanje. Med policijsko uro, 
po italijansko coprifuoco, to je od sončnega zahoda do 
petih zjutraj, ko je bilo gibanje prepovedano, so ponjo 

hodili in jo spremljali k porodnicam oboroženi voja-
ki: sprva Italijani, za njimi Nemci, potem četniki in 
Mongoli. Delo je oteževalo tudi pomanjkanje hrane, 
blaga in zdravstvene opreme. Ona pa je prihajala med 
ljudi z odprtim srcem, jim pomagala, jih razumela, to-
lažila in opogumljala.

V dolgi dobi službovanja v naših krajih je pomagala 
“spraviti na ta svet” vse, ki so se rodili v tem času. Zato 
ni čudno, da ljudje še danes o njej povejo dosti dobrega. 
Na porodu je reševala ne samo novorojenca, ampak tudi 
mater številnih otrok. Ljudje so ji popolnoma zaupali, 
kar potrjuje tudi ta anekdota. Ko so nekoč otroci slišali 
mater stokati v porodnih bolečinah, so v strahu zanjo 
vprašali očeta: Ali bo mama umrla? Ta pa je otroke 
potolažil: Ne bojte se, mama ne bo umrla, saj je babica 
Vika pri njej.

K porodnicam je hodila babica Vika v glavnem peš, 
tako ponoči kot podnevi, v zimi, dežju, snegu, burji in 
vročini. Le premožnejši so jo prišli iskat na dom s konj-
sko ali kakšno drugo vprego. Tudi na Nanos je morala 
peš. Zgodilo se ji je celo, da je šla na Nanos zaman, ker 
porodnica še ni bila pripravljena za porod in so babico 
poklicali prehitro. 

Na delo se ji je zmerom mudilo, zato je ubirala vse 
bližnjice do cilja. Na pot je hodila s skromno medicin-

Vipavska babica Viktorija Jamšek
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sko opremo, ki jo je imela zmerom pripravljeno v torbi. 
Dogajalo se je, da so jo ljudje iskali tudi med mašo v 
cerkvi, zato je zmerom sedela na istem stolu v zakristiji, 
pozneje pa v kapeli Srca Jezusovega na leseni klopci, 
ki je še danes tam. Tako so jo hitreje in laže našli. Če 
so med porodom nastale težave, je na pomoč poklicala 
takratnega zdravnika dr. Pavlico. Vsako porodnico je 
na domu obiskovala še osem dni po porodu dvakrat na 
dan, jo negovala, ji svetovala in poskrbela za novoro-
jenca. Nekaterim porodnicam je na svojem domu tudi 
oprala umazano perilo in naslednji dan prinesla čisto 
nazaj. Ni bilo malo primerov, ko je za porodnico na 
svojem domu tudi skuhala, če ta ni imela v hiši nikogar 
za pomoč. 

V tistih časih je bila navada, da je babica nesla otro-
ka tudi h krstu. To je bilo kar takoj drugi dan ali nekaj 
dni po porodu, ker so se ljudje bali, da ne bi otrok prej 

umrl. Babica Vika je novorojenca lepo opravila: povila 
ga je s povoji, mu nadela posebno krstno oblačilo, pan-
dekl, in ga prekrila s čipkastim pregrinjalom. Krstno 
oblačilo za novorojence je imela in posojala babica, da 
starši niso imeli skrbi in stroškov s tem. V cerkev je 
nesla otroka v spremstvu botra in botre. Krstili so ga 
pri krstnem kamnu. Mati in oče sta ta čas ostala doma. 
Mati je morala ležati in se paziti, saj so rekli, da jo po 
porodu še šest tednov čaka pod posteljo krsta. 

Naša babica Vika je mnogim sama izbrala ime in 
poskrbela za botre. Nemalokrat je bila tudi sama botra, 
zlasti otrokom v revnejših družinah ali nezakonskim 
otrokom. Takrat so bili ti še posebno zapostavljeni, saj 
so jih še v matične knjige vpisovali šele ob koncu letni-
ka. Ko je otročnica počasi okrevala, je bila njena prva 
pot v cerkev k obredu očiščevanja, da je pred oltarjem 
prejela poseben blagoslov od duhovnika. K temu obre-
du je mater spremljala babica. Koliko opravil je morala 
naša babica Vika postoriti, prej kot je zapustila hišo 
matere z novorojencem.

Viktorija Jamšek v krogu družine: levo od nje je hči Marta, 
zadaj pa sin Doro in mož Jože Jamšek.

Babica Viktorija Jamšek z dojenčkom, ki ga je prinesla na svet
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Biti boter je bilo častno in obvezujoče. Za botra so 
poskrbeli v glavnem očetje. V zvezi s tem naj tu ome-
nimo poseben hudomušen običaj. Ko je oče šel vabit 
botra, si je zavihal eno hlačnico višje od druge, tako da 
so domači takoj vedeli, zakaj je prišel. Zaradi tega še 
danes rečemo komu, ki ima hlače zavihane: “Popravi 
si hlačnico, saj ne greš botrov vabit.”

Ljudje so babico Viko spraševali za najrazličnejše 
nasvete v zvezi z domačim zdravstvom. Po domovih je 
tudi dajala injekcije in oskrbovala razne rane. Danes bi 
ji rekli patronažna sestra.

Za svoje delo je prejemala pavšalno plačilo od itali-
janske občine. Za to je morala dajati brezplačno oskrbo 
in pomoč revnejšim družinam, premožnejši pa so ji pla-
čevali. Pod Italijo je bilo na Primorskem življenje težko, 
zato si lahko mislimo, da ji ljudje niso mogli kaj dosti 
dati. Dali so ji pač tisto, kar so imeli, v glavnem v nara-
vi, v mnogih hišah pa še tega ne. Zgodilo se ji je, da je 
imela na en dan dva krsta. Prvi otrok je bil sin ubožnih 
staršev, drugi pa je imel premožnejše starše. Vika je 
potolažila revno mater: “Ne skrbite zame, danes imam 
dva krsta, oni drugi so bolj premožni, zame bo zadosti.”

Babico Viko so ljudje spoštovali, ker je bila zelo 
uvidevna, razumna in zvesta svojemu babiškemu 

 poslanstvu. Porodov, pri katerih je pomagala materi, 
jo tolažila in hrabrila v njenih težkih preizkušnjah, ni 
moč prešteti, saj so imele takrat družine po deset in 
več otrok. Zelo dobro je poznala takratne razmere v 
družinah. Priča je bila velikim človeškim stiskam pa 
tudi mnogim srečam in radostim življenja. Vse, kar je 
videla in slišala, je ohranila zase, opravljanja je bilo že 
tako dovolj.

Kljub dolgi in naporni delovni dobi je imela po vojni 
težave pri upokojitvi. Takratna oblast ji najprej ni hotela 
priznati cele delovne dobe za čas od leta 1923 do 15. 
maja 1945; ko se je na odločbo pritožila, pa so ji jo 
vendarle priznali.

Po njeni upokojitvi je to delo prevzela babica Danica 
Kodelja, po domače Fičkova iz Vrhpolja, a kmalu so 
žene zmerom pogosteje hodile rojevat v porodnišnico 
v Postojni in pozneje tudi v Šempetru pri Novi Gorici, 
tako da danes porodov na domu ni več.

Babica Vika je umrla leta 1978 in počiva na vi-
pavskem pokopališču. S svojim delom je zapustila 
globoke sledi med ljudmi, zato je še po mnogih letih 
niso pozabili. Samo dobro in pošteno delo ustvari 
velikega in nepozabnega človeka. Tako še danes živi 
med nami. 

Krst Ivana Cunte decembra 1953 v Vipavi je bil družinski praznik za vse sorodnike. 
Pod Cuntovim latnikom od leve proti desni: Danica Hrovatin, rojena Cunta, Anton Bago, Francka Marc

 iz Vrhpolja, krstna botra Francka Puc iz Bele, Ivanka Cunta, rojena Marc, vipavska babica 
Viktorija Jamšek s krščencem v naročju, krstni boter Ljubo Hrovatin, otrokova starša Micka Cunta, rojena Puc, 

in Ivan Cunta; zadnji stoji Franc Marc, Štimov iz Vrhpolja. 
Spredaj stojijo otroci Marko in Tomaž Hrovatin ter Peter Marc iz Vrhpolja.

Viktorija Jamšek
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Babica Vika na stara leta v svoji hiši Na Hribu v Vipavi

Življenjepis, ki ga je napisala Magda Rodman, je 
bil objavljen v Vipavskem glasu št. 40, marec 1997, 

strani 21–23.

Viktorija Jamšek
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Dr. Marija Jamšek
rojena 27. januarja 1903 pri Jamškovih v Ajdovščini;
umrla 16. novembra 1990 v Šempetru pri Gorici

V farmacevtskih krogih 
zelo znana in cenjena

Dr. Marija Jamšek je bila ena izmed redkih Slovenk 
z lastno lekarno na Primorskem. Kupila jo je leta 1933 
in ostala njena lastnica do leta 1949, ko so jo na podlagi 
zakona o nacionalizaciji podržavili. Namesto odškodni-
ne so ji priznali pokojninsko dobo za leta službovanja v 
lekarni, ki jo je nato vodila do leta 1965.

Dosti podatkov o njej mi je dal Jože Marc, farma-
cevtski tehnik, ki si je večino službenih let “prislužil” 
v vipavski lekarni.

Dr. Marija - Majda Jamšek izvira iz premožne kmeč-
ko-trgovske družine Jamšek. Rodila se je 27. januarja 
1903 v Ajdovščini. Oče je bil občinski tajnik, mati go-
spodinja. Ko je bila stara tri leta, je med igro na dvori-
šču padla v kotel z vrelim lugom, v katerem so okuhava-
li perilo.1 Ostala je pri življenju, vendar hudo oparjena 
in bilo je potrebnih mnogo operacij, da so “zakrpali”. 
Osemnajstkrat je bila operirana pod narkozo, vseh po-
segov pa je bilo devetindvajset. Večino so jih opravili v 
Nemčiji. Po njenih besedah so se kirurgi učili plastične 
kirurgije prav na njenih hudih poškodbah. Izjemna vo-
lja, marljivost in življenjski optimizem so pripomogli 
k njenemu poklicnemu uspehu, ki je bil za tiste čase 
izjemen.

Po končani osnovni šoli v Ajdovščini se je šolala 
na gimnaziji v Gorici. Leta 1915, ko je Italija napadla 
Avstro-Ogrsko in so se boji bližali mestu, so dijake in 
učno osebje premestili v Novo mesto, da so tam nadalje-
vali z rednim šolanjem. Po končani gimnaziji v Novem 
mestu je odšla na univerzitetni študij v Nemčijo. Ker je 
njen oče želel, da bi postala sodnica, se je vpisala na 
študij rimskega prava. Med njenim študijem pa je bil v 
Nemčiji sprejet zakon, po katerem ženske niso smele 

1  V tistih časih so okuhavali perilo v vreli vodi, v katero so usuli 
pepel. Tako so delali še nekaj časa po drugi svetovni vojni.

opravljati sodniškega poklica. Po štirih letih študija se 
je razočarana vrnila domov. Lotila se je dopolnilnega 
učenja italijanščine in nato odšla študirat farmacijo na 
univerzo v Padovo. Tam je diplomirala leta 1930, po-
tem si je pridobila še naziv doktorice kemije in farmaci-
je. Njena diplomska naloga s področja koloidne kemije 
ima naslov Metalli colloidali di uso terapeutico. Izpite 
za samostojnega lekarnarja (Farmacista titolare) in po-
deželskega lekarnarja (Farmacista rurale) je opravila 
leta 1931 v Firencah. Šolanje v tujini ji je dalo široko 
razgledanost in znanje. Znala je govoriti italijansko, 
nemško in francosko. Vipavci so bili zelo ponosni, da 
imajo za lekarnarico tako izobraženo domačinko. 

Za uporabo lekarne v Vipavi je najprej leta 1930 
sklenila najemno pogodbo z lekarnarjem Masopustom, 
nato pa jo je leta 1933 kupila od organista in fotografa 
Antona Vilarja iz Vipave. 

V razmerah, ko je bila Primorska del italijanske dr-
žave, je le malo Slovencev uspešno poslovalo. Lekarne 

Dr. Marija Jamšek
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na podeželju, kjer je bilo zvečine kmečko prebivalstvo, 
niso nikoli dobro poslovale, še slabše pa je bilo v tistem 
obdobju. Dr. Jamškova je bila izjema, saj je imela pre-
možne sorodnike, ki so ji v kriznih časih lahko prisko-
čili na pomoč. 

Ko sem iskala podatke o takratni mreži lekarn na 
ozemlju Primorske, sem ugotovila, da so po letu 1920 
odprli nekaj lekarn na novih lokacijah, posebno v kra-
jih z nastajajočo industrijo: v Cerknem, ki je dotlej ni 
imelo, v Biljah, Komnu in Sežani. Po pripovedovanju 
je lastnik za odprtje lekarne, ki je bila predvidena z 

občinskim planom, zlasti v podeželskih krajih, dobival 
iz državne blagajne dotacijo za kritje stroškov v višini 
lekarnarjeve plače. Po takratnih zahtevah je lekarna 
na podeželju oskrbovala območje s 5.000 prebivalci, 
torej bi jo lahko imele tudi Črniče in Črni Vrh, vendar 
tam ni bilo zanimanja zanjo. Pri tem je treba upoštevati 
tudi dejstvo, da so po letu 1922, ko je prišla v Italiji na 
oblast fašistična stranka, v vse službe nameščali itali-
jansko govoreče in tej stranki zveste ljudi. 

Prebivalci Vipave in okoliških vasi so zahajali v le-
karno dr. Jamškove tudi po strokovne nasvete, k zdrav-

Diploma Marije Jamšek, dr. kemije in farmacije
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niku pa le v zelo nujnih primerih. Njej so najbrž še 
toliko bolj zaupali, ker je bila domačinka. Od nekaterih 
včasih niti ni zahtevala plačila za zdravilo, če je vedela, 
da so v denarni stiski. Dosti je pomagala tudi v času 
boja za osvoboditev Primorske in zaradi tega se je tudi 
morala marsikdaj zagovarjati. Tako so nekoč po nalep-
kah na zdravilih odkrili, da izhajajo zdravila, ki so bila 
najdena pri partizanih, iz njene lekarne, in so jo odpe-
ljali na zaslišanje v Trst. S svojim pravnim in poklicnim 
znanjem pa se je znala dobro izgovoriti. Priznala je, da 
so tista zdravila sicer res iz njene lekarne, vendar ji 
zakon za zdravila, ki niso na recept, prepoveduje spra-
ševati, komu so namenjena. 

Konec leta 1944 je bila tudi ona mobilizirana v na-
rodnoosvobodilno vojsko, vendar se je že po enem te-
dnu vrnila v svojo lekarno. Tako jim je lahko dosti bolj 
pomagala, kakor če bi ostala v terenski lekarni. Zaradi 
tega je bila večkrat v nevarnosti, a se je zmerom rešila, 
ker je bila sila iznajdljiva. 

Zgodilo se je nekega decembrskega jutra leta 1944, 
ko v Vipavi ni bilo nobenega nemškega vojaka. V nje-
no lekarno so prišli partizani in z njimi Uroš Rupreht, 
magister farmacije, ki je vodil apotekarski odsek pri 
IX. korpusu. Ker je v terenskih lekarnah primanjkovalo 
zdravil, so v njeni lekarni napolnili sedem zabojev z 
zdravili in jih odpeljali. Kasneje so ji ta zdravila pla-
čali v partizanskih lirah.2 Takrat pa jo je najbolj pri-
zadelo, ker so z zdravili vred odpeljali tudi njeno novo 
harmoniko, ki ji je bila v veliko veselje. Po osvoboditvi 
Primorske maja 1945 so zdravila še nekaj mesecev do-

2  Partizanske lire so bile začasen denar, tiskan v Črnomlju na 
osvobojenem ozemlju.

bivali iz skladišč v Gorici, Vidmu in Trstu, kasneje pa 
iz vojaškega skladišča v Šempetru na Krasu, današnji 
Pivki. Dostava je bila zelo neredna, zato je lekarniški 
delavec Jože Marc hodil tja po zdravila kar z nahrbt-
nikom. Plačeval jih je v gotovini, med drugim tudi s 
partizanskimi lirami, ki jih je dr. Jamškova dobila za 
zdravila, odvzeta decembra 1944.

V Vipavi je delovala tudi vojaška bolnišnica, ki so jo 
začasno uredili v prostorih vojaškega stanovanjskega 
bloka spomladi leta 1945, ko se je skozi naše kraje 
umikala proti zahodu četniška vojska, ki je imela s sabo 
mnogo ranjencev, potrebnih oskrbe. Po vojni je bila 
spremenjena v civilno bolnišnico. Bila je brez lekarne, 
imela je samo “depo” zdravil. Dr. Jamškova je dobro 
sodelovala tako z zdravniki kot tudi z drugimi zaposle-
nimi v bolnišnici in tako pomagala rešiti mnogo težav 
zaradi takratnega pomanjkanja zdravil. V tistem času 
pa tudi pozneje so dosti zdravil magistralno izdelovali, 
osebja, ki bi bilo usposobljeno za to, pa je primanjko-
valo. Lekarna dr. Jamškove je postala tudi učilnica za 
mnoge farmacevte, ki so prihajali za krajši čas na prak-
tično usposabljanje k njej. 

Leta 1949, ko je bila lekarna podržavljena, je po-
stala dr. Jamškova državna uslužbenka, njena le-
karna pa državna Lekarna Vipava. Kot samostojna 
lekarna je delovala do leta 1962, ko se je združila z 
Lekarno Ajdovščina. Po ustanovitvi Centralne lekarne 
Ajdovščina je dr. Jamškova postala njena direktorica, 
vendar se je že konec leta 1965 upokojila, ker je vodil-
na mesta niso privlačila. Preselila se je v Ajdovščino, 
v Gregorčičevo ulico številka 42, kjer ji je vse do smrti 
17. novembra 1990 stal ob strani in ji pomagal človek, 

Etiketa v treh jezikih na lekarniški stojnici okrog leta 1925
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ki ga je nekdaj kot trinajstletnika “vzela v uk”. S sode-
lavci iz Lekarne Vipava je tudi po upokojitvi ohranila 
stike, čeprav ni pogosto zahajala v družbo. Tudi poko-
pana je na domačem pokopališču v Ajdovščini.

V farmacevtskih krogih je bila zelo znana in cenje-
na, predvsem zaradi odličnega poznavanja in bogatih 
izkušenj s pripravljanjem zdravil. Pri njej so iskali 
strokovne nasvete mnogi farmacevti, še posebno tisti 
iz primorskih lekarn. Zato ostaja ime dr. Marije - Majde 
Jamšek zapisano z velikimi črkami v zgodovini primor-
ske farmacije. Dr. Marija Jamšek je bila tudi zelo ra-
dodarna, dosti denarja je darovala za različna društva 
in v dobrodelne namene. Bila je predsednica društva 
Antifašistične fronte žena Jugoslavije (AFŽ) v Vipavi 
in je tudi dobila priznanje kot najboljša predsednica 
takih društev v goriškem okraju. Za svoje zasluge je 
prejela leta 1970 red zaslug za narod s srebrno zvezdo 
in leta 1981 republiški red zaslug za narod s srebrnim 
vencem.

Namesto zaključka naj prepišem članek z naslovom 
Heroj, ki ga občudujem, objavljen v Primorskih novicah 
14. septembra 1979. Napisala ga je Tjaša Premrl, učen-
ka osnovne šole Boris Kidrič iz Ajdovščine: 

Živé ljudje sredi mestnega vrveža, nepoznani, neo-
pazni in mnogokrat pozabljeni. Živé in čakajo, da se bo 
kdo izmed starejših spomnil in povedal zanje mlajšemu 
rodu, ki jih bo prijazno sprejel medse in se pogovoril z 
njimi o vseh tistih strahotah, ki so se godile dolga štiri 
leta.

Ena izmed njih je nedvomno dr. Marija Jamšek, 
zaslužna aktivistka in ena izmed organizatoric OF in 
AFŽ v Vipavi. Med vojno je delala v vipavski lekarni. 
Mnogokrat je tvegala življenje, da je dala zdravila ka-
kemu kurirju, ki je prišel ponje. Doživela je tudi trenu-
tek, katerega posledice so bile odločilne za njeno življe-
nje. V lekarno je stopil suhljat človek. Dal ji je listek, 
na katerem je pisalo: “V okolici Pivke partizani. Nujno 
potrebujemo čim več zdravil proti kašlju.” Pripravila je 
zdravila. Ko je zlagala litrske steklenice zdravil kurirju 
v nahrbtnik, je na nasprotni strani ceste zagledala poli-
cista. Takoj ko je mož odšel, je prišel policist v lekarno. 
Ko je izvedel, da je mož hotel zdravila proti kašlju, je 
hotel za njim. Zadržala ga je s tem, da ga je povprašala, 
od kod je, kdaj je prišel v Vipavo … Ljudje, ki so prihaja-
li v lekarno, so jo začudeno gledali, ona pa je klepetala 
celih dvajset minut. Takrat je mož že prišel iz Vipave. 
Pustila je policista in postregla ljudem.

Dovolj bi bila že ta kratka zgodbica in ne bi bila več 
pozabljena.

Življenjepis, ki ga je napisala Marija Brenčič, je bil 
objavljen v Vipavskem glasu št. 85, junij 2008, 

strani 13 –15.

Lekarna Vipava leta 1956. Od leve proti desni: Jože Marc, dr. 
Marija Jamšek in Marija Lisjak
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Prodana nevesta

Rojena sem kot drugi otrok v prvem zakonu med
mojim oèetom Janezom Štekarjem in mamo Franèiško,
rojeno @or`. Oba starša sta bila doma s Slapa. Poleg
mene sta imela še sina Štefana, hèeri Vido in Marijo ter
prvega sina Ivana. Moja mama se je pri`enila k Štekar-
jevim na Slap od Bro`ièevih.

Pri Štekarjevih je bila velika kmetija. Moja mama je
bila zelo gospodarna. Med oèetovo odsotnostjo, ko je bil
vpoklican v prvo svetovno vojno, je sama kupila od
grofa Lanthierija pet parcel. Ko smo se rojevali otroci,
je dala vsakemu otroku na banko po dve kroni. Z oèe-
tom sta stalno dokupovala zemljo. Mama je leta 1918
umrla za špansko boleznijo: tako je oèe ostal sam s
petimi otroki. Takrat je španska vzela mnogo ljudi na
Slapu. To bolezen so prinesli naši vojaki iz prve sve-
tovne vojne.

Spominjam se tudi, da so  nam po vojni laški vojaki
izkopali z njive ves krompir, ki smo ga komaj nasadili.
Med vojno pa sem videla vojake, ki so jih za kazen
obesili na našem vrtu. Štiri ure so viseli. Kaznovali so
jih, ker so pojedli konzerve, ki so bile namenjene voja-
kom na fronti. Uèenke smo morale za vojake na fronti
plesti nogavice, rokavice in šale. V šoli so nas takrat
uèili peti: “Ajmo, ajmo, vinarje zbirajmo in jih Bogu in
cesarju dajmo.” Nam šolskim otrokom so tudi naroèili,
da moramo nabirati koprive. Pri tem smo liste odstra-
njevali s srpi, nabirali smo samo stebla, ki so jih upo-
rabljali za izdelovanje blaga za vojaške obleke. Nekoè
me je pri nabiranju sošolka moèno urezala s srpom v
roko, pa nisem nikomur povedala, ker bi bila potem
sošolka kaznovana, jaz pa prav tako od moje mame.
Poleg kopriv smo morali nabirati tudi robidovo listje.
Sušila sem ga na ganku. Ko je nekoè prišel oèe od voja-
kov na dopust in je zagledal to listje, ga je takoj zmetal
z ganka. Rekel je, da je `e sit tega èaja, ker so ga morali
stalno piti v vojski.

Ko se je ob koncu prve svetovne vojne oèe konèno
vrnil domov, je stopil v sobo, kjer je visela slika cesarja
Franca Jo`efa. V jezi jo je snel, vrgel na tla in pohodil,
rekoè: “Štiri leta sem ti slu`il. Muèil si me, zdaj pa me
ne boš veè.”

Oèe se je leto dni po mamini smrti vdrugo poroèil s
Franèiško Malik, doma iz Lo`. Rekli smo ji Franca.
Otroci smo te`ko sprejeli drugo mater: moj starejši brat
Ivan je imel `e osemnajst let, najmlajša sestra Marièka
pa komaj pet. V drugem zakonu se je rodilo še pet otrok.
Tako je moj oèe dobil nagrado od Italijanov v znesku sto
lir, ker je imel deset otrok. Ker smo bili premo`ni,
nismo poznali uboštva - razen med prvo vojno, ko smo
jedli jeèmenov moènik in je bilo še tega premalo za vse.
Takrat smo morali ves jedilni pribor oddati za vojsko,
doma pa smo jedli z lesenimi `licami. Tudi mila ni bilo.
Ko ni bilo mila, smo si pomagali tako, da smo v vodo
namoèili lubje, to je posušeno listje koruze.

V šolo, ki je bila na Slapu, sem hodila pod Avstrijo.
Naredila sem štiri razrede in teèaj iz nemšèine. Kot
najboljša oziroma med najboljšimi sem bila vpisana v
zlato knjigo. Z mano je bila vanjo vpisana tudi moja
prijateljica Marija Škerlj, rojena leta 1904. Roèna dela
nas je uèila uèiteljica, ki je imela takrat na Slapu prvo
`ensko kolo z mre`o na kolesih. Vsi otroci smo si ga z
zanimanjem ogledovali.

V osnovni šoli smo se uèili lepega vedenja in kul-
turnega obnašanja. Kot otroci smo doma hodili k sveti
maši vsak dan. Posebno slovesna je bila maša na dan
sv. Alojzija, to je 21. junija. Takrat smo šli uèenci, tudi
deklice, v cerkev z bandero. Duhovnik Tabor  me je
spremil k svetemu obhajilu, birmal pa me je gospod
škof Jegliè. Ob birmi sem imela devet let.

Kot otroci smo se igrali igrico, pri kateri smo pre-
pevali: »Marièka sedi na kamenèku, nato pristopi Karel
brat: Marièka, zakaj se joèeš ti? Marièka si èeše zlate
lase, Marièka se zaène jokati: Zato ker moram jutri
umret.« Otroci smo tekali v krogu, Marièka pa je sedela
v sredini. Na koncu je zbe`ala in otroci smo tekli za njo.

Julijana Ambro`iè
rojena Štekar 18. februarja 1905 pri [tekarjevih na Slapu {t. 18;
Slap 25, pri [monovihSlap 25, pri Šmonovih;
umrla 21. oktobra 1999
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Fantje pa so se igrali tako, da sta prva dva v dveh
vrstah dvignila roke in sta vprašala: »Ali je kaj trden vaš
most?« Tretji je odgovoril: »Kot kamen in kost!« Na-
slednje vprašanje se je glasilo: »Ali gre lahko naša voj-
ska skoz?« Odgovor: »Da, samo èe zadnjega vojaka
ujamemo!«

Mame se spominjam, ko je umrla. Imela sem štiri-
najst let, ko sem bila pri njeni zadnji uri. Prosila me je,
naj ji dam grozdja za `ejo. Res sem ji dala polovico
grozda. Imela je namen vsem otrokom dati potrebno
izobrazbo, pa je revica prej umrla. Jaz sem svoji maèehi
rekla mati, zame je bila dobra. Sem bila zelo potrpe`-
ljiva. Druge moje sošolke, ki so imele maèeho, pa so ji
rekle »teta«.

Kot mlada sem zelo rada pela. @elela sem si peti v
cerkvenem pevskem zboru. Pa mi je oèe rekel: »Kdo bo
pa delal, èe boš ti hodila k pevskim vajam?« Tako mi je
vzel vse veselje in bila sem `alostna. Z Julko Podgorni-
kovo smo same dosti pele pri ljudskem petju v cerkvi,
takrat ko ni bilo pevskega zbora. Tako smo tudi solo
pele, jaz mezzosopran, ona pa alt.

Doma sem delala do leta 1925. Imeli smo govejo
`ival in prašièe. Potem pa sem šla slu`it v Lo`e k stricu

Alojziju na kmetijo: tam sem ostala eno leto. Nato sem
šla slu`it k drugemu stricu v Idrijo, ki je imel gostilno
in trgovino in tudi kmetijo z dosti gozda, spet za eno
leto. Ta stric je bil Franc Štekar, po oèetovi strani, tisti
iz Lo` pa je bil po mamini strani. Leta 1928 sem šla
slu`it k tretjemu stricu, Štefanu Štekarju, ki je bil trgo-
vec s tekstilom v Ajdovšèini. Pri stricih sem delala vsa
mogoèa dela, gospodinjska in kmeèka. Plaèevali  so mi
po sto lir na mesec. Pa je prišel moj oèe in me je vpra-
šal, èe mu dam zaslu`eni denar, da ga bo nesel na
knji`ico na moje ime. Nikoli veè ga nisem videla. Oèe
je denar vzel in ga porabil za potrebe pri domaèi hiši
na Slapu.

Moj oèe je bil zelo napreden, saj je `e takrat imel tri
greznice, pumpo za gnojnico in za vodo iz štirne pa
pumpo za toèenje vina.

V mojih mladih letih smo jedli ves teden skuho, ješ-
prenj, repo, zelje, zveèer polento,  vse petke  v letu pa
shajano testo.

Moja pot v zakon je zelo zanimiva. Ko sem bila v
Ajdovšèini, je prišla nekega veèera k meni sestrièna
Vida, poroèena Buda, ki je bila po drugi svetovni vojni
gledališka igralka. Rekla mi je: »Julka, ohcet je gvišna!«.

Julijana Ambro`i~

Posveèeni dan - moja birma 12. 5. 1914. Na fotogra£ji moji starši, stari starši,
botrica, stric, brata in sestri
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Julijana Ambro`i~

Odpustnica iz enorazredne ljudske šole na Slapu
s “hvalevrednim vedenjem”

Hrbtna stan odpustnice z na~inom ocenjevanjaHrbtna stran
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Jaz sem jo èudno pogledala, bila sem preseneèena, saj
nisem niè vedela o tem. Sestrièna mi je povedala, da je
`e vse zmenjeno in da bom poroèila Franca Ambro`ièa,
Šmonovega s Slapa. Bil je najstarejši sin na hišni šte-
vilki 46. Da je vse zmenjeno, ker sta se moj in njegov
oèe tako zmenila. Šlo je pa za to, da se je moj oèe pri-
pravljal, da se bo z vso dru`ino preselil v Jugoslavijo, in
sicer zaradi fašizma. Ni hotel biti pod Italijani. Posestvo,
ki je štelo šestnajst parcel, je razprodal. Hišo je ponudil
Francu Ambro`ièu pod pogojem, da vzame mene za
`eno, in sicer brez dote, ker bo zato hiša po ni`ji ceni.
To sta potrdila in tako je ostalo. Jaz sem tako dejansko
postala prodana nevesta in tako so tudi govorili. Moj
oèe se je izselil leta 1929, jaz pa sem se poroèila 1930.

Ob prihodu na dom me je ta{~a prepri~evala: „Ni~ se ne
boj za ljubezen v zakonu, ta pride z otroki.”

Jaz sem svojega mo`a prej poznala kot vašèana,
drugaèe pa ne. Vedela sem, da je pošten in priden èlo-
vek. Potem ko so se starši zmenili, je prihajal s kolesom
k meni v Ajdovšèino. Moj oèe je hotel, da bi se takoj
poroèila, jaz pa sem hotela odlašati, vsaj še za kakšno
leto. Tako je tudi bilo. Leta 1930 je bila huda toèa in je
vse potolkla. Zato sem vprašala bodoèega mo`a, kaj
hoèemo narediti: se poroèiti ali ne? On je vztrajal, da bi
šli v poroko. Nekaj bale sem si naredila sama, drugo je
dala mo`eva dru`ina, ker je bilo tako zmenjeno med
mojim in njegovim oèetom. Bilo nas je triindvajset sva-
tov. Poroèila sva se na ponedeljek ob štirih popoldan.
Bilo je v tednu, samo zato, da ne bi bilo preveè stroškov
s svati. Po poroki mi je tast veèkrat oèital, da je bila hiša
predraga in da bi mi moral dati oèe še eno kravo. Moj
mo` se je preselil v našo hišo z vsemi brati in sestrami
in s starši. Vsi so jo namreè pomagali kupiti. Tako smo
`iveli vsi skupaj. Vsi so me pla{ili, da bo hudo, ker bom
`ivela z veliko dru`ino mo`evih sorodnikov, pa ni bilo
tako hudo, kakor sem se bala.

Z mo`em sva se lepo razumela. Bil je skrben: kupil
je prvi radio na Slapu - `e leta 1940, in sicer znamke
Minerva. K hiši je pri`enil nekaj zemlje. Njegove sestre
in bratje so poèasi odhajali od hiše, nekaj jih je pomrlo,
padlo v partizanih, dekleta so se omo`ila. Poèasi sva
ostala sama z najino dru`ino. Imela sem sedem otrok.
Najhujši porod je bil, ko sem rodila Petra, ki je ob rojstvu
tehtal pet kilogramov. Morali so mi ga po kosih izrezati.
Dobila sem narkozo, zanj so se štirje zdravniki borili
veè ur v bolnici v stari Gorici. Trije sinovi so mi umrli
kmalu po porodu.

Leta 1942 pa smo pogoreli. Dom so nam po`gali
italijanski vojaki iz 9. regimenta - to je bila brigada
Julia. Vzrok je bilo to, da je šel mo`ev brat Pavel na-
mesto na vojsko v Rusijo v partizane. To je povedal
vaški izdajalec, ki so ga potem partizani ubili. Po`ig je
bil 7. avgusta leta 1942. Imeli smo le pol ure èasa, da
vzamemo kaj iz hiše. Italijani so v goreèo hišo vrgli na
koncu še bombo, tako da je vse razneslo. Odpeljali so
nam vso `ivino: šest glav, dva prašièa, brejo svinjo in tri
teleta.

Po po`igu hiše so nas Italijani spravili vse v vrsto,
moške, `enske in stare ljudi iz štirih hiš, ki so tistega
dne gorele na Slapu. Vodili so nas proti travniku na
koncu vasi. Naša teta Julka Podgornik, ki je slu`ila v
Italiji, je takrat ravno prišla domov po dokumente za

Julijana Ambro`i~

Mladost in ljubezen - z mo`em Francem leta 1930

Julia.
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Julijana Ambro`i~

poroko. Znala je govoriti italijansko in je vprašala ne-
kega vojaka, kam nas peljejo. On ji je odgovoril, da nas
peljejo usmrtit. V vrsti smo šli jaz, hèerki, moj mo`,
svakinja, naš stari oèe in mati. Prej kot smo prišli na
kraj sam, pa je prišlo drugaèno povelje. @enske in stare
ljudi so pustili na miru, mlajše moške pa so odvedli v
italijanske zapore.

Ostali smo brez dóma. Za nekaj èasa so nas vzeli
pod streho sosedje. Spominjam se, da sem še ponoèi
slišala streljanje in videla goreti našo hišo: od groze sem
se tresla na postelji. Takrat sem bila noseèa šest mese-
cev in kasneje sem rodila hèerko Vero v casa di poverta,
hiši ubogih v starem farov`u v Vipavi. Do njega sem
morala premagovati enainosemdeset stopnic. Tam je
bila za bolnièarko Karla Dekleva, zame zelo dobra `ena.
@al so jo kasneje usmrtili partizani. Pri porodu mi je
pomagala znana in dobra babica Viktorija Èuk.

Konec leta 1942 smo se vrnili na Slap in se vselili v
staro hišo tasta Ambro`ièa. Šele leta 1948 smo obnovili
naš dom kot prvo hišo po vojni na Slapu. Od Obnove smo
dobili nekaj pomoèi v obliki materiala za zidavo. Vse
drugo smo plaèali sami.

Mo`a so Italijani takoj po po`igu naše hiše vtaknili
v battaglione speciale  in ga odvedli na Sicilijo, v Al`i-
rijo, v Potenzo. Tako sem bila med vojno dve leti sama
z otroki. Ko se je mo` vrnil na Slap, sva se sluèajno
sreèala pri kapelici Matere bo`je na Slapu in se tam
objela od sreèe. Mlajša hèerka Vera, ki se je rodila med
vojno, ga ob vrnitvi seveda ni poznala. Ni ga sprejela.
Mahala je z roko in ga imela za Nemca, ker je bil v
vojaški uniformi.

Pozabila sem povedati še neki zanimiv sluèaj. Po
po`igu naše hiše sem nekega dne hotela priti èez ogorel
zid v hišo, da bi še kaj pobrala. Šla sem po lojtrah in
nesreèno padla. Prebila sem si èelo tako, da mi je ko`a
visela èez oko. Ko sem lezla èez zid, se je le-ta porušil
in zgrmela sem na tla, noseèa s hèerko Verico. Pritekle
so sosede, me pobrale nezavestno in odnesle v sosedovo
hišo. Tam so mi dale za obli` na rano rezino špeha in
èelo zavile z obvezo. Èez štirinajst dni se je ko`a `e lepo
zacelila. Moj otrok k sreèi ni imel posledic. Še veè, od
vseh otrok sem to hèerko najla`je rodila. Pri tem se
spominjam besed mojega svaka Alojza, ki mi je v no-
seènosti dejal, da se v tako te`kih èasih paè nima otrok.
Odgovorila sem mu, da je to bo`ja volja. Èe bom umrla
za to, ne bom za drugo.

Moj mo` je pod Italijo vedno kupoval slovenske knji-
ge, ki jih je prina{al preobleèen beraè v nahrbtniku. Na

skrivaj smo poslušali radio Triglav. Knjige smo imeli
spravljene na podstrešju, seveda je vse zgorelo. Najbolj
pa mi je `al, ker nismo mogli rešiti iz po`ara svete po-
dobe male Terezike, ki jo je mo` tako pritrdil na steno,
da je nismo mogli vzeti dol. Bila je delana v barvah na
platno. @al mi je tudi za knjigo moje matere z naslovom
Veèna molitev, ta je tudi zgorela.

Ko so nam Italijani odgnali `ivino, so pustili samo
eno kravo, ki je bila zelo hudobna in napadalna. Vendar
je ostala pri hiši, da smo imeli mleko. Ko sva se po
dolgem èasu sreèala z mo`em pri kapelici, me je takoj
vprašal: »Kdo ti je pomagal v vasi, ko si ostala sama?«
Seveda sem mu povedala. K sreèi so bili v vasi dobri
ljudje, razen ene dru`ine so mi vsi stali ob strani. S tisto
kravo, ki nam je ostala, smo preva`ali gradbeni mate-
rial pri obnovi naše hiše. Ko je bila breja, pa se je pre-
tegnila in poginila.

Pozneje smo izvedeli, da vzrok po`iga naše hiše ni
bil samo odhod strica v partizane, ampak je neki vašèan
hotel na zvit naèin priti do našega premo`enja.

Po vojni je bilo hudo, ker je bil kmet zanièevan.
Dobro se spominjam, da nas je v hudi stiski rešil gospod
Stanko Poni` iz Vipave, ki je imel trgovino. Na skrivaj
nam je dal toèke, da smo lahko kupili, èesar nismo sami
pridelali. Spomnil se je na mojega mo`a, ker mu je ta
še pred vojno posodil denar.

Po vojni, ko je bila mizerija, sem v prostem èasu
delala tepihe iz raznih krp in cunje za posodo. Oblaèila
sem stare kovtre za na posteljo. Tudi za dru`ino sem vse
sama sešila, in sicer na roko, saj šivalnega stroja nisem
imela. Imela pa ga je stara mati, vendar jaz nanj nisem
šivala. Sama sem tudi preoblekla stare stole, delala
svitke za na glavo.

Na Slapu smo si zmeraj pomagali med seboj, na
primer pri klanju prašièa, bendimi, pobiranju koruze,
slaèenju koruze in pri drugih delih.

Še eno zanimivost vam povem. Moja hèerka Vera,
najmlajša, je hudo zbolela za pljuènico. Zdravnik Dietz
iz [turij jo je `e odpisal. Domaèa knajparica Rozalija
Curk, ki so jo cenili celo zdravniki, pa mi jo je rešila s
Knajpovo metodo z vodo in s kisom. To sem se od nje
nauèila in sem svoje otroke tudi tako zdravila.

Z mo`em sem `ivela do leta 1987, ko je umrl, star
štiriinosemdeset let. Bil je rojen leta 1903. Zdaj `ivim
pri sinu Pavlu in hèerki Veri na svojem domu na Slapu.
Stara sem triindevetdeset let, letos jih bom štiriindevet-
deset in sem najstarejša v vasi. Imam tudi svaka Matija
Ambro`ièa, on je letnik 1911 in je najstarejši moški v vasi.

“ ”
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Julijana Ambro`i~

Poèitek na klopi pred domom na Slapu z devetimi kri`i na ramah leta 1995

Zmeraj sem ubogala starše in mo`a. Zmeraj sem si
`elela mirno `ivljenje in zdaj ga konèno imam. Otroke
imam pridne in dobre, imajo me radi in lepo skrbijo
zame. Še zmerom me ubogajo. Vse svoje `ivljenje sem
verovala v bo`jo pomoè, ki me je tudi zmerom sprem-
ljala. Èez vse sem ljubila vrt, ro`e in sploh zemljo.
Smrti se ne bojim, èeprav ne bi še rada umrla. Še
zdaj vsak dan pojem narodne in nabo`ne pesmi.

Mladim naroèam, naj ohranijo mir, da ne bi bilo
vojne, da se ne bi nikoli veè ponovilo tisto, kar smo mi
prestali.

Pripovedovala na Slapu 1. maja 1998
Julijana Ambro`iè je umrla 21. oktobra 1999.
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Ena soba za devet otrok

Rojena sem bila na Kovku, po domaèe se je pri nas
reklo pri @endarinovih. Hišno ime je morda nastalo
zato, ker so bili vèasih tam `andarji - oro`niki. Moj oèe
je bil Anton Bolèina, mama pa Franèiška, rojena Krape`,
doma iz Kovka. Imela sem še tri brate in štiri sestre.
Doma smo imeli kmetijo, trgovino in gostilno. Vsi otroci
smo pomagali, kolikor smo paè mogli. Na{a dru`ina pa
se je preselila v Vrhpolje, ko je umrl oèe in je brat pre-
vzel vso domaèijo.

Do petnajstega leta svoje starosti sem odrašèala na
Gori. Najveè sem pasla ̀ ivino - v šolo takrat nisem hodila,
ker je bila `e prva svetovna vojna. Spominjam se, da so
okrog naše hiše bili sami ranjenci iz vojske. Spominjam
se tudi, da so hodili v šolo samo trije bratje in ena sestra.
To je bilo samo, dokler se ni zaèela vojna. Ostali otroci
smo se uèili pisave in èitanja sami med sabo. Nekaj so
nam pomagali tudi starši. Otroško veselje je bilo med
nami, ko je zapadel sneg. Takrat smo se kepali, drsali
in uganjali vse mogoèe. Vseh osem otrok nas je spalo
na tleh na slami v eni sobi, v kateri je bila velika peè na
drva.

K verouku smo hodili dve uri peš, in sicer v Šturje,
ker smo spadali pod štursko faro. Hodili smo enkrat ali
dvakrat na teden. Tudi k maši smo hodili v Šturje, pozimi
in poleti. Šli smo sami ali v spremstvu katerega od
roditeljev, kakor je paè naneslo.

Starša sta bila oba zelo stroga, èeprav nas nista
tepla. Ubogali smo na pogled ali na besedo. Molitev nas
je vedno spremljala, predvsem ko smo jedli. Ro`ni venec
smo molili po veèerji. Najprej smo molili po vrsti mi
otroci sami, kakor sta nam starša ukazala.

Navadno smo imeli tri obroke hrane. Jedli smo
krompir, zelje, ješprenj, repo. Jaz sem najraje jedla
polento. Kruh je mama sama pekla, enkrat na teden.
Mama je tudi sama prodajala v trgovini, oèe in odrasli
otroci pa so stregli v gostilni.

Kot otroci smo veèkrat hodili na Sinji vrh, to je dobre
pol ure hoda od naše hiše. Tam se je slišalo vpitje in
jokanje s soške fronte. Slišali smo pokanje oro`ja, po-
sebno ko je bilo v zraku vse tiho. Tam je bil tudi moj oèe
pri sanitejcih. On je nosil ranjence s fronte. To delo je
opravljal samo v noènem èasu, ker drugaèe ni bilo mo-
goèe. Od silnega pokanja je na fronti skoraj izgubil
sluh. Ko je prišel po vojni domov, ga otroci skoraj nismo
poznali. Bil je ves izmuèen, umazan in oslabel. Nikoli
veè ni bil prav zdrav. Mama je bila dobrega zdravja in
je vso vojno sama vse rihtala.

Kot sem `e povedala, smo se odselili s Kovka, ko je
mami umrl mo`, to je moj oèe, in smo prišli v Vrhpolje.
Vendar sta na Kovku ostala brat Karel, ki je ostal doma,
sestra Franèiška pa se je ̀ e poroèila na Kovku. Domaèijo
v Vrhpolju je moji mami zapustil njen tast s pogojem,
da je prevzela oskrbovanje njegovega brata in sestre, ki
sta bila brez svojih dru`in. Tako je mama postala last-
nica hiše in premo`enja. Zanju je skrbela kar nekaj let
in odelovala kmetijo z nami. Imeli smo eno kravo, konja
in prašièe, nekaj trt.

Hiša je bila kar prostorna, èeprav stara. Poèasi pa
se je spraznila. Prvi brat Alojz je šel v Argentino in ga
ni bilo veè domov. Nikoli se nam ni oglasil in niè nismo
vedeli o njem. Drugi brat Anton je padel v partizanih.
Jaz sem šla slu`it v Trst in z mano je odšla tudi sestra
Marija; sestra Pavla je ostala doma pri mami, pozneje
pa se je tudi ona poroèila in odšla v Duplje. Ko je mama
umrla, je kar ustno izroèila vsakemu izmed nas po nekaj
nepremiènin.

V Trstu sem slu`ila pri dveh dru`inah skoraj pet-
najst let. Oba gospodarja sta bila banèna uslu`benca pri
banki Italia. Tam sem èistila stanovanje, kuhala in
delala vse mogoèe. Otrok nisem pazila, ker jih niso
imeli. Spominjam se, da sem dobila pribli`no po 120
do 150 lir na mesec. Moram povedati, da so me tudi
zavarovali za pokojninsko dobo. Prosto sem imela samo
ob nedeljah popoldan do osmih ali devetih zveèer. Takrat
nas je bilo kar nekaj deklet v Trstu, ki smo slu`ile in

Angela Nusdorfer
rojena Bolèina 26. septembra 1906 pri @endarinovih na Kovku;
Vrhpolje 68, pri GorjanovihVrhpolje 68, pri Gorjanovih;
umrla 28. marca 2008
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smo se ob nedeljah sreèevale ali v cerkvi ali po maši.
Ves moj zaslu`ek pa je šel domov mami, da je la`e sha-
jala. V pismih me je prosila pomoèi: bala se je, da bodo
prišli rubit in da bodo prodali premo`enje. Kmalu pa je
predme stopila odloèitev, ali bom še naprej za slu`kinjo
ali se bom poroèila. Tako sem se odloèila in se leta
1938 poroèila. Vzela sem Viktorja Nusdorferja iz Dupelj
pri Vipavi, rojenega 1909. Z njim sem imela veè let
pisemsko zvezo, pisal mi je od vojakov iz Napolija.
Doma je bil z revne kmetije, po domaèe pri Lukcovih.
Najprej sem `ivela nekaj èasa doma, potem pa sva do-
bila stanovanje v Dupljah. Nisva imela niè fantovšèine,
nekaj veèerje je napravila mama doma. Kuhala nam je
Olga Kodelja iz Dupelj, to je bila svakinja moje sestre
Pavle (takrat je slu`ila pri advokatu Petrièu v Vipavi). V
cerkvi nas je bilo samo enajst svatov.

Za zaèetek sem imela prišparanega nekaj denarja.
Ko je ta pošel, pa je bilo zelo te`ko, ker mo` ni imel
rednega zaslu`ka. Moja mobilija sta bili le ena postelja
in ena omara. Kupila sva jo iz druge roke. Na stano-
vanju pa smo `e dobili zidan štedilnik. To je bilo vse,
kar sva imela z mo`em.

Sama sem redila eno kravo in prašièa v Sanaborcovi
hiši v Dupljah, ki je bila prej prazna. Najemnina je bila
majhna. Kmalu so se zaèeli rojevati otroci. Vsako leto
sem imela enega, dokler se jih ni nabralo devet. Vse

sem rodila doma, brez babice in brez zdravnika. Pri
porodih mi je pomagala samo neka Curkova iz Vrhpo-
lja, stara `ena. Ob porodih nisem imela nikoli nobenih
komplikacij. Ta `ena je otroka samo umila in ga povila
in poskrbela malo tudi zame. Drugi dan pa sem ̀ e vstala
in se spet lotila dela. Vse sem dojila tja do sedmega,
osmega meseca starosti. Za plenice sem kar rjuhe potr-
gala, denarja ni bilo za drugo. Prav majhni so spali pri
meni, drugaèe pa vsi v eni sobi. H krstu so nesli botri
in babica. Skoraj vsem otrokom sta bila botra moja
sestra Pavla in njen mo` Franc. Kakšnih posebnih daril
ni bilo, saj sta bila tudi onadva revna. Kuhala sem jim
polento, mineštre, zelje, repo. Mesa in pašte nismo
poznali, v glavnem zelje in krompir.

Posebno slabo smo ̀ iveli pod Italijo. Za otroke nismo
dobili nobenih pomoèi. Mo` je veèkrat odšel, ko so ga
prišli iskat za v partizane. Otroci so nosili obleko drug
za drugim, dokler se ni raztrgala. Ker ni bilo primerne
obleke, niti k maši niso mogli. Dosti sem sama ¤ikala
stare cunje, tako da je bil blek vrh bleka. Prala sem vse
na roke. Izplakovat sem nosila perilo na lesenem plohu
na glavi pol ure daleè na reko Vipavo. Mila nisem upo-
rabljala, ker ga nisem mogla kupiti. Vse sem o`ehtala
s pepelom. Za dober pepel smo imeli bukov pepel.

Dostikrat sem bila laèna, ker sem najprej dala otro-
kom. Marsikdaj sem šla spat brez veèerje. Èe je mo` kaj

Angela Nusdorfer

Viktor Lukcov in Angela @endarinova v dru`bi svatov na poroèni dan leta 1938 v Vrhpolju
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zaslu`il, je bilo za gres, da smo skuhali polento. Posebno
hudo je bilo tudi med drugo svetovno vojno in takoj po
njej. Ni bilo ne obleke in ne hrane. Vèasih še soli ni bilo
pri hiši. Vsako jajce smo sproti pojedli. Denar je bil le
za sol, olje, moko. Mo` je sicer dobil kaj jesti, ko je šel
delat drugim kmetom, mi pa smo bili brez hrane doma.

Moji otroci so bili pridni, zmeraj so me ubogali in
bili potrpe`ljivi. Z vzgojo nisem imela problemov, èeprav
nisem imela nikoli prostega èasa. Ko so otroci zaèeli
hoditi v šolo, so si kar sami pomagali pri domaèih nalo-
gah. Tudi še kar zdravi so bili, razen dveh, ki sta mi
majhna umrla. Eden je bil star eno leto, eden pa je imel
par mesecev - smrt je nastopila zaradi pomanjkanja
hrane. Zdaj jih je še vseh sedem `ivih. Vsi imajo slu`be,
poklice in hiše in vsi so poroèeni. V moji bli`ini stanu-
jeta mlajša hèerka Draga, rojena 1950., in sin Bernard,
rojen 1946. Oba delata v mesnici. Hèerka Vera, rojena
1934., je poroèena v Vipavi, sin Viktor, po poklicu
šofer,  je poroèen v Vrtovinu, sin Marjan je tudi šofer,
poroèen v Vipavi; hèi Jo`ica, ki je prej delala v pisarni
v Vipavi, je poroèena v Èrno goro, hèi Danica pa na
kmetijo v Podgriè.

Mo`a sem imela dobrega, prepira skoraj nisva po-
znala. Tudi on je skrbel po svojih moèeh in iskal hrane

za nas. Po vojni se je zaposlil kot zidar in tako je le
prišel do majhne pokojnine. Umrl je leta 1983: `e šest-
najst let sem vdova. @ivim v stari  hiši in si še sama
gospodinjim. Materialno sem preskrbljena, imam tudi
italijansko pokojnino in tako sem lahko tudi otrokom
kaj pomagala. Hvala bogu, zdaj se imam še najboljše.
Sem sama, niè mi ne manjka, vse hudo je za mano. Èe
sem prav štela, imam veè kot petnajst vnukov. Èe bi
bila še enkrat mlada, ne bi imela toliko otrok, bilo je
preveè trpljenja, èeprav jih imam vse zelo rada.

Grem v štiriindevetdeseto leto starosti. Od vseh
svojih bratov in sester sem edina še `iva. Vèasih mi je
malo dolgèas, èeprav otroci lepo skrbijo zame. Ob ne-
deljah še zmerom grem sama v cerkev. Moram pohva-
liti Vrhpoljce: so zelo delavni in pridni. Imajo visok
standard. Po Vrhpolju se je dosti zidalo in prenavljalo.
Ko sem prišla kot otrok v Vrhpolje, je bilo vse drugaèe.

Èeprav `e dolgo `ivim, je šlo vse hitro mimo mene.
Smrti se ne bojim. Moja ̀ elja je, da bi se moji otroci razu-
meli med seboj, saj prepir prinese med ljudi samo hudo.

Pripovedovala v Vrhpolju 18. avgusta 1998

Angela Nusdorfer
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Mi ne bomo hlapci Lahov

Starejši prebivalci Vipave se gotovo še spominjajo 
privatnih trgovin, v katerih smo kupovali živila in dru-
ge vsakdanje potrebščine. Nekaj let po drugi svetovni 
vojni so še obratovale trgovine Poniževih, Skukovih, 
Možetovih, Vrčonovih, Fajdigovih, Bratuževih in še 
katera.

Tudi iz sosednjih vasi so prihajali ljudje po nakupih 
v Vipavo, in ni ga bilo v tistih časih, da ne bi poznal 
trgovca Stanka Poniža, ki je imel trgovino v svoji hiši, 
ki ima zdaj naslov ulica Vojana Reharja številka 9. Pod 
Italijo je bila to Via Roma številka 69. Na drugi strani 
iste ulice, zdaj številka 22, pod Italijo pa Via Roma šte-
vilka 72, je obratovala še Poniževa pekarna. Tako so 
se številni furmani, ki so se v jutranjih urah odpravljali 
na Nanos po drva, hlode, seno, steljo in drugo, ustavili 
pred pekarno, da so kupili kruh. 

Takrat ljudje niso hodili vsak dan v trgovino. Ker 
ni bilo denarja, so kupovali le nujno potrebne stvari. 
Znano je, da je vsaka trgovina imela svoje stalne odje-
malce, zato so bili do njih zelo pozorni. Bilo je dosti ta-
kih, ki blaga niso plačali takoj, ampak šele takrat, ko so 
lahko kaj prodali. Dolgovi so tako lahko kar naraščali. 
Pri Stanku Ponižu so se izučili za trgovca številni do-
mačini, ki vejo še danes povedati, da je bil strog učitelj. 
Od njih je zahteval lepo vedenje v trgovini in drugod ter 
čiste račune. Rad je ustregel tudi ljudem z Nanosa, ki 
so hodili ob nedeljah v Vipavo k maši, da so si takrat 
kupili še zalogo živež.

Stanko je bil sin Jerneja Poniža in Jožefe, rojene 
Premrl iz Dupelj. Oče je bil znan vipavski zidar, mati 
pa je vodila pekarno, ki je bila tudi znana daleč naoko-
li. V družini Stankovih staršev je bilo pet otrok: poleg 
Stanka še Venceslav, inženir gradbeništva, ki je živel na 
Poljskem, Milan, ki je bil pekovski mojster, ter sestri 
Roza in Štefka. Roza je vodila kuhinjo v hotelu Adria, 
Štefka pa se je poročila v Veneto v Italiji. 

Stanko Poniž
rojen 13. novembra 1906 pri Poniževih v Vipavi;
umrl 16. decembra 1961 v Vipavi

Po materini smrti je pekarno prevzel Milan, trgovino 
na hišni številki Vipava 159, zdaj ulica Vojana Reharja 
9, pa Stanko, ki se je se izučil za trgovca. Stanko je leta 
1928 prijavil kot dodatno dejavnost upravljanje z javno 
tehtnico, ki je bila pred staro šolo v Vipavi. Tehtanje 
raznega tovora, kot je grozdje, drva in seno, je opravlja-
la Stankova žena Boža, rojena Avčin. Tehtnico je leta 
1960 kupila Vinarska zadruga Vipava. 

Zavedna družina je pod italijansko zasedbo naših 
krajev spoznala, da se je treba upreti načrtnemu po-
tujčevanju, in sicer čim prej. Zato je Stanko po uki-
nitvi slovenskih šol v naših krajih skrivaj prejemal iz 
Gorice v zabojih slovenski abecednik Prvi koraki, da so 
se otroci učili materinega jezika ob naših ognjiščih. Po 

Stankova mama Jožefa v Logu pri Vipavi 15. 3. 1936
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zaslugi organizirane mreže, ki je tajno delovala, in tudi 
po njegovi zaslugi so te knjižice prejemali šolarčki po 
vseh vaseh gornje Vipavske doline. Ko je takšen prevoz 
postal nevaren, so drobne knjižice potovale v črnih vre-
čah za oglje – iz Gorice so jih prinašali nanoški oglarji, 
ko so tam prodali oglje. 

Stanko je bil z Dragom Bajcem, Ivanom Možetom 
iz Vipave, Zvonimirjem Lasičem z Goč in Francem 
Žgurjem iz Podrage tudi pobudnik in soustanovitelj 
nogometnega kluba Nanos, ki je nastopal po sosednjih 
krajih, v Postojni in tudi v Trstu. Ta klub je nastopal 
od leta 1919 brez registracije, ker takrat še ni bila po-
trebna. V njem so se združevali zavedni vipavski fan-
tje, da bi se lažje organizirali v uporu proti fašizmu na 
Primorskem. Italijani pa so hitro nekaj posumili in nji-
hova tajna policija je zahtevala od poveljnika garnizije 
Vipava, naj prepove igranje tega nogometnega kluba, 
ker da je iredentistična organizacija. Domačim fantom 
pa ga je kljub temu uspelo prepričati, da so le športni-
ki, saj je z njimi igral tudi italijanski študent, in jim je 
celo dovolil uporabljati vojaško vadišče. Kadar so ime-
li za nasprotnike močnejšo skupino, so se združili s 
Športnim klubom Ajdovščina-Šturje in nastopali skupaj 
kot Nogometni klub Burja. Oba kluba so uradno regi-
strirali šele l. julija 1924.

Stanko je bil zelo dejaven tudi v celici TIGR-a v 
Vipavi, v kateri sta z njim sodelovala Drago Bajc in Ivan 
Može. Vodil jo je od ustanovitve do leta 1940, ko se 
je že počasi pripravljalo ilegalno odporniško gibanje. 
Ta celica je dostavljala ilegalno protifašistično litera-
turo, ki jo je dobival od tigrovskih trojk iz Gorice, tudi 

tigrovskim celicam v Podnanosu, Podragi, na Gočah, 
v Ložah, Mančah, na Slapu in drugod. Stanko je bil te-
sno povezan s pivško trojko Danilo Zelen, Tone Černač 
in Josip Kukec. Tigrovske trojke je oskrboval z vsem 
potrebnim, tudi s hrano in obleko, ki so jo vipavski 
tigrovci zbirali in nosili v skrivališče v Podrago in dru-
gam, kjer so se skrivale trojke. V Podragi je leta 1924 
sodeloval v “akciji vrabcev”, ki so nosili napis: “Mi ne 
bomo hlapci Lahov.” 

Vseskozi mu je pri tem delovanju zvesto stala ob 
strani žena Boža, s katero se je poročil leta 1929. Lahko 
si mislimo, koliko sta tvegala in koliko straha sta pre-
stala v tem boju za obstoj narodne zavesti in slovenske 
besede. Delovati je bilo treba skrajno previdno, v strogi 
tajnosti in zaupanju drug drugemu. Vsaka napaka in 
izdajstvo sta bila plačana z življenjem. Velika hiša in 
gospodarska poslopja, ki so jih imeli Poniževi, so bili 
gotovo pravo skrivališče materiala, ki so ga zbirali za 
tigrovce in potem za partizane. Stanko je poznal številne 
kmete, trgovce in druge obrtnike po okoliških vaseh, ki 

Zakonca Stanko in Boža Poniž

Poniževa družina leta 1949. Spredaj Boža in Stanko 
s hčerko Tatjano, zadaj stojita sinova Jurij in Stanko.
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so kupovali pri njem v trgovini, in tako sestavljal mrežo 
odporniškega gibanja. Na njegovo pobudo so tako de-
lale tudi nekatere trgovine po vaseh, s katerimi je bil v 
poslovnih stikih. 

S takim delovanjem je kmalu prišel navzkriž z ita-
lijanskimi oblastmi. Te so ga že leta 1930 aretirale, a 
so ga po treh mesecih preiskovalnega zapora izpustile. 
V življenjepisu, ki ga je Stanko napisal 29. decembra 
1957, beremo: “Omenjam tudi, da sem bil leta 1927 
pred vojaškim sodiščem v Trstu s tov. Bajec Dragotom 
radi člankov, ki smo jih kot vojaki pisali v Čuku na 
palci, katerega urednik je bil tov. Franc Bevk, kateri je 
takrat radi teh člankov sedel en mesec v zaporu.1 Bil 
sem organiziran v organizaciji Tigr in 1932 leta zaprt 
tri mesece v Coroneu v Trstu – na razpolago posebnega 
sodišča iz Rima. Bil sem nato izpuščen, ker proti meni 
niso imeli dokazov.” Stanko je bil v tisti trojki, ki je 
pripravljala atentat na učitelja Sottosantija v Vrhpolju 
leta 1932. 

Dr. Mira Cencič je leta 1997 v knjigi TIGR navedla 
kot njegove sodelavce v TIGR-u poleg Draga Bajca še 
domačine: trgovca s tekstilom Ivana Možeta, gostilni-
čarja Mirka Princesa in kmeta Izidorja Reharja. Njegovi 
privrženci pa so bili še: gostilničar in posestnik Avgust 

1 Primorski fantje, ki so služili v italijanski vojski, so objavljali 
svoje prispevke v Čuku na palci pod naslovom Makaronarji po-
ročajo.

Perhavec, veleposestnika in lastnika gostilne Irena in 
Ljubo Hrovatin, Stanko in Ivan Ferjančič, oba doma iz 
gostilne za mostom čez Belo, advokat Milko Petrič, po-
sestnik Maks Bratuž, visoka uradnica Stana Rodman, 
kmet Ivan Bajec in mlinar Ivan Mohorčič. Iz tega lahko 
sklepamo, da so bili člani TIGR-a in njihovi sodelavci v 
Vipavi gospodarsko neodvisni večji kmetje, gostilničarji 
in intelektualci, ki so ga tudi lažje podpirali in ilegalno 
delovali proti fašizmu. S tem pa so, seveda, spravljali 
v nevarnost ne le sebe, temveč tudi svoje družine in 
imetje. 

V drugi svetovni vojni so po večini vsi med prvimi za-
čeli sodelovati v Osvobodilni fronti. Tako je tudi Stanko 
že septembra 1941 začel zbirati denar, živila in drug 
material za narodnoosvobodilni boj. Pri tem je bil tako 
zagnan, da so, po navedbah dr. Marije Jamšek, aktivisti 
Osvobodilne fronte dali nalog, da ne smejo več hoditi k 
njemu po hrano, ker je toliko prispeval, da se je gmotno 
že preveč izčrpal.

Dne 13. februarja 1943 so italijanske oblasti vpokli-
cale letnike od 1901 do 1907 in jih vključile v delovne 
bataljone v strahu, da se naši ljudje ne bi vključili v 
odporniško gibanje. Tako so tudi Stanka nasilno od-
peljali z drugimi Vipavci na Sardinijo. Njegovo ženo 
Božo pa so marca istega leta aretirale in jo odpeljale 
v tržaški zapor Coroneo. Tam so jo bila hudo muči-
li: privezali so jo na leseno skrinjo z glavo navzdol in 

Pogled na hiši Poniževih leta 1940 v Vipavi, takrat via Roma št. 72 in 69, 
zdaj Vojana Reharja št. 22 (prva levo) in št. 9 (druga desno) 
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jo polivali po obrazu z amoniakom, tako da je imela 
kožo na obrazu vso razjedeno. Iz tržaških zaporov so jo 
skupaj z drugimi zaprtimi ženami iz Vipave odpeljali 
v koncentracijsko taborišče Fraschette v južno Italijo. 
Doma sta starša Poniž pustila sinova Stanka in Jurija. 
Zanju so skrbeli sorodniki, dokler se ni po kapitulaciji 
Italije vrnila domov mama Boža.

Stanko se je po razpadu Italije v Gravini pridružil 
narodnoosvobodilnemu boju. S prekomorci je prišel 
na jugoslovanska tla in bil leta 1944 pri partizanih na 
Dolenjskem. Po vojni se je 20. avgusta 1945 vrnil do-
mov zelo slabega zdravja. Kljub temu se je vključil v ob-
novo Vipave in pomagal pri kulturnem, gospodarskem 
in političnem življenju. Bil je dejaven v vseh organiza-
cijah, posebno pa v športu. Na prvih povojnih volitvah 
je bil izvoljen za predsednika krajevnega ljudskega od-
bora (KLO). To funkcijo je opravljal enajst mesecev, 
potem se je zaposlil v trgovini kot poslovodja Okrajne 
gospodarske zadruge. Ta se je leta 1952 preimenovala 
v Potrošniško zadrugo Vipava, iz nje pa je leta 1955 
nastalo Trgovsko podjetje Vipava.

Čeprav sta zakonca Boža in Stanko delala za dobro 
ljudi in domovine, so se jima po vojni dogajale čudne 
reči. Leta 1947 so v Ajdovščini zaprli Božo. Obsodili so 
jo, da je pomagala sestri Ivanki pri ilegalnem prehodu 

čez mejo v Italijo in naprej v Ameriko. Stanko pa je od 
okrajnega ljudskega odbora Nova Gorica prejel pošto, 
v kateri so mu sporočili, da je kriv, ker je 13. avgusta 
1950 ilegalno prekoračil državno mejo z Italijo z ženo 
in otrokoma na sektorju “rdeča hiša”, se družil z ita-
lijanskimi državljani in popival po Gorici. Za to mu je 
bila izrečena kazen dva meseca poboljševalnega dela 
in plačilo kazni v osmih dneh. Napisal je pritožbo, v 
kateri je priznal, da je bil tisti dan res v Gorici, kjer 
se je po dolgih letih srečal s sestro Štefko, in da se je 
prav dostojno obnašal. Kazen mu je bila potem zniža-
na na 1.000 dinarjev brez poboljševalnega dela, in jo 
je tudi plačal. Tisti dan, ki je znan po aferi z metlami, 
je romala v Gorico množica naših. Po vojni je napra-
vil prošnjo za priznanje dela v narodnoosvobodilnem 
boju, a je bila odbita. Ko si je urejal delovno dobo, mu 
oblasti niso priznale delovne dobe v času, ko je delal v 
trgovini pri mami in tudi kasneje, ko je sam imel trgo-
vino. Zato je potožil, da bo zaradi tega moral delati do 
sedemdesetega leta starosti. Najbolj pa ga je prizadela 
nacionalizacija poslovnih prostorov njegove trgovine in 
dela gospodarskega poslopja, kar se je zgodilo 26. de-
cembra 1958. Njegova hčerka Tatjana Poniž Soban se 
tega dogodka takole spominja: “Bila sem dvanajstletna 
punčka, ko sem tisti dan na hodniku videla tri moške, 

Nogometno društvo Vipava 21. 8. 1960: od leve stojijo Peter Vrčon, Ivan Perhavec, Stanko Fajdiga, 
Janko Kariž, Jože Fajdiga, Zdravko Pregelc, Milan Krašna; čepijo Jurij Poniž, Franc Durn, 

Danilo Dorbež, Berto Hrovatin in Jurij Vrčon.
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ki so rekli, da bo šla vsa naša hiša. Mama mi je po-
vedala, da je bil med njimi tudi sodnik iz Ajdovščine. 
Vem, da so moji starši napisali pritožbo v Beograd. Iz 
Beograda je prišel odgovor, da to ni zadeva Beograda, 
ampak lokalnih oblasti.” 

In tako je Stanko postal v lastni trgovini uslužbenec 
Trgovskega podjetja Vipava, ki je imelo v njegovi hiši 
tudi svoje pisarne. Ko je Avgust Žvanut iz Podrage, ki je 
bil skupaj s Stankom v slovenskih četah na Sardiniji in 
je že prej sodeloval z njim v TIGR-u, izjavil, da si Stanko 
ni zaslužil, da mu je povojna oblast zaplenila hišo, je 
bil zaradi te izjave klican na zaslišanje v Ajdovščino. 
Nacionalizacije sta bila po vojni deležna tudi Stankov 
brat Milan, ki je imel pekarno, in sestra Rozka, poro-
čena Ferjančič, v hotelu Adria v Vipavi.

Da je bila Stankova kupa življenja še bolj grenka, 
mu je po vojni v nesreči umrl še sin Stanko. (Sin Darko 
je umrl že leta 1932, po smrti očeta Stanka pa je v pro-
metni nesreči umrl še sin Jurij). 

Stanko je na prigovarjanje drugih zaprosil tudi za 
priznanje statusa spomeničarja 1941. Tudi tu se je 

 zataknilo. Dobil je negativen odgovor z obrazložitvi-
jo, da takrat ni nosil puške. Nazadnje pa je Stanko le 
dočakal javno priznanje za nesebično delo in boj proti 
fašizmu ter za priključitev Primorske k Jugoslaviji. Dne 
5.  septembra 1953 je iz Beograda prejel medaljo za 
hrabrost in odlikovanje zaslug za narod III. reda.

Ko so se on in njegovi tigrovski tovariši po vojni mu-
dili v Krhnetovi gostilni na placu v Vipavi, je iz gostilne 
odmevala pesem Bazovica. To je bila njegova pesem. 
Njim na čast so jo zapeli mladi vipavski pevci. 

Stanko Poniž je umrl leta 196l, ne da bi dočakal 
zasluženo pokojnino. Bil je pokončen Slovenec in do-
ber človek. Ni se vpraševal, kaj mu bo dala domovina, 
ampak kaj mora on storiti zanjo. Njegova življenjska 
pot ponazarja težko zgodovino Primorske v dvajsetem 
stoletju.

Življenjepis Stanka Poniža, ki ga je napisala Magda 
Rodman ob petdeseti obletnici njegove smrti, je bil ob-
javljen v Vipavskem glasu št. 92, marec 2010, strani 
23–27.

Vipavski trgovci Ciril Škapin, Karlo Ambrožič, Miro Vidrih, šofer Franc Fabjan in Stanko Poniž
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Organist in zborovodja,
neutruden režiser in igralec

Franc Kopačin, po domače Mauščov, se je rodil 23. 
marca 1908 v Podragi na hišni številki 86, danes šte-
vilka 2. Bil je sin organista Franca Kopačina in Ivane, 
rojene Vidrih, po domače Žnidarjeve. Ko je imel tri 
leta, je izgubil očeta, ki se je ponesrečil z vozom. Čez 
nekaj let se je mati v drugo poročila z moževim bratom 
Janezom (Ivanom). Tudi on je imel rad cerkveno petje. 
Tako je Franc Kopačin že od malega živel z glasbo. Že 
kot petnajstleten fant je pisal note in se sam učil glasbe-
ne teorije. Prvo strokovno podlago je dobil pri župniku 
Albertu Lebanu iz Šturij, ki je bil tudi zelo dober pevo-
vodja. Opravil je tudi eno leto pevske šole pri profesorju 
Golmayerju v Gorici.

Začetek skupnega življenja s Fani, rojeno Lavrenčič 
iz Vrhpolja, je skalila druga svetovna vojna. Njun zakon 
je zapolnilo šest otrok v letih največjega pomanjkanja. 
Kmetija ni bila dovolj velika, da bi lahko živila številno 
družino. Kljub vsem težavam se je oče Franc z velikim 
veseljem razdajal prosvetnemu in cerkvenemu delovanju. 
Čeprav je prineslo morda tudi kakšen dodaten denar, ni 
niti zdaleč odtehtalo vsega vloženega časa in truda.

Organist in zborovodja

Prvo službo cerkvenega organista in zborovodje je 
nastopil v Vrhpolju kot mlad fant, verjetno že leta 1929. 
Obenem je vodil tudi posvetni zbor. Leta 1936 je za-
polnil vrzel pri cerkvenem petju še v Vipavi. Težko si 
danes predstavljamo, koliko poti je moral opraviti peš 
ali s kolesom za pevske vaje in orglanje v cerkvi v obeh 
župnijah. Kmalu po vojni so v Vrhpolju cerkveno petje 
spet prevzeli domačini. Po osemnajstih letih se je leta 
1947 Franc Kopačin poslovil od njih in potlej vodil cer-
kveni pevski zbor le še v Vipavi do leta 1952.

Franc Kopačin 
rojen 23. marca 1908 pri Mauščovih v Podragi;
umrl 12. februarja 1988 v Šempetru pri Gorici

V Podragi je v tem času skrbel za cerkveno petje 
domačin Jože Trošt, po domače Žaklov, ki je leta 1911 
sedel za orgle kot trinajstleten fantič. Obenem je vrsto 
let to delo opravljal tudi v sosednjem Podnanosu. Po 
njegovi smrti leta 1952 je obveznosti v obeh župnijah 
prevzel Franc Kopačin. Vipavo je tedaj prepustil dru-
gim. Z novo službo si je sicer močno skrajšal razdalje, 
vendar je ni bilo zmerom lahko uskladiti tako, da sta 
imeli obe župniji ob nedeljah in praznikih cerkveno 
petje.

V Podnanos je Franc Kopačin hodil skoraj pet-
najst let. Na prigovarjanje novega podraškega župnika 
Otmarja Črnilogarja je leta 1969 opustil delo v sosednji 
župniji. Tedaj je že dopolnil šestdeset let, vendar je imel 
še polno načrtov. Zbor je sodeloval v raznih skupnih 
nastopih v dekaniji in gostoval tudi v drugih župnijah. 
Petje v zboru je pevce povezovalo ter presegalo obvezno-
sti pri vajah in v cerkvi. Prijetna in nepozabna druženja 
so se vtisnila globoko v spomin. V Podragi je Franc 
nadaljeval z delom vse do smrti leta 1988. V zadnjih 
letih mu okorne roke niso več tako spretno hitele po 

Franc Kopačin
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klaviaturi kot nekoč, toda ob orglah in med cerkvenimi 
pevci je pozabil na starostne težave. To mu je vlivalo 
življenjsko moč in ga navdajalo z neizmernim veseljem.

Poleg tega je organiziral tudi posvetno zborovsko 
petje. Pod Italijo, ko je bilo slovensko petje v javno-
sti prepovedano, se je šestnajst podraških fantov pod 
vodstvom Franca Kopačina že leta 1927 zbiralo na 
pevskih vajah in tako ohranjalo slovensko pesem. Že 
leta 1944 se je udeležil sestanka pevovodij za vipavsko 
okrožje in z veseljem poročal, da v mešanem pevskem 
zboru v Podragi poje šestnajst žensk in devet moških. 
Takoj po vojni je prevzel mešani prosvetni zbor, ki 
je štel tudi po sedemintrideset pevcev, ter nastopal 
z njim doma in v okolici. Ta zbor je deloval nekako 
do leta 1952. Za največji uspeh so si šteli nastop na 
ljubljanskem radiu. 

Neutruden režiser in igralec

Posebne zasluge ima Franc Kopačin kot igralec in 
režiser domače igralske skupine. Več let je opravljal 

tudi tajniške posle, saj se je odlikoval z izredno lepo 
pisavo in bogatim besednim zakladom. Takoj po vojni, 
ko se je obnovila igralska dejavnost leta 1927 ukinje-
nih društev, je z veliko vnemo poprijel za delo. S svojo 
umetniško dušo je prepojil vse igralce. Igre so zahte-
vale dosti vztrajnega dela. Za njihovo izvedbo je bilo 
potrebnih tudi več kot dvajset, za nekatere igre tudi po 
trideset sodelujočih. Ker je imel Franc tudi slikarske 
sposobnosti, je sam izdelal vsa odrska ozadja. 

Zanos povojnega časa, ko so lahko spet javno na-
stopali s slovenskimi igrami, ni popustil celih petnajst 
let. Igre so uprizarjali v Podragi vsako leto vsaj do leta 
1961. Z najuspešnejšimi so nastopali tudi drugod. Ko 
se je v letih 1973 do 1980 obnovila igralska dejavnost, 
je bil takoj spet pripravljen pristopiti kot režiser. Ker 
so bile kulise iz prejšnjega igralskega obdobja uničene, 
je brez odlašanja izdelal nove. S svojo duhovitostjo in 
velikim darom za pripovedovanje najrazličnejših prigod 
iz podraške preteklosti, so bile vaje pod njegovim vod-
stvom nepozabno doživetje.

Cerkveni pevski zbor Vipava leta 1938. Stojijo od leve: Julka Renar, Anica Kostanjevic, Izidor Rehar, Franc Fabjan, 
Ivan Šček, Jožko Premrl, Vinko Premrl, Maks Hladnik, Mara Kariž, Olga Kodelja. Sedijo: Vika Krapež, Milka Rehar, 
organist in zborovodja Franc Kopačin, Francka Ferjančič, Pepca Rodman, Ivan Fabjan, Anton Božič, Doro Kastelani
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Cerkovniška služba

V njegovi družini se je skozi več rodov nadaljevala 
cerkovniška služba in tudi on je opravljal to delo pre-
ko dvajset let, do zadnjega dne svojega življenja. Da je 
tudi to delo zahtevalo dosti odpovedi, požrtvovalnosti 
in v starosti tudi že napora, bomo razumeli šele, če se 
spomnimo, da zvonjenje še ni bilo elektrificirano in da 
je moral vsak dan in v vsakem vremenu vsaj trikrat na 
dan k cerkvi: ob sedmih zjutraj, opoldne in ob avema-
riji. Tem vsakodnevnim opravilom pa moramo prišteti 
še vse zvonjenje za cerkvene obrede.

Po dvajsetih letih, odkar Franca Kopačina ni več 
med nami, je njegova podoba še v živem spominu vseh, 
ki smo z njim živeli in delali. Hvaležni smo mu za ves 
njegov trud na vasi.

Življenjepis, ki ga je napisala Lilijana Vidrih 
Lavrenčič, je bil objavljen v Vipavskem glasu št. 85, 

junij 2008, strani 18–20.

Franc Kopačin s pevci na koru v Podragi
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Naša hiša je imela zmerom
dosti obiskovalcev

Marija Pavlin, po domaèe mi reèejo Micka ali Mici
Pavlinova, sem se rodila 26. januarja 1910  kot prvi
otrok v dru`ini Semeniè, ki je `ivela v skromni hišici
zraven cerkve na Gradišèu pri Vipavi. Hiša je bila pri-
tlièna, imela je èrno kuhinjo z ognjišèem, pri strani
ognjišèa je bila lesena klop, ki so jo pozimi dali zadaj na
ognjišèe. Na tej klopi se je pozimi rada grela pri ognju
oèetova mati (zelo so ji bile pri srcu maèke, in èe je le
mogla, je na skrivaj dala kakšen košèek mesa maèki,
namesto da bi ga sama pojedla). V kuhinji smo imeli še
staro leseno omaro, ki je imela na levi strani ladelce, na
desni strani pa vrata.Tu smo imeli še mizo in stole. Hiša
je imela še dve sobi. Spali smo na lubencah. Takrat še
ni bilo prešitih odej, sešili smo veliko vreèo v velikosti
le`išèa in jo napolnili z lubjem od turšice. Vsako leto
smo ga zamenjali s sve`im. V sobah smo imeli dve manjši
leseni omari za oblaèila. Sobo je ogrevala kmeèka peè,
v kateri smo še pred štiridesetimi leti pekli velikonoène
potice.

Mati Marija Bizjak je bila doma iz Dolge Poljane,
oèe Jo`e Semeniè pa je bil Gradišèan. Imeli smo nekaj
malega zemlje, tudi dva vinograda. Mati je kot mlada
punca delala petnajst let v tekstilni tovarni v Ajdovšèini,
kamor je hodila peš z drugimi sovašèankami. Oèe jo je
`elel poroèiti na Planino, pa se je raje odloèila, da bo šla
slu`it k Èernigojevim na Gradišèe. Tam je spoznala
brhkega Jo`eta in kmalu sta se zmenila za zakon. Po
poroki je ostala doma za gospodinjo. Veèkrat je šla k
drugim kmetom na `rnado. Oèe Jo`e je bil kmeèki sin.
Znal je pisati. Kasneje, ko je bil odrasel fant, je kot
pedentar pomagal dvigovati gospoda De Periusa iz Vile
Ane, ki je bil invalid, in pri tem dobil pruh. Ko je le`al
v bolnici usmiljenih bratov v Gorici, sva ga šli s staro

materjo iz Dolge Poljane obiskat. Do Ajdovšèine sva
pešaèili, potem pa sva se peljali z vlakom. Dobro se še
spominjam, kako je vlak ropotal, in `ivo vidim nekega
bolnika, ki je le`al v bolnici poleg mojega oèeta, izpod
kovtra pa so mu gledala moèno olupljena stopala. Tedaj
sem imela kakšna tri leta.

Ko sem bila stara tri leta in pol, se je rodila moja
sestra Angela (30. 7. 1913). Leto kasneje se je zaèela
prva svetovna vojna, dru`ino pa je zadela še hujša nesreèa.
Oèe se je pri delu v vinogradu marca meseca okoli sv.
Jo`efa prehladil, zbolel za pljuènico in umrl leta 1914.
Tako smo ostali brez oèeta.

Ko sem  dopolnila sedem let, sem zaèela obiskovati
vipavsko ljudsko šolo, ki je bila za takrat zelo moderno
zidana in še danes velja za solidno grajeno avstro-ogrsko
stavbo (prostorni razredi, dosti svetlobe, mesto prav v
središèu kraja, na strehi je še ohranjen stolpiè z zvon-
cem). Pod Avstro-Ogrsko je potekal pouk v slovenskem
jeziku, le nekaj ur na teden smo se uèili nemšèino. (Ko
smo otroci pešaèili z Gradišèa v šolo v Vipavo, smo
videli v bli`ini današnje kasarne pod Gradišèem le`ati
na tleh mnogo ranjencev, ki so jih vozili s soške fronte.)
Uèitelj Anton Skala je bil zelo strog. Èe èesa nismo
znali, smo morali nastaviti prste, on pa je po njih udarjal
s tenko palièico. Po propadu Avstro-Ogrske smo obi-
skovali slovensko-italijansko šolo. Sprva smo imeli le
eno uro italijanšèine na dan, druge predmete smo se
uèili v slovenskem jeziku. Kasneje pa je ves pouk pote-
kal v italijanskem jeziku. Iz tega obdobja se spominjam
uèiteljice Marije Kacin in uèitelja Calandrina. Èudno se
mi je zdelo in nisem razumela, zakaj se moramo naen-
krat uèiti italijansko. V Vrhpolju so pravili, da je bil
italijanski uèitelj Sottosanti tako hudoben, da je pljuval
otrokom v obraz. Kasneje so ga verjetno zaradi tega
ubili.

Verouk nas je uèil najprej duhovnik Zavrl, nato
Alojzij Pavlin iz Kobarida. Spominjam se, da je igral
klavir v kavarni pri Hribovih in vodil tudi pevski zbor.
Leta 1922 je prišel v Vipavo gospod Ignacij Breiten-

Marija Pavlin
rojena Semeniè 26. januarja 1910 pri Jeplen~arjevih na Gradišèu pri Vipavi;
Vipava, Vojana Reharja 6, pri PavlinovihVipava, Vojana Reharja 6, pri Pavlinovih;
umrla 14. septembra 2002
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berger iz Idrije in ostal tu do svoje smrti leta 1960. Bil
je moj dober duhovni oèe in s svojo širino in posluhom
za èloveka je zaznamoval veè generacij Vipavcev.

Èas prve svetovne vojne je naplavil tudi begunce. V
avgustu leta 1916 (ko je bila zavzeta Gorica) so se k
nam na Gradišèe priselili Kri`nièevi (Jo`e in Justina) iz
Šempetra. Tu so ostali dve leti, prijateljstvo, ki se je
rodilo iz stiske, pa je trajalo celo `ivljenje. Z nobenim
sorodstvom nismo bili kasneje tako trdno povezani kot
prav z njimi. Po koncu vojne so se zaèasno preselili v
staro Gorico, ko so pozidali majhno hišo nad `elezniško
progo v Šempetru pri Gorici, pa so se spet vselili v svoj
dom. Pri izkopavanju zemlje za temelj nove hiše so pod
ruševinami našli celo vojaško kuhinjo: med drugim tudi
`elezen lonec z roèajem za kuhanje nad ognjišèem –
Dulenci mu reèejo pinjata - ki so ga še lep èas uporab-
ljali.

Kot mlado dekle sem rada šla k njim na obisk, tudi
za dalj èasa. Imeli so štiri fante, ki so bili dru`abni in
prijateljski. Nikjer nisem videla kasneje toliko vrst sadja
kot prav tu. Za njihovo hišo se je v hrib razprostiral
velik sadovnjak. V njem so rasle najbolj zgodnje vrste
èešenj in najdebelejše èešnje hrustavke, poleti smo
obirali velike zelene £ge in drobnejše temno modre, v
jeseni rjavkaste in sladke ko med. Tu je rasla vinska
trta, breskve v vinogradu, poleti hruške in marelice,
jeseni so zorela jabolka in grozdje. Pred hišo so imeli
posajenih sedem èešenj, vmes pa prve £ge, take bele in
drobne. Pod hišo se je razprostiral zelenjavni vrt. Tu so
uspevali orjaški paradi`niki, paprika in melancane,
kar£jola. Prvi v Šempetru so pridelali radiè primotajo, s
katerim so zaslu`ili v stari Gorici kakšno liro, v maju so
prodajali prekrasno glavnato solato, pozimi motovilec,
ohrovt itd. Po drugi vojni so nam dostikrat poslali po kak-
šnem prevozniku vreèo zelenjave iz toplega Šempetra.

Krušni oèe

Pavlini (prvotno Paulini) so menda prišli v Vipavo iz
Grgarja nad Solkanom. To se je zgodilo pred letom
1807, saj je s to letnico datiran sklepni kamen portala
s soèasno hišno številko 53, na katerem druga izmed
zaèetnic I P pomeni priimek Pavlin. Lahko tudi reèem,
da je bila kljuèavnièarska obrt doma pri Pavlinovih vsaj
iz prve polovice prejšnega stoletja. To ka`e odpustnica
iz vojske, ki jo je 31. oktobra 1859 podpisal general-
major Pavlizza korporalu Antonu Paulinu, ko je zapu-

stil 17. cesarsko-kraljevi pešpolk kot bataljonski puškar
1. razreda (Protokolls-Nr.III/966, KuK Princ Hohenlohe
17. Linien-Infanterie-Regiment, Laibach, 1859, arhiv
hiše Pavlin). Iz tega dokumenta je razvidno, da se je
Anton Paulin rodil v Vipavi leta 1829, z dvajsetimi leti
pa je stopil v vojsko - in jo je slu`il celih deset let, en
mesec in devetnajst dni. Le s kljuèavnièarskimi izkuš-
njami je lahko opravljal tako pomembno delo, kot je
puškar v vojski. Vsaj o Antonu Paulinu lahko trdim, da
je imel kljuèavnièarsko obrt po odpustu iz vojske leta
1859, za njegove prednike pa ne vem.

Anton Pavlin je imel s prvo `eno iz Janešèeve hiše
v Vipavi osem otrok, z drugo, Ano Poni` iz Vipave, pa
sina Edmunda, ki je prevzel oèetovo obrt. Edmund
Pavlin (27. 2. 1876 - 20. 1. 1938), po domaèe Munde,
je kot èlovek in kot obrtnik do`ivljal usodo avstro-ogr-
ske monarhije.

Marija Pavlin

Mundetov prvi zakon tik pred smrtjo `ene in hèerke. Trije sinovi -
sirote so z Mundetom potovali na Koroško leta 1917.
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Munde je bil moèan, širokopleè mo`akar. Pri oèetu
se je izuèil za šlosarja. Kakor oèe je bil tudi on dvakrat
poroèen. Prva `ena je bila Katarina Kante iz Gaberij. Z
njo je imel pet otrok: Franèiška (ta je umrl še otrok),
Jo`eta, Edmunda, Slavota in hèerko Marijo. Bil je dru-
`aben, med ljudmi je veljal za foksnarja. Celo grof Lan-
thieri ga je menda rad poslušal, ko je pravil smešne
zgodbe. Med prvo vojno je bil zaposlen (verjetno v kakšni
tovarni) kot vojaški mehanik oz. kljuèavnièar v Guštanju
(Ravne) na Koroškem. Prva `ena mu je tja pošiljala vsa
ta boljša oblaèila, po plebiscitu pa se ni veè mogel vrniti
tja po svoje stvari, tako da je ostal brez vsega. Verjetno
leta 1917 so mu umrle `ena, hèerka in mama. Takrat
je razsajala španska gripa. Zato je moral svoje tri osiro-
tele fantièe: Jo`efa, Slavka in Edmunda, odpeljati k sebi
na Koroško. Deèki so vzeli s sabo tri nahrbtnike in tri
palièke za hojo in jo z oèetom mahnili peš do Divaèe na
vlak. Na Koroškem so nekaj èasa ̀ iveli pri nekem kmetu,
potem so se vrnili v Vipavo.

Moj tast Edmund Pavlin – Munde, kljuèavnièar,
ki je zabaval grofa Lanthierija

Munde v dru`bi grofa Lanthierija in drugih vipavskih gasilcev pred letom 1900 - Munde stoji drugi z leve,
grof pa je verjetno tisti, ki sedi  drugi z leve.

Marija Pavlin

.
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Po treh letih vdovstva je Edmund zaèel iskati pri-
merno dru`ico zase in za svoje fantièe. Prišepnili so mu,
da je Mica (moja mama) z Gradišèa pridna in blaga
`enska, zato jo je kmalu zasnubil. Sama se spominjam
Pavlinovega Mundeta kot mogoènega mo`aka, ki je
veèkrat prišel na Gradišèe obiskat našo dru`ino. Prav-
zaprav sva `iveli z mamo sami, ker je sestro Angelo `e
zgodaj dala v Dolgo Poljano v skrbstvo svoji materi. Bila
je bolj bolehna, zato je ni mogla jemati s seboj, ko je
hodila v dnino. Munde mi je zmeraj prinesel peèen
kostanj maron ali mandulat. Jaz pa sem bila jezna
nanj, ker se je smukal okoli moje mame, zato nisem
nikoli marala za njegove darove in sem zmerom vse,
kar je prinesel, dala sosedovi deklici, s katero sem se
rada igrala.

Prviè sem videla vipavsko hišo Pavlinovih, ko je
mama en dan pred svojo poroko na sv. tri kralje spekla
potico in kruh ter mi je naroèila, naj nesem košarico z
dobrotami v Vipavo trem fantom in oèetu vdovcu.

Leta 1921, na sv. tri kralje, sta se vzela vdova Marija
Semeniè in vdovec Edmund Pavlin. V zakon sta pri-
peljala Marija hèerki Marijo in Angelo, Edmund pa
Jo`efa, Slavota in Edmunda. Spominjam se prvih vtisov
ob našem prihodu v Vipavo. Fantje so najprej spali v
sobi nad musov`em kar na štrmacih  po tleh, kasneje pa
na musov`u: Pepi na postelji, kjer je danes mizica,
Slavo in Edo pa tam, kjer so vrata v kopalnico. Tam je
bila vèasih sobica, v kateri so še dolgo po smrti njihove
sestrice stale pare in kovterèek in nihèe ni hodil noter.
Odstranila jih je šele moja mama, tako da so kasneje
notri hranili koruzo, ki so jo metali skozi okno, ker
noter še naprej ni nihèe hodil. Meni so doloèili sobico
nad cesto, kjer je bila peè, ki so jo kurili od zunaj (tam
je danes kopalnica). V zakonski sobi pa je bila sredina
stropa poslikana z ro`ami.

Hiša je bila zanemarjena, štedilnik preluknjan, kjer
je danes kuhinja, je bila takrat delavnica, v kateri so bili
velik èokat delovni pult, meh za `arenje `eleza, po tleh
pa steptana zemlja. Kuhinja je bila majhen prehoden
prostor, ki danes rabi za ve`o. Iz nje se gre še v staro
èrno kuhinjo, ki je bila tu še iz prejšnjih stoletij. Ta je
slu`ila za shrambo in delavnico. Ognjišèa ni bilo veè. Iz
ve`e so vodile polkro`ne lesene štenge na musov`, od
tam pa se je šlo v sobe in na lesen gank. Roèno izdelana
viseèa lojtra še zdaj visijo na zidu nad stopnišèem: rabijo
za prehod na podstrešje.

Sedemletna Angela je šla iz Dolge Poljane kmalu
slu`it v Vojšèico na Krasu, in sicer k Edmundovemu

polbratu Alojzu, ki je bil duhovnik. Edmund je bil namreè
edini sin iz drugega zakona, iz prvega zakona je bilo veè
otrok, med njimi Minka (poroèena Štrancar) in brat
France, ki je bil tudi duhovnik.  Da je bilo pri hiši nekaj
uèenosti, je kazala tudi stenska omara v mali sobi na
vrh musov`a, ki je bila v polna starih knjig. To so bile
prve knjige, s katerimi sem se sreèala v `ivljenju. Knjige
so hranili tudi v velikem kufru  - to je bil lesen zaboj,
podoben skrinji. Med knjigami si našel koledarje, slo-
venske veèernice (precej pojedene od miši), nekaj knjig
o `ivalih in rastlinah, spomnim se knjige o atentatu na
Ferdinanda in njegovo `eno (to knjigo je oèe Munde
kasneje raztrgal, ker se je bal Italijanov in njihovih
hišnih preiskav, nekaj knjig pa je skril tudi v kanal pri
koloni). Pavlinovi so bili dolga leta zvesti naroèniki
Mohorjeve dru`be.

Kako je potekalo skupno `ivljenje v Vipavi? Otroci
smo skupaj hodili v Guro nad Vipavo nabirat stor`e in
draèje za podneto. Tam smo se tudi igrali, lovili in tekali.
Èe smo nagajali, nas je oèe za kazen zmerom poslal po
drva v Guro; navadno so morali iti fantje. Neko~ so
morali v de`ju še enkrat po drva. Èe je bil oèe posebno
jezen, jih je zaprl v sobo in jim rekel, da imajo cimrarest.

Franc Pavlin - duhovnik okoli leta 1894

Marija Pavlin

Duhovnik Franc Pavlin okoli leta 1894
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Radi smo šli tudi Pod farov`, kamor je mati hodila
prat (izpirat) cunje, mi pa smo radi bre(d)li po vodi. Ko
je bila povodenj, jeseni ali spomladi, smo šli gledat v
Podskalo, kako buta voda iz vseh izvirov. Pavlinovi so
imeli dve njivi, eno Pod Zemonom, eno  v Srednjem
polju, kot so takrat rekli. Dostikrat smo šli na njivo
pomagat delat.

Rada sem se igrala s punèkami, ki sem jih `e znala
šivati sama. @e zgodaj sem zaèutila veselje do šivanke
in šivanja. Tudi uèiteljice roènega dela v šoli so me
pohvalile. S sedemnajstimi leti sem se šla uèit za šiviljo
ali mojškro, kot so rekli takrat.

Spoprijateljila sem se s sosedovo Zalko. Bila je pri-
jazna in `iva punca. Prala je perilo vojakom, zato je
zmerom imela pri sebi kakšen sold  in veèkrat me je
povabila v kino. Z njo sem se rada sprehajala tja do Vile
Ane na koncu Vipave, kjer so imeli kopališèe in £no
gostilno.

Spominjam se, da me Munde ni nikoli udaril ali
hudo kaznoval. Zveèer smo morali zgodaj v posteljo, in
prej kot smo zaspali, smo morali glasno moliti - med
tem so bila vrata vseh sob odprta, da je Munde slišal.

Munde je umrl v noèi na sv. Ne`o (z 20. na 21.
januarja) leta 1938 za srèno kapjo (angina pectoris).
Naslednji dan je bil pogreb, zveèer pa smo videli `areèe
nebo, ki ga je napovedala Mati bo`ja v Fatimi kot zna-
menje za drugo svetovno vojno, èe se ljudje ne bodo
poboljšali (tako so si takrat ljudje razlagali ta pojav).

Moji polbratje

Najstarejši Mundetov sin Jo`e - Pepi je hodil v šolo,
ki je imela šest razredov (1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b), do svo-
jega štirinajstega leta. V zadnjem letniku se je odloèil
pustiti šolo od sramu, da je `e prevelik. Oèe je moral
zaradi tega plaèati Italijanom kazen, fanta pa je potem
eno leto sam uèil za kljuèavnièarja. Pepi je imel `e malo
smisla za mehaniko. V tistem èasu je sam razstavil
vekarico in njene kolešèke ponovno sestavil tako, da je
mehanizem vlekel škatlo cikorije kot vozièek. Potem je
pribli`no dve leti delal oz. se je uèil pri Maksu Fer-
janèièu (brat Maksa Ferjanèièa je bil poroèen s starejšo
Perhavèevo teto) za mehanika. Doma je bil v hiši, ki je
danes last frizerke Valèi, gara`o pa je imel tam, kjer je
danes trgovina Fama. Ko mu je umrl sinèek, je prosil
Pepija, da bi nesel trugico pri pogrebu. Pepija je bilo
sram, je rekel, da nima èevljev; ko mu jih je gospod
Maks kupil, pa ni bilo veè pravega izgovora. Ferjanèiè

je imel v lasti avtobuse. Ko mu je posel propadel, je vse
skupaj, z uèenci in vajenci, prodal v Trst drugemu go-
spodarju. Petega septembra 1926 je tako Jo`e odšel v
Trst in ostal tam do petega maja 1929. V tem èasu je
delal kot mehanik in se izšolal tudi za voznika, tako da
je vozil avtobus na progah Trst - Idrija in Vipava - Trst
ter delal tudi kot sprevodnik (teh let nima priznanih,
ker je gospodar umrl prej, kot bi mu lahko dal potrdilo).
Spominjal se je hudega mraza v februarju leta 1929, ko
so morali pod avtobusom zakuriti, da ni nafta zmrznila,
in so si svetili s sveèami. Potem je odšel k vojakom v
italijansko vojsko (Milano, Brescia) za osemnajst mese-
cev. Ko se je vrnil domov, je od 1929. do 1932. pobiral
mleko po vaseh okoli Vipave za mlekarno, ki je bila last
Postirja iz Furlanije in je imela prostore pri Krhnetovih
v Vipavi.

Od leta 1932 dalje je delal v vipavski Vinarski zadrugi.
Pozimi 1935 se je v Vipavi zgodil incident, ko so

Italijani našli drevesce, ki je bilo zasajeno v èast neke-
mu Italijanu na placu, izruvano in skušali krivdo zvaliti
na Vipavce. Pepi je bil zaradi tega en teden zaprt pri
karabinjerjih, potem so ga spustili. (V tistem èasu so se
Tr`aèani vozili z avtobusi smuèat na Èrni vrh in so se
potem ustavljali v Vipavi, tako da so lahko tudi oni
zakrivili ta incident.) Ko so Italijani kasneje pobirali
fante v vojsko, so vpoklicali prav tiste, ki so jih poprej
zasliševali zaradi drevešèka. Pepi je kot italijanski vojak
13. septembra 1935 odšel najprej v Neapelj in nato z
ladjo v Etiopijo; tam je vozil vojaški kamion. Veèkrat se
je spominjal hude vroèine, nenavadnih krajev, ljudi in
obièajev. Spominjal se je, kako se je nekoè v enem dnevu
skazila cela skladovnica mesnih konzerv in kako so si
v bencinski kanti kuhali kavo, medtem ko so dan in noè
vozili na fronto. S sabo je prinesel številne zanimive
razglednice in fotogra£je teh krajev (to gradivo smo leta
1997 posodili Goriškemu muzeju in so ga preslikali).
Tu je ostal skoraj dve leti, ko se je poleti 1937. vrnil
domov. Vmes je kdaj pisal.

V letih 1942 in 1943 je bil pod Italijo mobiliziran
kot gasilec. Pepi je tako nadaljeval dru`insko tradicijo:
`e oèe Munde je bil gasilec. Gasilec je ostal tudi vsa leta
po vojni.

Petega aprila 1944 so ga Nemci zaradi izdaje (rad je
na skrivaj toèil vino partizanom) odpeljali v delovno
taborišèe na Jesenice.

Zgodba je takale: dva fanta sta prišla v ponedeljek
pred veliko noèjo 1944. leta v klet po vino. Bila sta iz
Vrhpolja in imela sta listek, na katerem je pisalo, koliko

Marija Pavlin
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vina naj dajo in komu. Pepi je mislil, da sta partizana:
dal jima je vino in potrdilo skril pod sod. Fanta pa sta
bila verjetno domobranca, in Nemci so takoj zvedeli za
ta dogodek. Poèakali so ga pred cerkvijo, kjer je bil pri
spovedi za veliko noè, in ga odpeljali na zaslišanje na
nemško komando - danes je tam picerija nasproti hotela.
Cel teden je bil zaprt v zaporu nasproti cerkve - danes
je tam otroški vrtec. Vsak dan so ga zasliševali, okoli
velike noèi pa so ga odpeljali v Gorico. Zadnji veèer v
Vipavi ga je obiskal nemški o£cir, ki je sicer zahajal v
Vinarsko in je bil verjetno iz Štajerske, ker je znal slo-
vensko. Dal mu je cigarete in mu svetoval, naj stalno
ponavlja isto zgodbo. Z mamo sva pred veliko noèjo
sejali moko na nogavico in spekli potico, na veliki po-
nedeljek pa jo je mama peš nesla v kuferèku na glavi
Pepiju v Gorico. Kakšen teden kasneje so ga odpeljali
na Jesenice. Tam je delal v tovarni in `e prvi dan padel
v neko jamo, si nalomil medenièno kost (nekomu dru-
gemu je `areèe tekoèe `elezo raz`rlo nogo in je umrl) in
zato le`al šest tednov na trdem plohu. Po nesreèi so mu
zrezali obleko in po Petru Reharju, ki je takrat delal na
`eleznici, smo mu poslali novo. Na Jesenicah so dobi-
vali karte za kruh in na veliko noè 1945. je šel zjutraj
po kruh: v cerkvah so zvonili zvonovi in neka `enska
mu je dala namesto ene kar dve štruci kruha. Ko jo je
vprašal, zakaj je to naredila, mu je rekla, da je vendar

velika noè. To ga je tako ganilo, da je zaèel jokati. Konec
vojne se je vrnil domov (1. maja 1945 je odšel in deset
dni hodil z drugimi skozi gozdove in èez Trbi` domov;
v Ajdovšèino je prišel 10. maja). Doma se je najprej
okopal, bil je poln uši. In zelo suh. Hèerko Ano je prviè
videl, takrat je imela `e osem mesecev.

Po vojni je nadaljeval delo v Vinarski zadrugi - takrat
in še v  šestdeseta leta v stari stavbi sredi Vipave. V
zaèetku sta bila zaposlena le dva delavca: on in Bartel
@abarjev. Administracijo je vodil Jo`ko Premrl - Ra¤nov.
Delal je kot šofer – ker takrat iz Brd niso imeli kam
prodajati èešenj, so jih vozili v Vinarsko, da so iz njih
kuhali `ganje, in to je bil pravzaprav zaèetek Fructala.
Kasneje, ko je slabše videl in ni hotel veè voziti, pa je
delal kot kletar v kleti, do 1965. leta. Nobenega dela se
ni branil, pretakal je vino ali pa popravljal stroje. Dosti-
krat je delal prek obveznega delovnega èasa.

Nikoli ni bil na bolniški! Enkrat mu je poèila peta,
pa mu niso dali niti gipsa, nogo so mu samo malo povili.

Njegov brat Edvard, po domaèe Edo, je najprej slu`il
osemnajst mesecev vojske v Trappani v Italiji. Potem je
bil mobiliziran kot italijanski vojak in je najprej odšel v
Afriko (v Eritrejo), nato pa v Španijo, kjer je divjala
dr`avljanska vojna (vojakom so rekli, da bodo delali v
Afriki, potem pa so jih zvabili v Španijo, èeš da bodo
dobro zaslu`ili). Vrnil se je domov in spet odšel v Afriko.

Podoba Vipave pod fašizmom okoli leta 1935: praznik grozdja.
Med mno`ico je tudi Micka Pavlinova s prijateljico Zalko Kete.

Marija Pavlin

za praznik grozdja okoli leta 1935.
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Takrat je za njim izginila vsaka sled. O njem ni bilo ne
duha ne sluha. V tistem èasu je bil kot italijanski vojak
zajet v Afriki. Od prehudih do`ivetij se mu je zmešalo.
Rešili so ga Angle`i in so ga zdravili v umobolnici v
Kairu (po pripovedovanju nekega Vipavca, ki je bil z
njim v Afriki). Domov se je vrnil s prekomorci po šestih
letih. Prvo novico o njem je nam domaèim v tistem èasu
prinesel vipavski dekan Ignacij Breitenberger, ki je za
Edota zvedel po Rdeèem kri`u.

Brat Slavo se je izuèil za brivca pri frizerju Batièu v
Vipavi (kjer je danes farov`). Med vojno je bil zajet na
Korziki. Po vojni se je leta 1946 poroèil z Ano Bratuš iz
Podnanosa, še prej pa je v Podnanosu odprl svojo briv-
nico. Tam je `ivel do smrti 18. 12. 1994.

Bil je dober èlovek, prijazen, ustre`ljiv, rad je imel
otroke in našo mamo, ki jo je spoštoval kot svojo mater.
Bil je cenjen brivec in frizer, k njemu so se hodili brit in
striè moški iz cele okolice.

Poroka

Vez med Jo`efom in mano se je tkala poèasi, z leti.
Kot otroci smo `iveli kot pravi bratje in sestre in med
sabo delili tegobe in radosti mladosti. Napoved druge
svetovne vojne (5. aprila 1941 so Italijani napadli Jugo-
slavijo) in odpoklic fantov v vojsko pa sta v obeh zbudila
klic po èimprejšnjem medsebojnem zbli`anju, zato sva
se na hitro vzela. V soboto 4. aprila 1941 smo Pavlinovi
zjutraj še sadili krompir, popoldne pa je Pepi `e dobil
poziv v vojsko. Še isto popoldne je šel v Gorico in v
nedeljo zjutraj še enkrat, da bi ga oprostili, ker je bil
mobiliziran kot gasilec. Uspeha ni bilo, ker je bil grozen
naval. Poroka je bila naèrtovana za april, oklici za po-
roko pa so bili `e šest mesecev prej (trikrat zaporedoma
v nedeljo). @ena je po mo`u v vojski dobila dve liri na
dan (moja mama jih je dobivala `e od Edota in od Sla-
vota). Poroèila sva se v ponedeljek 7. aprila 1941 ob
5.30. Nosila sem èrne lakaste èevlje, èrno taško, siv
kostim, belo bluzo in bele nageljne (me`nar jih je vzel
z oltarja Matere Bo`je); Pepi pa je bil obleèen v èrno
obleko, belo srajco in obut v èrne èevlje. Imela sva pri-
pete šopke iz voska. Poroèil naju je vipavski dekan
Ignacij Breitenberger. Prièi sta bili moja sestra Angela
in Bartel @abarjev - Jernej Hrovatin. Navzoèa je bila
samo še moja uèenka, ki se je pri meni uèila šivati.
Prijateljica Zalka Kete - Vitezova nama je iz Gorice
prinesla šopek rdeèih nageljnov in èokoladni zvonec, ki
je imel še tri zvonèke za cingljanje (bil je ponedeljek
pred veliko noèjo). Takoj po poroki je moral mo` v vojsko.
On in Jo`ef Petrovèiè sta prišla zadnja v Ajdovšèino na
vlak ob sedmih, pripeljal pa ju je France Nadlišek s
konjem. V vojski v Reggiu Emilii je bil samo en mesec,
potem je prišel domov.

15. februarja 1942, malo èez polnoè, se nama je
rodila prvorojenka Irena, dve leti kasneje, 22. julija
1944 ob šestih zjutraj, pa hèi Ana. Takrat je bil njen
tata `e v nemškem ujetništvu na Jesenicah. Ko se je vrnil
domov, je bila stara osem mesecev.

Obe hèeri sem rodila doma, s pomoèjo vipavske
babice Viktorije Jamšek. Ona je veljala za zelo dobro
babico, bila je prijazna, umirjena `enska, ki je poma-
gala tudi pri negi otroka in porodnice. Pri prvem po-
rodu je poklicala tudi doktorja Pavlico, ki je bil v Vipavi
od leta 1921 do druge vojne in je veljal za odliènega
zdravnika. Otroka je babica po porodu najprej okopala,
oblekla in dala k materinim prsim. Dojenèke smo zavi-
jali v dve plenièki, ki smo ju potem ovili še z dolgim

Marija Pavlin

Mladost in prijateljstvo - stojijo Marija Pavlin, Julka Renar in
Marija Raspor, sedita Zora Zavnik in Pavla Premrl leta 1934.

Mladost in prijateljstvo leta 1934: stojijo Marija Pavlin,
Julka Renar in Marija Raspor, sedita Zora Zavnik in Pavla Premrl.
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širokim púvejem. Oblekli smo ga v plejšk, okrog vratu
smo mu zavezali prtihlèek. Nogice smo obuli v štonfke.
Vsa otroška oblaèilca sem sešila sama. Otroke sem
sama dojila, prvo hèerko deset mesecev, drugo pa tri-
najst mesecev.

Leta po drugi svetovni vojni

Po vojni sem ostala doma, pomagala pri gospodinj-
stvu in šivala. Takrat smo še imeli dve majhni njivi (eno
v Srednjem polju, blizu ju`ne kasarne, eno pa Pod Zemo-
nom). Obe smo obdelovali in redili prašièka ter  nekaj
kokoši, kasneje tudi zajèke. Na Hribu so imeli skoraj v
vsaki hiši vsaj eno kravo, prašièka in cibe.

Leta 1949 je bil ustanovljen otroški vrtec, najprej
v stari osnovni šoli, potem v Slubanovi hiši. Hèerko
Ano smo prijavili in v vrtcu je ostala dve leti, Irena pa
je `e obiskovala osnovno šolo. Ko je Ana obiskovala
peti razred, sta se ni`ja gimnazija in osnovna šola
preimenovali v osemletko. Ana in njen letnik so bili
prva generacija, ki se je uèila anglešèine namesto nem-
šèine.

Kmalu po vojni so v Vipavi zaèeli zidati zadru`ni
dom (zdaj sta v njem Kmetijska zadruga in kinodvo-
rana). Pri delu smo sodelovali vsi Vipavci. Pred stavbo
se je vila dolga vrsta ljudi: eden zraven drugega smo si
podajali opeko.

Lepa stara Lanthierijeva grašèina je postala dom
JNA. Kmalu po drugi vojni je v njej zagorelo, bil je velik
po`ar: naš Pepi ga je pomagal gasiti, ker je bil gasilec.
Ob dr`avnih praznikih so iz vojaškega kluba predvajali
glasbo po zvoènikih, ki so bili napeljani po placu. Pred
1. majem so na placu kurili velikanski kres. Kresovi so
goreli tudi po okoliških hribih. Kresove so pri`igali tudi
ob sv. Ivanu, na kresni veèer.

Po vojni smo otroke pošiljali k verouku, mo` pa je
temu nasprotoval, ker so jih na slu`benih sestankih
moèno preprièevali, da je vera opij ljudstva.

Spominjam se obiska tete Veronike Bizjak iz Brd, ki
je `ivela z mo`em Andrejem Bizjakom, bratom moje
mame, v Gmundnu v Avstriji. Ravno takrat, 1953. leta,
je bila mobilizacija zaradi Trsta, tulile so sirene in cela
dolina je bila polna vojakov in konj.

Z našo dru`ino je `ivel stric Edo in od leta 1954 do
1961 tudi neèakinja Iris Semeniè (nezakonska hèerka
moje sestre Angele), ki jo je umoril neki Italijan 29.
novembra 1967.

Dru`abno `ivljenje in navade

K nam je prihajalo v hišo dosti ljudi. Mo`u so nosili
brusit škarje, popravljat kljuèavnice in kljuèe, po vojni
je tudi cinil posodje. Meni so ̀ enske nosile šivat oblaèila.
K moji mami so rade prihajale sosede: teta Šmièeva,
Micka Godnova (Je`eva), teta Vitezova (Marija Kete), ki
ji je Munde rekel cimer neè (ker ni mogla na polje, je
samo gospodinjila doma), Julka Reharjeva, gospodièna
Fanèi Hribova, Rezka Peganova, kasneje še Zalka Vite-
zova, Elvira Lavrenèiè, Francka Krape`, Pepca Petkov-
šek. Pozimi so se shajale na musov`u, kjer sem imela
šivalnico. Tam so bili opeèna peè, šivalni stroj, miza za
urezavanje krojev in šivanje in velika skrinja, na kateri
so rade sedele.

Ko so bili zbrani moški: Viktor Kodelja, Stanko
Bukovièov, Albin @gavcov in “Amerikanec” (mizar, ki
je bil v Ameriki, njegovega imena pa se ne spomnim
veè),  je pogovor tekel o vojnih dogodkih, o razmerah v
dr`avi, o sosedih in usodah in tegobah ljudi, o otrokih,
najveè pa o spominih na mlada leta. Pogovor je tekel
umirjeno, po veè ur. Ni bilo radia, ne televizije.

Kdaj in kako smo praznovali

Praznovali smo bo`iè, veliko noè, sv. Jo`efa, veliki
šmaren, mali šmaren, vse svete in vernih duš dan, sv.
Ano, binkošti, sv. rešnje telo.

Na veèer pred Miklav`em smo otroci nastavili na
okno kro`nik in zveèer molili. Še pod Italijo so hodili
parkeljni skrivaj po hišah. Sv. Miklav` je prinesel orehe,
suho grozdje, jabolka, doma peèene piškote, kakšno
skromno igraèko in bonbone.

Na predbo`ièni veèer je bil post. Prej smo vse poèi-
stili, na musov`u pripravili mizo za jaslice in smreèico.
Tata je kupil pod Italijo lepe jaslice iz gipsa in balonèke,
prej smo imeli papirnate. Pred vojno niso delali dreveš-
èka, ta navada je prišla po vojni. Postavili smo smreèico,
bor ali brinov grm. Jedli smo po navadi krompirjevo
solato z zéleno in štok£š - polenovko v rdeèi omaki - s
polento. Spekli smo jabolèni štrudel.

Èuli in molili smo do polnoènice. Vmes smo brali
odlomke iz knjige Ben Hur. Ob zvonjenju smo blagoslo-
vili in pokadili célo hišo. Med blagoslovom smo molili
ro`ni venec.

V Vipavi slovesno praznujemo tudi praznik sv. Šte-
fana takoj po bo`ièu, ker je farna cerkev posveèena

Marija Pavlin
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temu svetniku. Na ta dan nas je `e veèkrat obiskal
gospod škof.

Velika noè je bila zmerom velik praznik. V Vipavi
imamo navado pripraviti zelo lep bo`ji grob. Sestav-
ljajo ga prelepe kulise še iz prejšnjega stoletja. Pred
vojno so ob bo`jem grobu stra`ili domaèi gasilci. Na
veliki èetrtek in petek so skupine otrok, `ena in mo-
ških molile uro molitve. O veliki noèi so bile `enske,
še posebno dekleta, rade  nove - v novem krilu ali
jopici ali èevljih.

Na veliki šmaren je bilo v Logu slovesno: dopoldne
je bilo veè svetih maš in seveda velik semenj pred cerkvijo.

Na sv. Ano smo šli zmerom peš v Log, kjer so bile
od zgodaj zjutraj svete maše. Na ta dan so prišle v Log
`enske iz cele gornje in dolnje Vipavske doline.

Ob telovskem prazniku je v Vipavi vedno procesija.
Takrat ljudje postavijo tri lepo okrašene oltarje svetemu
rešnjemu telesu na èast. Procesija se vije po gasi mimo
Hrovatinovih, Pavzinovih, Èrncovih, Šèekovih, Kosta-
njevcovih do ta starega placa in se vrne v cerkev. Vsa
gasa je okrašena z zelenimi vejami, ki jih prislonijo ob
hiše. Ta veèer je posebno lep in slovesen. Pred vojno in
v letih po njej so dekleta v procesiji nosila Marijin kip,
ki so ga prejšnji dan prinesla iz loške cerkve. Za to
slovesnost so Marijo preoblekla v posebno slovesno
belo obleko.

Tehnièni napredek

Elektriko smo dobili `e pred drugo vojno, še pod
Italijani. Pod Italijo so `e asfaltirali ceste.

Spominjam se, ko so v petdesetih letih prekopavali
glavno ulico in napeljevali vodovod in kanalizacijo,
obnovili elektrièno omre`je. Prvi radio smo dobili leta
1958: takrat je mo` prinesel star predvojni radio, ki mu
ga je daroval Angel Peganov. Prvi pralni stroj in elek-
trièno-plinski štedilnik smo kupili ob prenovitvi kuhinje
leta 1970. Drugo leto pa smo dobili novo èrno-belo
televizijo.

V sedemdesetih letih si je mo` kupil moped, a ga je
kmalu prodal, ker se ni poèutil varnega na cesti. Èeprav
je bil šofer, po drugi vojni ni veè vozil avtomobila, nikoli
ni kupil avta. Nismo bili dovolj premo`ni, saj smo komaj
zmogli plaèevati za študij obeh hèera.

Telefon smo dobili šele pred dvema letoma (1997).

Izuèila sem se za šiviljo

@e kot majhna punèka sem rada šivala, zato sem se
šla uèit za šiviljo. Natanèno se spominjam prvega delov-
nega dneva, ko mi je mojstrica dopoldne dala podirati
`ensko obleko, popoldne pa sem `e nabirala £ršk. Moj-
strica me je pohvalila, da delam drobne štihce.

Šivati smo se uèile tri uèenke: Pavla Premrl, po
domaèe Drejdlnova, jaz in soseda od Princovih (imena
se ne spominjam veè). Uèna doba je trajala tri leta.
Mojstrici ni bilo treba plaèevati za uèenje, na kosilo pa
smo morale domov.

Mojškra je imela šivalni stroj, vajenke smo šivale na
roko: heftale smo, ovrgavale oz. obšivale robove, šivale
gumbe in luknje.

V zaèetku smo samo opazovale, ko je mojškra ureza-
vala blago. Muštre je imela le ona. Ko smo se ̀ e privadile
delu, je dovolila, da smo mušter izrisale, kakšnega pa
smo izrisale tudi naskrivaj. Spoznavale smo prednjik,
zadnjik, rokav, kragelc, manšete. Pokazala nam je, kako
se blago ure`e, potlej je sestavila dele blaga in morale
smo ga naudariti. Šele nato ga je mojškra zašila na stroj.

Šivale smo `ensko perilo (spodnje hlaèe, kombi-
ne`e, modrèke - pri šestnajstih letih sem `e nosila
modrèek iz èrnega klota), noène srajce, gate, moške
srajce, otroške obleke, £rtohe, kostime, `enske zim-
ske plašèe. Spominjam se, ko smo gospe Štancovi
šivale kombiné, smo ob spodnjem robu všivale idrijske
špice. Vse šive je bilo treba polikati. Likale smo z `elez-
nim pegleznom na oglje. Še v petdesetih letih sem ga
uporabljala. Krojaèi so imeli tudi peglezne z vlo`kom.
Tak likalnik se je vedno grel na štedilniku, na katerem
je gospodinja kuhala. Tudi sama imam vedno na šte-
dilniku majèken `elezen peglezen, da polikam kakšno
malenkost, ko šivam. Krojaški peglezen pa je bil zelo
te`ek. Vajenci so morali skrbeti za oglje, in èe se je v
likalniku ohladilo, ga je moral vajenec vihteti sem in
tja po zraku, da je o`ivelo. Spominjam se, da je naš
Munde rad pravil tole anekdoto. Pri krojaèu Krape`u
zraven vipavske cerkve je delal vajenec. Kadar je ma-
hal sem in tja s pegleznom, si je zmerom pel :”V rit me
piši, v rit me piši, Krape`, ti in tvoja `nidarija!”

Šivale smo do mraka, potem smo pri`gale petro-
lejko. Pred veèjimi prazniki, kot so sv. Jo`ef, velika noè,
spomladi sv. rešnje telo, poleti veliki šmaren, jeseni vsi
sveti, pozimi bo`iè, je bilo veè šivanja in takrat smo
morale “potegniti” tudi pozno v noè. Ob sv. Jo`efu smo
izdelovale `e prve pomladne kostime, za veliki šmaren

Marija Pavlin
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la`je poletne obleke, krila in bluze, o bo`ièu pa zimske
plašèe. Poleti so dekleta na Nanosu nabirala maline in
gozdne jagode, tako so kar nekaj zaslu`ila. Z zaslu`-
kom so si kupile blago za obleke in prinesle šivat k
mojškri.

Leta 1930 sem naroèila nov šivalni stroj singer. Bil
je zelo drag, 1200 lir. Denar mi je posodila gospodièna
Fanèi Hribova. Stroj sta kupili še Radica iz Vile Ane in
Pavla Kodelja. Sicer je bilo Vipavi veè `nidarjev in `ni-
daric. @nidarja za moške sta bila Krape` pri cerkvi in
Nande v Lo`ah, `nidarice pa so bile Janešèeva Na hri-
bu, Batièeva gospa, Anka Kodelja Na hribu, Marièka
Godnova.

Šivalni stroj in znanje, ki sem ga pridobila med
triletno uèno dobo, sta mi omogoèila samostojno šiva-
nje. Zaèela sem šivati na svoje. Èas šivanja je bil neo-
mejen. Šivala sem od jutra do veèera, pred veèjimi
prazniki pozno v noè. V enem dnevu sem sešila tri de-
lovne srajce, pra`nje pa lahko samo dve. Za izdelavo
zimske ali pra`nje `enske obleke sem porabila dva
dni, spominjam pa se, da sem v enem tednu sešila
tudi šest poletnih oblek. Kostim sem izdelala v petih
dneh. Zimski plašè je bil izdelan pribli`no v enem
tednu.

Prvi zimski plašè sem raèunala 25 lir, naredila
sem ga Štefki @ontovi. Nisem raèunala ur, temveè
izdelek. Za delavniško moško srajco sem raèunala 3
lire, za pra`njo moško srajco pa 4 lire. Èe sem vezla,
sem raèunala za meter tricentimetrskega a`ura 5 lir.
Ko sem šivala na domu, so mi plaèali po urah. Dosti-

krat so mi ostali dol`ni tudi po veè let, po vojni so mi
marsikdaj plaèevali v naturalijah.

Spominjam se, da so bile stranke zadovoljne z mojim
delom, ker nisem bila draga. Zaslu`ek od šivanja je
podpiral dru`insko blagajno, ki jo je napolnjevala skrom-
na mo`eva delavska plaèa.

Ko je prišla stranka z blagom, sem ji najprej vzela
mero. Mero se je vzelo s centimetrom  - to je poldrug meter
dolg trak, razdeljen na centimetre. V blok sem si zapisa-
la: širino hrbta, dol`ino `ivota, dol`ino celega oblaèila,
obseg pasu, obseg prsi, obseg vratu, dol`ino rokava,
dol`ino krila ali hlaè. Potem je stranka povedala, kaj bi
rada in kako naj bo oblaèilo narejeno.

V tridesetih letih sem bila naroèena na `ensko mod-
no revijo @enski svet, ki je izhajala v Trstu in mi je dobro
slu`ila pri šivanju. Pred drugo vojno so `enske nosile
obleke, krila, ob vsakdanjiku obvezno £rtoh, po vojni pa
so zaèele nositi tudi hlaèe. Natakarice so imele obvezno
èrno haljo, bel predpasnik in ovratnik.

Naj še povem nekaj o šivalnem priboru, postopkih
krojenja in blagu, ki je bilo v navadi v mojem èasu.

Za šivanje smo šivilje morale obvezno imeti nasled-
nji pribor: škarje, kredo, centimeter, ravnilo, muštre, igle
in razliène cvirne.

Postopek krojenja je potekal takole: blago je bilo
treba izrisati po kroju, naheftati, zašivati s strojem,
stranka je prišla pomerit,  potem je sledila dokonèna
obdelava: ovrgavanje `ivih robov blaga, likanje, izroèitev
izdelka stranki in plaèilo. Stranke so prevzemale izdelke
osebno, ob prevzemu so še zadnjiè pomerile oblaèilo.

Pavlinovi na dvorišèu Hribove domaèije ob birmi hèerke Ane Pavlin - Florjanèiè leta  1958.
V zadnji vrsti: Edo, Marija, Pepi, Irena, Ana, Angela,

spredaj Iris Semeni~, zraven sedi Marija Pavlin

Marija Pavlin

Pavlinovi na dvorišču Hribove domačije ob birmi hčerke Ane leta 1958.
V zadnji vrsti: Edo, Marija, Pepi, Irena, Ana, Angela,

spredaj Iris Semenič, zraven sedi Marija Pavlin.
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Spominjam se, da so se uporabljale te vrste blaga:
gradel  - tkano na kitke, ampak gladko, za spodnjice,
inlet - zelo gosta tkanina za blazine in pernice,
cajh - za moške delovne hlaèe,
cvilh - blago za štrmace,
plavina - barvasto blago za predpasnike,
taft - blago spreminjavih barv za krila,
popelin - £nejša kotenina za bluze in moške srajce,
klot - èrn, na eni strani svetleè, za èrne šolske halje,
saten - svetleè na eni strani, za prešite odeje,
loden - volneno blago za moške obleke ali plašèe,
tibet - èrn, nesvetleè, za predpasnike,
šifon - blago za bluze ali `enske obleke,
krep `or`et - za `enske obleke,
krep marokajn - za `enske obleke,
damast - gosto tkanje, malo vtkanega vzorèka za nedr-
èke ali blazine,
panama - gladko tkano platneno blago za suknjièe ali
hlaèe,
svila - za bluze,
porhat - ¤anela, kosmateno blago za zimske rjuhe ali
spalne srajce,
kotenina - za spodnje perilo,
lan - za prte in rjuhe,
platno - za prte in rjuhe,
kangarm  - volneno blago za moške obleke ali `enske
kostime.

Nevestina bala

Bala je bila nevestina oprema, ki jo je peljala s sabo
v nov dom. Prej kot se je dekle poroèilo, naj bi imelo
sešito vsaj nekaj nujnih oblaèil in perila. Spominjam se,
da sem šivala balo Ivanki Bizjak in Ivanu Hribu. Balo se
je šivalo po 14 dni ali veè. K njej je spadalo:
6 ali 12 kosov doloèenega perila:
6 ali 12 spodnjih hlaè,
6 kombine`,
6 modrèkov,
4 zimske srajce in 4 letne noène srajce,
12 zgornjih rjuh,
12 spodnjih rjuh,
12 prevlek za blazine.
12 robèkov za nos.

Šivanje po domovih

Veèje dru`ine oz. nekatere dru`ine po vaseh so me
povabile šivat na dom. Vèasih sem ostala pri njih tudi
po veè tednov. Tako sem šla leta 1935 šivat k Stare-
šinovim v Sanabor. Tja so pripeljali tudi moj šivalni
stroj. Spominjam se, da sem podirala stara oblaèila in
jih potem ponovno sešila: npr. iz zimskega plašèa jakno
ali kaj podobnega. Pri Starašinovih sem ostala kar štiri-
najst dni. Takrat je bilo o bo`ièu tako zeleno, da so
kosili deteljo, v januarju pa so `e nabirali zvonèke. Ko
sem šivala po domovih, ni bilo urnika: šivala sem, dokler
sem lahko zdr`ala. Pred drugo svetovno vojno sem šivala
še pri Mo`etovih in pri Fajdigovih v Vipavi.

Tudi po drugi svetovni vojni sem šla veèkrat za nekaj
dni šivat na dom, npr. v Malen na Slap. Imeli so star
mlin, za hišo je tekel potok, okrog in okrog pa so imeli
velik sadovnjak. Gojili so tudi sviloprejke. Bili so pri-
jazni in so me radi postregli. Najbolj mi je bilo všeè, da
so imeli polno sadja. V tistem èasu sem šivala teden dni
tudi pri Vidrihovih in pri Pregeljcovi dru`ini na Slapu.

Vezenje

Posebno rada sem imela roèno delo in strojno veze-
nje. Še zdaj hranim nekaj lepo štikanih prtov, zaves,
rjuh in blazin.

@e v ljudski šoli smo imeli pri pouku roèna dela.
Deklice smo vadile na tako imenovanem šivalnem prtièu,
vadnici, ki ga še hranim. Vanj smo z drobnimi otroš-
kimi prstki vbadale štirštih, kri`ce, polni vez, a`ur,
izdelale smo gumbnico in prišile gumbe. Uèiteljica me
je vedno pohvalila, da lepo delam in da niè ne uma`em
prtièka. S šestnajstimi leti sem `e štikala £rnike, in
sicer v naèinih milje ali rišelje.

Soseda Julka Vidmar, ki je stanovala pri Reharjevi
dru`ini, me je veèkrat vabila k njim na dvorišèe, kjer
sva v pomladnem in poletnem èasu vezli. Nauèila me je
vesti zobke. Še zdaj hranim doma lesen model s kovin-
skim vzorcem, ki ga je bilo treba odtisniti na blago. Ko
smo zobke zapolnile s polnim vbodom, smo jih po zuna-
njem robu obrezale. Tak obrobni prtièek je bil namen-
sko izdelan za okrasitev polièk v kuhinjski omari, na
katerih so bile razporejene skodelice ali kozarci.

Ko sem kupila šivalni stroj znamke singer, so pro-
dajalci organizirali teèaj za strojno vezenje v gostilni
Krhne na placu. S tega teèaja imam še ohranjeno vadnico

Marija Pavlin
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iz blaga, ki so mu rekli štrmin, na kateri so izvezeni
razlièni vzorci. “E, che lavoro pulito!” (Kako èisto delo!)
me je pohvalila italijanska uèiteljica vezenja.

V sedemdesetih letih sem obema hèerkama izvezla
nekaj parov rjuh in blazin, predlanskim pa sem eni
hèerki štikala okenske zavese z motivom trte in grozdja.

Kriza po vojni

V povojnem èasu ni bilo lahko kupiti blago za perilo
ali oblaèila. V zaèetku petdesetih let smo hodili èakat v
vrsto pred trgovino s tekstilom `e ob treh zjutraj, kajti
blago smo takrat lahko kupovali le na toèke. Zelo sem
bila vesela, èe sem kdaj dobila kakšen kos ¤anele za
spodnja ali plavine za vrhnja oblaèila. Šivala sem oblaèila
vsej dru`ini in zmerom sem uporabila vsak najmanjši
košèek blaga.

Za konec

Poklic šivilje je bil kar cenjen. Za `ensko, ki je znala
šivati, je veljalo, da je dragocena, saj je dru`inski bla-
gajni prihranila marsikateri te`ko zaslu`en dinar.

Našo hišo, ki stoji prav na sredi Vipavskega trga, je
zmerom obiskovalo mnogo ljudi, posebno `ensk. K
nam so - kakor sem `e povedala - rade prihajale na
obisk vse sosede, dosti pa je bilo, seveda, tudi `ensk iz
bli`njih vasi, ki so mi prinašale šivat. Še danes se spo-
minjam svojih strank, ki so mi ostale zveste. Èe drugega
ne, sem marsikateri izmed njih do nedavnega sešila
vsaj še kakšen predpasnik.

Še danes, ko štejem `e devetinosemdeseto leto, vèa-
sih kaj malega zašijem na elektriènem šivalnem stroju
Bagat - Ru`a, ki ga ima hèerka, ali pa na moji stari
singerici, ki še zmeraj lepo šiva.

Po pripovedovanju Marije Semeniè Pavlin zapisala
h~i Ana Florjanèiè v [kofji Loki avgusta 1999

Pred našim portonom z mo`em Pepijem, hèerko Ano in
vnukinjama Urško in Ne`ko okoli leta 1980

Marija Pavlin

Marija Pavlin pred domačim portonom z možem Pepijem, 
hčerko Ano in vnukinjama Urško in Nežko okoli leta 1980
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Ivan Poni`
rojen 11. januarja 1911 pri Poni`evih v Vipavi;
Vipava, Pod gradom 13

mlekom, polento, turšnim kruhom, zeljem, repo, kore-
njem, £`olom. Stalno smo imeli po eno kravo in dva
prašièa.

Spominjam se mame, ko je ¤ikala otrokom obla-
èila. To je delala v glavnem pri luèi petrolejke. Oba z
oèetom sta tudi dosti èitala zveèer. Mama nam je poma-
gala tudi pri šolskih nalogah. Bila je zelo dobra. Nikoli
me ni udarila. Oèe pa je bil zelo strog, dostikrat nas je
natepel, èe nismo ubogali ali pa èe smo šli pohajat. Ob
zvonjenju avemarije smo morali biti doma.

Otroci nismo poznali denarja. Naše igrice so bile
preproste, skrivali smo se drug drugemu. Tej igrici smo
rekli fovèkanje. Fantje smo si naredili sami ringlšpil. V
zemljo smo zabili pokonèen kol, nanj pa pritrdili preèni
kol. Na oba kraja preènika smo privezali štrik. Tako sta
se dva fanta lahko vrtela oziroma sedela, tretji pa je vrtel
preèni kol v krogu. Dekleta so se igrala s punèkami iz
cunj.

Tete in strici so bili `e od doma in ne spominjam se,
da bi nam kdaj kaj prinesli. Spominjam se  le strica
Matija Krhneta, ki me je leta 1919 dr`al pri birmi in mi
je dal uro. Dal mi jo je, prej kot smo šli v cerkev. Ko
smo se vraèali iz cerkve, pa so mi obesili na ramo veè
birmanskih kolaèev, spetih na vrvi. Bilo nas je toliko
birmancev, da smo imeli birmo kar pod lipami pred
cerkvijo v Vipavi. Zaradi vojne veè let ni bilo birme,
tako da je takrat bilo veè letnikov skupaj. Birmal me je
goriški nadškof Borgia Sedej. Takrat je bilo v naših
krajih še vse v slovenšèini.

Po koncu šole sem se, star štirinajst let, šel uèit za
zidarja k stricu zidarskemu mojstru Jo`efu Krhnetu.
Pri njem sem se uèil štiri leta. Z mano sta bila še dva
fantièa s Slapa. Stricu nismo niè plaèali za uèenje, hra-
nil sem se doma, èe smo delali kje daleè, pa sem tam
tudi dobil hrano. Uèna doba pa je potekala takole: prvo
leto sem samo malovaril, drugo leto sem dobil `e zidar-
sko `lico in kladivo in sem stopil med zidarje, tretje leto
smo spet napredovali. Èetrto leto smo delali `e vse in
tudi dobili nekaj malega denarja od gospodarja. Po

Iz rodovine zidarjev

Hodil sem v slovensko šolo, dokler ni prišla Italija,
konèal pa sem jo pod Italijo. Italijanšèine se nikakor
nisem mogel uèiti.

Po poklicu sem bil zidar, kakor sta bila pred mano
`e dva moja prednika, oèe in stari oèe. Moja mama,
Marija Krhne, je bila gospodinja. Doma je bila iz Vipave
in se je k Poni`evim primo`ila za nevesto. Moj oèe pa je
bil Vincenc Poni`, najstarejši sin, in je ostal na doma-
èiji. Imel je še sestro in tri brate. Eden izmed stricev,
Matija, je šel za £nancarja v Ljubljano. Stric Jernej je bil
tudi zidarski mojster. Pri`enil se je v drugo hišo v Vi-
pavi. Stric Franc, tudi zidar, je ostal prav tako v Vipavi,
v tretji hiši. Teta Franèiška pa je vzela za mo`a tudi zi-
darja, Vipavca Gregorja Nadliška, ki je namalan v naši
farni cerkvi. Poziral je namreè slikarju Wolfu, dr`eè v
rokah kamen, v prizoru kamenjanja svetega Štefana.

Moja mama je bila z majhne kmetije, njen oèe pa je
bil zidarski mojster v Vipavi. Imela je še dve sestri in
šest bratov. Vseh šest je bilo udele`enih v prvi svetovni
vojni in vsi so prišli `ivi domov. Franc je postal du-
hovnik, slu`boval v Vavti vasi na Dolenjskem, pozneje
pa je postal dekan v Postojni. Njen brat Matija je bil
mizar, Anton kljuèavnièar v Ljubljani, Alojz kletar pri
vipavski vinarski zadrugi v Idriji, Štefan pa kapetan
vojske in uradnik v Ljubljani.

Jaz sem imel brata Vinkota, ki je bil mizar, in štiri
sestre: Terezo - kdaj se je rodila, se ne spomnim - , Ano,
rojeno leta 1906, Julko, rojeno leta 1907, in Marijo -
Maruško, rojeno leta 1917.

Moja mama je umrla leta 1938. Bil sem ob njej, ko
je umirala. @ivela je v naši dru`ini do smrti. Vsak veèer
smo molili ro`ni venec, ona je molila naprej. Bila je zelo
pridna: oèe je hodil delat, njej pa je ostala zemlja za
obdelovanje. Z njo smo hodili tudi tisti otroci, ki smo
bili `e nekoliko odrasli. Hranila nas je z domaèo hrano,

Vipava, Pod gradom 13;
umrl 14. decembra 1998
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koncu uène dobe sem dobil od mojstra sprièevalo, da
sem izuèen zidar. To sem skrbno hranil, ker je bilo moj
dokaz o znanju.

Kot zidar sem ostal pri stricu še enajst let. (Vmes
sem opravil še italijanski vojaški rok v Bologni v letih
1930/31. Trajal je osemnajst mesecev. Pri vojakih sem
se imel dobro. Bil sem v 35. pešpolku. Ta regiment je
imel zlato medaljo še iz prve svetovne vojne. Imeli smo
odlièno hrano.) Pri stricu smo delali v glavnem samo s
kamenjem. Èeprav je bila `e opeka, je nismo zaèeli
takoj uporabljati. Uporabljala se je le izjemoma. Delali
smo tudi strehe, dimnike, peèi, štedilnike. Jaz sem
postavil samo eno ognjišèe, ki je bilo kupljeno iz druge
roke. Po Vipavi v glavnem poznam vse strehe in dim-
nike. @al so tisti štedilniki, ki sem jih jaz postavljal, `e
na odpadu, ognjišè pa ni veè.

Prvi štedilnik so imeli v Vipavi Skukovi. Tistega je
postavljal še moj oèe konec prejšnjega stoletja, potem
so se ognjišèa poèasi zamenjavala s štedilniki tja do leta
1950. Ko smo menjavali ognjišèa s štedilniki, smo po-
veèini tudi poveèali okenske odprtine, da je prišlo v
naše kuhinje veè svetlobe. Dokler so imeli naši ljudje v
kuhinjah ognjišèa, so bila tla oblo`ena z brusénimi
škrlmí. Ko je po kuhinjah zagorel ogenj v štedilnikih, pa
so bila tla `e cementna ali celo ilovnata. Ilovica je bila
zelo trdna, ni pa prenesla vode.

Tudi naši hlevi in štale so imeli po tleh zemljo; ka-
sneje so to nekako izboljšali in oblo`ili tla z borovimi
`aganicami ali kockami. Spominjam pa se, da so neka-
teri kmetje v Vipavi prejeli ugodno posojilo `e pred prvo
svetovno vojno, da so si v štalah lahko napravili beton-
ske jasli, nad njimi pa je visel še zmerom lesen jarem.
Tako posojilo so dobili: Albin @vokelj, Janez Malneršiè,
Franc Rener, Franc Posega, Anton Hrovatin in drugi.
To se je poznalo tudi nam, ker smo imeli dosti dela. @e
pod Avstrijo je bil predpis, da morajo kmetje narediti
betonske gnojne jame in razva`ati gnojnico po seno-
`etih in travnikih. Tudi sam sem napravil dosti takih
gnojišènih jam. Prej je gnojnica tekla kar prosto, neka-
teri so jo spustili celo v kanale.

Najboljši èas je bil nekaj let pred prvo svetovno
vojno, ko je Avstrija dajala ugodna posojila: ljudje so
delali vinograde, obnavljali hiše, napredek je bil viden
povsod. Ljudje so zlahka prodajali vino - odkupoval ga
je neki Weber z Dunaja. To so bili res zlati èasi.

Do prve svetovne vojne niso še poznali zraènikov v
hlevih; te so postavljali šele pod Italijo, nekateri pa so
jih delali tudi po hramih.

Strehe so ostale enake: dvokapnice z lesenim ostreš-
jem, krite s korci. V glavnem smo se dr`ali predpisa, da
je morala streha viseti pod kotom 38 centimetrov na
meter.

Naša hiša je zidana na sami skali v hribu. Kuhinja
je bila stara: tam je bila krušna peè in kadilo se je po
vsej kuhinji in še v druge prostore. V kuhinjskem kotu
je bil svinjski kotel. Prostor poleg kuhinje pa je imel
ognjišèe. Spominjam se, da je ogenj gorel samo, èe so
bila vrata odprta, da je vleklo v dimnik. Imeli smo še tri
sobe; stranišèe je bilo zunaj, zraven pa še gnojišèe.
Poleg so stali hlevi in štala za `ivino. Pod kuhinjo, ki je
bila v prvem nadstropju, sta bili še dve kleti. Do kuhinje
še danes dr`ijo stopnice, kakor so nekdaj. Nad štalo je
bil velik senik. Zdaj je vse popravljeno, spremenjeno in
obnovljeno, vendar so še zdaj isti prostori na istem
mestu.

Sam sem zelo rad zidal s kamenjem, to me je vese-
lilo in naredil sem zelo dobro, odlièno. U`ival sem pri
delu s kamnom. Leta 1934 je bila `e velika gospodarska
kriza, moj stric ni imel veè dela. Tako sem se vpisal v
italijanski sindikat in èakal zaposlitve: oni so odloèali,
kdo bo šel kam delat. Delal sem naprej sam in imel
zmerom delo. Dr`ava je preganjala le tiste, ki so delali
mimo sindikata.

Leta 1937 sem se poroèil z Marijo Ferjanèiè iz Manè,
ki je bila isti letnik kot jaz. Bila je dekla pri Hrova-
tinovih, kjer so imeli gostilno in kmetijo. Pri njih sem
dosti delal. Ona je tam slu`ila `e osem let in toliko èasa
sva se tudi poznala. Kot fant in punca nisva hodila na
plese, le na nedeljske sprehode ali pa sem hodil k njej
na dom v Manèe. Moja mama jo je lepo sprejela, oèeta
pa ni bilo veè `ivega – umrl je leta 1934. Na ohceti je
kuhala moja sestra Ana, ki je prišla domov iz Postojne.

Pod italijansko oblastjo oznaèen s št. 4145

Ivan Poni`



61
35

Doma smo imeli kosilo: bilo nas je vseh skupaj kakšnih
petnajst. Zveèer je bilo vsega fraj. Na njenem domu pa
smo imeli le ju`ino. V Manèah nisem plaèal za nevesto
niè, ker je ta navada izginila, prej pa so jo imeli. Poroèil
naju je `upnik Alojz Kralj na Goèah, ker je ona spadala
pod to faro. Takrat je veljala samo cerkvena poroka,
civilnih ni bilo.

V zakonu sva imela tri otroke: eden je umrl mlad za
rakom, dva pa sta odrasla in sta poroèena. Imam štiri
vnuke in enega pravnuka. Zdaj sem vdovec, `ena mi je
umrla leta 1986. @ivim sam v rojstni hiši, vso oskrbo mi
dajeta sin in vnukinja. Pred kratkim sem prebolel srèni
infarkt.

Najhuje v `ivljenju mi je bilo med prvo in drugo
svetovno vojno. Bil sem dosti laèen, še danes ne morem
pozabiti tega. Med drugo svetovno vojno sem bil šest-
intrideset mesecev v battaglione speciale v ju`ni Italiji,
na Sardiniji, na Korziki in v Franciji. Na Sardiniji nas
je bilo 5.000 Primorcev in Istrijanov. Domov sem se
vrnil oktobra 1945. leta. @ena je bila doma sama z
otroki. Vèasih so ji kaj pomagali njeni, nekaj sem sam
prihranil od Amerikancev, da sem prinesel nekaj ma-
lega denarja domov.

V izgnanstvu sem pogosto prestajal hude vroèine,
morali smo dosti delati, hrana je bila slaba, bolezni
polno, te`ave so bile z malarijo. Pod Italijani smo bili le
številke. Rešilo nas je to, da smo se zmerom dr`ali
skupaj, kar nas je bilo Slovencev. Drug drugemu smo
si dajali koraj`o. Moralo nam je dajala tudi slovenska
pesem, imeli smo dobre pevce. Ko je fašizem propadel,
smo `e upali v rešitev. Amerikanci so nas sprejeli, nas
oèistili, okopali, ozdravili in nasitili. Potem smo komaj
postali ljudje. To smo jim pošteno vrnili, ker smo bili
dobri delavci. Oèistili smo jim vsa skladišèa, njihovi
vojaki so bili veèinoma leni. Italijansko sem dobro govo-
ril, za silo razumel tudi nekaj francosko in angleško.

Imeli smo komandanta zdravnika iz Postojne. On je
prejemal obvestila, kako je doma. Tako smo v glavnem
vedeli, kaj se dogaja na Primorskem. Njegovi starši so
bili v Ameriki. Bil je Amerikanec in kot general vpo-

Na Korziki leta 1944

Za vojaško slu`bo od 8. 3. 1943 do 28. 10. 1945 prejel 7.700 lir

Ivan Poni`
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Zapisovane delovne ure pri zadru`nem domu v Vipavi 1950

Ivan Poni`

Navdušenje, volja in delo ob gradnji zadru`nega doma v Vipavi
leta 1950. V ospredju jaz in moj prijatelj Ivan Bajc - @aneleta 1950. V ospredju Ivan Poniž in Ivan Bajc - Žane

Zapis delovnih ur pri zadružnem domu v Vipavi leta 1950
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klican v vojsko. Imeli smo sreèo, da je bil dober èlovek,
in bil je zmerom med nami. Govoril je nemško, to so
znali tudi naši Postojnèani in tako smo se sporazumevali.

Ko sem prišel domov, se mi je zdelo, da vidim nov
svet. Dobil sem `e stalno slovensko vojsko, ki je nastala
iz partizanov. Italijanov ni bilo veè. Vsak dan so bili
mitingi, ljudje so bili sreèni, ker je bilo konec vojne in
fašizma. Vse povratnike iz italijanskih posebnih bata-
ljonov so popisali v Postojni, kjer je bila partizanska
baza. S kamioni smo prišli do Vipave. To vo`njo smo
morali sami plaèati. Prevoz smo naroèili pri Šte£novih
v Postojni.

Nekaj let smo res èutili svobodo. Kmalu pa je pritis-
nil komunizem, ki je udaril po kmetu, pobral gozdove
in zemljo, vzel gostilne, trgovine in zatiral vero. Tega
nismo prièakovali, tudi o tem ni prej nihèe govoril, zato
smo bili zelo prizadeti in razoèarani. S tem so naredili
intrigo tudi med nami. Tudi po naših gozdovih so kar
sekali razne vrste lesa in prodajali, nikogar niso niè
vprašali. To je delala gozdna uprava.

Velik dele` mojega dela je v stavbi vipavskega za-
dru`nega doma. Bil sem zraven od zaèetka do konca
zidave. Za to stavbo je bila moèna politièna propaganda.
Vipavci smo napravili zadru`ni dom v enem letu. Dela
je vodil Angel Terèelj iz Ajdovšèine, glavni delovodja pa
je bil Gabrijel Èernic. Za moje delo sem bil tudi odli-
kovan kot udarnik, in sicer dvakrat. Sam sem postavil
vse stopnice pred domom in kamniti vazi zunaj ob vhodu.
Vazi so pripeljali s Krasa `e narejeni.

Po vojni sem imel dosti dela: najprej smo obnavljali
vse po`gane hiše, potem še druge. Zidalo se je vsepov-
sod, materiala pa je primanjkovalo. Pomagali smo si,
kakor smo vedeli in znali.

V zrelih letih sem dosti bral, še danes imam naro-
èenih veè èasopisov. Dokler je bila `ena `iva, sva brala
skupaj. Èe pomislim nazaj, sem imel sreèo v `ivljenju.
Pri vsem te`kem delu po strehah in v nevarnosti nisem
imel nobene nesreèe. Zboleval sem le za moènimi pre-
hladi zaradi temperaturnih sprememb.

Moj pogled na sedanjost? Zelo narobe gre, prièa-
koval sem boljše. Vstop v Nato in v Evropo je zame
dvorezen meè. Te`ko reèem, kaj bi bilo bolje. Skrbi me
narašèanje kriminala vseh vrst, ki nas je ulovil.

Ta mladi se mi zdijo èudni, ker pravijo, da smo bili
neumni, ker smo toliko delali. Res je, da smo morali
dosti delati roèno, danes so stroji. Danes pa mladi ne bi
delali ne s stroji ne z roko. Mnogo je pohajaèev, zato pa
je mladino te`ko vzgajati.

Smrti se ne bojim, ker moramo vsi umreti, èeprav
bi rad še `ivel. Na koncu lahko reèem hvala Bogu za
vse, kar je bilo - vse sem moral sprejeti.

Zmeraj sem bil veren in sem tudi še danes. In zmeraj
sem imel rad naravo: spomladi me je posebej prevzela.

Pripovedoval v Vipavi 2. maja 1998
Ivan Poni` je umrl 14. decembra 1998.

Pred zadru`nim domom v Vipavi leta 1996

Ivan Poni`
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Jožefa Petkovšek
rojena Jež 31. januarja 1911 pri Ježevih v Sanaboru; 
umrla 2012 v Ajdovščini

Rodila sem se pod Avstrijo, 
poročila pod Italijo, šla v pokoj 

pod Jugoslavijo in starost 
uživam v samostojni Sloveniji

Rojena je bila 31. januarja 1911 pri Ježevih v 
Sanaboru. Ko je leta 2002 pripovedovala to zgodbo 
svojega življenja, je bivala v Vipavi, ulica Ivana Ščeka 
5, zdaj je v domu starejših občanov v Ajdovščini. Takole 
gre njena pripoved.

Rojena sem bila v družini, kjer nas je bilo pet otrok. 
Moja mama je bila Antonija Bajc iz Višenj, rojena leta 
1875 v kmečki družini. Poročila se je z mojim očetom 
Jožetom Ježem iz Sanabora, rojenim 1863. On je bil po 
poklicu šuštar, mama pa je znala šivati na šivalni stroj 
Singer. V spominu imam samo starega očeta po mate-
ri, starih staršev po očetu se ne spominjam. Oče je bil 
dvakrat poročen, ker mu je prva žena umrla. Zapustila 
je hčerko Francko, ki je potem živela v naši družini. 
Nas otrok iz drugega zakona je bilo pet, in sicer: Janez 
(1904), Ludvik (1907), Marija ali Micka (1909), Jožefa 
(1911), brat Jožef ali Pepe (1913).

Mladost sem preživljala v silni revščini. Spominjam 
se, da smo bili dostikrat lačni. Oče, ki je bil šuštar, je 
po hišah dobil dovolj hrane, mi doma pa je nismo imeli. 
Na Nanosu smo imeli njivico in doma v štali eno kravo 
in prašička. Vendar mleko ni ostalo doma, ker ga je oče 
prodajal v mlekarno v Vipavo. Vozil ga je Ambrožičev iz 
Sanabora s konjsko vprego. Krompirja smo pridelali zelo 
malo. Oče je kupil pozneje še eno mejo, gabrovno za drva.

Imeli smo hišico s kuhinjo v pritličju, v nadstropju 
pa je bila soba, kjer smo spali vsi otroci. Zraven kuhinje 
je bila še majhna kambra, v kateri je po mojem spomi-
nu spala naša stara mati po očetu. Doma v kuhinji smo 
že imeli zidan špargert. K nam je hodila moja otroška 
prijateljica Roza iz bogatejše družine Ambrožičevih, 
ki so bili naši sosedje. S sabo je kdaj prinesla pečen 

krompir in ga pri nas lupila, olupke pa metala proč. Mi 
otroci pa smo bili tako lačni, da smo pobirali in jedli 
te olupke. Spominjam se še nekega dogodka v zvezi z 
lakoto. Naša mama nas je nekega dne tolažila, da naj 
počakamo do večera, ko bo skuhala močnik, ker je vi-
dela sosedo, da je nesla turšco v mlin v Plavžu. Mislila 
si je, da bo pri njej zvečer dobila skodelico turšne moke. 
V tem upanju smo lačni preživeli dan in čakali, da se 
bomo zvečer do sitega najedli močnika. Zvečer smo 
nestrpno pričakovali mamo, da se vrne, a ko se je vrni-
la, je bila skodelica prazna. Rekla nam je samo to, da 
moke ni dobila, in nas je lačne spravila spat.

Obutka otroci skoraj nismo poznali, čeprav je bil 
naš oče šuštar. Drugim ga je napravil, mi pa smo ostali 
bosi. Za oblekice je skrbela mama: šivala jih je iz starih 
cunj ali oblek. Moja sestra Marija ali Micka je bila za-
radi pomanjkanja rahitična in je shodila šele pri petih 
letih. Otroci smo v teh težkih časih držali skupaj.

V šolo smo hodili na Col, vendar ne vsi. Hodila sta 
brata Janez in Ludvik, Pepe in Micka pa nista hotela. 
Jaz sem začela hoditi v šolo po smrti mame, ki nam 
je umrla leta 1918 za špansko boleznijo. Takrat sem 
imela slabih osem let in me je k sebi vzela moja teta, 
mamina sestra Meta, ki je bila poročena v Trševju, a je 
že ovdovela, ko sem prišla k njej. Njen možje bil sedem 
let slep. Že pred mamino smrtjo je večkrat rekla moji 
mami, da bo mene vzela k sebi, ker sem ji prirasla k 
srcu. Drugi otroci so ostali doma in jih je potem oče dal 
za pastirje k bogatejšim kmetom. Sestra Micka, ki je bila 
rahitična, pa je pomagala očetu pri vzdrževalnih delih na 
makadamski cesti. Pomagala mu je prenašati kamenje 
za popravilo robnikov in cestišča. Oče je prevzel kuhi-
njo, ker je znal tudi kuhati. Moj brat Janez se je pri njem 
izučil za šuštarja, drugi smo ostali brez poklicev.

Ko sem živela pri teti Meti Na mlaki v Trševju, sem 
hodila v šolo v Podkraj, seveda peš, v vsako smer eno 
uro. Tam sem delala tri razrede osnovne šole vsak dan, 
tudi ob sobotah. Potem pa smo imeli ponavljalnice 
samo ob četrtkih.
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Ob prihodu Italijanov v naše kraje po prvi svetovni 
vojni, se spominjam, da so imeli koreto, ki so jo vlekli 
psi. To sem opazila, ker je bila naša hiša tik ob cesti. 
Ustavili so se in stopili v hišo; s sabo so privlekli polne 
vreče. Mislila sem, da so v njih piškoti, in sem eno na 
skrivaj odprla, ker sem bila lačna. V njej pa je bil krom-
pir, narezan na šnite. To je bila pripravljena vojaška 
hrana. Potem so se namestili na tetinem gruntu. Mi jih 
nismo nič razumeli, pa tudi oni nas ne. Niso bili napa-
dalni. To je vse, kar se spominjam o prihodu Italijanov.

Po štirinajstem letu sem šla služit k Boletovim v 
Trševju, kjer je bila velika družina in kmetija. Gospodar 
je delal apnenice v gozdu. Imeli so več krav, prašičev, 
dosti otrok, dosti polja in delala sem vse, kar je bilo 
treba. Poleg hrane sem dobila 35 lir mesečnega plači-
la. Jedli smo vsi enako hrano. Pri hiši sem bila edina 
dekla. Gospodinja Francka je bila doma od Ivancovih iz 
Bele in je bila z mano zelo dobra. Tam sem ostala dve 
leti. Svojega zaslužka pa nisem uživala. Morala sem 
ga oddati očetu, ki mi je povedal, da rabi denar, ker 
se bo moja polsestra Francka poročila. Kakor je rekel, 
tako sem mu tudi izročila denar, ki sem ga prihranila v 
dveh letih. Zaradi tega sem bila zelo užaljena. Svojega 
gospodarja in gospodinjo pri Boletovih sem zapustila, 
šla domov in si takoj začela iskati drugo delo. Hodila 
sem po hišah in spraševala, če rabijo pomoč. V Hraščah 
pri Postojni so me sprejeli na veliki Lenassijevi kmetiji. 
Tudi tam sem delala vse, kar je bilo treba, in pri njih 
ostala dve leti. Bili so dobri ljudje. Moj zaslužek je bil 
pri njih že večji, saj so mi dali po 60 lir na mesec. Ker 
sem edina od družine redno delala in se znala sama 
vzdrževati, so me povsod obiskovali bratje in sestra, da 
bi jim kaj pomagala. Sestra Micka je hotela ostati pri 
meni v Hraščah, toda dveh pomoči hiša ni potrebovala. 
Micki pa tega ni bilo mogoče dopovedati. Držala se me 
je skoraj za kitlo, kakor se reče. Zaradi stalnih obiskov 
mojih bratov in sestre sem potem to hišo sama zapustila 
in odšla domov. Toda kmalu sem si rekla: “Pepa, doma 
ne bo nič, treba je nazaj iskat delo.”

Dobila sem ga v Dupljah pri Vipavi na kmetiji pri 
Sandrovih. To je bilo leta 1931, ko sem bila stara dvaj-
set let. To je bila najlepša kmetija daleč naokoli. Molzla 
sem štiri krave, imeli so štiri prašiče in še mlade. Pri 
hiši so bili tudi že konji. Imeli so velik vrt in polno sad-
ja. Pridelali so dosti vina. Takrat je gospodaril Viktor 
Hrovatin, zelo sposoben gospodar. Pri njih sem bila 
zelo rada in sem tako delala, kot da je vse moje. Poleg 
mene je bilo ob velikih kmečkih delih dosti dninarskih 

delavcev. Tam nisem bila nikoli lačna. Tudi Sandrovi so 
mi plačali po 60 lir na mesec. Denarja nisem prejemala 
sproti, ampak sem šparala in mi je gospodar dal denar 
skupaj po dveh letih. Zelo se je jezil, češ da mi bo zdaj 
moral dati vsoto od dveh prodanih krav. Pozneje sem 
izvedela, da je gospodar Viktor povedal, da ni še nikoli, 
ne prej ne kasneje, imel tako pridne in vestne dekle.

Ko sem prišla v Duplje, sem se odločila, da stopim 
v Marijino družbo v Vrhpolju. To sem takoj povedala 
gospodarju Hrovatinu in ga prosila, da mi da prosto, 
ko bo ta družba imela shode. S tem ni bilo težav: shodi 
Marijine družbe so bili v glavnem ob nedeljah popol-
dne. Vanjo so lahko stopala dekleta takoj po koncu šol-
ske obveznosti in v njej ostala do poroke. (Potem pa je 
bila možnost nadaljevati s članstvom v ženski Marijini 
družbi.) Vodila sta jo vrhpoljski duhovnik – ne spomi-
njam se več njegovega imena – ki je imel lepe vzgojne 
govore, in prednica. Zaobljuba je bila zelo stroga in ve-
zana na lepo vzgojo v mladosti. Paziti je bilo treba na 
dostojno oblačenje, zvečer smo ostajale doma, tudi ni 
bilo priporočljivo druženje s fanti. Prepovedani so bili 
plesi. Zato se je dogajalo, da nekatera dekleta niso vzdr-
žala tako strogih pravil in so družbo zapustila. Ob pre-
jemanju svetega obhajila in na shodih smo nosile okrog 
vratu poseben trak modre barve z obeskom Matere bož-
je in sv. Alojzija. Ko sem se preselila v Vipavo in se 
poročila, sem stopila v žensko Marijino družbo, ki jo je 
vodil vipavski dekan Ignacij Breitenberger. Kljub obilici 
dela sem le našla čas tudi za to, da sem se odpravila 
na romanje na Sveto goro. Šla sem z avtobusom ali z 
vlakom do Solkana in naprej peš.

V Dupljah mi je bil zelo všeč en fant. Bil je doma iz 
premožne družine. Za najino zvezo je vedela tudi njego-
va mama. Ni sicer branila, vendar pa se ji je zdelo, da 
bi z mano prišla na njihov dom tudi vsa moja družina 
oz. sestra in bratje, ker so me še zmerom obiskovali in 
pričakovali pomoč od mene. Zaradi tega se je potem 
najina zveza končala in on se je v kratkem poročil z 
blagunico iz sosednje vasi. Jaz sem kmalu potem hudo 
zbolela in tudi oslabela. Zato sem ocenila, da ne bom 
mogla več tako delati, kakor sem pred boleznijo. Iskala 
sem lažja dela in se zatekla k Hribovim v Vipavo.

Pri Hribovih v Vipavi je bil gospodar Ivan Hrib, nje-
gova žena pa je bila Ela, rojena Punčuh. Bila sta brez 
otrok. Ivan je vodil gostilno, žena Ela je bila uradnica 
na banki v Vipavi. Gospodarjeva sestra Fanči je gospo-
dinjila in gospodarila, druga njegova sestra, Štefka, pa 
je bila tudi v tej skupnosti. Za hlapca je bil Franc Krek 
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s Slapa. Mesnico je imela sestra Fanči, vodil pa jo je 
mesar Karlo, doma iz bližine Ajševice. Imeli so konje, 
govejo živino in prašiče. Imeli so tudi velik vrt, dosti 
gozdov, na Razdrtem pa pašnike in hišo. Štefka je znala 
igrati klavir, ki je bil v veliki sobi v pritličju. V času mo-
jega dela pri Hribovih je bila še živa stara mati Hribova, 
ki je tudi še kaj gospodinjila. V njihovi gostilni so imeli 
tudi hrano. Ob koncu dvorišča je bilo kegljišče. V nad-
stropju hiše so imeli štiri sobe in na koncu hodnika celo 
stranišče na splakovanje. V spominu so mi ostale javo-
rove stopnice v nadstropje, ki sem jih dostikrat ribala 
in so sijale od beline.

Ko grem zdaj mimo te hiše (v veži so bile lepe ka-
mnite plošče), se še zmerom ozrem. Vse je prazno: ni 
več Hribovih, ne mesnice ne gostilne, ne slišim več 
klavirja in ne mukanja živine. Vse je propadlo in go-
spodarji so drugi.

Pri Hribovih sem služila od leta 1932 do 1935. 
Spala sem v majhnem prostoru, v katerem je bila že 
emajlirana kopalna kad. Verjetno so tam nameravali 
napraviti kopalnico. Imeli so še eno deklo, Rozino z 
Goč. Štelo se je, da je v službi pri Ivanu, jaz pa sem 
delala za Fanči. Tudi tukaj je moj zaslužek znašal 60 
lir na mesec.

Ob velikih kmečkih delih so najeli še dninarje. Med 
njimi sta bila tudi Ivan Petkovšek iz Vipave in njegova 
mati Francka. Ivan je bil izučen tišlar. Kmalu sem opa-
zila, da gleda za mano. Počasi počasi sem tudi sama 
začela misliti na zakon in po letu dni sva se 23. no-
vembra 1935 poročila. Imela sva priči Alojza Rovana 
in Antona Božiča - Godnovega. Povabljen je bil tudi 
prijatelj Gabrijel Černic. Poročil naju je dekan Ignacij 
Breitenberger. Potem smo imeli samo skromno večerjo 
pri Petkovškovih. Pred poroko sem znosila tja nekaj 
svoje bale in na dan poroke ostala za nevesto pri mo-
ževih starših. Strašno mi je bilo hudo, ko je tašča na 
dan poroke skuhala kavo samo za svoje, meni pa je ni 
ponudila. Nič nisem rekla, zapomnila sem si pa. 

Po poroki sem pustila delo pri Hribovih. Ti me ob 
slovesu in ob moji poroki niso nič obdarili ali da bi se 
me kako drugače spomnili. Zanimiv pa je bil komentar 
gospe Ele v gostilniški sobi, ki je mojemu bodočemu 
možu Ivanu pred najino poroko rekla: “Imeli bomo še 
dva reveža za v stari farovž.” Tam je bila namreč hiral-
nica ali po italijansko Casa di riposo. Moža Ivana je to 
tako razjezilo, da je zagrabil na mizi flaško vina in jo 
vrgel proti gospe Eli, ki je v tem času ravno zapirala 
vrata. Tistega litra ni nikoli plačal, pa saj tega tudi ni 

nihče zahteval od njega. Bil je tako užaljen, da ni več 
šel v to gostilno in tudi ni več hodil delat k Hribovim. 

Zgodilo se mi je še nekaj pri Hribovih, česar ne mo-
rem pozabiti. Gospodinja Fanči me je nekoč vprašala, 
če ji posodim 500 lir, z izgovorom, da mora plačati 
neko delo in da ji je zmanjkalo denarja. Posodila sem 
ji. To je bilo še pred poroko, čisto na začetku dela pri 
njih. Vračila pa ni hotelo biti. Čas je tekel, jaz sem se 
poročila. Ves moj zaslužek skupaj s posojenim denar-
jem je narasel na 2.000 lir in ves denar je imela moja 
gospodinja. Večkrat sem ji omenila, da bi mi izplačala 
zaslužek, pa ni nikoli imela, vsaj tako je rekla. Po poro-
ki sem o tem potožila možu. Takoj se je odločil, da bo 
to povedal takratnemu italijanskemu županu gospodu 
Carlu Paroniju. Bila sta v dobrih odnosih, ker je mož 
pri njem dosti delal. Obljubil mu je, da bo posredoval 
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67

in povabil gospo Fanči na občino in se z njo pogovoril. 
Res je bilo tako. Potem po enem mesecu pride k nam 
Petkovškovim na obisk gospodična Štefka, sestra Fanči, 
ki je bila dolžnica, in reče: “Tukaj imaš denar, prosim, 
podpiši.” Jaz pa odvrnem: “Najprej bom denar pre-
štela, potem podpisala.” Ko sem preštela in videla, da 
manjka polovica dolžne vsote, sem ji rekla: “Podpisala 
bom, ko boste prinesli vse, danes ne vzamem ničesar.” 
Gospodična je tako morala denar nesti nazaj in ga je v 
celoti prinesla šele čez štirinajst dni. Takrat sem ji to 
tudi podpisala.

Za balo sem poskrbela sama, ker sem bila varčna. 
Blago sem kupovala pri Možetovih na metre, sešila pa 
mi je Štefka Ferjančič, poročena Polanc. Imela sem 30 
rjuh, 24 brisač, 24 kuhinjskih krp in vse spodnje perilo 
zase. Hotela sem kupiti tudi pohištvo, pa me je tašča 
prehitela in prosila, naj ji posodim 600 lir, da bi pla-
čala rato posojila pri Montu, ker je bila Petkovškova 
domačija zadolžena in bi jih vrgli iz hiše. To sem, se-
veda, storila, vendar si pohištva potem nisem mogla 
kupiti. Zato nama je tašča dala staro, revno pohištvo: 
eno posteljo, en kosem in eno mizo. Kuhinjo pa sva 
imeli skupno. V njej je bilo takrat še ognjišče in polno 
ščurkov. Stranišče smo imeli nad gnojiščem. V pritličju 
so bili hlevi, štala in hram. Vinograd je bil na Slapu. 
V vipavskem katastru so imeli njive na Frnaži in na 
Trajbušni, Za malnom pa veliko njivo. V družini je bil 
še možev oče, njegovi bratje in sestre pa so se že vsi od-
selili. Najstarejši je bil Matiče, kmečki delavec, potem 
brat Franc, ki je bil carinik v Jugoslaviji, Florijan se je 
izučil za sedlarja in je opravljal to obrt v Vipavi, mož 
Ivan je bil – kot rečeno – mizar, najmlajši Jožef je hodil 
delat v hotel Adria in je potem padel v Španiji. Vse tri 
sestre so bile že poročene: Ivanka v San Remu, Roza v 
Napoliju in Frančiška v Rimu.

Z možem sva se kmalu odselila in se nastanila v 
Vrčonovi hiši Pod farovžem. Tam se je rodil prvi sin 
Jožef leta 1936. Moj mož je zaslužil malo, ker ni bilo 
zaslužka in rednega dela. Preživljali smo se v glavnem 
z mojim denarjem, ki sem ga zaslužila pred poroko. 
Po letu dni sva iskala novo stanovanje, ker so ga pri 
Vrčonovih rabili sami. Rešitev sva našla v prazni hiši 
v Tabru. Ne vem, kdo je bil lastnik. Za silo sva si jo 
uredila, vendar sva tam ostala malo časa. Mož je kmalu 
izvedel za prodajo hiše Pod farovžem, katere lastniki 
so bili Žgavcovi, v njej pa je stanovala gospa Švagljeva. 
Hišo sem kupila v začetku leta 1937 s svojim denar-
jem, zasluženim pri Hribovih. Za njeno prodajo je bil 

pooblaščen gospod Ivan Hrib, ker je njen lastnik, bogat 
ladjar, živel v Trstu. 

Svoje hiše sva bila zelo vesela, čeprav je bila skro-
mna in majhna. Spodaj je bila štalca, zgoraj kuhinja in 
soba in na vrhu pod streho je bil prostor za seno. Takrat 
je bilo v kuhinji še majhno ognjišče, a smo ga potem po-
drli in namestili štedilnik. Mož je še kar naprej hodil po 
žrnadah na kmečka dela. Zaslužek je bil skromen. Jaz 
sem imela delo z majhnim otrokom, ki je bil dosti bo-
lan. Zato sem klicala takratnega zdravnika dr. Pavlico. 
Otroka je pregledal v kuhinji na mizi in mi takole dejal: 
“Gospa, otrok bo bolan, dokler boste živeli v tej hiši.” 
Bila je namreč zelo vlažna. Zdravnikove besede so bile 
resnica. Sin Jože je dosti kašljal, zato sem ga peljala 
na rentgen k zdravniku Gonanu, ki je imel ordinacijo 
v Vipavi, v hiši, kjer je zdaj Ambrožičeva picerija. Po 
pregledu mi je povedal, da otrok ne sme biti lačen, da 
mora biti dobro oblečen in ne sme imeti mrzlih nog.

Da smo preživeli, sem si pomagala tudi z nabira-
njem malin na Nanosu. S sestro Micko sva hodili v 
Pungrade, na Orlovše, Požganino, bolj malo na Ravnik. 
Cel dan sva hodili po gozdu in se zvečer vrnili z mali-
nami v Vipavo. Ko je bila bera malin bogata, sem jih 
nabrala tudi do sedemnajst kilogramov. Nosila sem jih 
na glavi, v škafu, podloženem s svitkom. Oddajali sva 
jih Antonu Karižu v Vipavi, on jih je prodajal naprej. 
Zaslužek sva dobili takoj na roko. Pozneje je bila od-
kupna postaja za maline pri Abramovih in Blažonovih 
na Nanosu. Za nas je bilo potem lažje. Po maline smo 
odhajali v večjih skupinah v zgodnjih jutranjih urah. S 
sabo smo nesli polento, kakšno jajce in malo kruha ali 
okisan fižol. In vodo za pitje.

Počasi se je bližal čas druge svetovne vojne, pritisk 
fašizma v naših krajih je zmerom bolj naraščal. Bali 
smo se posebno, ko smo morali po opravkih na vipa-
vsko občino, kjer nismo smeli govoriti slovensko. Tam 
so bili nameščeni italijanski uradniki, izjemoma tudi 
nekaj naših ljudi, ki pa tudi z nami domačini niso smeli 
govoriti slovensko. Spominjam se, da mi je gospa Mici 
Kršmancova, pozneje Košuta, pomagala in na skrivaj 
tolmačila po slovensko. Moj mož Ivan pa je znal italijan-
sko, ker je hodil v italijanske šole in bil tudi italijanski 
vojak. Zanimivo je tudi, kako so na Primorskem poi-
talijančili priimke. To so napravili kar sami na občini 
na podlagi nekega italijanskega dekreta. Naš priimek 
Petkovšek so spremenili v Pecozzi. Seveda smo doma-
čini med sabo zmerom govorili slovensko, tako tudi v 
cerkvi in v farovžu.
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Leta 1942 se nama je rodil sin Andrej. Pri poro-
du mi je pomagala vipavska babica Viktorija Jamšek. 
Bila je zelo dobra. Kmalu po Andrejevem rojstvu, 16. 
februarja 1943, so odpeljali moža Ivana na Sicilijo v 
battaglione speciale. Italijani so ga pobrali z namenom, 
da ne bi odšel v partizane. Prišli so v našo hišo in me 
vprašali, kje imam moža. Povedala sem jim, da je v Lozi 
in da napravlja holc, metrske čuoke. Vztrajali so, da 
se mora takoj javiti na njihovo komando, zato sem se 
peš odpravila v Lozo in mu to povedala. Vračala sva se 
skupaj in on se je javil italijanskim oblastem – ni vedel, 
za kaj gre. Nič hudega misleč, je odšel od doma brez 
posebnega pozdrava, jaz pa temu tudi nisem pripiso-
vala posebnega pomena. Moža tisto noč ni bilo domov, 
naslednji dan pa sem zvedela, da je z drugimi prenočil 
v hiši, kjer je zdaj otroški vrtec, in da jih bodo odpeljali 

neznano kam. Zaradi tega sem se odpravila in šla sama 
vprašat na karabinjersko postajo, kaj se godi. Tam je 
bilo že dosti Vipavcev. Prišla sem ravno v trenutku, ko 
so Italijani mojega moža cebáli na kamion – in ne samo 
njega, tudi druge. Kam jih bodo odpeljali, nam ni nihče 
povedal. Šele ko je Ivan prišel na Sicilijo, se je javil in 
tako smo izvedeli, kje so.

Po odhodu moža Ivana na Sicilijo sem ostala sama z 
otrokoma, brez denarja za preživetje. Takoj sem vzela 
v najem njivo na Policah in tam pridelala nujno hrano. 
Doma sem imela kokoši, prašička in kozo, ki jo je pasel 
sin Jožko na lazu v Guri. Poleg tega sem prala italijan-
skim oficirjem, da sem zaslužila kakšno liro. Jaz sem 
obdelovala zemljo in prala, za otroke pa je skrbela in mi 
pomagala sestra Micka. Ko so po razpadu Italije vojaki 
odšli iz Vipave, sem si pomagala tako, da sem hodila 
prodajat puter in jajčka v Trst. Puter sem kupovala pri 
domačih kmetih, jajčka pa so bila od mojih kokoši. Z 
mano je hodila tudi teta Vrčonova iz Podfarovža. Robo 
sva do Opčin peljali na koreti, naprej pa sva jo nesli v 
rokah. Tako potovanje je trajalo po tri dni. Na njem sva 
užili tudi dosti straha, saj so naju ustavljale kontrole 
naših, nemških in domobranskih vojakov. Vsak nas je 
lahko ustavil in pregledal. Kot zanimivost naj omenim, 
da sem v Trstu prodala živega domačega petelina, ki je 
tehtal nekaj kilogramov, za 600 lir, za enak znesek kot 
sem pred osmimi leti kupila hišo v Vipavi.

Pomagala sem si, kakor sem vedela in znala, iz 
dneva v dan. Bilo je zelo hudo. Ob prihodu Nemcev 
v Vipavo so nas partizani obvestili, da ni varno in da 
naj takoj gremo na Nanos. Res sem vzela oba otroka 
in sosedovo Rozko Vrčonovo, nekaj sladkorja in po-
membne dokumente in se s kamionom odpeljala na 
Nanos k Abramovim. S sabo sem vzela tudi zibelko 
za Andreja. Med potjo smo imeli partizansko sprem-
stvo. Pri Abramovih smo videli dosti partizanov in konj. 
Partizani so kuhali na štedilniku. Tisto noč smo spa-
li v sobi. Na Nanosu smo ostali nekaj dni, hajkali iz 
enega kraja v drugi in doživeli napad Nemcev s tanki 
od Šentvida, današnjega Podnanosa. Tisto noč sem pri 
Margonu z drugimi vred molila rožni venec. Naslednji 
dan smo se vrnili peš po stezah mimo Orlovš v Vipavo. 
Nemci k sreči ob prihodu v Vipavo niso napravili no-
benega gorja. Hud zločin pa je bil storjen v Vrhpolju, 
ko so obesili tiste, ki so jih zajeli na Nanosu. To nas je 
hudo prizadelo.

Mož je ostal na Siciliji do invazije zaveznikov. Takrat 
so naši ljudje prišli pod anglo-ameriško upravo in bili 
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odpeljani v taborišča v Afriki. Po vrnitvi nam je mož do-
stikrat rekel, da zanj ni bilo nikoli tako lepo kot takrat, 
ko je bil v Afriki. Od tam je šel v Prekomorsko brigado, 
z njo prepotoval vso Dalmacijo, prišel v Trst in na svoj 
rojstni dan 26. junija 1945 prišel domov. 

Ko je bil na Siciliji, nam je še pisal, v italijanščini, 
seveda. Tudi mi smo mu morali pisati v italijanskem 
jeziku, čeprav nismo znali. Potem ko je prišel v zavezni-
ško ujetništvo, pa ni bilo več glasu od njega. V tistem 
času sem samo enkrat prejela obvestilo Rdečega križa, 
da je živ. Izvedela sem za njegov prihod v Trst, zato 
sva ga šla s sinom Jožkotom obiskat. Šla sva peš. Med 
najino odsotnostjo je mlajšega sina Andreja pazila moja 
sestra Mici. S sabo sem vzela samo deset jajčk, da bi 
morda z njimi plačala prenočišče. Poiskala sem vojaško 
komando v Trstu in vprašala po možu. Ko so preverili, 
sem dobila odgovor, da je bil tukaj, a da je že krenil 
proti Ljubljani. Pred nama je bila noč, zato sva poiskala 
prenočišče pri dobrih ljudeh in pri njih pustila tistih 
deset jajčk. Vendar mi naslednji dan ni dalo, da bi kar 
odšla domov, in sem šla še enkrat na komando vprašat 
za moža. Tokrat pa sem ga našla! Sreča je bila res veli-
ka, saj se dolgo nismo videli in tudi Jožko je lahko spet 
videl očeta. Tisti dan smo skupaj z drugimi prenočili v 
kasarniškem prostoru, dan kasneje pa je spet sledilo 
slovo. Mož je z jugoslovansko vojsko odšel proti Sremu.

Potem je prišla svoboda, ki smo jo dolgo čakali. 
Ljudje so bili veseli in so jo proslavljali z bakladami.

Ko je prišel mož domov, so ga poklicali v rezervo. 
Moral je iti na Prestranek in tam je ostal tri mesece. 
Potem se je leta 1946 zaposlil v na novo ustanovljeni 
mizarski zadrugi, ki je imela sedež v Tabru, v stavbi 
nekdanjega mlina. Tam so obnovili mlinsko kolo na 
vodo, da jim je poganjalo stroje. Izdelovali so okna, vra-
ta, truge in opravljali razne storitve. Po nekaj letih se 
je ta zadruga preselila v Lutmanovo žago (pozneje pa je 
bila v njej Čebelica Vipava, obrat Vezenin z Bleda). Tam 
je ostal do upokojitve.

Leta 1951 sem izvedela, da išče jugoslovanska voj-
ska perice za pranje vojaškega perila. Šla sem na pogo-
vor in začela delati v južni kasarni v Vipavi. V prostoru, 
kjer smo prale, so bila okna razbita, tla iz cementa, 
pihalo je od povsod. Za pranje smo imele dolgo leseno 
korito. Perilo smo okuhavale v velikih kotlih, ki smo 
jih kurile z metrskimi poleni, splakovale pa pod teko-
čo vodo, pod pipo. Pozimi nas je tako zeblo, da smo 
si z lopato vzele iz kurišča žareče oglje in ga dale k 
nogam, da nas je grelo. Mraz je bil tako hud, da nam 

je mokro perilo zmrzovalo na perilnikih. Pri delu smo 
se izmenjavale, tako da je v mrzli vodi prala vsaka ne-
kaj časa. Jaz sem prej občutila mraz in mi je hitro šlo 
za nohte, zato sem prosila za pomoč Tončko Petrič, 
ki je bila močnejša in trpežnejša. Za to uslugo sem 
jo dodatno plačala. Z mano so tam prale še: Katarina 
Posega, Lavra Kostanjevic, Marija Bajc, Olga Bratina, 
Cotičeva iz Vipave, Ivanka z Goč, Ančka iz Budanj in 
Jožka Božič. Začele smo zjutraj ob šestih in ostale tam 
osem ur. Hrano smo si nesle s sabo. Za pranje perila 
podoficirjem smo imele poseben kotel, ki je bil zaupan 
meni. Pri delu nas je kontroliral in tudi kdaj priskočil 
na pomoč vojak, ki je bil stalno zraven. Vojaško perilo 
so obešali in ga likali vojaki. Oficirsko pa sem sušila 
jaz in ga tudi likala v pisarni naše šefice, ki je bila ta-
krat Slovenka. Okuhavale smo tudi vse povoje iz voja-
ške ambulante in jih likale. Plačali so nam dobro, to je 
6.000 takratne valute. 

Po dveh letih tega težkega dela sem zbolela za trebu-
šno tuberkulozo, vendar me je primariju dr. Rozmanu 
v bolnišnici v Vipavi uspelo pozdraviti. Zdravljenje pa 
se je vleklo skoraj dve leti in medtem se je pralnica 
razformirala – naše roke so že zamenjali pralni stroji. 
Do leta 1956 sem ostala doma. Tisto leto pa sem dobila 
zaposlitev na osnovni šoli Vipava kot kuharica v mlečni 
kuhinji in tam ostala do upokojitve leta 1969. Iz pake-
tov UNRRA, ki so prihajali kot pomoč iz Amerike, smo 
jemali mleko v prahu, sir in belo moko. Že prvi dan sem 
prismodila mleko v prahu. 

Mlečna kuhinja je bila v pritličju zadaj desno, v njej 
pa majhen železen štedilnik. Tam sem kuhala za dvesto 
otrok. Kadar sem kuhala za malico mineštro, sem zače-
la ob petih zjutraj, ko sem mesila kruh, pa sem morala 
priti v šolo že kmalu po tretji uri. Zamesila sem ga iz 
petnajstih kilogramov moke. Do osme ure je moral biti 
že pečen. Kruh je snidel v Poniževi pekarni, peki so ga 
umesili in spekli – od tam se spominjam peka Rafota 
Naglostovega. Po štruce so mi hodili otroci. To je bil 
poseben, maslen kruh, zamešan z mlekom, putrom in 
sladkorjem. Otroci so ga komaj čakali. To se je godilo 
ob petkih. Običajno sem povečala količino za repete. 
Spominjam se, da so enkrat otroci tako pritiskali, ko 
so v vrsti čakali na malico, da so mi zdrobili steklo na 
kuhinjski omari.

Malice so bile zmerom tople. S takratno učiteljico 
Preprostovo sva prav čarali nove jedilnike. Ona me je 
tudi naučila delati domačo čokolado v velikih pekačih. 
Treba je bilo paziti, da se ni osušila, ker je potem ni-

Jožefa Petkovšek



70

sem več mogla razrezati. To je bilo na jedilniku enkrat 
na mesec. Pripravljala sem tudi razne solate. Zelenjave 
sem imela dosti, ker sem tudi sama obdelovala šolski 
vrt. Na njem so mi pomagali okopavati moj mož, sestra 
Micka in brat Ludvik, vendar sem jim to posebej plača-
la. Med šolskimi počitnicami sem pridelke z vrta proda-
jala v zelenjavno trgovino, ki jo je takrat imela na placu 
Jelka Černic. Izkupiček sem izročila ravnateljici šole. 

Učitelji na vipavski šoli so me cenili zaradi vestnega 
dela in mi tudi vse zaupali. Dokaz, da je bilo tako, je 
odlikovanje, ki sem ga prejela v Ajdovščini leta 1966. 
To je medalja dela, ki je prišla iz Beograda. Prinesla 
mi je tudi nagrado v znesku 100.000 dinarjev. Pred 
časom so imeli zdaj že odrasli učenci vipavske šole neko 
obletnico razreda. Na njej so obujali spomine na šolske 
dni in večina jih je povedala, da jim je najbolj ostala 
v spominu moja mineštra. To mi je pred meseci tudi 
osebno povedal eden izmed njih pred cerkvijo.

Kakor sem že povedala, je bila mlečna kuhinja zau-
pana učiteljici Preprostovi, ki jo je vodila zelo skrbno in 
natančno. Vsak mesec sem se v skrbi, da ne bi prekora-
čila predvidene vsote, pri tajnici šole pozanimala, kako 
stoji finančno mlečna kuhinja. Takrat so šolski otroci za 
toplo malico prispevali po 50 dinarjev, kar je veljalo za 
simbolično ceno. Skladišče hrane smo imeli v prostorih 

pri Skukovih. Iz njega mi je hrano izročal gospod Franc 
Bavčer, ki je točno vodil evidenco in zaloge. Prevzem 
hrane sem vsakokrat podpisala. Opravljala sem tudi 
redne sanitarne preglede, ker sem bila pri živilih. 

Ob moji upokojitvi leta 1969 se je šola preselila v 
novo stavbo pri vipavski kleti. Vodstvo šole bi rado vi-
delo, da bi nadaljevala delo v novih prostorih in tam 
skrbela za šolsko prehrano. To bi še nekako sprejela, 
a nisem mogla zaradi bolnega moža Ivana, ki je že ne-
kaj let bolehal. Za mano je to službo sprejela Majda 
Petkovšek, poročena Kranjc, ki sem jo vpeljala v to 
delo. Novi šolski prostori so bili seveda moderni, tudi 
kuhinja je bila vse nekaj drugega kot v stari šoli, zato 
sem se še bolj zavedela slabih razmer, v katerih sem 
delala toliko let. V novi šoli je bil takoj stroj za rezanje 
kruha, vse je bilo na elektriko, brez drv in ognja. Tudi 
posoda je bila vsa nova. Poleg Majde so v kuhinji zapo-
slili še Maro Jamšek in uvedli kosila.

Povrnimo se še malo k moji družini ter bratom in 
sestram. Razen brata Janeza, ki si je ustvaril družino, 
so vsi ostali bratje in sestra ostali vse življenje sami in 
še zmerom pričakovali mojo pomoč. Dosti časa so sta-
novali tudi pri meni, tako so bili skoraj stalno prisotni 
v moji družini. Zato sem imela zmerom skrb še zanje. 
Prvi mi je umrl leta 1965 brat Ludvik v Šempetru, kjer 

Jožefa Petkovšek

Večina peric vojaške pralnice leta 1952. Na fotografiji so od leve: Katarina Posega, Vida Pleša, dve šefinji 
in za njima Micka Julna, Laura Kostanjevic, Marija Bajc, neznana, Ivanka z Goč, Olga Bratina, Marija Cotič, 

Ančka iz Budanj, neznan vojak, Jožefa Petkovšek in Jožka Božič.
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je tudi pokopan. Mož se je upokojil pri šestdesetih le-
tih in bolehal, tako da sem ga oskrbovala na postelji 
kar nekaj let. Umrl je leta 1975, spravljen z Bogom in 
ljudmi. Istega leta mi je umrl tudi mlajši brat Jožef. 
Po moževi smrti sem ponovno obolela za tuberkulozo 
na pljučih in se tri mesece in pol zdravila na Golniku. 
Med tem so dali mojo sestro Micko v domsko oskrbo. 
Po vrnitvi iz bolnice mi je ostal na skrbi samo še njen 
sin Ivan, ki sem ga imela zelo rada. Tudi on je že umrl, 
star komaj 38 let. To je bilo leta 1986. Tri leta za njim 
je umrla še moja sestra Micka, njegova mama. Tako so 
smrti kar hodile za mano in vse sorodnike sem morala 
sama pokopati. Leta 1990 je umrla tudi moja polsestra 
Francka, stara 94 let.

Tistega leta sem po možu Ivanu prejela italijansko 
pokojnino, ker je bil italijanski vojak. Po dolgi borbi 
za preživetje sem končno rešena finančnih težav. Ker 
nisem več imela skrbi za moje sorodstvo, je prišel 
tudi čas, ko sem se lahko preselila k sinu Jožkotu v 
Ljubljano, kjer je ostal in se zaposlil po študiju fizike. 
Dolga leta je bil zaposlen pri Iskri kot raziskovalec in 
razvijalec na področju laserske optike. Ni imel svoje 
družine in sem mu šla gospodinjit. Drugi sin Andrej se 
je bil izučil v Kopru za strugarja. Nekaj časa je delal na 
Vozilih v Šempetru pri Gorici, kmalu pa se je odločil in 

šel iskat srečo v Kanado. Domov se je vrnil leta 1993. 
Takrat sem preživela svoja najlepša leta v življenju. Ta 
moja sreča pa je trajala malo časa. Andrej je umrl leta 
1998, star komaj 55 let, ker mu je odpovedalo srce. To 
je bil zame najhujši udarec v življenju. Zdaj preživljam 
svoja stara leta s sinom Jožkotom v Vipavi.

Kljub velikemu trpljenju, ki me je vseskozi spremlja-
lo, sem mi zdi, da je mojih devetdeset let prišlo zelo 
hitro. Če pomislim nazaj, vidim ogromne spremembe, 
tako v tehniki, mišljenju, delu, odnosih med nami. V 
Vipavi imam srečo, da se še najdejo moji letniki, s ka-
terimi malo poklepetamo. Srečamo se ali v cerkvi ali 
na pokopališču.

Človek ne bi verjel, kaj vse smo preživeli v tem stole-
tju. Razvoj je šel tako naprej, da smo dočakali od fagle 
do karbidovke, petrolejke, žarnice in televizije. Rodila 
sem se pod Avstrijo, poročila pod Italijo, šla v pokoj pod 
Jugoslavijo in starost uživam v samostojni Sloveniji.

Naj ob koncu povem, da sem vse življenje lahko vsa-
kemu človeku pogledala v oči. To je dosti vredno, da 
ima človek mirno vest.

Življenjepis Jožefe Petkovšek je bil objavljen v 
Vipavskem glasu št. 61, junij 2002, strani 18–26. 

Jožefa Petkovšek

Spomin na delo kuharice v šolski kuhinji: 25. maj 1959, dan mladosti. 
Skrajno levo sta profesorja Niko Kovačič in Marjan Štefančič.
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Komaj smo èakali,
da se bo ta neumna vojska

konèala

@e dolgo sem si `elel povedati drugim svojo `iv-
ljenjsko zgodbo, zato sem vesel, da se mi je danes, 30.
julija 1998, ta `elja izpolnila.

Kmalu bom dopolnil oseminosemdeset let. Nikoli si
nisem mislil, da bom toliko let na tem svetu. Zdaj sem
`e štiri leta vdovec in `ivim s sinovo dru`ino v moji hiši.
Èeprav sem invalid brez desne noge in nosim protezo,
še kar gre, saj hodim sam s palico, drugaèe pa se vozim
na vozièku. Kljub temu so zame dnevi zelo dolgi, bojim
pa se tudi za drugo nogo, ker me je zaèela boleti.

Izhajam iz stare kmeèke dru`ine Drejdlnovih. Moj
oèe Franc je bil tudi kmet. Imel je še brata Jo`eta in
sestri Micko in Ceno. Njegova prva `ena je bila iz Do-
brave pri Podnanosu; umrla je mlada in pustila enega
sina Franca. Kmalu se je oèe drugiè poroèil in dobil
`eno iz Malovš pri Èrnièah: ime ji je bilo Marièka. To je
bila moja mama. V drugem zakonu se je rodilo pet
otrok. Najstarejši je bil brat Ivan, rojen 1906. – bil je
invalid na vozièku prek trideset let. Poškodoval si je
hrbtenico v gozdu pri nakladanju krljev. To je bilo pod
Italijo, ko smo se bali, da nam bo italijanska oblast
vzela gozdove. Zato smo hiteli v hudi zimi nakladat krlje
na dva voza s konjsko vprego. Pri nakladanju zadnjega
hloda se je lega pri vozu spodnesla in hlod je padel na
brata Ivana. Drugi brat po vrsti je bil Alojz, rojen 1907.,
jaz sem letnik 1911, brat Karlo je rojen 1915., sestra
Pavla 1913. in Helena 1917.

Spominjam se, da smo imeli pri hiši zmerom kakšno
deklo ali hlapca. Bila je kar velika kmetija. Imeli smo po
deset do dvanajst glav `ivine. Vse se je delalo roèno.

V osnovno šolo sem hodil pod Avstrijo, le zadnja
leta pod Italijo. Na šolske dni nimam lepih spominov.

Rafael Premrl
rojen 21. avgusta leta 1911 pri Drejdlnovih v Vipavi;
Vipava, Tabor 12

Hudo je bilo, ker nismo znali niè italijansko, v šoli pa so
nas vse uèili po italijansko. Italijanski uèitelji so nas
tepli s palicami po rokah. Vem, da smo izobešeni ita-
lijanski zastavi kazali £ge. Jaz nisem hodil redno v šolo:
moral sem pasti krave, imeli smo namreè pet krav. To
ni bilo niè kaznovano, še posebno èe so starši nesli
uèiteljem kaj hrane ali druge robe.

Spominjam se nekega dogodka iz zgodnje mladosti.
Imel sem sedem let in sem gnal krave na pašo. Z njimi
sem zjutraj ob sedmih odšel in se vrnil domov ob enaj-
stih. Mama me je potlej poklicala in mi naroèila, naj
grem za hišo in poèakam, da mi bo tja prinesla košèek
kruha, ker da je doma teta Micka, ki ne sme videti, da
sem pripeljal krave domov tako zgodaj. Res sem poèakal
tam in stopil v hišo šele opoldne. Teta me je videla in mi
rekla: “O, danes si pa dobro napasel krave”.

Mamo smo izgubili zgodaj: umrla je leta 1918 za
špansko boleznijo. Za njo nas je ostalo pet njenih otrok
in polbrat Franc iz prvega zakona. Za nas je potem
skrbela teta Micka, oèetova sestra, do svoje smrti. Bila
nam je dobra mati, vendar zelo stroga in nas je pri-
ganjala delat. Ona je bila lejdih stanu, prej je kuhala
gospodu na Slapu. Z oèetom sta se dobro razumela.

Vsi otroci smo ostali doma na kmetiji, razen naj-
mlajšega brata Karlota, ki se je izuèil za mesarja. De-
narja nismo videli. Brat Ivan je bil na vozièku, zato je
imel on glavno kaso in komando èez denar. Ostali smo
skupaj v dru`inski skupnosti, dokler se nismo poroèili.
Jaz sem ostal na domu in se poroèil 1948. leta. Do
takrat sem stalno kmetoval - in potem tudi. Oèeta smo
izgubili po drugi svetovni vojni.

Sestra Pavla se je nekaj èasa uèila šivanja pri Rezki
Peganovi, sestra Helena je bila zmerom pri bratu Ivanu,
ker je stalno potreboval pomoè. Italijani so mu dali
nekaj pokojnine, po njem pa jo je dobila tudi Helena.

V mladosti sem zelo rad fural s konji. Doma smo
imeli zmeraj po dva para konj. Kupovali smo jih po
raznih krajih. Dostikrat sem vstajal `e ob štirih zjutraj,
napregel konje in šel v gozd. S sabo sem vzel kakšen

Vipava, Tabor 12;
umrl 7. avgusta 2001
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kos špeha ali arnike, kruh in malo vina. Fura drv z
Nanosa je bila pod Italijo 30 lir skupaj z drvmi, ali èe
povem drugaèe, sem na dan zaslu`il sto kilogramov
koruze. Hodil sem tudi na fruoht k drugim - to je naro-
èen prevoz raznega materiala. Spomladi je bilo dosti
dela, ker smo tudi po dva meseca hkrati orali z našimi
konji sebi, pa tudi drugim. Takrat še ni bilo traktorjev.
Ves zaslu`ek sem moral dati oèetu, pozneje pa starej-
šemu bratu Ivanu. Delali smo pri novi cesti, ki pelje
mimo Vipave, fural sem tudi dosti lesa iz gozda. Jaz in
pokojni Ivan Bajc - @ane sva s konjsko vprego vozila ce-
ment, pesek, apno in vodo na Stari grad nad Vipavo, ko so
Italijani obnavljali njegovo zidovje. To je bilo leta 1927.

Leta 1930 sem bil vpoklican v redno vojaško slu`bo
v Pistoio v Italijo. Še prej pa moram povedati zanimi-
vosti v zvezi z vojaško potrditvijo, ki ji tukaj reèemo
vista. Mojega letnika nas je bilo sedem fantov. Z velikim
veseljem smo v Tabru napravili okrašen gumi voz. Okra-
sili smo ga s smreèjem in ro`ami v barvah slovenske
zastave: rdeèi, beli, plavi. Pred odhodom nas je nepri-
èakovano obiskal karabinjer in nam prepovedal peljati
se s tem vozom, ker nismo imeli italijanske zastave.
Tako smo morali najeti avto, ki je moral dvakrat peljati

v Ajdovšèino nas sedem. Ko smo uradni del vojaškega
pregleda konèali – od sedmih fantov nas je bilo vojaško
potrjenih samo pet –, smo se zbrali v gostilni Pri Maksu
v Ajdovšèini. Tudi tam nas je obiskal karabinjer in nas
zelo surovo pregnal ven. Po vrnitvi v Vipavo sem napre-
gel naše konje v okrašeni voz, nalo`il fante nanj in pognal
konje v galop. Šli smo po okoliških vaseh in veselo
zakljuèili ta dan. Karabinjerjev ni bilo veè za nami. Tudi
zveèer je bilo veselo: plesali smo v dvorani v Tabru, s
harmoniko nas je zabaval Jo`e Premrl – Turkov iz Tabra,
na bobne pa je tolkel Avgust Rehar – Mašešo.

Kakor sem `e omenil, sem slu`il vojaški rok v Pi-
stoii, in sicer v regimentu fanterije, pehote. Trajalo je
osemnajst mesecev. V Pistoii sem bil eno leto kot dese-
tar. Italijanskemu majorju sem bil za purša, to bi se
reklo za osebnega kurirja. Ker sem bil soliden v tej
slu`bi, me je imel zelo rad. Sluèaj pa je hotel, da sem
moral to slu`bo zapustiti, ker je v kuhinji neki itali-
janski vojak kradel sir in so ga zamenjali, mene pa
poslali v kuhinjo. Tam so bili sami Slovenci. Kuhali
smo dobro in pošteno. To je bilo v Pratu, blizu Pistoie
in Firenc. Zelo hudo mi je bilo, ko sem tisto leto prosil,
èe grem lahko na dopust za veliko noè. Moj kapetan

Rafael Premrl

Vipavci pri vojakih v italijanski vojski leta 1932 v Cuneu v Italiji:
èepijo Stane Naglost – Martinov, Rafael Premrl - Drejdlnov,  Ivan Pregelj - Felcov,
stojijo Jo`ko Premrl - Ra¤nov, Franc Bavèer – Skukov in Dore Rehar - Reharjev

1941

.
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pa me je zelo prosil, naj ostanem, da nima drugega in
da bom šel kasneje. To pa se ni veè zgodilo: doma so
me èakali zaman.

Po osemnajstih mesecih redne vojaške slu`be sem
se 1932. vrnil domov in se spet lotil prejšnjega dela. Za
oddih sem si privošèil balinanje ali kegljanje. Kegljali
smo v Podskali, balinali pa v gostilnah pri Lekanovih ali
pri Hrovatinovih in tudi pri Cuntovih. Kot mlad fant
sem bil zaljubljen v neko Francko, trgovko v Vipavi. Z
njo sem hodil tri leta, ona pa ni marala kmetije, `elela
je, da bi šel v kakšno slu`bo. Do poroke ni prišlo. Ona
se je odselila na Pivko in se tam tudi poroèila. Kot mladi
fantje smo se najveè veselili po naših hramih,  ker se
med Italijani po gostilnah nismo dobro poèutili.

Leta so tekla, bli`ala se je vojna z Abesinijo. Letniki
1912 in 1913 so bili kar zadr`ani v vojski in so nada-
ljevali z vojskovanjem. Leta 1939 pa smo bili vpoklicani
v vojsko tudi vsi iz letnika 1911. Tako sem se znašel kot
vojak v mestu Arezzu, vendar so me tam imeli malo èasa,
ker sem bil sumljiv kot protifašist. To pa zaradi tega, ker
so me osemnajstletnega Italijani zaprli v Ajdovšèini, in
sicer samo zato, ker sem dvema domaèinoma – to sta bila
Stane Meten in Rafael Cizara, ki sta v Vipavi po cesti

prepevala besedila proti Jugoslaviji v italijanskem jeziku
– rekel, naj bosta tiho, saj ne vesta, kaj govorita. Zato sem
bil na kvesturi v Gorici zaslišan in veèkrat slikan na vse
naèine. Da nisem šel v Trst v zapor, me je rešil Karlo
Zanuttini, ki je znal italijansko in se je dobro postavil
zame. S tako karakteristiko sem se znašel v italijanski
vojski v Arezzu. Po nekaj mesecih so me poslali v Afriko,
in sicer v Abesinijo, v bli`ino Adis Abebe. Tam sem se
znašel med Italijani, le malo nas je bilo Slovencev. Èutil
pa sem, da me neki o£cir zmeraj nadzoruje.

Do Abesinije smo potovali štirinajst dni z ladjo.
Vkrcali so nas v Genovi. Med potjo so nas na krovu
ladje odbirali. Vojaki iz moje kompanije so v glavnem
šli v poseben vod, v katerem so bili tako imenovani
arditi, in tako tudi jaz. Najprej smo pristali v Libiji. Tam
smo ostali dva meseca: bilo je zelo slabo v tistem pesku.
Potem so nas odpeljali v Abesinijo.

Arditi smo imeli proste roke pri izvajanju vojaških
zadev nad civilnim prebivalstvom Abesinije. Lahko re-
èem, da tega nisem nikoli izrabljal. Meni so se smilili
domaèini, ki so prosili nas vojake za vodo. Rekli so, naj
najprej mi pijemo iz prgišèa, na koncu pa naj damo par
po`irkov njim. Bali so se, da je voda zastrupljena.

Rafael Premrl

Pesek in sonce v Afriki: blizu Adis Abebe leta 1934, v gruèi
vojakov stojim tudi sam.
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prepevala besedila proti Jugoslaviji v italijanskem jeziku
– rekel, naj bosta tiho, saj ne vesta, kaj govorita. Zato sem
bil na kvesturi v Gorici zaslišan in veèkrat slikan na vse
naèine. Da nisem šel v Trst v zapor, me je rešil Karlo
Zanuttini, ki je znal italijansko in se je dobro postavil
zame. S tako karakteristiko sem se znašel v italijanski
vojski v Arezzu. Po nekaj mesecih so me poslali v Afriko,
in sicer v Abesinijo, v bli`ino Adis Abebe. Tam sem se
znašel med Italijani, le malo nas je bilo Slovencev. Èutil
pa sem, da me neki o£cir zmeraj nadzoruje.

Do Abesinije smo potovali štirinajst dni z ladjo.
Vkrcali so nas v Genovi. Med potjo so nas na krovu
ladje odbirali. Vojaki iz moje kompanije so v glavnem
šli v poseben vod, v katerem so bili tako imenovani
arditi, in tako tudi jaz. Najprej smo pristali v Libiji. Tam
smo ostali dva meseca: bilo je zelo slabo v tistem pesku.
Potem so nas odpeljali v Abesinijo.

Arditi smo imeli proste roke pri izvajanju vojaških
zadev nad civilnim prebivalstvom Abesinije. Lahko re-
èem, da tega nisem nikoli izrabljal. Meni so se smilili
domaèini, ki so prosili nas vojake za vodo. Rekli so, naj
najprej mi pijemo iz prgišèa, na koncu pa naj damo par
po`irkov njim. Bali so se, da je voda zastrupljena.

Rafael Premrl

Pesek in sonce v Afriki: blizu Adis Abebe leta 1934, v gruèi
vojakov stojim tudi sam.
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V glavnem se je italijanska vojska premikala peš in
spali smo pod milim nebom, ker so bili šotori `e raz-
trgani. Vroèina je bila neznosna. Spali smo obuti in
obleèeni, s puško pod glavo, ob sebi smo imeli še èutaro
za vodo. To smo vsi strašno iskali v tisti vroèini.

Tako se je zgodilo, da sem se sam umaknil od moje
kompanije in iskal vodo. Oddaljil sem se za kakih pet
ur peš hoje in k sreèi našel jamo v pesku, ki jo je nare-
dila granata, in v njej zajel nekaj vode, da sem napolnil
èutaro - takrat smo ji rekli baraèa. Posoda je dr`ala dva
litra tekoèine. Ko sem se z vodo vraèal v moj regiment,
so `e vsi vedeli, da me dolgo ni, in so mi vojaki takoj
povedali, da bom za ta odhod kaznovan in naj se raje
skrijem pred komandantom. Ta pa me je le našel in
pred kaznijo me je rešila samo voda iz moje èutare, ki
jo je razdelil med sedemdeset vojakov po `lièkah. Ta-
krat smo bili daleè od naselja, v pesku in na soncu.
Hrano so nam metali v glavnem iz letal, `e pripravljeno,
v škatlah. Kruh je bil trd, nizek, rekli smo mu cvibah,
po italijansko galetta. Ko smo pili vodo, smo si pred
usta nastavili robec, da bi se £ltrirala.

Nepozaben dogodek, ki me zmerom pretrese, kadar
se spomnim nanj, je bil, ko smo prišli v neko vasico v
Abesiniji dan po napadu in velikem spopadu Italijanov
z domaèim prebivalstvom. Cela vas - hiše iz blata brez
oken in vrat - je bila po`gana in iz nje se je še valil dim.
Ko smo prišli blizu, smo zagledali dvanajst velikih ku-
pov pepela, v katerem so bili še vidni ostanki èloveških
kosti. Videl sem še okostje napol zgorelega domaèina.
To me je takrat zelo pretreslo.

Ne spominjam se toèno kraja, kjer se je zgodil hud
zloèin. Mostove so delali skupaj domaèini in Italijani.
Italijanov je bilo devetindevetdeset. Abesinci pa so orga-
nizirali napad na Italijane in jih v eni noèi pobili vseh
devetindevetdeset, skupaj z vodjo gradbišèa, ki je bil
italijanski in`enir. Mi smo bili takrat od kraja zloèina
oddaljeni sto kilometrov in smo zato hodili eno noè in
dan, da smo prišli tja. Poslali so nas na pomoè Italija-
nom, ker so bili zaradi strašnega dogodka zelo pre-
strašeni.

Nekega dne sem se namenil in šel k domaèinom v
kolibo prosit malo èarha, to je èaja. Res so mi ga dali,
in ko sem `e stopal iz kolibe, se mi je na ozkih vratih
pridru`il neki italijanski vojak. Tako sva trcnila skupaj.
Mene je to ujezilo in sem mu zabrusil po slovensko:
“Prekleti Italijan, se ne boš umaknil.” Takrat pa zasli-
šim  slovenski odgovor: “Ja, kdo pa si vendar?” In v
hipu sem spoznal rojaka, skoraj soseda, Stankota Gra-

brijanovega iz Vipave. Oba sva bila preseneèena ob
takem snidenju. Takoj mi je rekel: “Ko boš odlo`il voja-
ško suknjo, se lahko ustaviš pri meni, boš dobil takoj
delo.” On je bil elektrièist, zaposlen v Abesiniji, kamor
je šel prostovoljno.

Od Slovencev je bil z mano zmerom domaèin iz Plaè
in dva Istrijana. Skupaj smo igrali karte.

V Abesiniji sem zbolel za rdeèo gri`o. Spominjam
se, da sem le`al mesec dni kot mrtev pod šotorom. Niso
me zdravili, zdravnika ni bilo. Bolezen se je po mesecu
dni konèala sama od sebe. Vsi vojaki smo nosili brado,
ker ni bilo brivcev, bili smo zanemarjeni.

Po Afriki sem se klatil osemnajst mesecev. Domov
sem pisal in so moja pisma tudi dobivali. Brat Ivan mi
je pisal, naj se veèkrat oglasim in napišem tudi kraj,
odkoder pišem. Zdaj sem tista imena `e pozabil, prej
sem še vsa vedel. Vsi vojaki smo takrat na svoja spo-
roèila napisali: “Viva il Duce, viva il Re, francobolli non
ce ne.” (@ivio Duce, `ivio kralj, za poštno znamko pa
ni.). To smo pisali na vojaške kartoline, ki so jih cen-
zurirali.

Italijani so nam tam plaèali 4 lire na dan, to bi bilo
dve tretjini `rnade. Pa še tega nismo imeli kje zapraviti.
Nekateri vojaki so pošiljali denar domov. Jaz sem šparal
in sem potem prinesel domov 1.700 lir. Za ta denar
sem si kupil gozdno parcelo na Nanosu, veliko 7.000 m2,
v predelu Pod hruško. Ta tal je prav blizu enega našega,
kjer se je ponesreèil moj brat Ivan in smo takrat tam
postavili leseno kapelico: še danes stoji tam obnovljena
in pobarvana.

Iz Abesinije se spominjam še obiska italijanskega
generala. Moj nadrejeni me je prosil, naj poišèem nekaj
vojakov, ki so urejeni in èisti, da bodo za stra`o ob
obisku generala, drugaèe bomo dobili kritiko. Res sem
dobil nekaj takih vojakov. Ko je general prišel, je bil
zelo zadovoljen s stra`o, tako da nas je še nagradil:
vsakemu je dal po 50 lir. Vprašal nas je, od kod smo.
Jaz sem mu povedal, da sem od Gorice. On pa je rekel:
“Che belli giovanotti.” (Kako lepi fantje.)

Komaj smo èakali, da se bo ta neumna vojska kon-
èala, da se bomo vrnili domov. Konèno je prišlo povelje
in petdeset kamionov. Nalo`ili so nas nanje in odpeljali
v pristanišèe. Tam smo se vkrcali na ladjo in odpeljali
proti Genovi. Spomnim se še, da so nas v afriškem pri-
stanišèu obkro`ili otroci, dosti otrok, in nas prosili za
denar. Ko smo bili ̀ e na ladji, smo jim metali kar v morje
èente`ime, otroci pa so skakali v vodo in jih iskali.

V Genovi smo do`iveli velik sprejem. Prièakalo nas

Rafael Premrl
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je civilno prebivalstvo in nam skandiralo, igrala je pleh
muzika. Jaz tega nisem do`ivel, ker sem bil doloèen za
stra`o, èeprav sem bil po èinu caporale maggiore, to je
desetar. To je bila kazen, ker sem bil še vedno osumljen
antifašist. Iz Genove sem se z vlakom pripeljal do Gorice,
nato na `elezniško postajo v Ajdovšèino. To je bilo poleti
leta 1941. Tam me je z motorjem èakal domaèin Anton
Vrèon, letnik 1905, in me je pripeljal domov v Vipavo.
V Vipavi so me prièakali in obkro`ili vsi tisti Vipavci, ki
so bili v Afriki in so prišli domov pred mano. To so bili
Ivo Krhne, Doro Rehar in drugi.

Doma so me spet èakali konji in crugli. Vsi moji
bratje in sestre so bili še lejdih. Politiène razmere so bile
zelo napete. Zaèelo se je partizanstvo: bil sem mobi-
liziran. Tako smo dva dni hodili v Monfalcone (Tr`iè),
kjer so nas grupirali. Potem smo šli v Gradiško in naprej
v Gorico, nato do Logatca in z vlakom v Male Lašèe.
Tam smo ostali veè mesecev v Gradnikovi brigadi. Tisto
ozemlje je imelo dosti domobrancev, zato je bilo zelo
nevarno. Spali smo po hišah in skednjih. Naš koman-
dant je bil nekdo iz Branice. Vsi smo `eleli domov, on
pa je rekel: “Kaj silite domov? Tudi jaz imam doma
dosti zemlje, pa sem še tukaj!” Leta 1943 sem bil spet
doma. Takrat se je pred prihodom Nemcev dosti Vipav-
cev v strahu pred njimi zateklo na Nanos. Nekateri smo
bili tam pri Bla`onu. Jaz sem k sreèi odšel od Bla`ona

Rafael Premrl

Dolgoletno prijateljstvo med konjem in èlovekom – Vipava, okoli leta 1980

eno uro prej, kot so prišli tja Nemci. Tako sem ušel
smrti, saj so Nemci tiste, ki so jih tam zajeli, potem
obesili v Vrhpolju.

Ko je zasijala svoboda, smo seveda bili vsi sreèni.
Vendar smo kmetje takrat dosti pretrpeli. Bila je ob-
vezna oddaja. Vse, kar smo pridelali, so popisovale
posebne komisije, ki so hodile po hišah, in dosti smo
morali obvezno oddati, tako `ivino kot pridelke.

Po koncu vojne smo skupno kupili v bli`ini naše
hiše Perhavcovo štalo. Iz nje smo napravili novo hišo in
se vanjo preselili 1947. leta. Prej smo imeli majhno
hišo na številki 11.

Leta 1948 sem se poroèil z Maruško Poni`, letnik
1917, domaèinko iz Vipave, h kateri sem hodil vasovat
dve leti. Ona je slu`ila pri Fajdigovih, ki so imeli trgo-
vino – dve leti pa je slu`ila tudi v Rimu, kjer sta bili
skupaj s sestrièno Darinko Krhne. Moja `ena je bila z
gospodinjo Pavlo Fajdiga zaprta v Frosinonu v Italiji.
Tudi potem je bila pri njih. Zavarovali so jo, tako je
dobila nekaj pokojnine.

Fantovšèino smo imeli pri nas doma, poroèno kosilo
pa pri Pavli Fajdiga. Na poroki nas je bilo petnajst.
Najino poroèno potovanje je bila vo`nja v Ljubljano k
teti Julki, od tam dalje pa v Laško, kjer je bila druga
teta. Moja `ena Maruška je prišla k nam v veliko dru-
`ino. Poleg mene so bili še brat Ivan in sestri Pavla in

človekom in konjem
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Helena. Domaèi so jo sprejeli dobro, èeprav je bila
ubo`nega stanu. Rodilo se nama je troje otrok. Naj-
starejša je hèi Mojca, nato sin Franc in zadnja hèerka
Anka.

Moj `ivljenjski hobi je bil nogomet. @e pod Italijo
sem igral v nogometnem klubu Vipava in potem zme-
rom spremljal ta šport. Veliko sem delal, da smo uredili
nogometno igrišèe, kosil travo na igrišèu in bre`inah.
Rad sem balinal. Moj najboljši prijatelj je še zmerom
Ivan Poni`, letnik 1911, ki je tudi moj svak. Zdaj sva
oba vdovca in sama.

Zdaj pre`ivljam starost. @alosten sem zaradi smrti
`ene, ki mi je umrla pred štirimi leti. Zelo jo pogrešam,
skupaj sva `ivela šestinštirideset let. Imam štiri vnuke,
a kljub vsemu èutim samoto. Moje generacije skoraj ni
veè. Po `eni dobim majhen penzijon. Kot kmet pa nisem
dobil nobenega penzijona, niti italijanske penzije, ker
so mi manjkala zavarovalna leta, èeprav sem nosil itali-
jansko vojaško obleko celih sedem let.

Sedanji èas ocenjujem slabo. Moti me, ker ni spo-
štovanja do starejših. Vse je drugaèe kot v moji mla-
dosti. Pravijo, da èas hitro be`i, meni pa tako poèasi
mineva, ker sem sam.

Pripovedoval v Vipavi 29. julija 1998Na domaèem dvorišèu v Vipavi z `eno Maruško okrog leta 1975

Rafael Premrl
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Pri sto letih še pel v zboru 
Vipavski vrabčki

Svojemu očetu sem zmerom pravila Ti, mamo pa 
sem vikala. V tistih časih je bilo to neobičajno. Pravimo 
mu “tata”, vnuki ga kličejo “očka”. V živ ljenju sem se 
pogosto obračala nanj. Kot oče je bil zmeraj dober in 
razumevajoč do vseh svojih. S svojim življenjem nam 
je dal lep zgled in pokazal pravo pot. Hvaležna sem mu 
za vse, še posebej za ljubečo pomoč svoji ženi in naši 
mami v starosti in bolezni. Veseli smo, da smo z njim 
dočakali in praznovali njegov visoki življenjski jubilej, 
stoletnico rojstva. Ob tem zapisu sem natančneje spo-
znala  njegovo dolgo in zanimivo življenjsko pot. 

Matija Ambrožič se je rodil 22. februarja 1911 v 
kmečki družini Šmonovih na Slapu pri Vipavi. Njegov 
oče Franc, ki se je rodil leta 1868, je bil vdovec, ker mu 
je prva žena Marija z dekliškim priimkom Grilj na poro-
du umrla. Hčerka Frančiška, Matijeva polsestra, je pre-
živela. Oče se je potem v drugo poročil s Terezijo Trošt, 
rojeno leta 1876, in rodilo se jima je še deset otrok. 
Moj tata Matija je bil peti po vrsti, štirje pa so kmalu po 
rojstvu umrli. Poleg tata je živa še sestra Julka, ki ima 
92 let in živi v mestu Varese v Italiji.

Otroštvo je preživljal kot vsi takratni otroci, skromno 
in veselo. Igrali so se  različne igrice: tulkali in benckali 
so s soldi, tresli parte v klobuku1 in se igrali z žogo. Na 

1 S soldi so tulkali tako, da so kotalili kovanec k cilju, neke-
mu predmetu, postavljenemu na sredi igralne površine. 
Kovanec je pripadel tistemu, ki ga je najbolj približal. 
Benckali so v dvoje, in sicer tako, da je eden položili ko-
vanec na hrbtno stran roke in jo z drugo roko, stisnjeno v 
pest, udaril od spodaj, da je kovanec padel na tla. Poprej 
sta igralca stavila, ali bo kovanec padel na glavco ali na 
številko. Kovanec je pobral in obdržal tisti, ki je pravilno 
stavil. Parte so tresli v klobuku tako, da so dali kovance 
v klobuk, ga potresli in obrnili narobe, da so se kovanci 
raztresli po tleh. Potem so pogledali, ali so padli na glavco 
ali je bilo pismo (številka). Tisti, ki je stavil na številke, je 

Matija Ambrožič
rojen 22. februarja 1911 pri Šmonovih na Slapu pri Vipavi;
umrl 27. oktobra 2011 v Domu starejših občanov v Ajdovščini

paši so pekli krompir in repo. V glavnem so pasli na 
Vetrnem polju pri Vipavi, kjer je bilo takrat, med prvo 
svetovno vojno, tudi vojaško letališče. Spominja se, kako 
je nosil malico očetu, ki je tam kosil travo, in gledal le-
tala. Vse ga je zelo zanimalo, posebno letalske vetrnice. 
Zapomnil si je vojaka Čeha, ki ga je vprašal: Boš tudi ti 
vazduhar? Ko so kmetje v jeseni pospravili seno, so pasli 
vsevprek. Spominja se tudi, da so otroci nabirali koprivo 
in robidovo listje za čaje in vojaško tekstilno industrijo. 
Poleti so hodili bosi, pozimi pa so nosili čevlje.

Matija je obiskoval osnovno šolo, ki je bila takrat 
še slovenska štirirazredna, in dva ponavljalna razreda. 
Eno uro na dan so se učili italijanščine, učili pa so se 
tudi nemščine. V šoli je bil kar priden, najraje je imel 
računanje. Na začetku so pisali na tablice, kasneje pa so 
imeli že zvezek. Šolanje je končal leta 1925, ko je pouk 
potekal samo še v italijanščini. Dotlej jih je poučevala 
učiteljica Iva Justin iz Kamnika, ker ni hotela učiti ita-
lijansko, pa se je raje vrnila domov v Kamnik. Z njo sta 
odšla tudi njena sestra, ki je bila kuharica na šoli, in 
njen fant s Slapa. V Kamniku sta potem odprla gostilno 
Pri Nebeškemu očetu, v kateri so točili slapensko vino.

Učiteljica Iva je vodila v šoli tudi pevski zbor, v kate-
rem je razvrstila šolarje po posluhu. Matija je pel tenor. 
Pel je tudi na koru v cerkvi. Cerkveni pevski zbor je 
takrat spremljal vse pogrebe in vaške prireditve.

Takratni župnik Lepold Lenard je bil zelo izobra-
žen, govoril je kar osemnajst jezikov, in bil zelo zave-
den Slovenec. Ker se ni hotel poitalijančiti, se je odselil 
v Beograd. Tam je prestopil v pravoslavno vero in se 
celo poročil. Pred smrtjo pa se je vrnil v katoliško vero. 
Matijev brat Franc je bil njegov strežnik, kadar ga ni 
bilo, pa ga je nadomeščal Matija. 

Doma so otroci s starši vsak večer molili rožni venec, 
mama je molila naprej. Tako so takrat delali skoraj po 
vseh hišah na Slapu. 

pobral številke, drugi pa glavce. Če je bilo vsakih pol, so 
rekli, da so parte, in je vzel vsak polovico kovancev.
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V Domu starejših občanov v Ajdovščini v začetku 
maja 2011 je moj tata Matija še dopolnjeval svoje spo-
mine:

“Spominjam se tudi, kako so žandarji pri Bónetovih 
razglasili začetek prve svetovne vojne in takoj začeli z 
mobilizacijo  fantov in mož za fronto. Ti so bili okra-
šeni s papirnatimi trakovi, in ko so odhajali, so peli 
slovenske pesmi.  Dobro se spominjam tudi čet, ki 
so odhajale na fronto in jih je spremljala vojaška god-
ba do Ajdovščine. Vojaki so pešačili mimo Dolenj do 
Ajdovščine. Nekateri izmed njih se niso več vrnili, ker 
so padli na fronti. Iz ene družine so padli kar trije sino-
vi. Po vojni je avstrijska država poskrbela, da so svojci 
padlih in invalidi prejemali mesečno rento.

Kot otrok se dobro spomnim tudi avstrijskih vo-
jakov, ki so bili na Slapu. Med njimi je bilo največ 
Poljakov in Madžarov. Nastanjeni so bili v gradu, kjer 
je bila komanda. Vojaki so imeli tudi svoj orkester in 
so vsak večer igrali na placu. Mi otroci smo jim držali 
note in tako zaslužili nekaj drobiža. Okrog leta 1916 ali 
1917 je prišla na obisk na Slap cesarica Cita, slapenski 
otroci pa smo jo pričakali z rožami. 

Grof Karel Lanthieri, lastnik slapenskega grada, je 
bil zelo dober človek. Vaščani so ga spoštovali in ceni-
li, ker je svoje delavce pošteno plačeval in jih večkrat 
povabil v svojo klet na pijačo. Grad in svoje premoženje 
na Slapu je odstopil prvi kmetijski šoli na Kranjskem. 

Med vojno smo v glavnem jedli polento in krompir, 
kruha je bilo malo. Na Slapu smo takrat imeli župana, 
ki je odrejal pomoč v hrani in obleki vsem potrebnim 
in tistim, ki so prihajali s fronte na dopust. V Vipavi je 
bila vojaška bolnišnica, kjer so tudi meni pomagali in 
mi zašili rano na glavi po padcu.”

Ko je Matija končal osnovno šolo, je pomagal doma 
na kmetiji in pri nekaterih večjih kmetih v vasi, da je 
zaslužil kakšen denar. Služil ga je tudi s prodajo krtovih 
kož. V Trst mu jih je nosila prodajat soseda Maksa, ki 
je bila brangarca in je tam prodajala jajca in maslo. Za 
ta denar si je leta 1930 kupil kolo in se z njim peljal 
celo k Sv. Hieronimu na Nanos. To je bilo prvo kolo 
pri tej cerkvi! 

Ko so prišli konec leta 1919 na Slap italijanski vo-
jaki, so se tudi oni nastanili v gradu. Sprva so otrokom 
delili pomaranče, čokolado in igrače. V jamo nad gra-
dom so zmetali zaboje gnilih pomaranč, otroci pa so jih 
tam prebirali in dobre nosili domov. 

Kmalu pa se je začelo zatiranje slovenskega jezika s 
strani italijanskih oblasti. 

Ko je imel Matija dvajset let, je moral k vojakom 
v Foggio. Ker ni kadil tobaka, pa so ga premestili v 
Teramo, kjer ni bilo nevarnosti, da bi zbolel za mala-
rijo. Tam je ostal štiri leta. Leta 1935 je šel z italijan-
sko vojsko v Abesinijo. Po osemnajstih mesecih se je 
vrnil v Italijo, na Sardinijo, in tam obiskoval tečaj za 

Matija Ambrožič, tretji z leve, s Slapenci v Italiji leta 1941

Slapenski vojaki na dopustu
pred Potratovo hišo na Slapu leta 1935
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Razglednice, ki jih je Matija pošiljal iz Afrike sosedi Amaliji, bodoči ženi
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radiotelegrafista. Potem je opravil izpit in dobil spri-
čevalo. Po kapitulaciji Italije leta 1943 so ga z drugimi 
Primorci, bilo jih je okrog dvajset, prepeljali z nemško 
ladjo iz Barija na otok Vis in tam so se priključili 3. 
Prekomorski brigadi. V partizanih je bil vezist med sov-
jetsko Rdečo armado in našo vojsko v Beogradu. Šele 
pol leta po koncu druge svetovne vojne se je v angleški 
uniformi vrnil z vlakom domov. Ker ni želel ostati v 
vojski, je dobil odpravnino v znesku 25.000 takratnih 
dinarjev. 

Medtem mu je leta 1942 v partizanih padel brat 
Pavle. Zaradi njega so jim Italijani požgali hišo na 
Slapu. 

Doma se je zaposlil v Obnovitveni zadrugi na Slapu, 
ki je bila ustanovljena za obnovo v vojni požganih in uni-
čenih hiš. V delovno knjižico, ki jo je izdalo Ministrstvo 
za delo FLRJ dne 19. 10. 1948 v Solkanu, so na sed-
mi strani vpisali, da “je bil sprejet na delo kot zidar-
ski pomočnik do popolnega popravila požgane hiše”. 
Delo pri tej zadrugi se je končalo 13. 2. 1949 z vpisom: 
“Dokončali svojo hišo, odpove delo za stalno”. Zraven 
žiga zadruge sta podpisana Julij Furlan in Karol Trošt.

Potem se je zaposlil v na novo ustanovljeni 
Obdelovalni zadrugi v Ložah, ki je uspešno delovala 

deset let. Potem so to zadrugo podržavili in Matija je 
ostal doma in delal na svoji majhni kmetiji. 

Leta 1948, ko je imel 37 let, se je poročil s sose-
do Amalijo Potrata. Kmalu se je družina povečala, 
leta 1949 se je rodil sin Bogdan, leta 1952 pa hčer-
ka Magda. Matija je podedoval rojstno hišo in jo malo 
popravil. Takrat so v njej podrli ognjišče in izboljšali 
bivalne razmere. Pred hišo je bila štirna, iz katere smo 
zajemali vodo. Vodovod smo dobili  v vas komaj 1968. 
leta.

Poleg kmečkega dela je Matija z veseljem opravljal 
tudi razna druga dela: popravljal je električno napeljavo 
doma in tudi po drugih hišah na Slapu. Znanje o elek-
triki je dobil na šolanju za radiotelegrafista. Pozimi je 
iz vrbja pletel košare, lese za sušenje sadja in opletal 
flaškone in steklenice. Vrbje je nabiral ob reki Vipavi. 
Delal je tudi metle in metlíce. Zmeraj si je našel kakšno 
delo.

Ob nedeljah so igrali karte po hišah. S Pepetom 
Židanikom, ki je bil gluhonem, je rad igral šah. Dosti 
je tudi bral, predvsem Mohorjeve knjige in koledarje, 
Primorske novice, Družino in druge revije in časopise. 
Vseskozi se je zanimal za dogajanje doma in po sve-
tu. Po drugi svetovni vojni je redno poslušal radijsko 

Zlata poroka staršev Matije Ambrožiča 1951. leta
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 postajo Glas Amerike, BBC London in radio Trst v slo-
venskem jeziku in tako spremljal svetovne dogodke.

Po smrti žene Amalije januarja 2004 živi v Domu 
starejših občanov v Ajdovščini, kjer se dobro počuti. Še 
naprej poje v zboru Vipavski vrabčki, ki deluje v domu, 
spremlja poročila in dogajanje preko televizijskega za-
slona, prebira Družino, Primorske novice in Svobodno 
misel. Vsak dan ga obiskujem in pogosto ga peljem tudi 
na svoj dom v Podnanos. Kljub starostnim tegobam še 
zmerom vedro gleda na življenje. Ob vsakem obisku 
me preseneti z bistrim spominom in ni  ga vprašanja, 
na katerega ne bi dobila odgovora.

Ob praznovanju njegove stoletnice 22. februarja 
2011 je župnik prof. Franc Kralj med slovesno sveto 
mašo na Slapu opisal njegovo dolgo življenje. Med dru-
gim mu je rekel: »Pestri in razgibani so bili tudi časi, 

ki ste jih preživeli … Rojeni v obdobju, ko sta Evropa 
in svet šla naproti silnim pretresom, vam je v otroških 
letih še odmevala v ušesih himna: 'Bog ohrani, Bog 
obvaruj nam cesarja, Avstrijo, zvesto da nam gospodari 
s svete vere pomočjo!' Pa jo je že po prvi svetovni vojni 
zamenjala vsiljiva italijanska budnica: 'Avanti, Savoia 
… giovinezza, primavera di bellezza, … e per Benito 
Mussolini eia eia alala …' in vas spremljala vse dotlej, 
dokler se ni naš ponižani in ranjeni narodni ponos uprl 
in bil nekaj desetletij prepričan, da je zarja prihodnosti 
zapisana v geslu: 'Za domovino, s Titom naprej!' Pa ni 
šlo, in tedaj je dozorelo spoznanje, da je Slovenija naš 
mili dom in naj ne iščemo sreče drugod kot le doma.”

Po očetovem pripovedovanju spomladi 2011 zapi-
sala hčerka Magda Potočnik.

Vipavska stoletnika Matija Ambrožič in Jožefa Petkovšek
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Imeli smo eno njivco,
eno kravco, enega prašička

in nekaj gozda

Čas vsem hitro teče in sama ne vem, kdaj sem sto-
pila v triindevetdeseto leto. Spomin se mi večkrat vrne 
v mladost in k dogodkom, ki sem jih doživela v tem 
svojem življenju. Še zmerom imam dober spomin, zato 
sem sklenila, da zapišem svoje življenje, tako kot sem 
ga resnično preživela. Žal mi je bilo, da sem odklonila 
sodelovanje pri pripravi knjige Življenje ob trti in krši-
nu. Mislila sem pač, da sem kot preprosta žena neza-
nimiva širši javnosti. Pozneje, ko sem knjigo prebrala, 
pa sem se takoj odločila, da bom tudi jaz napisala svojo 
izpoved, še posebno zato, ker hočem, da se zapišejo 
posebni dogodki v povojnem času, ki sem jih doživljala 
sama in moji sorodniki. K temu me je spodbudilo tudi 
dejstvo, da izhajam iz tiste gase, v kateri je bil pred 
Lekanovo hišo dolg tram, na katerem so se zvečer po-
sedli gospodarji in gospodinje iz bližnjih hiš in klepetali 
dolgo v noč. Tam sem tudi jaz preživljala svoja otroška 
in dekliška leta in prav na ta prostor imam še posebno 
lepe spomine. 

Rodila sem se leta 1911 očetu Francu Žvoklju in 
mami Ivani, ki se je v Vipavo primožila iz Podkraja, 
domačiji so rekli pri Učárjevih, pisali pa so se Puc. Moj 
oče je bil vdovec in je imel tudi sina Franca iz prejšnjega 
zakona. Na mojem rojstnem domu v Vipavi smo rekli 
pri Erzeljcovih.

Po mamini strani se najbolj spominjam svoje tete 
Ančke, ki je bila znana po tem, da je ročno izdelova-
la prešite odeje, kovtre. Tega dela se je naučila sama. 
Ustvarjala je resnično lepe izdelke in je bila zelo uspe-
šna. Kovtre je delala iz ovčje volne in satenaste pre-
vleke, ki jo je prešila na kvadratke ali druge oblike. 
Odjemalce je imela od Pivke tja do Tolmina. Hodila 
je tudi po hišah šivat balo za neveste. Občasno se je 
oglasila tudi pri meni v Vipavi. 

Marija Krašna
rojena Žvokelj 4. decembra 1911 pri Erzeljcovih v Vipavi; 
umrla 30. januarja 2008 v Vipavi

Moji starši so imeli štiri otroke: hčerki Ihanco, roje-
no leta 1901, in Julko, rojeno leta 1905, sina Antona, 
rojenega leta 1906, in mene, ki sem se, kot rečeno, 
rodila leta 1911. 

Imeli smo eno njivco, eno kravco, enega prašička in 
nekaj gozda. Otroci smo že zgodaj pomagali očetu pri 
delu ali pa smo hodili drugim večjim kmetom pomagat 
pri kmečkih opravilih. Živeli smo skromno in pošteno. 
Dosti smo molili skupaj z očetom in materjo. 

Iz otroštva se najbolj spominjam časa prve svetovne 
vojne in priprave na vojno. Ko je prišel v našo hišo poziv 
za očetov vpoklic k vojakom, smo z materjo hitro tekle 
na njivo in mu to povedale. Tako so delale tudi druge 
žene, ki so prejele tak poziv. Oče se je takoj odpravil in 
šel. Spominjam se vojakov, ki so brusili bajonete pred 
cerkvijo. Po odhodu očeta na fronto se je za mamo za-
čelo težko življenje, saj je ostala sama s petimi otroki, 
ki smo bili več lačni kot siti. Ob koncu vojne pa se je 
oče srečno vrnil domov. 

Pri šestih letih sem začela hoditi v šolo v Vipavi. 
Vzgajali so nas v krščanskem duhu: pouk smo začeli s 
sveto mašo in pred poukom zmerom molili. V učilnici 
je visel križ na častnem mestu. Učitelji so bili strogi, 
hudobni pa niso bili. Učili so nas tudi vrtnarstva na 
šolskem vrtu. Spominjam se, da je bil zelo lepo urejen. 
Tudi cvetja je bilo dosti. Tam smo se naučili obdelova-
nja zemlje in odnosa do narave. V šoli sem bila uspešna 
in redno sem končala vse razrede. 

Po osnovnem šolanju sem imela odprto pot samo 
za priložnostna kmečka dela. Ni bilo denarja, da bi me 
poslali kam naprej v šole. Začela sem si iskati delo in 
se sama preživljati. Delala sem pri raznih družinah. 
Zelo lep odnos do nas so imeli pri Možetovih, ki so nas 
povabili na kosilo k svoji mizi. Imela sem srečo, da sem 
bila zdrava in močna, tako da sem zmogla tudi vsa mo-
ška dela, to pa se ni zmerom poznalo pri plačilu. Zato 
so mi prav moški svetovali, naj gospodarju povem, da 
sem delala in naredila enako kot moški. V neki družini 
sem si upala reči, da bom odšla, če mi ne plačajo toliko 
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kakor moški delovni sili, in potem mi je gospodar takoj 
izplačal moško žrnado. 

Kot dekle sem bila članica Marijine družbe in 
cerkvena pevka, kar mi je bilo v posebno veselje. Po 
cerkvenih pevskih vajah smo šle še malo skupaj proti 
Vrhpolju, se pomenkovale in prepevale domače pesmi. 
Ubrano petje je v nočnih urah odmevalo po okolici in 
so ga slišali tudi italijanski vojaki v bližnji vojašnici. Ko 
smo odpele, so se oglašali: “Ancora, ancora.” Potem 
smo nadaljevale s še večjim veseljem. To pa je trajalo 
le malo časa. Pozneje je bilo namreč slovensko petje v 
javnosti prepovedano.

Moja sestra Ivanka je spoznala italijanskega oficirja 
Ivana, ki je služboval v Vipavi, doma pa je bil iz Neaplja. 
Seveda, moji starši te ljubezni niso mogli preprečiti, 
vendar so se v skrbi za hčerkino prihodnost obrnili na 
takratnega vipavskega dekana Ignacija Breitenbergerja 
s prošnjo, naj se po tamkajšnjem duhovniku pozanima, 
kakšni ljudje so to in kam bo šla njihova hčerka. Šele 
po zagotovilu, da je Ivanova družina poštena in da so 

uveljavljeni lesni trgovci, sta oče in mati dala blagoslov 
moji sestri. Ivanka je res odšla v Neapelj, a jo je tam 
mučilo veliko domotožje. Kasneje je povedala, da je 
tri mesece jokala za svojim rojstnim krajem. Takrat so 
pravili, da je bila prva, ki se je poročila z italijanskim 
karabinjerjem. Dopisovale smo si, sestra je pisala lepo 
slovensko. Tam pa ni imela nobenega Slovenca, da bi 
se z njim lahko kaj pogovorila. Med domačini je uživala 
spoštovanje. Imela je štiri otroke, dva je celo za dve leti 
poslala v Vipavo, da bi se tu seznanila s slovenskim po-
reklom, naučila jezika in naših navad. Za mojo družino 
je bila sestra Ivanka zelo dobra, saj je pošiljala razno 
blago, živila in drugo po pošti v Vipavo.

Sestra Julka je znala šivati. Nekaj časa je preživela 
tudi pri sestri v Italiji, ki ji je dobila delo pri neki boga-
ti družini. Julka je tam šivala, vendar jo je domotožje 
kmalu prignalo nazaj. 

Jaz sem pri triindvajsetih letih spoznala moža 
Kristjana Krašno iz Budanj, rojenega leta 1900. 
Preživljal se je kot mešetar s prodajo živine. Imel je voz 
s konjsko vprego, imenovan gik. Za tiste čase je bilo to 
zelo imenitno. Najbolj lepo se mi je zdelo, ko sem sama 
stopila na voz, prijela za crugle in pognala konja v dir. 
Mož je želel, da bi prišla v Budanje, a sem se temu upr-
la in tako je prišel on v Vipavo. Tudi sam je uvidel, da 
so v Vipavi boljše razmere za življenje, ker je le center 
z vso oskrbo. 

Moj možje bil že kot otrok sirota brez staršev, doži-
veli so namreč nesrečo pri prevozu sadja v Ljubljano. 
Imel je še dva brata in tri sestre. Na njegovem domu se 
je reklo Pri Katrnih. Čeprav pred poroko nisva imela 
stikov z njegovimi, so me potem vsi radi obiskovali. Ob 
najini poroki, to moram posebej poudariti, po nekem 
čudnem naključju njegovih sorodnikov ni bilo z nami. 
Vse tri sestre so bile odsotne, brat Pavel pa je bil zapo-
slen v rudniku Labin. Naključje je naneslo, da sta se 
Kristjan in njegov brat Franc poročila na isti dan. Moj 
mož je imel za pričo svojega prijatelja, jaz pa sestro 
Julko. Poroka je bila skromna, vse poti smo opravili 
peš. To je bilo leta 1936. 

Kmalu sva kupila hišico v Vipavi s številko 109. 
Že drugi dan po poroki sem šla na žrnado v Lekanovo 
gostilno. Možje je naprej kšeftaril z živino, jaz pa sem 
hodila po hišah opravljat razna dela. Doma smo imeli 
zmerom kakšno živino v hlevu, tudi kravo, tako sem 
imela mleko za otroke. Doma sem 8. marca 1937 ro-
dila sina Rajka, leta 1939 pa hčerko Ado. Ob njenem 
rojstvu sem komaj preživela.

Brat Anton v uniformi kot italijanski vojak
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Po nekaj letih sva si kupila prav blizu naše hi-
šice drugo, večjo hišo, ki ima danes hišno številko 
Beblerjeva ulica 23. Gospodar nam je dal možnost, 
da hišo izplačamo na obroke. Tukaj so se nama rodili 
še hčerka Marjana leta 1943, sin Milan leta 1944 in 
Magdalena leta 1947. Pomagala sem si tako, da sem 
hodila opravljat razna gospodinjska dela k italijanskim 
družinam. Italijanske oblasti so mojega moža dvakrat 
vpoklicale v vojsko in ostala sem sama. Ob razpadu 
Italije mi je neki oficir, pri katerem sem delala, povedal, 
naj gremo hitro v vojašnico in da lahko tam vzamemo, 

kar dobimo, ker da morajo oni hitro oditi iz teh krajev. 
Res sem storila tako in vzela s sabo tudi sina. V voja-
šnici sem vzela edini zaboj, ki je ostal tam, vse drugo 
je bilo že odneseno. Doma sem ta zaboj, ki je bil kar 
težek, odprla in na veliko presenečenje dobila v njem 
dosti novih zobnih protez. Sprva me je bilo kar groza 
in sem hotela ta material takoj nekam zavreči. K sreči 
pa je ob prihodu partizanov v Vipavo prišel k meni neki 
partizanski zdravnik in me vprašal, ali imam ta zaboj 
še doma. Dala sem mu ga in ga je odnesel za potrebe 
partizanske vojske. 

Ko sem leta 1943 rodila hčerko Marjano, je bil vojni 
čas. Vsi smo bili prestrašeni. Pod našo streho je bil vsak 
dan kakšen tujec ali vojak te ali one vojske. Spominjam 
se, da sem prvič po porodu vstala in mi je soseda prišla 
povedat, da je opazila na naši fasadi napis OF, se pravi 
Osvobodilna fronta. Obe sva se ustrašili, ker so nam 
povedali, da bodo v Vipavo kmalu prišli Nemci. Zato 
sva hiteli ta napis odstraniti. To dejanje je padlo v oči ta-
kratnim aktivistom OF v Vipavi, zato je eden izmed njih 
prišel k meni in mi grozil, češ da pripadam beli gardi in 
da naj se pripravim, da me bodo prišli iskat in me likvi-
dirali. Sprva sem mislila, da se samo šali – vprašala sem 
ga celo, kaj je to bela garda –, kmalu pa sem ugotovila, 
da so to resne stvari. V tem položaju sem se tolažila, 
češ, saj so tudi Kristusa po nedolžnem obsodili. Bedela 
sem vso noč in ob otrokih preživljala ure strahu, kdaj 
me bodo prišli iskat. Nenadoma sem zaslišala udarce s 
puškinimi kopiti po vhodnih vratih. Strahoma sem šla 
odpirat in zagledala Nemce. Zahtevali so prenočišče za 
vojake, ki so prišli peš iz Postojne v Vipavo. Oddahnila 
sem si in si mislila: njihov prihod me je rešil pred gro-
žnjami in likvidacijo domačih aktivistov. Nemški oficir, 
ki je govoril štajersko narečje, mi je takoj povedal, da 
bodo samo prespali pri nas na tleh, mi naj ostanemo v 
posteljah in naj se nikar ne bojim. Vprašal me je, kje je 
moj mož. Povedala sem mu, da bo kmalu prišel domov. 

Leto 1943 je bilo zame eno najhujših v življenju 
sploh. Mojega brata Antona so Italijani odpeljali na 
Sardinijo. Po nekaj mesecih nas je presenetil njegov 
prihod iz južne Italije. Uspelo mu je, da se je sam od-
pravil in srečno prišel domov po mnogih dogodkih med 
potjo. Bil je izčrpan, ker je dosti prehodil, več lačen kot 
sit. Ni se še dodobra odpočil, ko so ga po nekaj urah 
obiskali trije partizani. Povedali so mu, da so prišli na 
ukaz neke komande in da mora takoj z njimi v partiza-
ne. Mama jih je prosila in rotila, naj pustijo sina vsaj 
nekaj dni doma, da si bo odpočil in se pozdravil, pa je 

Moj poročni dan leta 1936: od leve stojijo moja soseda, 
šivilja poročne obleke Marica Lekan, brat Anton, 

moževa priča Benjamin Kobal iz Budanj, 
organist Franc Kopačin iz Podrage in sestra Julka.
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bilo vse zaman. On se vpoklicu ni upiral in je odšel z 
njimi, saj so mu zagrozili, da se drugače ne bo dobro 
končalo z njim. Tisti dan smo Toneta zadnjič videli žive-
ga. Odšel je na Nanos, tam pa so ga zajeli Nemci in 27. 
septembra z drugimi sotrpini obesili na kostanje pred 
cerkvijo v Vrhpolju. Star je bil 35 let. Pred obešanjem 
je bil spovedan.

Tamkajšnji očividci so nam pozneje povedali, da se 
je samo njemu utrgala vrv, tako da je še živ padel na tla 
in so ga Nemci na tleh pokončali. Mamo je ta smrt strla. 
Dosti je prejokala in počasi oslepela. Ko je šla po pomoč 
k zdravniku v Gorico, sem jo spremljala in me je zdrav-
nik vprašal, ali je morda doživela kaj hudega v zadnjem 
času. Povedala sem mu za grozno smrt njenega sina, in 
je rekel, da je bolezen nastala zaradi te nesreče in da za 
njene oči ni več pomoči, ker so izjokane. Ta njena kal-
varija je trajala do smrti, zato je potrebovala stalno nego 
in pomoč. Zanjo je skrbela hčerka Julka, ki je ostala ob 
njej do konca. Na predlog predsednika društva slepih je 
mama prejemala samo tri mesece dodatek za slepoto, 
potem pa ji je bil brez obrazložitve odvzet. 

Pred rojstvom mojega četrtega otroka Milana leta 
1944 je mož odšel s partizani na Otlico, tam pa se mu 
je zgodil neljub dogodek. Ko je prosil nadrejenega, da 
bi mu dovolil obisk na domu, mu je bila prošnja brezpo-
gojno odbita. Mož je bil tako ogorčen, da mu je zabru-
sil: “Še italijanska oblast mi je dovolila obisk žene ob 
rojstvu otroka, od naše pa tega res nisem pričakoval.” 
Za te besede je sledila kazen. Privezali so ga sezutega k 
drevesu, bilo je pozimi, ko je bil sneg, in tam je moral 
ostati toliko časa, dokler se ne bi pod njegovimi bosi-
mi nogami stalil ves sneg. Ker se je takoj zavedel, da 
bo dobil ozebline na nogah, je kar naprej stopical na 
mestu, da bi se izognil temu. Resničnost tega dogodka 
je potrdil tudi pokojni Vipavec Angel Rehar, ki je bil 
takrat na Otlici. 

Hudi dogodki so se vrstili tudi kasneje. Spominjam 
se, da sem šla po nasvetu Žaneta Bajca na vilo Ano v 
Vipavi vprašat za nemške ujetnike, da bi mi pomagali 
kopati krompir na njivi, ker moža ni bilo doma. To je 
bilo dovoljeno. Pazili so jih partizani. Pa me je ob moji 
prošnji partizanski poveljnik vprašal, kje imam moža. 

Slavje ob novi maši Rafka Premrla 6. 7. 1930, na katerem sem tudi sama prepevala na koru.
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To vprašanje me je vedno spremljalo v vojnem času. 
Povedala sem mu, da je v partizanski vojski. Ko me 
je vprašal, kje, sem mu odgovorila: “Na terenu, kjer 
ste ga privezali ob drevo.” Potem mi je odobril pomoč 
nemških vojakov; med njimi je bil tudi zdravnik, ki mi 
je pridno pobiral krompir za košček turšnega kruha.

Kljub hudim dogodkom v družini smo se razveselili 
svobode. Želeli smo si miru. Vendar ga dolgo ni bilo. 
Kmalu sem začutila pritiske povojne oblasti. V Vipavi 
je bilo dosti jugoslovanske vojske, ki so jo nastanili po 
privatnih hišah. Tako so meni določili, da naj se iz spo-
dnjih prostorov v hiši umaknem v zgornje in spodnje 
prepustim za vojaške potrebe. Prva je stanovala pri nas 
družina oficirja iz Črne gore, pisal se je Pičurić. Zasedli 
so dva prostora v pritličju. Z njimi smo dobro sodelova-
li. Njegova žena Branka mi je celo večkrat pripovedo-
vala o navadah v Črni gori. Bila je noseča, pričakovala 
je tretjega otroka in mi je takole rekla: “Minka, mólite 
Boga, da rodim muško dete, inače ne smijem da dod-
jem kod njegovih.” Moževi starši so si pač zelo želeli, 
da bi rodila moškega potomca. Rekla je celo, da če se 

bo to res zgodilo, mi bo kupila za darilo haljino, čeprav 
je je bila tudi ona potrebna. 

Prišel je čas njenega poroda. Njen mož me je pokli-
cal ponoči in prosil, če ji lahko pomagam pri porodu. 
Takoj sem vstala, šla k porodnici in ugotovila, da mora-
mo takoj poklicati zdravnico dr. Peršičevo. Vojaški džip 
je sredi noči pripeljal še babico iz Vrhpolja. Otrok se je 
rodil z njeno in mojo pomočjo. Bil je ves plav, zato sem 
mu dajala umetno dihanje, dokler ni prišla zdravnica. 
Branka je na veselje vseh rodila sina. Po njihovem od-
hodu v Ljubljano se je Pičurić še nekajkrat po službeni 
poti mudil v Vipavi in me je obiskal. Ob nekem obisku 
pri meni je svojim kolegom dejal: “Ova gospa mi je 
spasila sina.” 

Za njimi je v našo hišo prišla druga družina voja-
škega uslužbenca, s katero pa sem imela zelo slabe iz-
kušnje. Mlada žena si je dovolila ob moževi odsotnosti 
sekati naša polkna in jih pokuriti. Takih in podobnih 
reči je bilo dosti, da ne povem vsega, kako nespame-
tno je ravnala z majhnim otrokom, mene pa strašansko 
izzivala in si dovolila neverjetne stvari. Najhujše pa je 
bilo, ko je s svojo prijateljico napisala politične obtožbe 
na moj račun, ki so takrat veljale glavo. Napisala je, kaj 
vse da sem jaz govorila čez državo in blatila takratno 
oblast, in to dala na policijo. S prekrižanimi rokami 
mi je pokazala, kaj se bo z menoj zgodilo z mano. To je 
pomenilo, da me bodo aretirali. Ob tem mi je celo še 
povedala, da bodo oni po mojem odhodu na policijo za-
sedli vso hišo. To je bilo leta 1947, ko sem pričakovala 
hčerko Magdaleno.

Potem me je presenetil obisk miličnika, ki me je ob-
vestil, da se moram takoj zglasiti na postaji milice. Tam 
sem bila zaslišana o vsaki besedi, ki jo je ona napisala o 
meni. Hoteli so izvleči iz mene vse, kaj sem mislila, ko 
sem tako govorila in podobno. Bili so trije. Poveljnik, 
rdečelasec s Krasa, me je spraševal, drugi me je ne-
premično gledal, tretji pa je stal za mano kot straža. 
Takoj sem ugotovila, da so napisane samo politične laži 
v duhu tistega časa. Kljub nosečnosti in hudemu strahu 
zaradi psihičnega pritiska mi je uspelo ohraniti trezno 
glavo in prepričati moje strahovalce, da je vse čista laž. 
Ob odhodu so mi samo zagrozili, da naj pazim vnaprej, 
kaj bom govorila. 

Ko sem se vrnila domov, sem študirala, kaj naj na-
redim. Počakala sem moža najemnice, ko se je vrnil s 
terena, in sem mu vse lepo povedala, kaj se je med tem 
časom zgodilo pod našo streho. Dodala sem še, da je 
zanj naša hiša še odprta, da pa se morajo zaradi njegove 

Ivan Fabjan, Ivan Šček in moj brat Anton na šolskem vrtu. 
Brata Antona in Ivana Ščeka so obesili Nemci 

v Vrhpolju 27. 9. 1943.
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žene izseliti. Po teh mojih besedah je šel k ženi in jo tako 
premlatil, da se nekaj dni ni pokazala na svetlo. Jaz pa 
sem sama poiskala, kam naj bi se preselili, ker sta se mi 
smilila otrok in njegov oče. Seveda si s tem nisem kaj 
dosti pomagala, ker je sledil pritisk za sprejem druge vo-
jaške družine, o kateri sem tudi slišala hude reči. Temu 
sem se izognila tako, da sem sama nesla ključ naših 
prostorov drugi družini, ki je tudi iskala stanovanje, da 
sem se potem izognila podobnim situacijam. Prej sem 
se namreč pozanimala in so mi potrdili, da je ta družina 
v redu. Potem pa so me na občini v Vipavi zasliševali, 
zakaj nisem njim prinesla ključa, da bi nastanili novo 
družino, ki je bila določena za moj naslov. Take in po-
dobne izkušnje mi je prinesla svoboda. 

Zdaj pa moram opisati še en dogodek, v katerega je 
bil vpleten moj mož leta 1946. On se je vseskozi ukvar-
jal s prekupčevanjem goveje živine. Tako je srečal ne-
kega človeka s Krasa, ki ga je vprašal, ali ima kakšno 
kravo mlekarico naprodaj, ker ima doma pet otrok in 
potrebuje mleko. Tudi mene je ta prošnja tako ganila, 
da sem še jaz pomagala, da je šla iz naše štale najboljša 
krava mlekarica. Kasneje pa sva ugotovila, kako sva 
bila naivna, kajti ta človek je skušal kravo spraviti v 
cono A, kar je bilo takrat prepovedano. Mi smo bili 
takrat v coni B. Pri prehodu čez mejo so ga prijeli in na 

zaslišanju je povedal, kje je kupil kravo in koliko je dal 
zanjo. Tako je bil moj mož obdolžen kaznivega dejanja 
tihotapstva živine v cono A, čeprav ni vedel, da je kupec 
od tam. Za to dejanje ga je Okrožno ljudsko sodišče v 
Postojni obsodilo na plačilo 20.000 jugolir, kar je bilo 
za tisti čas ogromna vsota. Na to obsodbo se je pritožil 
na Okrožno sodišče v Gorici, ki je krivdo potrdilo, a 
je spremenilo kazen tako, da se je plačilo denarne ka-
zni spremenilo v zapor dvesto dni in plačilo stroškov 
postopka. Ker so bili stroški postopka tudi veliki, se 
je potem moj mož še pritožil na te stroške, vendar je 
bila pritožba na Vrhovnem sodišču Ljudske republike 
Slovenije v Ljubljani zavrnjena. Mož je tako nastopil za-
porno kazen v Begunjah, kjer je moral delati na nekem 
državnem posestvu. Ostala sem sama s petimi otroki 
in se prebijala skozi mizerijo povojnega časa. Hodila 
sem opravljat najrazličnejša dela kmetom, da sem kaj 
zaslužila, največ v hrani. Pri Felcovih mi je gospodinja 
zvečer rekla: “Mima, kar v miru pojej, ti bom že dala 
za otroke nekaj koščkov potice.” To je bilo ob koncu 
žetve. Zato se je še danes s hvaležnostjo spominjam. 
Zmerom sem si namreč od svojega obroka odtrgala, da 
sem zvečer nesla otrokom domov.

Med tem ko je mož prestajal kazen v Begunjah, sem 
doživela še en “lep” obisk. Iz Gorice sta me obiskala 

Veroučna skupina z duhovnikom Francem Pivkom pri Furlanovih v Stari gori leta 1959. 
Med dekleti je tudi moja najmlajša hčerka.

Marija Krašna



89

dva uslužbenca, izterjevalca sodišča, in pregledala vse 
moje premoženje, da bi napravila rubež za izterjavo 
plačila sodnega postopka mojega moža. Bila sta toliko 
človeška, da sta ob pogledu na pet otrok zaključila za-
pisnik z ugotovitvijo, da ni možna izterjava ali rubež, 
ker materialno stanje ni dobro. Ker se rubež ni izterjal, 
so mojemu možu podaljšali zaporno kazen oz. prisilno 
delo še za dvesto dni. Zanimiv je izrek sodbe, ki ga 
bom dobesedno navedla: “Obdolženec Krašna Kristijan 
se spozna za krivega, da je v decembru 1945 odklonil 
plačilo kupnine za kravo, prodano C. F. v jugolirah in 
zahteval italijanske lire. S tem je storil prestopek gospo-
darske sabotaže po čl. 2 Uredbe o pobijanju sabotaže in 
špekulacije.” Danes bi se temu samo nasmejali, takrat 
pa je bila to resna zadeva. Mi v coni B bi morali pozna-
ti samo jugolire kot plačilno sredstvo in nič drugega. 
Meja je bila hermetično zaprta in vsak naš korak je bil 
kontroliran. Vse skupaj je bilo napihnjeno in zrežirano. 
Ko je mož po prestani kazni prišel domov, je bil zelo 
izčrpan od dela in političnega pritiska. Moram tudi pri-
pomniti, da smo bili ves čas njegove odsotnosti tudi mi 
pod budnim očesom oblasti in pritiskom javnosti, ker 
je bil moj mož zaprt in obsojen. Sama sem bila močna 
in korajžna. Me je pa reševalo to, da sem skoraj vsak 
dan hodila na obisk k mami, ki me je znala potolažiti 

in mi pravilno svetovati. Gotovo je zame tudi molila, da 
nisem klonila pod težo vsega hudega.

Sploh pa sem kar naprej doživljala čudne reči. 
Obiskovali so me miličniki in sem morala tudi na so-
dišče v Gorico. Po vojni je takratni režim začeli tudi 
pritiskati na duhovščino. Tudi nas, preproste kristja-
ne, je doletelo marsikaj, česar si do takrat nismo mogli 
predstavljati, še manj razumeti. Zgodilo se mi je, da 
sem čistila zadružni dom, takoj ko je bil zgrajen, in 
tako zaslužila nekaj denarja. Potem pa se je ponudila 
priložnost, da sem postala čistilka te zgradbe v popol-
danskem času. Po nekem plesu v dvorani sem pome-
tala prostor in našla med drugimi smetmi tudi majhno 
beležko. Normalno je, da sem jo odprla in pogledala, 
kaj je v njej. Na prvi strani, ki se mi je odprla, sem 
zagledala zapis o tem, kdaj bo župnik na Gočah imel 
sklic deklet Marijine družbe. Takoj sem ugotovila, da je 
to beležka nekega miličnika, sicer pa kaj dosti po njej 
niti nisem hotela gledati. Takoj sem sklenila, da jo mo-
ram vrniti lastniku. Z beležko sem šla na postajo milice 
v Vipavi, misleč, da bom tako storila prav tudi zanje. 
Vendar sem bila takoj hudo razočarana, saj sem bila 
deležna zasliševanj in spraševanj, koliko sem brskala 
po njej, kaj sem našla v njej in podobno. Povedala sem 
jim, da sem pač mislila, da delam pošteno in beležko 

Na romanju v Rimu

Marija Krašna
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prinesla nazaj. Ob odhodu iz pisarne so mi zagrozili, 
da me bodo povsod kontrolirali, kaj bom govorila o tej 
beležki in s kom se bom sestajala. Ta grožnja me je ve-
dno spremljala, da nisem mogla več svobodno govoriti 
z nikomer. 

Tudi naslednja izkušnja je bila podobna tej. To je 
bilo leta 1959. Moji otroci so hodili k nauku v prostor 
nad zakristijo v naši cerkvi sv. Štefana. Tam jim je ne-
koč duhovnik Franc Pivk prikazoval diapozitive s čudeži 
iz Lurda. Za otroke je bil to poseben dogodek, ker so 
se slike prikazovale kot na filmu. Nekaj časa po tem 
sem prejela poziv, naj se zglasim s sinom v zaporih v 
Solkanu. Tam so bile še nekatere druge žene z otroki. 
Še pred tem so otroke, ki so gledali te diapozitive, mi-
ličniki prepričevali, naj potrdijo, da so pri nauku gle-
dali posnetke s papeževega pogreba, a jaz tega nisem 
vedela. Z otroki smo morale matere iti zato, ker so bili 
mladoletni. Pred zaslišanjem v Solkanu sem tudi dru-
gim povedala, naj se nič ne bojijo in naj vsi govorimo 
samo resnico; to sem zabičala tudi otrokom. Otroci so 
povedali po pravici in zanikali, da so gledali posnetke 
papeževega pogreba. Njihovo maltretiranje me je tako 
razjezilo, da sem zasliševalcu zabrusila: “Torej, kaj je 
zdaj prav: vaši miličniki so naše otroke učili, da naj 
lažejo, tukaj pa nam zapovedujete, naj govorimo resni-
co.” Ta moja odločna beseda je pomagala, da so nas 
potem spustili in smo šli domov. Resnica pa je bila, 
da so takrat gledali televizijski prenos pogreba papeža 
Pija XII. v hotelu v Vipavi, kjer so imeli prvi televizijski 
sprejemnik v Vipavi, in je ta prenos gledala vsa Vipava. 
Jaz svojih otrok v hotel nisem pustila. Gotovo je bil 
namen policije, da bi preko naših otrok vrgli slabo luč 
na duhovnika Pivka, ki je bil v Vipavi zelo priljubljen, 
zaradi naših odločnih in resničnih pričevanj v Solkanu 
pa mu niso mogli dokazati krivde.

No, počasi so se tudi v naši družini razmere malo 
uredile. Mož je dobil službo v takratni klavnici, jaz pa 
sem čistila stavbo zadružnega doma. Otroci so vsi hodili 
v osnovno šolo. Dela nama ni zmanjkalo. Jaz sem tudi 
občasno čistila stanovanje neki učiteljici, ki mi je neke-
ga dne povedala, da bo moj otrok v razredu zaostal in 
ponavljal razred, ker ne zna matematike. Začudila sem 
se in jo prosila, če smem priti v razred in prisostvovati 
ponovnemu preizkusu njegovega znanja iz matematike. 

Dovolila mi je in tako sem res korajžno stopila v razred. 
Otroci so me začudeno pogledali. Mojega otroka so po-
klicali pred tablo in začelo se je. Spominjam se, da je 
bil njegov račun na tabli tako dolg, kolikor je bila tabla 
široka. K sreči mu je na veliko začudenje učiteljice šlo 
odlično in je izdelal razred. Imela sem toliko korajže 
in odgovornosti za otroke, da sem tudi to storila zanje. 

Kljub vsemu hudemu smo se znali tudi zabavati. Z 
organiziranimi izleti smo šli včasih na Brezje in Svete 
Višarje, enkrat sem šla tudi z letalom v Nemčijo obiskat 
hčerko Marjano, ki je bila tam poročena. Lepe spomine 
imam tudi na potovanje v Rim z župnikom Slavkom 
Podobnikom. Tam smo z ubranim petjem zbudili pozor-
nost na avdienci pri papežu, ker smo zapeli v združenih 
slovenskih pevskih zborih. O tem je pisal tudi rimski 
časopis Osservatore romano. Na tržnici sem takrat ho-
tela kupiti nekaj pomaranč za domov. S prodajalcem 
sva spregovorila nekaj besed in sem ugotovila, da tudi 
on ve, kje sem doma, ker da je služil vojsko v naših 
krajih. Ob koncu pa je zabrusil, da so tod same putane. 
To me je tako prizadelo in razjezilo, da sem se nakupu 
pomaranč odpovedala in odšla. To izkušnjo sem pove-
dala še sosedi Prelcovi, tako da tudi ona ni nič kupila 
pri njem. 

No, počasi sem poročila otroke. Hčerka Ada se 
je poročila v Trst, Marjana v Nemčijo, sin Rajko v 
Koper, Milan pa je ostal v Vipavi. Zdaj živim s hčerko 
Magdaleno na domu v Vipavi. Imam dve dobri nevesti, 
žal pa sta oba zeta umrla in tudi hčerke Ade v Trstu ni 
več.

Svojo starost preživljam ob branju časopisov in re-
vij. Še zmerom spremljam politične dogodke v Sloveniji 
na televiziji. Rada poslušam slovensko zabavno glasbo 
in petje, zlasti imam rada Avsenike. Svojo življenjsko 
izpoved sem dolgo zapisovala v zvezek, dokončala pa 
sem jo po zadnjih volitvah leta 2004, ki so mi prinesle 
veliko zadoščenje. Vesela sem bila slovenske pomladi 
in samostojne Slovenije, po kateri smo Primorci tako 
dolgo hrepeneli. Nikoli pa si nisem predstavljala, da 
bom doživela tako visoko starost še pri dobrem zdravju.

Lastni življenjepis je Marija Krašna napisala v letih 
2004 in 2005, objavljen pa je bil v Vipavskem glasu št. 
72, marec 2005, strani 16–22.

Marija Krašna
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Vaša naloga izraža
bogato znanje, plemenito dušo

in ljubezen

Anica Preprost, dolgoletna učiteljica v Vipavi, je s 
svojim življenjem in delom zapustila žive in lepe spomi-
ne vsem, ki smo jo poznali. Še bolj žive spomine nanjo 
pa imajo mnogi učitelji, s katerimi je poučevala, in 
učenci, ki jih je poučevala na Slapu in v Vipavi. Njena 
življenjska pot je tesno povezana z usodo Primorske 
pod italijansko okupacijo.

Rodila se je 31. decembra 1912 v takratnem 
Šentvidu pri Vipavi in z rojstvom razveselila mamo 
Ano in očeta Jožefa. Mama je bila dobra šivilja, oče 
pa je opravljal kar več poklicev. Bil je mlekar, mizar, 
kmet in občinski tajnik v Šentvidu. Družina se je nato 
povečala še za hčerko Olgo in za sinka, ki pa je umrl 
že kot otrok.

Anica je po končani osnovni šoli v domačem kra-
ju obiskovala v letih 1925 in 1926 meščansko šolo v 
Postojni. Znanje je bogato dopolnila še pri notredam-
skih šolskih sestrah v Trnovem pri Ilirski Bistrici, kjer 
je končala štiriletno šolanje. Tam je dobila predvsem 
znanje za življenje, bogato po moralni in duhovni plati, 
prvo znanje nemščine, stenografije, strojepisja, gospo-
dinjstva in ročnih del. Po šolanju v Trnovem se je zapo-
slila kot pisarniška uslužbenka na tedanji italijanski ob-
čini v Šentvidu. Italijanske oblasti so začele potujčevati 
slovenske priimke in tako so tudi Anici postavile po-
goj, da poitalijanči svoj priimek Preprost v Semplicini. 
Temu se je odločno uprla in zato bila ob službo. 

V taki situaciji je začela iskati kakšno drugo pri-
merno zaposlitev, najprej pa je hotela izpopolniti svoje 
znanje nemščine. Tako je pri devetnajstih letih dala 
oglas v nemški časopis, da sprejme brezplačno delo 
družinske vzgojiteljice za dobo šestih mesecev, če si 
pri družini lahko izpopolni znanje nemščine, v zamenja-
vo pa bi še otroke brezplačno poučevala v italijanskem  

Anica Preprost
rojena 31. decembra 1912 pri Županovih v Šentvidu pri Vipavi, današnjem Podnanosu;
umrla 23. januarja 1989 v Šempetru pri Gorici

jeziku.  Na ta oglas je prejela ponudbo grofice Erike von 
Guggenberg iz okolice Brixna na Tirolskem. Grofica 
Erika je bila dvorna dama pri avstrijski cesarici Citi. 
Družina von Guggenberg je Anico izbrala med več 
kandidatkami samo zato, ker je bolj zaupala sloven-
ski učiteljici kot nemški ali italijanski. Pogojna doba 
šestih mesecev zaposlitve se je podaljšala kar na štiri 
leta. Tako je Anica odlično dopolnila znanje nemškega 
jezika, si pridobila vsestransko razgledanost in ugla-
jenost. Na priporočilo grofice je v letu 1935 sprejela 
ponudbo za otroško vzgojiteljico pri družini znanega 
italijanskega kirurga dr. Rafaela Lettierija iz Salerna pri 
Neaplju v južni Italiji. Njegova žena, ki je bila grofica, je 
bolehala na pljučih, zato je družina iskala vzgojiteljico 
za dva majhna otroka. Po rojstvu tretjega otroka se je 
materi stanje tako poslabšalo, da je umrla. Anica je 
tedaj prevzela vse tri otroke in se odgovorno posvetila 
njihovi vzgoji, da bi nadomestila bolečo izgubo matere. 
Otroci so se nanjo navezali in jo sprejeli za svojo drugo 

Mama in oče Jožef z malo Anico leta 1913
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Anica Preprost

mater. Čeprav se je Anica v družini dobro počutila in 
je pri njih uživala spoštovanje, je v njej tlela tiha že-
lja vrniti se domov. Z domačimi je ves čas službovanja 
daleč od doma vzdrževala pisne stike, kolikor je bilo 
to pač mogoče. Prek različnih italijanskih in nemških 
časopisov je spremljala politična dogajanja pred drugo 
svetovno vojno in med njo. Posebne pozornosti in so-
čustvovanja je bila deležna njena Primorska. Nestrpno 
je pričakovala ureditev prometnih in drugih razmer za 
povratek domov.

Njeno odlično vzgojno delo s tremi otroki je bilo opa-
zno tako v družini Lettieri kot tudi v njenem bogatem 
sorodstvu in pri znancih iz italijanske visoke družbe. 
Zato jo je ta družina hotela na vse načine zadržati za 
zmerom. Ponujali so ji celo v last veliko palačo v Rimu, 
kar pa je odločno odklonila. Kljub velikim obljubam, 
otroškim prošnjam in solzam se je odločila za vrnitev v 
domači kraj takoj, ko je bil osvobojen italijanske oku-
pacije. Ponoči je dobesedno izginila iz hiše družine 
Lettieri. Z raznimi prevoznimi sredstvi se je vrnila v 
domači Šentvid. V veliko veselje vseh se je 24. junija 
1945 po štirinajstih letih dela v tujini prikazala na vra-
tih rojstne hiše. 

Takoj si je začela iskati primerno zaposlitev. 
Ponudili so ji mesto tajnice na takratni občini v 
Šentvidu, ker je takih kadrov primanjkovalo, a je to 
odklonila, ker si je zelo želela opravljati poklic učite-
ljice. Znanje za ta poklic je dopolnila s šestmesečnim 
pedagoškim tečajem leta 1946 v Tolminu in v nada-
ljevalnem tečaju v Ljubljani. V prošnji za sprejem v 
učiteljsko službo je Anica na vprašanje Zakaj želite v 

ta poklic? zapisala: Ker upam, da bom v tem poklicu 
najbolje koristila domovini. In res se ji je želja izpolnila. 
Dne 13. septembra 1946 je bila imenovana za šolsko 
upraviteljico na Slapu, pred tem pa je 25. junija 1946 
v Solkanu uradno zaprisegla. Na Slapu se je takoj lotila 
vaškega prosvetnega dela, prirejala igre in pripravlja-
la razne druge kulturne prireditve, zato so jo Slapenci 
imeli zelo radi in so jo spoštovali. Slapenskim otrokom 
je brezplačno pomagala pri učenju nemščine, da jim je 
olajšala prehod na vipavsko šolo. 

Strokovni izpit za poklic učiteljice je Anica opravila v 
Ljubljani leta 1950. Takrat je pod izpitno nalogo iz slo-
venščine prebrala pripis profesorja, ki jo je ocenjeval. 
Takole popotnico v učiteljski poklic ji je napisal: “Vaša 
naloga izraža bogato znanje, plemenito dušo in ljube-
zen do učiteljskega poklica. Prepričan sem, da boste 
to znanje z veseljem in ljubeznijo prenašali na učence. 
Čestitam!” Želja po stalnem lastnem izobraževanju jo je 
vodila, da je opravila tudi kmetijsko-gospodarski tečaj 
v Ložah leta 1954, kar je bilo povezano tudi z njeno 
ljubeznijo do domačih in očetove domačije. 

Leta 1954 je bila službeno premeščena na delovno 
mesto upravnice doma za vojne sirote, ki je bil v pro-
storih sedanjega zdravstvenega doma v Vipavi. Dom 
za vojne sirote v Vipavi se je takrat ustanavljal skoraj iz 
nič, saj ni bilo dovolj niti hrane, še manj je bilo obleke 

Anica v Trnovem, sedi prva levo v prvi vrsti.

Anica Preprost, junija 1956
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in šolskih potrebščin. Anica se je za te otroke izredno 
trudila in jim skušala nadomestiti izgubo enega ali obeh 
roditeljev. Sama je prosila po ustanovah in pisala razne 
prošnje tovarnam za obleko, hrano ali šolske potreb-
ščine. V domu je bilo takrat od 50 do 60 otrok – vojnih 
sirot, ki so v Vipavi obiskovali nižjo gimnazijo. Tudi ko 
so ti učenci končali šolanje v Vipavi, jim je pomagala 
pri izbiri poklica, jim svetovala glede nadaljnjega šola-
nja in jim iskala primerno zaposlitev. Ko je večina teh 
učencev končala šolanje v Vipavi, so ta dom leta 1957 
ukinili. Anica je nadaljevala z učiteljevanjem in se je 1. 
septembra 1957 zaposlila na osnovni šoli Draga Bajca 
v Vipavi. Tam je do leta 1969 poučevala nemščino in 
slovenščino, čeprav je bila že leta 1965 upokojena. 
Prevzela je tudi tajniške posle pri Prosvetnem društvu 
Drago Bajc Vipava in bila potem njegova dolgoletna 
predsednica in izredno požrtvovalna kulturna delavka. 
Vipavcem so ostale v spominu zelo kvalitetno pripravlje-
ne proslave, literarni večeri in uprizoritve številnih iger, 
ki jih je sama režirala. V to delo je vložila ogromno ur. 
Nikoli jih ni štela in je vse delala zastonj.

Vrsto let je v Vipavi, kjer je bivala v ulici Gradnikove 
brigade 13, pomagala pri učenju italijanščine, nemščine 
in slovenščine dijakom, študentom in vsem, ki so jo za-
prosili za tako pomoč. Učila je vse: od delavcev, kmetov, 
uradnikov do diplomantov visokih šol. Njen delavnik je 
zato trajal v pozne nočne ure. Vse svoje moči, znanje in 
čas je posvetila kulturi in prosveti. Posebno ljubezen je 
ob vsakem času izkazovala svojemu narodu in sloven-

skemu jeziku. Ob vsem tem pa je še našla čas za prijeten 
pogovor s prijatelji, znanci, sodelavci in učenci.

Anica je vseskozi aktivno sodelovala tudi na druž-
benopolitičnem področju. Dolga leta je bila odbornica 
občin Vipava in Ajdovščina. Nekaj časa je sklepala tudi 
zakonske zveze. Bila je članica številnih odborov in ko-
misij pri takratnem okraju v Novi Gorici, pri Rdečem 
križu, Društvu prijateljev mladine in drugih. Za svo-
je delo na številnih področjih je dobila vrsto priznanj. 
Zadnje je bilo njeno posmrtno imenovanje za častno 
članico Občine Vipava v letu 1996. Ob vsem tem je 
ostala skromna in zmerom nasmejana, prijazna na ulici 
in v razredu, duhovno bogata in do smrti zvesta svoje-
mu priimku Preprost. Svojo okolico je z vedenjem in 
delom opozarjala, da ne živimo samo od kruha, in da 
zaradi njega ne smemo poklekniti. Bila je zgled pokonč-
nega človeka in tudi v težkih trenutkih ni klonila. Tak 
mora biti tudi majhen narod, kot je slovenski. Anica je 
bila vsekakor izjemna osebnost. Z veliko odgovornostjo 
in poštenjem se je lotila vsakega dela. Vse življenje je 
ostala zvesta Gregorčičevi misli: Dolžan ni samo, kar 
veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan! Zato 
bo ostala za zmeraj zapisana v našem spominu.

Umrla je 23. januarja 1989 in počiva na pokopališču 
v rojstni vasi.

Življenjepis, ki ga je napisala Magda Rodman, je bil 
objavljen v Vipavskem glasu št. 41, julij 1997, strani 
20–22.

Spomin na 100-letnico rojstva pisatelja Josipa Kostanjevca
v Vipavi 19. 10. 1964. V prvi vrsti so njegovi sorodniki, 

peti spredaj sedi pisatelj France Bevk, sedmi pa je šolski inšpektor Copič.
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Bili smo ljubeèa se dru`ina

Rod Premrl, vèasih so se pisali Premru, izvira iz
Vipave št. 123. Prvikrat se omenja leta 1650.

Moj rod do oèetovega deda, ki se je rodil 1804., je
bil ugleden in premo`en (iz njega je 1783. izšel plemiè).
Svoje premo`enje je bahavo razdal s prevelikimi dele`i
in dotami številni dru`ini. Tako je vsa gospodarska in
druga poslopja z vrtom izroèil sinu Janezu, ki se je
preselil v Šentvid in tam odprl trgovino, dedišèino pa
prodal (njegov sin Stanko Premrl - oèetov bratranec - je
znamenit skladatelj in je njegova skladba slovenske
dr`avne himne). Tako moj ded ni mogel zagotoviti svoji
številni dru`ini niti nadaljnjega obstoja domaèije. Razen
mojega oèeta Rafaela, ki se je domu odrekel, sta oba
druga dva brata odšla v Ameriko - in tudi ena sestra.
Štiri sestre so se poroèile, neporoèena Terezija pa je
ostala na domu (dve izmed poroèenih sta odšli na Dunaj,
tretja pa v Grèijo, v Pirej; kasneje je odšla v Ameriko še
ena izmed poroèenih).

Oèe Rafael (1878 - 1940). Izobra`en v kmetijstvu in
ekonomiji. Njegov oèe Jo`ef, kmet in gostilnièar, mati,
Alojzija Pahor iz Podbrega pri Šentvidu - neèakinja
Matija Vrtovca, `upnika v Šentvidu (danes Podnanosu).

Mati Alojzija Novljan (1872 - 1950) iz Pešèenjeka
pri Višnji gori, oèe Martin, kmet in gostilnièar, mati
Marija Erjavec iz Krške vasi, sestrièna Frana Erjavca,
prirodopisca, in sestra Matija Erjavca, vipavskega de-
kana, njen brat Janez je bil v dr`avni slu`bi na Dunaju.
Uèitelj in organist Škrbinc je moji materi, ko je bila še
dekle in pevka, poklonil svojo posreèeno skladbo Vigred
se povrne. @al ji je ta poklon s hišo vred pogorel.

Otroci: Prvorojeni je kmalu po rojstvu umrl. Leta
1906, 29.decembra, se je rodil Rafko, 21. januarja
1909 Lojzka, 4. januarja 1911 Jo`ko, 2. marca 1913
jaz Vinko in 4. novembra 1915 Stanko.

Oèe je bil zaposlen pri Hranilnici in posojilnici,
danes bi rekli kot direktor (s skromnim dohodkom),

in hkrati pri Kmetijskem društvu - Vinarski zadrugi
(oboje v Vipavi in v istem poslovnem prostoru), ki ju
je ustanovil Matija Erjavec v zadnjem desetletju prej-
šnjega stoletja. V isti hiši smo imeli tudi stanovanje z
vrtom. Oèe je `e kot mlad fant kupil nekaj zemlje in na
njej naredil vinograd. Bilo ga je tri johe. Poleg grozdja
se je v njem pridelalo vsakovrstnega sadja v izdatnih
kolièinah. Otrokom nam je bil ta vinograd prava “ob-
ljubljena de`ela”.

Ob zaèetku svetovne vojne 1914. je bil oèe mobili-
ziran in poslan v Romunijo. Tam je bil, dokler je trajala
vojna. @e kmalu smo imeli v hiši nemške vojake ¤ie-
gerje, to je letalce; ti so mi napravili prvo fotogra£jo, na
kateri sem obkro`en z njimi. Mama je, da si je olajšala
prehranitev dru`ine, mene, tedaj najmlajšega, oddala
na svoj dom in me spet vzela domov ob koncu vojne.

V vrtni shrambi so Avstrijci pustili dosti vojaškega
materiala, uniform in municije. Slednjo sem na veè
naèinov nekontrolirano unièeval, uniforme pa so mi še
dolgo slu`ile, da mi je teta iz njih krojila obleke v spre-
menjeni barvi.

S šestim letom sem nastopil šolo. Pozneje, po dveh
letih, se je zaèel s prvim razredom pouk izkljuèno v
italijanšèini, medtem ko sem ga imel po eno uro na dan
do zakljuèka osnovne šole.

Ko so dospeli Italijani, so zasedli kasarne, grašèino
in se naselili vsepovsod, tudi po hišah - tudi pri nas smo
jih imeli. Spominjam se, ko so prenašali pomaranèe, je
meni nikoli niso dali. Nekoè so šolarjem delili igraèe.
Jaz sem prinesel domov bobenèek, a ga je oèe takoj
unièil, èeš, nièesar od osovra`enega tujca! Toda jaz in
vsa mlade` smo imeli veliko veselje do njihovih mogoè-
nih band, godbenih skupin. Neka velika banda je navadno
prikorakala tako, da ji je boben vozil na vozièku velik
pes bernardinec - to je bila posebna zanimivost, ne
samo za nas otroke. Vsak veèer je godba igrala pred
našo hišo na placu, pozneje pa pred gradom. Muzikanti
so nas zvabljali, da smo jim dr`ali notne zvezke, zaradi
tega pa sem bil doma dele`en graje.

Vinko Premrl
rojen 2. marca 1913 pri Raflnovih v Vipavi;
Vipava, Laurinova ulica 12Vipava, Laurinova ulica 12;
umrl 14. avgusta 2010
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Šolanje

Dobro obetajoèega najstarejšega brata Rafkota je
oèe poslal v škofove zavode v Ljubljano. Bil je vseskozi
odliènjak, prav tako na maturi. Nadaljeval je na Dunaju
(Welthandel), nato je šel v Innsbruck, konèno pa je
prestopil v goriško bogoslovje. Posveèen 1930. je bil
kaplan v Cerknem, nato pa `upnik v @abnicah, pod
svetimi Višarjami.

Oèe je poskrbel, da smo vsi dobili nekaj izobrazbe
v slovenskih šolah, to je v Ljubljani, Stanko, ki je tudi
doštudiral za duhovnika, pa tudi popolno. Toda poto-
vanje proti Ljubljani ni bilo lahko. Sprva je moral Rafko
s te`ko prtljago peš èez Hrušico, skrivaj prekoraèiti
mejo in nadaljevati z vlakom. Jo`ko in jaz pa sva hodila
le od Postojne v Rakek. Krajše medletne poèitnice smo
vselej prebili na materinem domu na Dolenjskem.

Raznarodovanje

Glavni raznarodovalni ukrep je bila ukinitev vseh
slovenskih šol. Temu so sledile vse kulturne ustanove
in vsa društva v negospodarskih strokah, najveèkrat so
jih tudi zaplenili. Prenehal je izhajati ves naš tisk in
knjige, razen knjig Mohorjeve dru`be, ki so še izhajale,
toda v skrèeni obliki in nakladi. Prenehala sta prihajati
èasopisa iz matiène domovine Slovenec in Jutro.

Moj prvi italijanski uèitelj - Calandrino - je nastopil,
ko sem bil v tretjem razredu osnovne šole, z enournim
poukom italijanšèine na dan in je tako ostalo skozi vse
razrede. Soèasno je nastopila v prvem razredu šola
izkljuèno samo v italijanšèini.

V dobi popolne izkljuèitve slovenšèine smo segali po
domaèem ètivu iz zaloge lastnih knjig. Gospod dekan,
naš `upnik Breitenberger, je tedaj na veliko posojal
mladim in drugim slovenske knjige iz svoje knji`nice.

Še iz otroških let

Morda ker smo `iveli otroci v letih prve svetovne
vojne, ki ji je sledila dolgotrajna kriza, smo ̀ iveli skrajno
varèno. Igraè in sladkarij ni bilo in ni bilo nanje niti
pomisliti. Igraèe pa so bile sploh nepotrebne, saj otro-
kom vse prav pride. Zgledovanja po drugih ni bilo, saj
je vsem trda predla. Ko smo `e nekoliko odrasli, smo
med šolskimi poèitnicami, da ne bi v prazno zapravljali
prostega èasa, dva do trije mlajši bratje pleli v vino-
gradu v znosnih urah poletja (v vroèini pa se kopali v
bli`njem potoku) in u`ivali sadje, ki ga je bilo vedno
dovolj. Ko smo delo opravili do konca, se ga je bilo
treba lotiti znova, ker je medtem plevel zopet pognal. To
je trajalo do oktobra, ko je bilo treba spet v šolo. Radi
smo delali, ne samo zaradi tega, ker je bila taka oèetova
`elja, bolj kot zahteva, in ker smo si bili na jasnem, da
je to naše opravilo. Kdo naj bi ga sicer opravljal? Oèe
nas je znal zelo modro navdušiti za vsako delo.

Lahko trdim, da smo bili ljubeèa se dru`ina. Ob
nedeljah smo bili vsa dru`ina skupaj na sprehodih. Vse
doslej so mi bile najljubše ure, prebite v naravi, ko sem
še bosopetnik raziskoval naš griè s starim gradom na
vrhu in poznal vsako ped njegove površine, še posebno
one sonène, polne trnovih grmov, kjer so se dolgi in trdi
trni zadirali skozi debel podplat v stopala in se tudi
zalomili v notranjosti, da se je zagnojilo in povzroèalo
stokanje dan in noè, dokler me nista pograbila starša in

Vinko Premrl

Dru`ina Premrl - oèe Rafael s sinom Rafkotom, mama Alojzija s
sinom Jo`kotom, v sredini hèerka Alojzija.

Fotogra£rano okoli leta 1912
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me, vpijoèega, drla z dolgo šivanko. To pa me ni motilo
pri tveganju ponovitve, kako neki! Treba je bilo pri-
pravljati kres, tam se je dogajala veèina otroških iger;
nisem se mogel odpovedati mnogokratnim odkrivanjem
starograjskih poti, prehoditi sem moral vse avstro-ogrske
strelne jarke, se igrati skrivalnice med zidovjem starega
grada. Otiske so bile obièajen pojav in šepanje je bilo
redno - tudi takšno, da je bilo treba stopati na peto z eno
in s prsti na drugo nogo.

Fašistièni teror in italianizacija gospodarstva

Z nastankom fašizma so vpadali v de`elo squadristi
in uganjali teror nad zavednimi izpostavljenimi rodo-
ljubi: prisiljevali so jih piti ricinusovo olje. Tudi mojega
oèeta so iskali (vodil jih je domaèin J. K.), pa ga niso
našli doma. Naslednjo nedeljo so ponovili obisk ob
istem èasu, ko je bil pri maši in se je še nekje zamudil.
Pozneje ga s to namero niso veè iskali (v Vipavi ni bil
nihèe drug zasledovan).

Spreminjali so priimke in imena, narodnost pa je
postala italijanska tudi na osebni izkaznici. Naša dru-
`ina je, morda po milosti, dobila priimek v stari obliki
Premru, za kar smo se vedno `e sami šteli.

Leta 1933 je bil neprièakovano postavljen Hranil-
nici in posojilnici v Vipavi fašistièni italijanski komisar.
Oèe je bil odstavljen s svojega mesta, brez nadomestila
dohodkov ali odškodnine. Zaèasno so obdr`ali v slu`bi
mene, vendar le do odhoda k vojakom. Vlagatelji so
tedaj silno navalili, vendar se nova uprava za to ni zme-
nila. Nekaj let kasneje se je tudi pri Kmetijskem društvu
(Vinarski zadrugi) v Vipavi pojavil komisar in tedaj je
bil oèe pregnan tudi od tam, prav tako brez nadomestil.

Politièni pritiski in šikane

Oèeta so imeli Italijani `e zgodaj “na piki”. Sledila
je nezaupnica - dif£da, ki si jo moral podpisati. S tem
ni bil veè enakopraven dr`avljan in je bil dele`en raznih
šikan.

Bilo je leta 1932, ko je bil brat Jo`ko pri vojakih v
Rimu. Prav tisto leto so bile posebno ugodne okolišèine
za potovanje zaradi neke kmetijske razstave, ki je bila
prav tako v Rimu. Ker je bilo skupinsko potovanje še
dodatno ugodno, je oèe sklenil izkoristiti te ugodnosti in
kreniti z vso dru`ino, kar je je bilo doma, na pot, da bi
v Rimu obiskali Jo`kota. Toda ko smo se namestili na
vlak v Gorici, so prišli neki kvesturini in pozvali oèeta,

Vinko Premrl

Vipavska šolska godba pod vodstvom uèitelja Martissa okoli leta
1927. Muzikant Vinko stoji peti v zadnji vrsti.
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naj izstopi, ker on ne sme v Rim. Izstopili smo vsi,
vendar je oèe hotel, da odpotujemo brez njega. Tako
smo vendarle obiskali razstavo in seveda brata pri 1.
regimentu grenadirjev, pa še sosedovega Ljuba Hro-
vatina pri II. istoimenskem regimentu.

Mimogrede naj omenim nenavadno zanimivost s te
kmetijske razstave: izdelavo blaga za obleke, za katero
je bila surovina kravje mleko! Ves postopek prek vrste
namešèenih strojev je bil za publiko najbolj vabljiv in
preprièljiv. Pomislil sem, da bi takšna obleka lahko
prišla prav v sili in bi jo lahko tudi pojedli.

V poznih tridesetih letih smo veèkrat prestajali hišne
preiskave. Nekoè so tako odkrili orlovsko èepico in jo
tudi zaplenili. Hujše je bilo v naslednjem primeru, ko so
preiskovalci na skritem mestu podtaknili pištolo, kar pa

je najmlajši opazil, in oèe je podtaknjeni predmet takoj
odstranil. Do prièakovane ponovne preiskave je kmalu
prišlo, toda vse prizadevanje preiskovalcev je bilo zaman,
“corpus delicti” ni bil odkrit. Odšli so, ne da bi èrhnili
besedico. Takega naèina so se Lahi poslu`evali po vaseh
na veliko in, `al, uspešno. Prihajalo je do mno`iènih
aretacij, pri èemer so v parih vklepali ob dolge verige
nedol`ne ljudi in jih tirali v zapore. V tistem èasu je bilo
pogosto videti takšne sprevode.

Naj opišem še en podoben primer. Leta 1931 je
naša `upnija dobila nove zvonove. Vsa `upnija je bila na
nogah in dosti ljudi je šlo spremljat vozove z zvonovi od
`elezniške postaje do domaèe `upnijske cerkve, kjer se
je zbrala velika mno`ica. Ker je bil oèe opazen udele-
`enec, ga je oblast imela za organizatorja “protiitali-
janske manifestacije” in je bil naslednji dan aretiran.

Jaz ob svoji polnoletnosti

Polnoletnost mi je pomenila vojaško obveznost. Ko
bi se to slu`enje opravljalo v obrambo svoje domovine,
bi bilo vsekakor moralna in èastna dol`nost za vsa-
kogar. Prisiljeno slu`enje tujcu, zakletemu zatiralcu
našega naroda, pa je bila bridka, brezizhodna mora za
vsakega zavednega, rodoljubnega slovenskega fanta.

Leta 1934 je bil vpoklican letnik 1913, v katerem se
je dopolnjevala polnoletnost pri enaindvajsetih letih (za
moške). S stopnjevano potrtostjo sem èakal na poziv in
na vse ono še ne poznano, kar ima slediti in se je neizo-
gibno pribli`evalo. Priznam, da tedaj ni bilo v meni
trohice poguma. Skrbelo me je skoraj popolno neznanje
lašèine. Oèe mi je še kot šolarju priskrbel uèiteljico
italijanšèine, Maro Samso, pa kaj, ko mi je bil ta jezik
tako silno tuj, da sem se je kmalu otresel. (Z nemšèino
bi bilo mnogo la`je, saj se je je še dosti slišalo, tako da
sem se je `e skoraj nalezel.)

Toda bolj kot neznanje jezika me je vznemirjalo
Mussolinijevo togotno izsiljevanje prodora na sonce, tj.
zahteve po kolonijah (tedaj je bila mišljena Etiopija) za
svoj, tedaj enainštiridesetmilijonski narod (dasiravno je
Italija imela kar tri kolonije: Libijo, Eritrejo in Somalijo)
in njegove bahave gro`nje svetu z milijonom bajonetov,
pri èemer naj bi bil gotovo eden zame. Bil sem popol-
noma preprièan, da bo, ko pridem pod njegovo oblast,
spro`il, zgolj iz pohlepa,  eno ali drugo agresijo, kar bi
lahko izzvalo intervencije drugih, kot v prejšnji, še sko-
raj sve`i prebridki vojni.

Vinko Premrl

Šahisti bistrijo glave: Jo`ko in Vinko Premrl, Avgust Vidmar,
Josip Kostanjevic, Erno Krape` iz Vipave in Raspor iz Vrhpolja

leta 1931
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V Gorici sem bil na zbirni bazi s kakšnimi tride-
setimi Slovenci dodeljen 9. regimentu te`ke poljske
artilerije v Teramu, v Abrucih. Ko smo po dveh dneh
poèasne vo`nje dospeli na cilj, so nas nagloma preo-
blekli v nove, drugaène uniforme in veèino spet razpo-
slali po podru`nicah, mene z delom skupine v Pescaro,
preostale pa v Bari. Ta vrnitev na `elezniško postajo po
izgubi civilnega stanu je bila dva kilometra dolgo hudo
muèeništvo zaradi prekratkih èevljev in predolgih bot iz
trdega usnja, nadetih nad èevlje, ki so me rezali na
èlenkih in do krvi v zakolenju. Kot vsi sem prenašal
rekrutske vaje in ugibal sem `e, kako bi se jim odtegnil,
kar pride poizvedba po glasbenikih, da bi jih prikljuèili
k obstojeèi bandi na sede`u regimenta. Ta prilo`nost se
mi je zdela mikavna in naravnost odrešujoèa. Toda
moje znanje za to je bilo malenkostno. Naša šola je
imela glasbene inštrumente in jaz sem bil eden izmed
tistih, ki smo z njimi poèenjali glasen hrup. Uèitelj
Martissa,  ki je prišel iz Kopra, je imel moèno omejen
èas za pouèevanje. Izrabil sem sijajno prilo`nost in se
prijavil. Ko sem dospel, so me vprašali, kateri inštru-
ment igram. Namenoma sem imenoval neki inštru-
ment, ki ga ni bilo med razpolo`ljivimi. Tedaj so mi
predlagali, da bi me poslali na dopust domov, da bi ga
prinesel od doma. Toda inštrument je bil last šole in
tudi tam ga niso veè imeli. Potem so mi ponudili, èe si
hoèem izbrati katerega drugega. Seveda sem hotel in
konèno sem se odloèil za bas, ker sem menil, da bo z
njim najmanj te`av. Od Slovencev sem bil edini v orke-
stru. Bila pa sta dva Hrvata (Istrana), edina v regimentu,
in v troje smo krili nizki basovski part. Uril sem se z vso
prizadevnostjo, da bi obvladal svoj in{trument. V pièlih
nekaj dneh smo morali `e javno nastopati po mestu.
Vaje so bile vsakodnevne in kmalu je bilo dovolj obde-
lanega repertoarja, da se je zaèelo izvajanje koncertov
na mestnem glavnem trgu ob nedeljah in èetrtkih. Ta
repertoar se je veèal in veèal z zahtevnimi skladbami
italijanskih in drugih skladateljev. Reèi moram, da sem
v tej glasbi silno u`ival. Godbeniki smo bili prosti vsake-
ga vojaškega delovanja in za nameèek smo bili dele`ni
raznih privilegijev. Ta orkester je med letom številèno
narašèal ob mobilizacijah do zbora petinštiridesetih
èlanov. Himna našega regimenta, ki smo jo pogosto
reprezentativno igrali, je koraènica v èast avstrijskemu
vojskovodju princu Evgenu Savojskemu, Italijanu kra-
ljevega rodu, po znanem napevu iz otroških let: Prinz
Evgen der Edle Ritter... V spomin mi je prišla naša
udele`ba ob izrednem praznovanju. Takrat, leta 1934

ali -35, je naneslo, da je bil v Italiji evharistièni kongres,
ki se je izvajal prav v Teramu. Mestece se je tedaj spre-
menilo v nekaj èudovitega. Pred palaèo, v kateri je bival
papeški nuncij (takrat pape`i niso zapušèali Vatikana),
je godba ob menjavah stra`e uradno igrala Inno pontifex,
ki je nenavadno obse`na skladba.

Nekoè sem bil pozvan pred samega colonella, pol-
kovnika. Ko sem se postavil predenj, sem pozabil na
vse dol`ne formalnosti. Vzel je v roke neki dopis in mi
ga je prebral. Nanašal se je izkljuèno name osebno, s
tole vsebino: vojno ministrstvo v Rimu obvešèa o mojih
globokih prijateljskih odnosih s pristašem zloèinskega
komunizma, zaprtim v zaporih Regina coeli v Rimu. K
temu so bili dodani ukazi, naj se me takoj razoro`i,
prepreèi napredovanja, in še nekateri (ki se jih zdaj, po
štiriinšestdesetih letih, ne spomnim veè). Vseboval je še
ukaz nekemu naslovu, ki bo poskrbel za veèkratno
premešèanje.

Vinko Premrl

Vinko Premrl v italijanski uniformi leta 1935
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Z nastopom zime, ko se niso veè izvajali prome-
nadni koncerti in so se zmanjšale prilo`nosti drugih
nastopov, sem bil postavljen v furerijo, komandno pi-
sarno baterije. Tam sva bila dva, v toplem prostoru. Bilo
je treba sestavljati razne rapporte (poroèila), nakazovati
`ive` kuhinji in izdajati naloge za tovorna in traktorska
vozila in razporejanje dnevnih slu`b, med drugim stra`e.
Kasneje sem bil prestavljen v pisarno višjega ranga,
kjer sem zasledil v arhivu omenjeno pismo vojnega
ministrstva in sem si ga prepisal, a `al se mi je ta prepis
kasneje izgubil.

Naslednje leto, ko je godba spet delovala, sem prejel
ukaz o premestitvi. Prav tisti dan se je govorilo, da bo
prišel Mussolini na ogled levantskega sejma v Bari. Ker
je moja premestitev veljala za Potenzo, si nisem mogel
predstavljati, da bi bil to varnostni ukrep, saj je razdalja
med tem mestom in Barijem verjetno za polovico manjša
od razdalje Teramo - Bari. In oro`je, ki so mi ga nalo`ili
kljub prepovedi, me je preprièevalo o tem. Z menoj vred
je na konèni postaji iz drugih vagonov izstopilo nekako
dvajset vojakov. Zanimali so se, ali sem bil kdaj zaprt
zaradi kriminala. Zaèudil sem se nad takim vprašan-
jem, pa so sklepali, da sem paè politièni, in sicer edini.
O£cir, ki nas je prièakoval, nas je odvedel v vojaško
skladišèe in naroèil, kaj morajo delati, mene pa je vzel
s seboj v mesto na vrhu hriba (800 m). Vstopila sva v
distretto militare (vojaško obmoèje), kjer sem imel ostati.
Vsi so bili zelo prijazni, brez spraševanja, kaj da je
narobe z menoj. Posadili so me za pisalno mizo in mi
predlo`ili neko delo. Hrana pa je bila naravnost gos-
poska na pogrnjeni mizi s kro`niki, kar je bilo v vojski
nepoznana stvar. Sprijaznil sem se z `ivljenjem ob teh
pomembnih izboljšavah in sem bil `e pripravljen na
obstanek na tem mestu, toda po kakšnih dveh tednih
mi je bil predlo`en ukaz polkovnika mojega regimen-
ta, naj se vrnem v svojo enoto. Tako sem doumel, da
je šlo za zaèasno internacijo, ne pa za napovedano
premestitev.

Do pravih nalogov za premestitev je prišlo dvakrat:
prviè v Savono (GE), drugiè pa v Salerno (NA). Do iz-
vedbe teh ukazov pa ni prišlo, ker sem bil èlan orkestra
in zaradi nezadostne zasedbe v mojem partu.

Dru`abnost

Dru`il sem se seveda z rojaki, ne toliko v vojašnici,
zaradi razkropljenosti po slu`bah, ampak ob veèernih
izhodih v mestu, najpogosteje v “svoji” gostilnici, kjer
so nauèeni postregli po slovensko izra`enih naroèilih.
Tam smo se po mili volji predajali našemu petju.

Primerilo se je, da smo odkrili pregnanega Slovenca
iz Tolmina, banènega uslu`benca, èigar priimek je bil
pred potujèenjem Premerstein, kar je pomenilo, da je iz
mojega rodu oz. da njegov rod izhaja iz doma mojih
prednikov.

Interno vojaško pa sem bil vezan v dru`bo godbe-
nikov. U`ivali smo v nekontroliranem brezdelju, le
malokateri se je trudil s svojim inštrumentom, sicer pa
se je na veliko kvartalo, a tega nisem rad poèel. Naneslo
je, da sta se mi pribli`evala dva Milanèana. Eden, M.
Castoldi, mi je zaèel razlagati o italijanski literaturi in
mi je pri tem bral iz najslovitejših romanov, kar iz treh
knjig. Priznati moram, da mi je koristilo. Šele èez mnoga
leta sem izvedel za njegov sloves v severni Italiji. Z
drugim pa sva postala intimna prijatelja in sva drug
drugega obiskovala ter si vztrajno dopisujeva še dan-
danes.

In naj navedem še tole posebnost. Imel sem postelj-
nega soseda, Italijana, ki je imel tako na rokah kot tudi
na nogah po šest popolnoma normalnih prstov: pripra-
ven za raèunanje po starem dvanajstiškem sistemu.
Prav tako pripraven za plavanje.

Samomor

Nekoè, med popoldanskim poèitkom (ki ga nisem
nikoli izrabljal), sem od daleè opazil neko ravsanje med
de`urnim èastnikom s pištolo in krvaveèim vojakom z
brivsko britvijo v roki. V tem sem zaslutil, da gre za
morebiten samomor. Stekel sem, vzel iz drv neroden
drog, ki je bil predolg in te`ak. Pojavil se je še nekdo
drug s krepelcem, medtem ko je de`urni izginil. Obu-
panec se nam je naglo izmikal in se zatekel v kot, kjer
bi ga lahko obvladala, èe bi imela kaj primernejšega v
rokah. Mojim nerodnim sunkom se je lahko ogibal,
pomoènik pa ga ni dosegel, in zanj je zadostoval `e hip,
da mu je uspelo pokonèati se. Ta nenadna smrt pred
mojimi oèmi me je silno prizadela.

Vinko Premrl
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Parade

Najbr` ni nikjer drugod tako lepih ceremonialnih
parad, kot so v Italiji in se prirejajo povsod, kjer se
nahaja vojska. Pri tem je udele`eno vse moštvo (razen
drugaèe zadol`enih) in vse oro`je in motorna vozila.
Godba ima pri tem zelo pomembno vlogo. Te parade so
bile obvezne ob dr`avnih praznikih: na praznik ustave,
na kraljev rojstni dan in ob godu zavetnice artilerije sv.
Barbare. Trajale so po veè ur in so bile zaradi vroèine
precej naporne.

Manevri

Oro`ne vaje so bile redno dvakrat na leto: krajše
zimske in štiridesetdnevne. Vozili smo se s tovornjaki
in na traktorjih s topovi in pripadajoèim moštvom, vselej
na jugu Abrucov. Orkestraši nismo imeli nobenih za-
dol`itev, razen te, da smo izvedli vsakoveèerni koncert.
Navadno smo se podnevi skrivali v kakšni gostilni, da
nam ne bi kakšen èastnik drugih enot vsilil kakšnega
posla, kot se mi je primerilo kar dvakrat. Prviè sem
nosil v drn in strn visoko v hrib te`ak telefonski navitek,
drugiè pa me je neki podèastnik z d`ipom odpeljal daleè
na visoko goro. Ogledoval si je karto in doloèil, kje naj
bom in naj bi od tam zavraèal morebitne pasante, ker
bodo tja blizu zadevale topovske granate. Streljanje naj
bi se zaèelo èez pol ure. Na odkazanem mestu sem se
usedel na tla in èakal na kanonade, pa jih ni bilo, še
dolgo ne. V tem èakanju prisopiha vojak in mi `e od
daleè vpije, naj grem proè od tam, saj sem ravno pred
tarèo. In res, `e po nekaj korakih sem ugotovil, da je res
tako, in se oddaljil v zavetje, takoj nato pa so odjeknile
prve detonacije v širokem krogu okrog cilja.

Za vedno pa mi bo ostala v spominu pustolovska
`elja, da bi videl na kraju samem, kakšen je videti strel.
Dogovoril sem se s kapom prvega namešèenega topa
oz. havbice (Škoda Werk Pilsen) kalibra 149 mm, ki so
bili razvršèeni v zelo dolgi vrsti skupno s topovi (dolge
cevi) kalibra 105 mm iste tovarne (tako oboro`itev je
imelo deset regimentov). V zajetni in globoki jami je
bilo šest stre`nikov za top, en telefonist, en kadet in jaz.
Po telefonu iz štaba je prvonamešèeni prejel povelje s
podatki za usmeritev, z naroèilom: trije zaporedni streli
z najhitrejšo zaporednostjo in z maksimalno moèjo.
Skoèil sem ven tik za havbico in še kdo z mano. Bilo je
res interesantno na pogled: en moèan pok, vsa okolica

okrog topa je bila en sam ogenj sonène `areènosti, top
pa se je, zapièen z repom v tla, visoko dvignil in nato
spet padel na svoje mesto. To je moji radovednosti
zadostovalo, in sem pri naslednjem strelu ostal v jami.
Sledil je naslednji pok. Ne pok, ampak gromozanska
eksplozija. Bil sem zmeden in omamljen in navdajala
me je groza od strahotnega buèanja v glavi ali zunaj,
tega nisem mogel vedeti, soèasno pa je tudi deloma
zasulo jamo. Na nas se je iz zraka usipala zemlja,
pomešana s kamenjem. Da nisem oglušel, sem sklepal
po tem, ker je kdaj pa kdaj udaril kakšen te`ak pred-
met na tla. Toda grozovito buèanje se je nadaljevalo in
bil sem ves iz sebe, niti slutil nisem, kaj se dogaja. Ko
se je padanje predmetov na tla nekoliko umirilo, se je
kapo, moj rojak, drznil pokukati iz jame in nam je
sporoèil, da stojijo zunaj le kolesa, topa pa ni veè. Iz
jame smo stopili, ko se je ozraèje popolnoma umirilo.
V višini moje glave sem opazil odstrelek brona, ki je
prikukal iz vreèe s peskom. Hranim ga v spomin na ta
dogodek. Na svojem mestu smo našli le kolesa in ne-
daleè zadnji del cevi. K sreèi je ostala skladovnica
granat nedotaknjena. Tam dalje se je zapièil konèni
del cevi in naredil zemljén izdelek v obliki salame
(debeline 15 cm). Pretrgana je bila telefonska zveza. Iz
štaba so se prišli zanimat, kaj se je zgodilo, da strel ni
dospel. Seveda je bilo jasno, da je projektil na dnu
cevi eksplodiral in strahovit pritisk je raztrgal dobr-
šen del cevi na kosce. To se je dogodilo pod meste-
cem Mel£. Bivali pa smo tam v normanskem gradu
vrhu grièa.

V poznem poletju 1936 sem bil odpušèen iz vojske.
Skoraj mi je bilo `al tega. To je bila moja najsreènejša
doba od svoje odraslosti. Do tega odpusta bi praviloma
moralo priti `e o bo`ièu 1934 zaradi zaslu`ene pravice
in skladno s tem je bil tudi objavljen ukaz o tem v urad-
nem dnevnem listu regimenta. Tedaj sem bil `e preo-
bleèen v svojo obleko in postoril sem vse, kar je bilo
storiti, ter èakal samo še na vozno karto. Èakal sem `e
predolgo, in ko sem se pozanimal, sem zvedel, da je
prišlo do preklica brez motivacije. Razlog je bil predvi-
deni napad na Abesinijo (Etiopijo).

Slovenci smo imeli z letnimi dopusti te`ave. Meni je
bil najverjetneje sploh prepovedan. Posreèilo se mi je
dobiti enega samega namesto najmanj treh, pa še tistega
z zvijaèo, ob zaèasni izmeni polkovnika.
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Mobilizacija

Vedno bolj oèitna slutnja vojne se je uresnièila.
Spomin na leto 1914 je bil tedaj še `iv in odhod je bil
boleè. Mesto vpoklica je bila Motta di Livenza na Bene-
škem. Bilo je na pomlad 1938. leta. Znano je nekako
bilo, da hoèe Italija prepreèiti, da bi prišlo do Ansch-
lussa, prikljuèitve Avstrije k Nemèiji. V reaktivirani
elitni diviziji Ariete, ki se je vrnila iz Španije, sem bil
dodeljen k nekakšnim ogromnim strojnicam proti leta-
lom in hkrati tudi proti tankom. Sledile so zelo naporne
vaje, da bi se najraje skliceval na prepoved nošenja
oro`ja. No, te vaje niso trajale dolgo. Bile so popolnoma
ustavljene, ko smo dosegali neke operacije v ustreznem
èasu po kronometru. Odtlej sem bil prost vsakršnih
obveznosti. Enote so bile razkropljene in namešèene
kjerkoli po hišah. Sprva sem bil v Valvasonu in sem
pomislil na morebitno zvezo z našim Valvasorjem in
tamkajšnjim gradom. Po veè letih sem ugotovil, da je
bilo moje mnenje pravilno, ker je Valvasor izhajal prav
od tam. Dalj èasa sem bil v Casarsi ob Tilmentu, ravno
ob trgatvi. Bil sem kar stalen v neki vinarski predelavi
grozdja, kjer sem si z njim izdatno stregel. Rad sem tudi
hodil, najveèkrat do Codroipa. Pordenone v nasprotni
smeri je bil bolj oddaljen in ga nisem dosegal. Poslej
smo se pogosteje preseljevali. Pojavili smo se v Man-
tovi, meni `e od nekdaj sloveèi, samo zaradi pripo-
vedovanja mame o oèancih v njihovi gostilni, ki so se
postavljali: “Al’ si bil ti v Mantovi, ko...” . Vrnili smo se
spet na Beneško in obstali v neki ogromni tovarni slad-
korja, ki morda nikoli ni obratovala, ker v njej ni bilo
nikakršne opreme in bila je tudi porašèena. Spet so nas
prepeljali drugam, tokrat nad Vicenzo v Tiene, nato v
isti dolini (blizu Adige) v Marano Vic in spet više v
Schio. Tam sem sreèal dru`ino Jasnièa iz Èrniè, pri-
silno premešèenega obèinskega tajnika. Na zaèetku
zime smo se spet premaknili do roba Ju`nih Tirol v
mestece Rovereto, znano po silnih bojih iz prve svetovne
vojne na liniji Soèa - Tirole. V mestnem gradu je muzej,
v katerem je posebno zanimiva vojna fotografska doku-
mentacija. Na trgu je postavljen ogromen spominski
zvon. Dobil sem tedaj vtis o zgodovinski navzoènosti
Slovencev v teh krajih zaradi nekaterih ledinskih imen,
ki se jih danes veè ne spomnim (razen hriba Zugna =
Cunja), in priimkov na izveskih trgovin, kot na primer
Prešeren, Sajovic... Tam je tudi osarij (kostnica), enak
onemu na Oslavju pri Pevmi. Iz Rovereta (tu je bil med
prvo svetovno vojno moj tast pri artileriji) sem veèkrat

potoval z vlakom proti Veroni in dlje, pa sem `e v prvo
opazil visoko v gori cerkev z normalnim zvonikom,
postavljeno v globoko vdolbino do tal navpièno segajoèe
gladke skale, na navidezno nedostopnem mestu. Na-
neslo pa je, kot da bi mi kdo hotel ustreèi, sem bil poslan
prav na tisto goro za par tednov brez nalog. To je gora
Monte Baldo, ki se pogreza v veliko Gardsko jezero s
severne strani. U`ival sem na èudovitem razgledu. Krenil
sem proti votlini, ki je bila prav blizu, in ko sem preho-
dil zavit predor, sem se znašel v njeni sredini. Strmel
sem, kako je bilo mogoèe v strmini, viseèi proti pre-
padu, postaviti razmeroma veliko cerkev z visokim
beneškim zvonikom v celoti v zavetju skalnega previsa.
Ni`je, ̀ e na robu prepada, stoji še veènadstropna stavba.
Po podatkih, ki sem jih tedaj dobil tam, znaša prepadna
višina do tal 700 metrov. Res je od tal silno visoko,
vendar domnevam, da bi bolj dr`alo 700 metrov nad-
morske višine. Druga posebna znamenitost pa je bila:
veè ogromnih okamenelih morskih pol`ev s premerom
do enega metra, lepo zlo`enih ob cerkvenih stopnicah.

Spet smo se premaknili, tokrat v Piemont, v mestece
Aqui v Monferatu - bogatem vinskem obmoèju. Kasneje
so nas nalo`ili na vlak s topovi in vozili, raztovorili pa
blizu Turina. Nadaljevali smo po cesti, ki je potekala po
dolini Sture proti Morskim alpam. Zelo visoko, `e nad
vegetacijo, smo našli velika nova parkirišèa na zgraje-
nih terasah z razgledom po francoskem pogorju. Spra-
ševal sem se, èemu smo mi bili na tolikšni višini, saj so
`e Nemci opravili s Francozi in smo bili zato tam po
nepotrebnem. Bilo je tam `e nekaj vojaštva, `iveli pa so
v pretirani vojni strogosti. Vsi tisti vojaki so bili polni
uši, vsak pa je bil strogo kaznovan (s privezom z rahlim
dotikom tal z nogami, kar sem opazil `e ob prihodu), èe
se je pribli`al padajoèi vodi, ki je pritekala izpod lede-
nika tik mimo taborišèa. Kako neumno, da si niso znali
pomagati. Še isti veèer sem naroèil zbrati nekaj škatlic
od v`igalic in naslednji dan so o£cirji v svoji baraki `e
dodobra u`ivali ob ljubkosti teh `ivalic. To je pomagalo,
da se jih še sam nisem nalezel. Celo tisto poletje sem
u`ival blagodejnost sve`ine zraka, sonca in mrzlih prh
na višini okrog dva tisoè metrov nad morjem.

V oktobru 1940 sem na dolgo èasa neuslišano oèe-
tovo prošnjo prišel domov z odobrenim dopustom, brez
roka trajanja, nekaj tednov prej, kot je 24. oktobra
1940 umrl.

@e pred pomladjo 1941 sem prejel preklic dopusta
s pozivom v Aqui, lep kraj, ki ima na trgu izvir vroèe
slatine s temperaturo 73 stopinj Celzija. Komaj sem
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prišel, je stekel postopek odbiranja mo`, ki so imeli
takoj odpotovati v Rusijo Nemèiji na pomoè. Zdelo se
mi je, da smo bili najbr` v veèini Slovenci. V resnici sem
se bal, bolj kot v prejšnjih primerih, ko je šlo za Etio-
pijo, Libijo, Albanijo in Grèijo. Hvala Bogu me spet niso
imeli na seznamu. Morda mi je pomagalo ne dovolj
ugodno zdravstveno stanje, verjetneje pa politièno nas-
protje. Zelo hudo mi je bilo za fanti, `e starimi znanci
in prijatelji; med njimi sta bila velikan Hrast s Pivke in
Èrnovršec Langenvalter. Najbr` se nihèe od znanih ni
nikoli vrnil.

Ker nas, prese`ka mobilizirancev, niso vrnili domov,
sem domneval, da bomo prikljuèeni tamkajšnjemu
vojaštvu, in sem si mislil, da bo najbolje, da si dobim
kakšno slu`bo. Imel sem sreèo in sem takoj nastopil
delo na vojaškem raèunovodstvu. Tam je bil šef mare-
šalo Fragiacomo (?), dobrièina in izredno blag èlovek,
in delo mi je bilo zelo všeè. Toda nenadoma, ko sem bil
tam vsaj nekaj tednov, je prišel ukaz, da moram biti
takoj odpušèen, ker da bom prikljuèen “ai battaglioni
speciali”. Kaj so battaglioni speciali, ni vedel nihèe po
uradih. Vrnil sem se domov in izvedel, da so ljudi v te
bataljone `e pobirali.

Battaglioni speciali

Oèitno so mi privošèili nekaj poèitnic, ko so me
pustili kar doma cel mesec. Toda neko nedeljo me med
mašo cerkovnik pozove, naj grem ven, ker me èakajo
karabinjerji. Storim tako. Dopustijo mi, da se poslovim
od domaèih, potem me eden izmed njih spremlja vso
pot do konène postaje Forli. Tam je `e bilo kakšnih
tristo rojakov, od letnika 1896 do dokaj mlajših od
mene. Bili so tam `e veè kot en mesec. Br` ko sem se
pojavil, mi je komandant, star upokojen karabinjerski
kapetan, kot bi èakal samo name, izroèil kljuèe pisarne
in blagajne. Tako sem bil jaz edini vezan, medtem ko so
bili vsi drugi prosti. Kar je bilo treba opraviti, so storili
vojaki iz druge vojašnice. Pregledal sem blagajno in v
njej našel tajne politiène kartone z zaznambami o vseh
nas. Najbolj popisan je bil prav moj karton. Naši fantje,
zveèine mo`je, mnogi še bivši avstrijski vojaki, so se
veèkrat na dan postavili v èete, strumno korakali skozi
mesto in zapeli - petje je bilo seveda slovensko -, da so
se Lahi èudili in niso verjeli v naše “barbarstvo”. Mo`je
so bili poveèini petièni in so polnili najboljše lokale in
restavracije. Nedeljske maše smo se udele`evali skoraj
vsi. K tej isti maši je prihajalo skupinsko redno voja-

štvo. To je trajalo kakšna dva meseca, potem je bil bataljon
razpušèen tako, da so starejše od mene (do letnika
1912) pustili domov (zanimivost: dve kompaniji sta se
zaradi odpušèenih popolnoma izpraznili, razen enega
samega, ki je moral ostati, pisal pa se je Ostanek - bil je
Pivèan). Vse preostale so nas spravili na vlak in ta se je
ustavil v Neaplju, v zloglasnem granilu, starem `itnem
skladišèu. Bila je to prekmorska etapa. Mislim, da bi
bilo sploh nemogoèe opisati neizrekljive ogabnosti, ki
so vladale v tisti kilometer dolgi zgradbi. Morda je bila
snaga v rokah askarjev, nad dva metra visokih Abe-
sincev z visokimi rdeèimi pokrivali. Kuhali so nam oni,
enake izdelke kot sicer v kasarnah. V teh desetih dneh
ali morda v dveh tednih sem si od jutra do veèera dovolj
dobro ogledal ves Neapelj. Konèno so nas odvedli v
pristanišèe, kjer sem prviè videl nemške èastnike. Na
dokaj veliki ladji je bila vkrcana samo naša skupina.
Ker smo bili v vojni (skupno z Nemci), so ladje plule
samo v velikih konvojih, v velikih krivuljah. Kako zani-
mivo je bilo ob robu palube opazovati poskakovanje
del£nov, še bolj pa za pest debele elektriène ribe (skate),
ki so s svojo prekinjajoèo energijo razsvetljevale vodno
okolico. Medtem ko sem sedel sredi ladje v dru`bi mlaj-
šega sorodnika Edija @vanuta z Lozic, opazim, da se vse
gnete ob ladijski ograji. Ker sem si mislil, da gotovo
opazujejo kaj zanimivega, sem stopil pogledat, pa sem
ugotovil, da le krmijo ribe s hrano, ki so jo malo prej
sami pojedli. Po štiriindvajsetih urah smo šele dospeli
v Olbio na otoku Sardiniji. Nadaljevali smo pot z vlakom
v Sassari. Med potjo je bilo videti marsikaj zanimivega,
posebno vole z velikanskimi rogovi, grmovje kaktusov,
prosto rastoèe oleandre. De`ela je podobna našemu
Krasu. Raztreseno rasejo hrasti plutovci, katerih pride-
lek plutovina se na veliko zbira po pristanišèih.

Dospeli smo v obmorsko mesto Sassari na severu
otoka. V vojašnici, kamor smo bili privedeni, sem dobil
odkaz k enoti, ki je locirala po hišah v predmestju,
medtem ko je bil Edo dodeljen nekam drugam. Ker pa
sem hotel, da bi bil pri meni, sem pohitel na komando,
da bi `eleno tudi dosegel. Še prej sem mu naroèil, naj
se skrije, èe bi moral oditi prej, ko se vrnem. Zadevo
sem dobil ugodno rešeno, le da sem se zamudil veè, kot
sem predvideval. Eda ni bilo veè tam. Izkazalo se je, da
je bilo to zanj usodno. Šele doma sem izvedel, da se je
bil smrtno ponesreèil z mulo. Moja enota teh `ivali ni
imela. V Sassariju sem bil dodeljen enoti blizu mesta in
kapetan me je takoj posadil v svojo komandno pisarno.
Kraj je bil nezdrav, malarièen in smo morali redno
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jemati kinin. Veèkrat pa se je zgodilo, da ga nisem vzel,
in me je pograbila mrzlica in vroèica s silnim potenjem,
ko sem bil ̀ e zjutraj v mestu. Obsedel sem pod kandelab-
rom. Bil sem tam ves dan do noèi, nato sem se odvlekel.
Drugi dan sem bil spet zdrav, ne da bi šel k zdravniku.
Toda moje poèutje na tem otoku mi ni prijalo in sem
zaèel premišljevati, kako bi se ga rešil. Zadevo sem
omenil kapitanu in da bom potreboval njegovo napot-
nico za višji zdravniški pregled. On pa me je od tega
odvraèal, èeš, naj si vzamem ali odberem, kolikor ljudi
hoèem, da bodo delali namesto mene, sam pa naj si
vzamem kolikor hoèem poèitka, da si opomorem, nikar
pa naj se ne trudim, da bi odšel. Njegovo vedenje se mi
je zdelo nenavadno, morda zato, ker sem mu opravljal
tudi dela, ki bi pritikala drugim organom. Kdo ve? Od
svoje zamisli nisem odjenjal in konèno sem zahteval,
naj pripravljeni nalog podpiše. Podpisal ga je in obe-
nem zagrozil za primer mojega neuspeha. V bolnišnici
sem poto`il o svojem  slabem poèutju in boleèinah, ki
jih prestajam zaradi razjede na dvanajsterniku. Po pre-
gledu so me izolirali v sobo, v kateri ni bilo niè razen
postelje, jaz pa samo v spodnjicah. Vrata so bila stalno
zaklenjena. Prinašali so mi hrano in zdravniki so oprav-
ljali vsakdanje preglede. To je trajalo cele tri dni, nato so
me izpustili in mi izroèili dokument o moji trajni nespo-
sobnosti za vojaške namene (zaradi srca)  in s tem tudi
odpust iz vojske. Preobleèen v civila sem šel pozdravit
kapetana. Bil je zelo u`aljen in mi ni hotel dati roke v
slovo. Odšel sem.

@e pred mojim prihodom je bilo tam veè Slovencev.
Povedali so mi, da je njihov tovariš Zalar iz Dupelj, ne
spominjam se imena, tam umrl. Peljali so me na njegov
grob, opremljen s kri`em in napisom. O tem je bila
posneta fotogra£ja.

Naj še omenim, da je po mojem umiku, verjetno
edinem, ogromno število rojakov na tem otoku doèa-
kalo invazijo zaveznikov pozno v letu 1943.

Odpravil sem se v Olbio, v pristanišèe. Na vojaški
tappi (etapi) mi niso vedeli povedati, kdaj odpluje ladja,
ker je bila to vojna tajnost. Ladja da bo verjetno odplula
v nekaj dneh, vendar ni gotovo, da bodo sprejeti tudi
vojaški potniki. Denarja sem imel komaj dovolj za ladjo.
Od doma nisem prejemal nobene pošte, niti denarja.
Nisem hotel tvegati, da bi ostal tu. Menil sem tudi, da
denarja do doma ne bom nujno rabil, in sem ga porabil
za vo`njo èez morje kot civilist. Suha vojaška hrana,
škatla mesa in kruh, je `e prvi dan zelo škodovala moje-
mu obèutljivemu `elodcu in sem se ji moral odpovedati,

razen kruhu. Avgustovska vroèina je še stopnjevala
boleèine. Zaèuda, da mi ni prišlo na misel, da bi v za-
meno za meso dobil dovolj primerne hrane. Odrešilna
ladja je odplula šele osmi dan èakanja. Izkrcanje je bilo
v Cittavecchii in od tam domov ni bilo veè daleè.

Dobro poldrugo leto sem prebil (politièno neupravi-
èeno) doma v preprièanju, da nisem veè vojaški obvez-
nik. V tem me je potrjevalo dejstvo, da je bil malo prej
izveden pregon za re`im nezanesljivih ljudi, menda
marca 1943. Toda kmalu se je izkazalo, da vojaški
dokument v resnici nima veljave na policiji in da med
vojsko in policijo ni medsebojnega komuniciranja. K
sreèi! Sicer se mi ne bi bilo posreèilo u`iti kar poldrugo
leto svobode in niti teh nekaj tednov zaostanka za izgon.
Tako je prišlo leta 1943, menda v zaèetku aprila, ko se
je dogodek izza dveh let dosledno ponovil: nedelja, med
udele`bo maše, karabinjerji pred cerkvijo, dopušèeno
slovo in spremstvo na dolnji konec Italije.

Bil je tisti dan lep, topel dan. Obleèen sem bil v
lahko poletno obleko in tak sem odšel z doma proti `e
znani mi Potenzi. Ko se je `eleznica pri Foggi vzpenjala
v hribe, je dosegla sneg in vedno veè ga je bilo. Na cilju
(800 m n. m.) je moèna burja prenašala na veliko snega,
tako da sem se na nekem mestu moral prebiti èez štiri-
do petmetrski zamet in sem ves premra`en prišel v
taborišèe naših fantov in mo`. Nujno bi se moral pre-
obleèi v toplejšo vojaško obleko, pa je niso imeli niti ene.

Tako sem si nakopal izredno hud prehlad. Zdravil
ni bilo, pa sem zahajal k bli`njemu kmetu (mi bi rekli
bajtarju), da so mi postregli z vroèim mlekom. (Hiša je
bila en sam prostor, v kotu na tleh je bilo ognjišèe,
zraven razmajana omara, ves ostali prostor, ki ga ni bilo
dosti, so si delili osel, krava, prašiè in kozi z nekaj klaje.
Dru`insko le`išèe je bilo od `ivali oddeljeno s široko
desko.) Hiše taborišèa so bile videti na novo grajene,
brez notranjih predelitev, postavljene so bile kar sredi
njiv,  sprièo tedanjega de`evja oz. taljenja snega pa na
globoko v blatu. Bile so brez vsakršne opreme, razen
slame po tleh za le`išèe. Neki podjetne` si je ogradil
prostor, staknil nekje nekaj miz in stolov in odprl svojo
gostilno. Nastala je celo konkurenèna gostilna. Prav
tako taborišèe je bilo tudi ne zelo daleè v `e znanem
Mel£ju.

Ukinjanje teh bataljonov se je zaèelo po kakšnih
treh mesecih v Mel£ju; od tam so pošiljali transporte
neznano kam. Ko sem prišel sam na vrsto, sem bil z vso
zbrano mno`ico doloèen za Sardinijo. Ne! Uprl sem
temu, da bi spet šel tjakaj. Poiskal sem odgovornega
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èastnika in zahteval, naj me prerazporedi kam drugam,
iz znanih razlogov. Bilo mi je ustre`eno, moja destina-
cija je tako postal Servigliano v provinci Ascoli Piceno.

Kakšnih dvajset rojakov nas je izstopilo iz vlaka
ozkotirne ̀ eleznice ob vasi nenavadne trdnjavske oblike,
ki je v celoti pod eno samo streho v isti ravnini. To
enoliènost je trgal edinole cerkveni zvonik. V vasi ni bilo
na spregled ene same `ive duše. Celo edina gostilna je
bila zaprta. Oèitno je bilo, da je tukaj na vasi bolj zale-
glo opozorilo: “V vas prihaja dvajset banditov!” Vojaški
objekt, kateremu smo bili dodeljeni, je bil koncentra-
cijsko taborišèe za vojne ujetnike. Baje je bilo v njem
okrog 9.000 varovancev, ko so bili ravno izmenjani
grški z zavezniškimi ujetniki.

Vseljeni smo bili sami zase v baraki tik ob `ele-
zniški postaji, daleè od redne italijanske vojašèine, s
katero nismo imeli stikov - razen mene, ki sem bil pozvan
k polkovniku in sem dobil delo v njegovi pisarni, da
sem vpisoval ujetnike v register. Vsi ostali pa so dobili
skromne zadol`itve, tudi preva`anje z mulo. Poleg ome-
njenega posla sem kuhinji ujetnikov nakazoval vsako-
dnevno hrano v strahotno pièlih odmerkih na mo`a, da
bi po mojem mnenju ne mogli zdr`ati dolgo, ko bi ne
prejemali od Rdeèega kri`a zaveznikov paketov z `ivili
po nekajkrat na teden.

Med nami sta bila dva vneta komunista, ki nista
dobro vedela, kaj je komunizem. Izzval sem ju, naj
povesta kaj o tezah komunistiène partije, ki bi naj bile
uvedene v osvobojeni Sloveniji. Res jih je en zaèel našte-
vati. Predvsem je omenil, da je pristaš komunistiène
partije iz preprièanja, da nam le ta ponuja obilo blagrov,
za katere jamèi Sovetska zveza, in da se borimo za to,
da nas Sovetska zveza sprejme medse v enoten narod z
ruskim, da bodo zemlja in vse dobrine postale obèe-
dru`bena last. Tako bi postali prosti, brez vsakih obvez-
nosti in davkov. Da bi dosegli te cilje, se bomo seveda
odrekli svoji narodnosti in jeziku, vera pa je zlo, ki
odpade. Rekel sem mu, da je v tem dosti veleizdajal-
skega do naroda, za kar se je normalno prišlo pred
puškine cevi. Zaèudeno je onemel.

Kjerkoli sem bil, sem se zmeraj udele`eval nedelj-
skih maš, tako tudi v tej vasi. Prihajalo je tudi nekaj
rojakov, italijanska vojska in seveda domaèi farani.
Petja pa ni bilo. Po dogovoru z `upnikom smo od na-
slednje nedelje peli mi, po slovensko, v kvartetu. Vodja
in organist je bil Kobal, organist s Planine. Nekoè so se
priponudili italijanski vojaki, da bi radi tudi oni sodelo-
vali, in sicer tako, da bi z orkestrom izvajali orkestralni

part slovesne pete maše, ki so jo oni poznali, mi pa ne.
Maša je bila zelo zahtevna, mi pa nismo imeli mo`nosti
za vaje, razen kolikor se je dalo na posluh. Izvedba
kvarteta ni bila ravno dobra, pomanjkljivost pa je zakril
dober orkester.

Razpad fašizma - vdor Nemcev

Napoèil je dan sv. Ane, 26. julij 1943, in v svet je
planila novica, da je fašistiène stranke konec. Ta veliki
in veseli dogodek bi bilo treba proslaviti, pa kaj naj bi
v tej ubogi vasici. Toda èez nekaj tednov, ko so se zavez-
niki `e izkrcali na Siciliji, je nemška armada `e vdrla v
Italijo. S tem vdorom se je tudi sesula italijanska vojska,
natihoma, brez proglasa. Nenadoma so zaèeli prihajati
mimo nas proti jugu vlaki, nabiti z be`eèim vojaštvom.
Klicali so nam, naj se takoj umaknemo in naj ne èakamo
Nemcev, da nas ne odvedejo v ujetništvo, kar se `e do-
gaja! Nekaj rojakov je kar précej zmanjkalo, in bilo nas
je vsak dan manj. Posvetoval sem se z o£cirji in dejal,
da bomo tudi preostali odšli, saj nas niè ne ve`e. Toda
oni so bili v hudih skrbeh zaradi ujetnikov, ki jih ne
morejo kar pustiti. Poleg tega so hranili zapeèateno
pismo, ki ga še ne smejo odpreti. Ujetniki so bili o vsem
na tekoèem (sami so si izdelali radioaparat) in so zahte-
vali, da jih morajo osvoboditi, nikakor pa ne pustiti, da
bi prišli pod drugo dr`avo, kar bi bilo v nasprotju s
konvencijo.

Odhod

Z odhodom ni kazalo odlašati. Ravno sem se preo-
blaèil v svojo civilno obleko, ki sem jo imel vselej pri
sebi, ko zaslišim gromozansko buèanje, ki je vse bolj
narašèalo. Skoèim pred vrata in prav takrat me je nizko,
toèno nad menoj, preletelo ogromno letalo. Imelo je
dvanajst motorjev, oznake pa nemške. Z menoj sta odha-
jala še Jovo Semeniè iz Podrage in Franjo Baèar z Ustij.
Kmalu zjutraj smo vstopili na “domaèi” postaji in se
vrinili na prepoln vlak. Blagajne so bile vse zaprte.
Dospeli smo do glavne obmorske proge. @eleznièarji so
nas opozarjali pred Nemci na severu, mimo Mester (pri
Benetkah) pa naj se ne vozimo. Med èakanjem smo
lahko opazovali na jug vozeèe vlake z nemškim voja-
štvom in njihovim vojnim prate`em.

Prièakali smo silno dolg, ves prenatlaèen kombi-
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nirani vlak - tudi na strehah so sedeli potniki drug ob
drugem. Skoèil sem v odprt vagon in se, kljub pro-
testnemu vpitju, zagozdil med “`ivi tovor”, ne da bi z
nogami dosegel tla. Šlo je po sreèi, seveda pa nismo
hoteli tvegati, da bi privozili v Mestre. Izstopili smo
preuranjeno, ker nismo vedeli za ime predzadnje po-
staje. Na magistralni cesti se je opa`al vojaški promet,
zato smo se morali umakniti v širokem loku po nase-
ljenih krajih, da smo dobili kaj hrane. Ni bilo treba
prositi, ljudje so bili širokih rok. Oba sopotovalca so
preoblekli, èeš da bo tako varneje. Enako se nam je
godilo zveèer, ko nam je bilo postre`eno z veèerjo in
udobnim prenoèišèem. Povsod so se branili zahvale in
se sklicevali na Boga, da bi bilo enako postre`eno njiho-
vim sinovom, ko se bodo vraèali iz Jugoslavije. Po pre-
hojenih šestindvajsetih kilometrih smo spet stopili na
vlak. Zaradi nemirov okrog Gorice smo si izbrali pot po
Krasu in izstopili v Sesljanu ter spet hodili do veèera. V
Komnu smo okrepèani prenoèili in naslednji dan nada-
ljevali pot `e preutrujeni. Vedno bolj so se mi oglašale
boleèine v trebuhu. Menili smo, da bi ne prosjaèili, saj
ne bo dolgo, ko pridemo domov. V Štanjelu se poslovi
od nas Franjo, v Manèah pa se loèiva z Jovom. Nada-
ljeval sem sam in s pogledom meril razdaljo. Truden,
laèen in bolan sem se opotekal po cesti. Navdušile so
me naše zastave, ki sem jih od daleè videl vihrati na
vozovih, hiteèih proti mojemu domu. Rad bi potoval z
njimi, pa sem jih zamudil. Naposled sem zveèer pri-
švedral do cilja.

V partizanih

Konèno sem obstal pred vrati doma, pa me je rado-
vednost premagala, da sem prehodil še en streljaj, da bi
videl, kakšno slavje je v dvorani. Med ljudmi je bilo
navdušenje na najvišji ravni: `e zdaj in med celotnim
zborovanjem so se vrstili vzkliki: “@ivel Stalin! @ivela
Jugoslavija! @ivela komunistièna partija! @ivela Sov-
jetska zveza!” in še drugi. Ne vem veè, kaj so govorili
posamezniki, dobro pa pomnim, kar je povedal glavni
govorec. Bil je namreè najbolj povzdigovan neki tovariš
Bebler. Med drugim je povedal tole senzacijo: “Nemci
so nas prišli prosit, da bi dovolili prehod njihovim èetam
za pohod na Italijo. Toda mi jim tega nismo dovolili!”
Tedaj sem rekel sam zase, a tako, da so me bli`nji lahko
slišali: “To je gola la`! Nemška prošnja je grmeèe oro`je,
toliko bolj do komunistov! Jaz sem pribe`al pred njimi.”

Ko je kazalo, da se slavje konèuje, sta se pririnila do
mene dva mo`a, me pograbila in zvlekla na dotedanjo
karabinjersko postajo pred domnevno politiènega komi-
sarja (Stanka M. z Goè). Zastavil mi je vrsto vprašanj:
zakaj nisem oboro`en, zakaj sem ob tako pozni uri
zunaj doma, èe sem ube`nik iz tuje vojske, zakaj se še
nisem prijavil, in še mnogo takih vprašanj. Hotel je biti
milostljiv razsodnik, toda zahteval je, in to zelo strogo,
da se moram naslednji dan javiti na vojaški komandi.
Bil sem poslušen in sem se res predstavil. Zdravnik me
je spoznal za omejeno sposobnega in sem bil kar takoj
razporejen na stalno stra`o pri pokopališèu. Tam na
sredi ceste je bila postavljena velikanska brzostrelka, a
brez municije. Le pred kom naj stra`im? Morda pred
Nemci, ko bi prišli brez dovoljenja? Stra`il sem najbr`
štiri dni in noèi, prviè in zadnjiè v vsej moji dolgi vo-
jašèini.

Nemci

Ravno ko sem se zgodaj zjutraj vrnil na poèitek iz
stra`nega turnusa, se je zaslišalo krièanje po cesti:
“Nemci prihajajo! Pobrišite napise!” Tako, torej so
Nemci vendar dobili dovoljenje za zasedbo de`ele. Prej
kot sem utegnil pomisliti, kaj bi bilo nujno ukreniti, so
`e bili pred hišo bobneèi pancerji. Tedaj, ne vedoè, kaj
bi, sem se odloèil za prvi hip umakniti, pa nisem imel
kam. Preskoèil sem vrtno ograjo (kar bi lahko bilo usod-
no). Ko sem pristal na drugi strani, sem opazil, da je
cesta po Polícah polna vojaštva in tankov, stojeèih na
mestu. V strahu, da bi me opazili, sem se previdno
odmikal med manjšimi drevesi, oprezujoè samo proti
cesti, ko nenadoma zapazim, da sem na odprtem tik
pred Nemci. Hitro sem se pognal za leskov grm, ki je bil
tik za njimi. Pomislil sem: Èe me tu zalotijo, bo po
meni! Od tod se nisem mogel veè premakniti, moral
sem torej èakati ugodne prilike, ki je pa ni hotelo biti.
Polo`aj je postajal vroè, ko se je eden izmed Nemcev
umaknil k meni za grm na malo potrebo. Ni me opazil,
prišli pa so še drugi. En je prišel na veliko potrebo in
hkrati še drug, k sreèi vsak s svoje strani. Bil sem jima
zelo v napoto, tudi nog nisem mogel dovolj odmakniti.
To je bil pravi èude`: kakor da bi bila imela zavezane oèi
in zvezana komolca. Ta silna napetost je trajala veè kot
dve uri, šele potem sem si drznil tvegati umik od tam.
Medtem ko so Nemci preiskovali hišo, èe bi našli oro`je,
so plenili druge, vredne stvari.
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Na obisk je prišel nekdanji tr`an Schwieckert, izse-
ljen na Koroško, da bi se sešel s svojim starejšim znan-
cem, mojim oèetom. Govoril je gladko po vipavsko,
naroèil mi je, naj pustim klet odprto, da si bodo njegovi
fantje natoèili vina v èutarice. Niè mi ni rekel o namerah
naslednjega dne.

Nemški ujetnik

Naslednji dan zjutraj smo se morali vsi moški javiti
na placu. Bili smo zaskrbljeni. V Krhnetovo gostilno se
je stopalo posamièno in bilo nam je oèitno, da se od tam
ne vraèajo vsi. Ko pridem na vrsto, mi šepne baron
Maasburg ali Evgen Mayer, ki sta bila v nekakšni komi-
siji z esesovskimi o£cirji, “da je tako zame najboljše”?!
In vojak me je potisnil k drugim, zadr`anim med stra`e.
Nabralo se nas je verjetno kakšnih trideset. Prestavili so
nas v poznejšo gostilno pri Hrovatinu. Kasneje sta prišla
dva tovornjaka, da smo se vkrcali nanju, in nas odpe-
ljala proti Gorici. V Logu in pod Sveto goro sem se
priporoèal za sreèno vrnitev. Med vkrcanjem na `elez-
niški vagon sem pobral na tleh cigaretni papir in nanj
spisal obvestilo mami in bratu v Bukovici, da sem se
vrnil iz Italije (ni bilo mo`nosti, da bi ju bil seznanil z
doma), in pristavil, da sem spet na poti z Nemci v ne-
znano. Papir sem skozi re`o spustil na tla. Kasneje sem
izvedel, da je sporoèilo doseglo naslov. Ko je vlak od-
peljal, sem se namestil pod zraènik, da sem zasledoval
(s prsti) smer naše poti. Šla je proti Vidmu in brez pre-
sledka tekla dalje proti severu. Moja domneva se je
uresnièevala. Zavozili smo mimo @abnic, kar mi je obu-
dilo toliko lepih spominov s poèitnikovanja pri bratu
Rafku in neštetokratnih vzponov na svete Višarje. Vlak
je tekel naprej prek Koroške in se prviè ustavil v Salz-
burgu. Šele tam sem mogel videti, kako zelo dolg je bil
naš vlak, nedvomno poln samih Slovencev. Od tod se je
spustil v nekakšno vzvratno pot in se nedolgo zatem
ustavil `e v popolni temi na provizorièni postaji, kjer
sem pri slabi osvetlitvi vendar prebral njeno ime: Markt
St. Johann im Pongau. Toda tu sta ostala samo dva
vagona. Tik ob `eleznici je bilo koncentracijsko tabo-
rišèe vojnih ujetnikov (med nami pa ni bilo nikogar v
vojaški uniformi): barake po številnih loèenih oddelkih,
vse pa ograjeno z bodeèo `ico in obdano z obeh zu-
nanjih strani s stra`nimi stolpi. Ob našem vstopu ni
bilo videti nikogar od njihovih varovancev. Vodili so nas
na skrajni konec taborišèa. Stopili smo v ogromno halo.

V njej je bilo `e dosti Italijanov. Odkazali so nam le`išèa
v nadstropjih, vendar jih je zmanjkalo - menda samo
zame. Pred vrati pa je bil velik kup posteljnih delov in
sem si jih nekaj odbral, da bi si jih podlo`il na tleh po
betonu. Nenadoma me presune boleèina. SS vojak za
menoj me je s pištolo sunil v hrbet in mi dal znak, naj
odbrano vr`em nazaj na kup. (Stvar je bila še toliko bolj
nerodna, ker so bile tudi skledice in `lice razdeljene
samo po posteljah.) Ni mi preostalo drugega, kot da se
ule`em po mrzlem in vla`nem tlaku v svoji lahni letni
obleki. Noèi so postajale vse hladnejše in drgetanje brez
spanja vse hujše, da se zaradi stalne megle nisem mogel
ogreti niti podnevi. Tople hrane ni bilo, razen za glavni
obrok tekoèa rumenkasta voda od poljskih zrelih buè,
ki so jih stalno dova`ali. Zjutraj in zveèer je bil “èaj” ali
“kava”, ne da bi se kaj razlikovala od vode. Njuna edina
vrednost je bila, da je bilo toplo, toda jaz brez posodice
sem prejemal zadnji, `e mrzlo. Glavna jed je bil košèek
kruha, pa kaj, ko smo si ga morali sami razdeliti. Za
sedmerico, ki jo je doloèil Nemec, šest Italijanov in
mene, ki naj tudi stalno delim istim, je bilo silno ne-
varno opravilo, pa èeravno sem dopustil, da si vzamem
zadnji košèek od blatnega hlebca. Nekoè je posijalo
sonce in nam ni bilo treba stati, tudi po cel dan, v vrstah,
zato sem šel raziskovat naš velik konec taborišèa. Èudil
sem se, da tam nihèe ne hodi. Na vzvišenem mestu
opazim veliko zeleno reko (Salzach), ki se dotika tabo-
rišèa, in takoj nato neverjetno èudo, kakor prikazen:
manjše drevo, oblo`eno z zlatimi plodovi,  nekateri pa
`e medni le`ijo pod njim. Da se preprièam, ali je to
resnièno, se pripognem, da bi najprej pobral sade` na
tleh. Tedaj poèi puška in za`vi`ga mimo ušes. Zdaj mi
je bilo jasno, da je to prepovedano drevo  (ne jablana,
ampak hruška) sredi raja.

Iz taborišène uprave so nas spraševali, in sicer veèkrat,
kateri izmed nas so bili poprej vojaki. Hotel sem se
javiti za civilista, pa sem se zaradi znancev, da bi more-
biti ne prišlo do nesoglasja v izjavi, javil kot vojak, èeprav
nepravi. Pa so nas “vojake” neki dan odvedli na skrajni
nasprotni konec ob vhodu, pred velik kup uniform.
Stvar se mi je zazdela sumljiva, in sem sklenil, da izgi-
nem. Ko so vsi buljili v tisti kup, sem jaz, kot da bi bil
poslan, odkorakal v barako oddelka. Bila pa je pisarna
in v njej nekdo, obrnjen proti meni oz. vhodu, nagnjen
nad pisalno mizo. Neslišno sem izstopil iz tistega kota
na koridor, tam pa so mi vojaki dvigali šrange vse do
mojega oddelka. Neverjetno, kako se mi je posreèil ta
pobeg. Tisti veèer se oni, ki sem jih zapustil, niso vrnili,
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pa tudi jaz in vsi preostali rojaki smo bili zadnjiè tu.
Ponoèi smo bili `e na vlaku. Hvala Bogu, slabše kot
tukaj ne more biti veè nikjer! V taborišèu sem bil ne-
kako en mesec.

Tokrat smo bili, prav tako v `ivinskem vagonu, šte-
vilnejši in spet sem se postavil na opazovalno mesto.
Prekoraèili smo staro avstrijsko mejo in nadaljevali pot
po Bavarski med neskonènimi nasadi jablan s prebo-
gato oblo`enimi vejami, upognjenimi do tal. Nekatere
so segale prav do vlaka. Bilo je, kot bi plavali `ejni v
vodi. Iz Münchna je vlak nadaljeval pot proti Ulmu, ki
ga je `e morda uro prej naznanjeval najvišji zvonik
Nemèije. Sledil je Stuttgart in dalje sreèanje z reko
Maino pri Frankfurtu pa Mainz in pot dalje ob Renu, ko
ga je Maina `e moèno razširila. Ves tok Rena je èudovit
in romantièen zaradi mnogih gradov in za Ren znaèil-
nih ladij s širokimi kolesi za pogon in enakih navez
dveh èolnov s tovori, ki plujejo pogosto gor in dol po
reki. Vso pot smo se peljali ob veletoku, po drugi strani
pa med vinogradi, ravno ko je `ivo potekala trgatev. Kot
bi bilo doma, so ljudje trgali grozdje in ga spušèali v
brentaèe, nato ga pretresali v vrne in polne vrne nala-
gali na enake vozove. Vso to lepoto sem si ogledoval tja
do Bonna, kjer se grièevje neha. Skoraj sem `e pozabil,
da sem strahotno laèen in `ejen. Vlak se za to ni zmenil
in, drveè po ni`ini, zapeljal v Westfalijo, prevozil delèek
porurske industrijske pokrajine in spet nadaljeval ob
Renu do mesta, kjer se veletok zasuèe proti iztoku v
Severnem morju. Iz vlaka smo se izkrcali v Weslu blizu
holandske meje. Vstopili smo v nekakšno vstopno tabo-
rišèe za “prostovoljne civilne delavce v Reichu”. Poseb-
nost kraja je bila v tem, da so tukaj bombniki rohneli
noè in dan, zatekanje v zaklonišèe pa ni bilo predvi-
deno. Tukaj smo ostali en teden. Spet smo bili na vlaku,
tokrat do Düsseldorfa. Privedli so nas na neki trg, kjer
se nam je pridru`ila še manjša skupina rojakov, to se
pravi vsi “Italijani”. Prihajali so industrijski interesenti,
si jemali ljudi iz skupine in jih tudi odpeljali. Konèno
nas je ostalo le še deset, najbolj mizernih predstavnikov
dospele delovne sile. Konèno je nekdo prišel tudi po nas
in nas z vozilom prepeljal le do predmestja (Holthau-
sen). Izstopili smo v tovarni Wewag prav med noène
delavce, ki so med ogrevalnimi koši `areèega koksa z
lopatami pokrivali izdelani protibombni bunker. Takoj
so tudi nam dali lopate, da bomo pomagali. Jaz, ki sem
bil do kraja onemogel in z boleèinami na dvanajster-
niku, lopate še dr`ati nisem mogel in sem to povedal.
Bili so uvidevni in so mi odkazali la`je delo. Pobarval

naj bi leseno paradano v notranjosti tovarne, na toplem.
Toda les ni bil gladek, barva pa zelo gosta in lepljiva, da
dela nisem mogel nadaljevati. Tako sem bil tisti veèer
prost. Potem so nas spremili pol ure daleè peš v za nas
pripravljen lager, ki je bil brez oken in z veèji del ste-
kleno streho. V njem je bila namešèena tudi velika peè,
vendar stalno brez drv.

Zjutraj smo si morali do šestih sami poiskati sinoèi
prehojeno pot (po mestu, parku, kos poti po eni, drugi
po drugi ulici in paziti na svetlejše luèi itd.). Zjutraj je
bila stalno tema in prav tako po koncu dela. Šiht je
trajal trinajst ur, z dvajsetminutnim oddihom ob kosilu,
ki ga je bilo treba dodelati. Nihèe od nas ni imel prete`-
kega dela, jaz pa sploh ne. Tovarna, to je bila West-
deutsche Werkzeugmaschinen AG, ni bila velika. Naj-
prej so me dali v specialno orodjarno, da sem izdajal
vsa mogoèa orodja: bilo jih je na stotine in za vsak kos
sem vedel ime. Potem so me dali v šolo z vajenci (samo
s praktiènim delom), nato pa sem postal monter dveh
manjših tipov švajsmašin. Delo mi je bilo zelo všeè, tako
da sem la`e prestajal lakoto.

Opoldanska hrana nam je bila postre`ena skupno z
Nemci v menzi, toda oni so si jo prinašali tudi od doma.
Delovne obleke nam niso dali nobene. Kasneje mi je
kdo od nemških sodelavcev dal kakšen kos rabljene
obleke, tudi èevlje.

V tovarni je bilo blizu sto francoskih ujetnikov,
toliko tudi ruskih, na boljših oz. odgovornih mestih pa
nobeden. In blizu toliko tudi Nemcev. Slovenci smo
prejemali plaèo 80 pfenigov na uro, toda obraèun je bil
zelo pièel, ker so nam drago zaraèunali hrano in “sta-
novanje”. Ko smo od doma zvedeli za naslove drugih
rojakov, smo se zaèeli obiskovati, kar pa je bilo proti
predpisom. Za one v istem mestu sem se dogovarjal za
sestanke ob maši v Benrathu, drugod v mestu je bilo
veèinoma podrto. Potem smo se vozili s tramvajem, ki
je bil poceni in brez policije, v Solingen, Wuppertal,
Barmen, Remscheid in drugam, kjer so bili Vipavci (kar
sicer ni bilo dovoljeno). Tudi v cerkev je bilo prepove-
dano: “Psom, Judom” in s posebnim napisom: “Tujim
delavcem vstop prepovedan!” Te prepovedi nisem nikoli
upošteval. Naneslo je, da sem zvedel, da je mogoèe
dobiti oblaèila na italijanskem konzulatu v pozni zimi
1943/44. Odpravil sem se z dovoljenjem za `eleznico v
Köln. Prišel sem najprej pred ogromno, od starosti
skoraj èrno gmoto starodavne katedrale sv. treh kraljev
(kar sem `e kot otrok vedel zaradi jaslic). Prišel sem
torej na znamenito bo`jo pot v Kelmorajn, kamor so v
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davnini romali tudi Slovenci. Poèutil sem se sreènega.
Zelo pa mi je bilo `al, da vstop v notranjost ni bil mo`en,
kajti bomba, ki je zadela katedralo, je odtrgala podno`je
silno visokega levega stolpa in del fasade do glavnega
portala. Lahko pa sem opazoval notranjost in sesute
velikanske vitra`e.

Svoj konzulat sem našel v krasni palaèi na “Svinj-
skem trgu”. Res sem dobil cele obleke slabše kakovosti
za vso deseterico in tudi suknje, najslabše kakovosti,
vendar dovolj dobre, da smo se obranili mraza. Ker
oblek nisem mogel odnesti, sem se vrnil, da jih je prepe-
ljalo tovarniško vozilo.

Spomladi 1944. sem bil vprašan, kdaj nameravam
vzeti svoj letni dopust. Moèno sem se zaèudil, da imam
tudi kakšno pravico. Toda ta mo`nost je obstajala samo
v mejah rajha. Jaz sem tako mo`nost imel s kar tremi
naslovi bli`njih sorodnikov na Dunaju in na Tirolskem.
Zavzel sem se za stvar in bi hotel kar nastopiti tak odmor,
ki bi bil nekaj èasa pod drugim nebom, kjer bi bilo
manj buèanja in treskov bomb. (Ena bomba je celo
padla v lager naših francoskih ujetnikov.) Od sorod-
nikov sem dobil potrebni denar in vabilo, tovarna pa je
poskrbela za papirje. Dan pred binkoštno vigilijo 1944.
sem se odpravil s košèkom kruha v `epu na pot. Šlo je
po sreèi, kljub alarmom. Ko sem bil `e na postaji pred
Münchnom, zapazim ime postaje: Dachau. Saj tu je
vendar brat Rafko, èe ni morda kraj enakega imena.
Izstopil sem in odhitel v središèe kraja ter dalje do tabo-
rišèa (v bliskovitosti odloèitve ob izstopu nisem pomislil
na razliko med kakšnim npr. šolskim zavodom in poli-
tiènim taborišèem). Bila je zelo velika stavba in vrsta
vrat: zaèel sem od enega konca, pa so bila druga za
drugimi zaprta. Šele na drugem skrajnem koncu, kjer
je bil veèji vhod z napisom nad `eleznimi vrati “Arbeit
macht frei” (Delo osvobaja), sem dobil odprto in v bli`-
njem stra`niškem prostoru najdem veè vojakov. Br` ko
so me zapazili, so me pograbili, pregledali papirje in vse
`epe in me zasliševali. Kako to, da sem si drznil priti tja
brez dovoljenja, ki bi ga mogel dati edinole Hitler! Ko
sem razumel, da z obiskom ne bo niè, sem pozdravil in
se namenil k vratom, a so mi takoj prepreèili. Moral
sem ostati in sem si ogledoval notranjost med mno`ico
v zebrah. Od blizu pa sem opazoval èetico, ki se je z
bli`njih delovišè v teku strumno vraèala skozi vrata v
notranjost. Bili so `ivi okostnjaki. Nato so drugi pri-
vlekli velikanski voz, ves obdan z enakimi okostnjaki,
uprtimi vanj, ki so ga le s skrajno silo zvlekli v notran-
jost. O Bog, kaj se tu godi, sem z grozo pomislil, in med

takimi imam brata. Nenadoma se je zaslišal alarmni
zvonec in so vsi stekli, razen enega, ki se je oziral za
njimi. Tedaj sem jaz na tiho smuknil skozi nasprotna
vrata in zbe`al proti postaji. Gredoè po drugi poti kot
prej, sem opazil opozorila stroge prepovedi. Morda so
mi dopustili beg, ker stra`no mesto na vratih ni bilo
zasedeno. Vsekakor je bilo taborišèe skrivano in se ni
smelo razvedeti o njem. Ko sva se sreèala z bratom po
vojni, mi je rekel, da je bil moj poskus obiska obupno
brezglavo poèetje in je neverjetno èudo, da nisem pristal
notri glede na moj prekršek in mojo brezpravnost, brez
veljavnih osebnih dokumentov.

Dopust je minil, kot bi trenil. Najprej sem mislil, da
bi se ne vrnil, pa sem se premislil, da tega ne smem, saj
bi me najprej iskali pri `e javljenih sorodnikih, ki pa jih
nisem hotel prizadeti.

Vraèal sem se, in ko je vlak pripeljal na kolodvor v
München, se je ravno zaèelo strašno bombardiranje.
Vlak se je hitro umaknil v zaklon, tako da sem mogel
opazovati. Poslopja so bila takoj podrta in vneli so se
po`ari, bombe so padale še dalje po tirih. Takoj ko so
bombniki odleteli, so se potniki z vlaka pognali v tek in
takoj se mi je zazdelo, zakaj. Pognal sem se v tek še sam
in skušal èim manj zaostajati za prvimi. Tek je bil silno
dolg in `e so mi pojemale moèi, toda vztrajal sem. Dir
se je konèal na dvorišèu hiše tik ob katedrali z znaèil-
nima èebulastima zvonikoma. Na njem je stal majhen
avtobus in sem za drugimi stopil vanj, ko je bil `e prena-
polnjen. Toda za menoj so še na veliko pritekali na-
slednji in se gnetli vanj, dokler ni bila še zadnja vrzel
napolnjena z `ivimi telesi v nemogoèih dr`ah. Vozilo se
dolgo ni premaknilo z mesta, nas pa, ujete kakor v
konzervi, je kuhala vroèina in zrak smo izdihavali eden
drugemu v usta. Ko je avtobus konèno odpeljal, sem
ugibal, koliko zavojev bo majavo vozilo zdr`alo, da se ne
sesede. Toda avtobus je zdr`al  kljub vsem vzdihova-
njem in to`bam ure dolgo. Nekoè se je vozilo vendarle
moralo ustaviti, da smo se vsaj tedaj mogli izvleèi na
zrak in si gladiti boleèa telesa. Bili smo na pravi poti,
postavljeni na kolodvor v Augsburgu, kjer nas je vlak `e
èakal.

Vrnil sem se med svoje in bil dele`en prièakovanega
pozdrava: “Kakšen nespametne`. Vrne se v pekel, ne
da bi izkoristil krasno prilo`nost.” Imeli so prav, vsaj
glede na to, kar se je potlej dogajalo hudega.

Pritisk zaveznikov se je stopnjeval, od po`iganja
mest (zadnje, v Dortmundu, sem opazoval iz Düssel-
dorfa: pošasten ogenj je segal visoko v nebo) so prešli
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na dolgotrajno podiranje tovarn. Na jesen je bila tudi
zadeta naša tovarna. Odneslo je ostrešje dveh hal in
serijo mojih izdelkov, pravkar pripravljenih za ekspedit,
je odpihnilo prek zidov ter jih razmetalo ob Renu in
vanj. Ob delnem mirovanju proizvodnje je sledila dolgo-
trajna obnova, in ko je bilo delo pozimi dokonèano, se
je stvar ponovila, vendar s še veèjo škodo. Bojno roh-
nenje z bli`nje fronte na zahodu se je v februarju moèno
pribli`alo. Tedaj so prišli od policije in vojaki in nas z
drugimi, nam enakimi (brez na pljuèih bolnega Fr.
Mozetièa iz Dornberka), ravno pred opoldanskim obro-
kom odpeljali v neznano smer. To je bil zaèetek kri`e-
vega pota, ne samo našega. Bilo je mraz in za pol goleni
snega in vodili so nas po de`elni cesti proti Wuppertalu.
Zaradi hitre hoje, tudi ko nas je zajela èrna noè brez
lune in zvezd, sem se spotaknil v globoki ledeni brazdi
in telebnil na tla. Skrinjica mojih nièvrednih stvari, ki
sem jo nosil na rami, a je bila njena vsebina v tistih
razmerah pravi zaklad, se je bila razbila. Ko sem v temi
tipal za raztresenimi stvarmi, sem otipal drugo enako
skrinjico v dobrem stanju. Ko sem bil spet pripravljen
za pot, je bila skupina `e bogvedi kje. Nadaljeval sem,
z negotovimi koraki, po neznanem in nevidnem, kakor
kje v samoti. Nobenega vozila ni bilo, da bi mi nakazalo
smer, in nikjer nobene luèi. Konèno sem odkril luè,
nekje globoko pod cesto. V snegu sem otipaval rob
ceste, da bi zasledil odcep. Posreèilo se mi je in sem
tudi prišel do luèi in vstopil. Objela me je prijetna to-
plina in èlovek mi pove, da sem v elektrièni centrali na
reki Wupper. Bil je zelo prijazen in je takoj ustregel
moji prošnji ter mi pripravil udobno poèivališèe. Zjutraj
sem nadaljeval pot v Wuppertal, in tam sem našel svoje,
potem ko so utrujeni prele`ali del noèi do kolen pogrez-
njeni v globokem blatu, pomešanem z malo slame. Pod
šotori na postaji je bilo veè vojakov in tudi o£cirji. Do-
spelemu vlaku so odprli en vagon. Bil je poln Rusov, a
so nam zapovedali, naj se takoj vrinemo mednje. To pa
je bilo nemogoèe, ne da bi nam pomagali. Šele sprièo
gro`enj s pištolami smo se stlaèili mednje. Rusi pa so
bili tako togotni, da sem se `e bal, da nas pobijejo. Bila
pa je notri zajetna, a mrzla peè. Hotel sem, da bi jo dali
ven, oni pa so nas zaèeli suvati. Tedaj sem zakrièal
povelje. To jih je umirilo in so zaèeli dvigovati nepribite
deske, toliko da se je lahko pahnilo peè med kolesa na
tir. Peè je udarjala ob tla in povzroèala, da je vagon
poskakoval, dokler je ni podrobilo. Pri dolgi vo`nji sem
in tja smo le malo napredovali. Izstopili smo v Ober-
hausnu in peš prišli v Buttrop. To je bil `e tretji dan brez

hrane, prehodili pa smo kakšnih sedemdeset kilometrov.
Bili smo popolnoma unièeni. Moji so me nagovarjali,
naj bi pobegnili od skupine in si na de`eli kako poma-
gali. V to nisem verjel, neverjetno je bilo tudi, da bi
zmogli še en dan hoje. Spremljajoèi vojaki pa niso hoteli
nièesar povedati o našem potovanju. Ko smo se v Po-
rurju res izmaknili sami zase in videli med tovarnami
pode`elje, je zaèel padati de` in ni prenehal cel dan.
Nekje smo opazili na polju slamo v balah in smo si
zlo`ili bale tako, da smo ostali na suhem. Bil je dober
zaklon in smo prenoèili v njem. Naslednje jutro sem
spoznal, da je edini izhod v tem, da se prijavimo na
Arbeitsamtu - to je bil urad za delo, v rokah polvojaške
organizacije Todt. Zbral sem ves pogum in vstopil. Dobil
sem nalog, naj se prikljuèimo italijanskemu lagerju
ujetnikov, na delo pa bi hodili v Gelsenkirchen. V lagerju
smo dobili jesti, po lagersko, in naslednje jutro se od-
pravimo v ogromno tovarno, tretji vhod, nisem se pa
spomnil, kateri oddelek in niti, po katerem imenu naj
povprašam. Èakal sem, èe bi morebiti kdo vprašal po
nas. Nikogar ni bilo, pa tudi nikogar nismo videli, da bi
vprašali za informacijo. Tedaj se je vreme izboljšalo in
smo se nastavili soncu. Ob uri smo se vrnili v lager in
si pridobili veèerjo (samo ta, nekoliko izdatnejši obrok
na dan). Naslednji dan smo šli spet na “delo” in se
vrnili na veèerjo, tretji dan pa nisem veè tvegal. Spet
sem se prijavil na uradu za delo, in sicer v Wanne-
Eikel. Razporedili so nas na delo v Herne. Jaz sam sem
dobil loèeno delodajalca Sauerja. Njegovo delovišèe je
bilo na obmestnih `elezniških tirih. Rezal je tirnice in
na novo postavljal preusmeritvene dele. Bil je hud mraz
in jaz sem opravljal te`aško delo: prenašal `elezniške
pragove in te`ke `elezne kose; ko sem jih izpustil, mi je
pobralo plast ko`e na dlani. Ta zanikrne` mi ni dal para
zašèitnih rokavic, sam pa nisem pomislil na to lastnost
`eleza. Poiskal sem si krpo, pa se je vendar še kdaj
ponovilo, tako da sem bil skoraj ob vso ko`o na dlaneh.
Po svoji naravi se nikoli nisem branil nikakršnega dela,
ta obrtnik pa je bil nesramen, da me je kar naprej spod-
bujal: “Sei freundliger!” (Bodi bolj prijazen!) Nisem
mu ostajal dol`an. Toda ko je bilo na delu slabo, je bil
v lagerju pekel. V nevelikem prostoru je bilo nabito
polno Rusov na le`išèih v štirih eta`ah do stropa, zrak
pa je bil tako slab oz. bil je takšen smrad, da mi je bilo
skoraj všeè le`išèe ob odprtih vratih, èeprav je vdiral
mraz.

Hrana je bila malenkostna in, kakopak, zaniè. Na
delo smo hodili v skupinah in medpotoma sem vedno
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opa`al napis soboslikarja “Krajnc”. Nekoè sem se iz-
muznil in stopil v tisto hišo. V njej je bila starejša `ena,
menda vdova. Slovenšèine ni poznala. Vedela je le toliko,
da so prišli s Kranjskega. S tem sem opravil. Raèunal
sem, da bi morda bil dele`en skorjice kruha.

Moralo je biti nekje konec marca 1945, ko so se
spet pojavili vojaki, da nas “civiliste” spet odpeljejo.
Tokrat sem se jih razveselil, da se rešim tega poldivjega
naroda. Pridru`ili so nam še podobno skupinico, menda
Italijane. Spet smo hodili, tudi tokrat brez hrane, proti
vzhodu in prešli Castrop, nadaljevali po ni`inski ravnini
in se vzpeli na grièek, velik kot Zemono, s kamnolo-
mom in veèjo vasjo z imenom Kamen. Izmuèeni smo
hodili od ranega jutra do veèera, noè prebili v kakem
kurniku, naslednjo noè v bajtarski prazni štali. Tretji
dan hoje je naneslo, ko smo hodili mimo kmeèke hiše,
da sem neopazno smuknil za kolono, tj. dvorišèna vrata,
in v kurjem gnezdu sem, ne da bi bilo treba vstopiti,
našel zaklad: eno jajce. Toda pred vojaki ga nisem mogel
popiti neopazno, zato sem ga dal v `ep in èakal na pri-
merno prilo`nost, a prej kot sem jo doèakal, se mi je
jajce strlo in pomešalo s predmeti in umazanijo v `epu.
Neizmerna škoda!

Nekajkrat se je kakšno letalo spustilo prav nad naše
glave. V poznem veèeru tega dne hoje so nas vojaki
popeljali v redek gozdiè, v katerem je bilo na debelo
snega. Ukazali so nam, naj strnjeno pole`emo po snegu.
Zjutraj smo se zbujali v mokrih le`išèih, zaèudeni, da
vojaki niso `e navsezgodaj izvedli budnice kot prejšnje
dni. Toda, kje so zvesti vojaki? Ni jih bilo, niti kje v
okolici. Streljanja ni bilo veè slišati. Spoznal sem, da je
zdaj odvisno od nas, kako naprej. Loèili smo se od do-
datne skupine z razlogom, da imajo veè mo`nosti pre-
`ivetja manjše skupine. Ko sem zaslišal nekje daleè
zvonjenje, smo se napotili v tisto smer. V vasi sem po-
vprašal po `upanu, èe bi sploh mogel obstajati v taki
vasici. Poka`ejo mi neko hišo. Tam mi povedo, da ga ni
doma. Stopil sem proti boljši hiši, a še prej kot smo se
ji pribli`ali, so iz nje prišli oboro`eni ljudje, verjetno
dezerterji, in zaèeli streljati proti nam. Umaknili smo se
k obrobni, revnejši hiši raztresene vasi in poizkusili
sreèo: ubo`ni nam ne morejo pomagati. Prej kot smo
odšli iz te hiše, so se prav blizu vsevprek oglasile strojne
puške. Hitro smo se zatekli v kolnico. Rafali so zaèeli
kositi po dvorišèu in dobro, da smo le`ali po tleh, ker
sta kar dva rafala oplazila tudi plohe kolnice, kamor
smo se bili umaknili. Takoj si je moral nekdo sleèi
srajco, jo polo`iti èez palico, pomoliti ven in izstopiti.

Bili so ameriški vojaki! (Pri svojem nezanesljivem štetju
sem menil, da je bil dan prihoda zaveznikov 5. april
1945, blizu velike noèi.) Vsi so znali samo anglešèino.
Tedaj vsi planejo v lov na kokoši na dvorišèu. Jaga je
bila obilna in so jo izroèili gospodinji, da jim pripravi
sitim priboljšek in hkrati dobrodošlico. K temu obredu
sem se vsilil tudi jaz in za mano še moji tovariši. Ame-
rièanom se je zdelo, da ne spadamo v isti krog, tudi
gospodarju se je zazdelo, da bo brez nas tudi njemu in
`eni ostalo kakšno bedrce.

Ostali smo na tem dvorišèu, neodloèeni, kaj ukre-
niti v nastali dezorientiranosti, ker bi ne hotel, da bi se
dalje izèrpavali z odveèno hojo. No, prišlo je nekaj Ame-
rièanov s èastnikom, ki mi je v slabi nemšèini naroèil,
naj se takoj umaknemo od tam, ker so predvideni na-
daljnji spopadi. Razumel sem ga  – o èemer sem `e sam
sklepal –, da je Porurje oblegano in se zdaj stiska obroè,
kar da je v našo sreèo, zaradi tihega prehoda dveh armad.

Odpravili smo se spet na pot po odkazani smeri
proti severozahodu. Ko najdemo ustrezno cesto in se
pojavimo na planem, niè hudega sluteèi, nas je s hrbtne
strani napadel neki topiè. Sprva so bili zadetki dokaj
oddaljeni in so nam eksplozije bile nenevarne. Toda
zadetki so se vedno bolj pribli`evali, in morali smo se
pognati v tek, vsi za vozièkom, ki smo si ga vzeli za
prevoz prtljage, in se s tem nekoliko bolj oddaljili od
zadetkov. Z vztrajnim tekom smo dosegli gozdièek, v
katerem smo se èutili varne. Na obronku tega gozdièa
je bilo nekaj kmeèkih hiš. Planem v eno izmed njih –
videti in slišati ni bilo nikogar, gotovo zaradi streljanja.
V kuhinji je stal mlekarski vrè, poln mleka. Odpil sem
iz njega in raziskoval, kje bi bilo kaj za pod zob. Nièe-
sar, niti kruha ni bilo. V kredenci sem našel odprto
posodo z melaso. Bila je popolnoma èrna od tisoèev
utopljenih mravelj. Brez pomišljanja sem segel s prstom
vanjo. Imela je okus po koncentrirani mravljinèni kislini.
Nenadoma sem se spomnil, da je ta zmes prete`ka po
stradanju. Nadaljevali smo pot in prišli v napol podrto
veèjo vas z razstreljenim mostom prek reke, bil pa je
polo`en pontonski most. Bila je vas Herzfeld ob reki
Lippe. V njej ni bilo nikogar. Izbirali smo po vasi, ka-
tera hiša bi prišla v poštev, da bi se naselili v njej, pa se
zavem, da so me zapustili vsi, ne da bi mi kaj omenili.
Bal sem se, da so si s takšnim nadaljevanjem popo-
tovanja le ote`ili svoje stanje. Odbral sem si nekega
italijanskega vojaka, da sva si popravila streho in zasedla
kompletno opremljeno stanovanje.

Videti je bilo, da je vas `e prestala prvo “prese-
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ljevanje narodov”, ker so bila `e vsa vrata vdrta, `ivila
pa izropana. Ko sem šel v vas, da bi poskusil vendarle
najti kakšen `ive`, nenadoma ovoham zelo prijeten vonj
po kuhanju neèesa imenitnega. Grem v smeri vonja, ki
me pripelje do ameriške kuhinje. V vrzeli šotora sem -
zaradi neznanja jezika - namignil kuharju. Razumel je.
V globoko posodo je vrgel malo obranih kurjih beder in
mi jo dal. Ko sem jih hotel zau`iti, mi je zaudarilo po
bencinu. Nekaj me je stisnilo, da sem se zjokal. Silil
sem se, da bi vseeno kaj pojedel, pa ni bilo mogoèe. Le
kako je svet lahko tako pokvarjen! Bil sem neskonèno
u`aljen.

Naslednji dan so nam `e delili `ivilske pakete, v
glavnem piškote. Z njimi sem zahajal h kmetu in si
naroèal liter vrelega mleka z dvema stepenima jajcema.
V to sem nasul piškote. Tako sem poèel, dokler nam
niso zaèeli  streèi s kuhano hrano. Plaèeval sem bogato.
Le `al, da sem bil z denarjem na malem, saj sem pre-
jemal “plaèo” le pol dobe.

Vojaška uprava nas je kmalu preselila v ljudsko
šolo te vasi in jo napolnila z Italijani. Hkrati je bila
uvedena kuhinja za nas. To je bila moèna hrana: eno-
lonènica z obilico svinine enkrat na dan. Privajal sem se
ji s previdnostjo; ker mi je zlepa ni bilo dovolj, sem si
jemal po dvakrat, dokler nisem dosegel nekako normal-
nega stanja.

Vojaška zasedbena uprava je iskala koga med nami
zaradi stikov z njimi, seveda v anglešèini. Od Italijanov
ni bilo nikogar, jaz angleško tudi nisem znal (bil sem
edini Neitalijan). Zadovoljili so se tudi z nemšèino.
Hoteli so, da mi ne bi hodili naokrog, pa so mi dali
manjši ̀ igosan blok, da bi izstavljal dovoljenja po vzorcu
v anglešèini, ki so mi ga dali v pomoè. To pa je postalo
koristno za domaèine, ki so `eleli potovati v drug kraj
in so prosili za spremstvo enega ali dveh mo`, zaradi
številnih tujcev (Rusov), raztresenih po de`eli. Ko so
fantje `eleli navezati stike z dekleti, sem bil potreben.
Med Italijani je bil tudi zdravnik iz ju`ne Italije. Bila sva
stalno skupaj, saj me je mnogokrat potreboval, npr. za
tolmaèa v stikih z lekarno in pri zdravstvenemu zavaro-
valnem zavodu zaradi izstavljanja brezplaènih receptov.
Med tovariši je bila tedaj moèno razpasena turavost.
Ture je ozdravljal po starem z iztiskanjem sr`a, kar pa
je bilo zelo boleèe. Doktor bi se zelo rad nauèil kaj
nemšèine, pa me je prosil za pomoè. Toda ta `elja je bila
zanj odloèno prezahtevna.

Prišlo je do zamenjave zasedbenih sil. Amerièani so
se, s svojo godbo, umaknili, nastopili so Angle`i. Hkrati

s tem je bila ukinjena kuhinja; nadomestili so jo `ivilski
paketi, kar je bilo za nas hudo nazadovanje.

O tem, kaj se dogaja v domovini, sem bil na teko-
èem po radiu in mi ni bilo `al, da repatriacija toliko
zamuja. @al pa mi je bilo, da nisem mogel poslati nika-
kršne vesti o sebi. V šolski knji`nici sem si odbiral
knjige in z njimi potratil dosti èasa, veè sem se kopal ali
hodil po širni okolici in opazoval `ivljenje na de`eli.
Nedelja je bila zame gospodov dan. Cerkev sv. Ide je
bila velikanska za tisto `upnijo, glede na število `up-
ljanov vsaj štirikrat prevelika. Okolièani so prihajali v
cerkev z blešèeèimi koèijami. Vsi moški so bili obleèeni
v èrno in pokriti s trdimi, zgoraj zaobljenimi klobuki po
stari modi (pogostnimi  tudi v Düsseldorfu); tudi `enske
so bile prave dame, prav tako stare mode. Opazoval
sem priprave za procesijo sv. rešnjega telesa. Tako kot
smo pri nas postavljali izkljuèno ravna jesenova dre-
vesca, jih tudi tam, le da krajše in šibkejše, postavljajo
ob cestnih ploènikih, ob strani cestišèa v toènem zapo-
redju. Oltarji, štirje po številu, so bili kaj lepi in veliki,
zgrajeni na osnovi primernih mre`astih geometriènih
oblik, ki jih oblo`ijo z listjem ali cvetjem.

Boljši kmeèki domovi so si enaki. Hiša je prostra-
nega kvadratnega tlorisa, z visokim, podkletenim pri-
tlièjem in s pribli`no dva metra širokim lesenim hodni-
kom okrog, ki je zmeraj poriban. Z vhodne strani gredo
stopnice (5 – 6) do tal. Na tem mestu je zvrha postavlje-
nih veè parov copat in druga nadomestna obutev.

Na moje poizvedovanje, zakaj ima ta vas tako pri-
srèno ime (Herzfeld = srèno polje), mi je bilo takoj
pojasnjeno: “Weil die Leute am rechtem Flecke das
Herz haben!” (Ker imajo ljudje srce na pravi strani!)
No, vsaj glede številnih Italijanov je to ime èisto na
mestu.

Sledile so priprave za repatriacijo. Prepeljali so nas
v mestece Lippstadt. Tam smo bili pridru`eni velikemu
številu Lahov, zbrani v krasnem dvorcu v bogatem stilu,
s pozlaèenimi ornamenti. Našel sem jih ob divjaškem
ravnanju. V prelepi dvorani so kurili velik ogenj kar na
parketu, gorivo so bila vrata in vse, kar se je dalo iz-
trgati. Èez ogenj so imeli postavljeno ogromno posodo,
v kateri so si kuhali govedino, ki so si jo jemali na paš-
niku, tj. med govedom, ki je bilo pušèeno tam v celi
dobi vegetacije. To jim je bil stalen vir pridobivanja
mesa. Postajali pa so tudi nevarni za domaèine in so jih
kje na samem tudi ropali. (Pri pojedinah, ki so se upri-
zarjale, mi nanovo prispeli nismo bili udele`eni, vsaj jaz
zagotovo ne.) Oèitno je bilo tako obnašanje Lahov upra-
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vièeno (kar je verjetno res), ker angleška okupacijska
oblast ni nièesar ukrenila.

Ko sem pohajkoval po mestu, sem obstal pred vrati
z napisom “Zobozdravnica”. Imel sem namreè slab
zob, ki ga skoraj ni bilo veè, in bi ga bilo treba izdreti.
Ko sem sedel na zobozdravniškem stolu, mi je ob vpra-
šanju, kaj je treba, prišlo na misel, kako slabe izkušnje
imam z izdiranjem, pa sem prosil, da bi mi zob po-
pravila. Ko je bil zob lepo obnovljen, je zobozdravnica
odklonila plaèilo. K sreèi, saj veè kot za izdrtje nisem
imel denarja.

Na poti proti domu

Prišla je dolga kolona vojaških tovornjakov in nas
odpeljala, vnazaj gledajoèe, domnevno proti severu in
po nekih nerazloèno branih cestnih imenih, verjetno po
Münsterstrasse. Ko smo bili `e daleè na de`eli, se je
konvoj ustavil in povedli so nas v mièno okolje, kjer so
bile kri`em na redko razpostavljene ljubke hišice daleè
naokrog. Naselili so nas v te dvosobne hišice, v katerih
je bilo postlano s slamo. Prostori so bili v glavnem brez
pohištva, paè pa so bile v njih raztresene knjige z naci-
stièno tematiko, vmes pa še kaj drugega. Odbral sem si
Also sprach Zaratustra (Tako je govoril Zaratustra), ki
sem jo `e kdaj slišal omeniti. Naj omenim, da sem èez
leta bral v èasopisu èlanek s sliko prav teh hišic. V tem
nacistiènem raju naj bi se oplajala èista nemška rasa,
plavih oèi in blond polti. Od moških so imeli prednost
odbrani vojni veterani. @enske pa so bile, prav tako iz
èiste rase, poroèene ali dekleta, in so bile po Hitlerju
naprošene, naj darujejo vsaj po enega otroka domovini.
Teh otrok je bilo veliko.

Po par dneh se je popotovanje nadaljevalo po `elez-
nici, tokrat v osebnem vlaku. Vo`nja je bila izredno
dolga, vila se je prek Nürnberga in nadaljevala do Bo-
denskega jezera v Lindau. Nastanjeni smo bili v nekem
gradu ali neèem podobnem. Èez tri dni se je pot spet
nadaljevala po delcu Voralberga in dalje povprek po
vzhodni Švici, kjer ni bilo opaziti niè posebnega, razen
v temi lepo razsvetljene mestne obale obeh strani Lu-
ganskega jezera, s konènim prihodom v Italijo, v Como.
Tam smo izstopili in bili sprejeti v tamkajšnji vojašnici,
tudi jaz, edini civilist celotnega vlaka. Naslednje jutro
smo bili odpušèeni in za slovo so nam dali po eno ¤a-
nelasto srajco.

Bili pa so tedaj redki vlaki v teku. Moje potovanje se
je konèalo v Veroni in nadaljnja zveza naj bi prišla na-

slednje jutro. Na isti poti je bilo dosti italijanskih voja-
ških povratnikov in kot oni sem si tudi jaz ovil odejo, ki
sem jo iz previdnosti imel s sabo, in legel na peronu.
Naslednji dan sem bil konèno doma. Hvala bodi Bogu!
Ravno po dveh letih.

Konèno doma

Doma je bila, kot tedaj, sama teta. Naslednji dan me
pride nekdo obvestit, da se moram prijaviti v Vrhpolju.
Nisem mogel razumeti, èemu, mar nisem rojak in sem
pristojen? In kako da ne v Vipavi? Šel sem torej v Vrh-
polje. Tam sem našel mnoge, domnevne povratnike, ki
so tam `deli, kot bi vsi kaj èakali, in nobene vrste ni
bilo, kjer bi se naj prijavljali. Èudno. Povprašal sem
nekoga, pa mi je odvrnil nekaj, èesar nisem razumel.
Ko sem bil konèno sprejet, je stekel ljubezniv nagovor
in pogovor. Kar najbolj prijateljsko so me spraševali o
mojem delu in `itju, kot mimogrede. @eleli so videti
moje listine o bivanju v Nemèiji. Dal sem jim potni list,
ki mi je bil dodeljen šele v petinštiridesetem letu. Èudili
so se, da imam nenavadno èedno obleko. Pojasnil sem,
da je bil posnetek narejen v Weslu, ko me je prevzela
policija pred nastopom dela. Izklepetal sem tudi, da
sem - èeprav me je loèil zelo visok `elezniški nasip z
neštetimi tiri z gostim prometom, a sem ga nekoè preko-
raèil - èisto blizu odkril v neki stanovanjski hiši srbske
kraljeve vojake. @iveli so v komfortnem stanovanju,
toda vsak razgovor z njimi je bil nemogoè, ker nisem
razumel skoraj niti besedice. (V laškem lagerju pa sem
našel kot kapota svaka M. P. iz Vipave, ki je slu`boval
na vojaškem rezervnem letališèu v Vipavi.) Tako se je
nabralo kar nekaj sumljivih podatkov. Poslan sem bil iz
sobe, ne pa ven, saj so me zadr`ale stra`e. Zdaj sem
razumel, zakaj toliko èakajoèih. Ostal sem ujetnik brez
hrane in postelje, kar je trajalo tri dni! Verjetno se je
morala moja usoda odloèati na kakšnem višjem fo-
rumu, da sem bil odpušèen. Še neèesa sem se zavedel:
zakaj je bilo v Nemèiji ob repatriaciji vsepovsod veliko
število razobešenih plakatov s pozivi, da se mora vsak
dr`avljan Sovjetske zveze vrniti, in je bilo strogo zagro-
`eno vsakomur, ki bi jih zadr`eval ali skrival. Tedaj je
Stalinova roka segala v vsak kotièek Nemèije.

Znašel sem se doma brez vsakršnih sredstev za
`ivljenje, medtem ko je Italija, katere dr`avljanstvo sem
ravno prekinil (z vrnitvijo v Jugoslavijo) plaèevala svo-
jim povratnikom zaèasne meseène podpore. V tistem
èasu je prihajala mednarodna pomoè z `ivilskimi paketi
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UNRRA brezplaèno, vendar jih jaz (z mamo in teto)
nisem mogel dobiti, ker nisem imel toliko denarja, da
bi plaèeval ceno njihovega prevoza.

Kmalu po vrnitvi sem zbolel na pljuèih. Zaèetek te
bolezni sega še v èas, ko sem delal v tovarni: `e takrat
je hudo obolel èlan naše “deseterice” Fr. Mozetiè iz
Dornberka, za to boleznijo pa so zboleli in umrli tudi
drugi iz naše skupine, o katerih sem se kasneje mogel
informirati. Ker doma ni bilo prièakovati kakšne zdrav-
niške pomoèi,  sem se obrnil na svoja brata za “`elezno
zaveso” v zamejstvu. Z veliko zavzetostjo sta poskrbela
za moje zdravljenje.

“Nova stvarnost”

Ko so šepale moje dr`avljanske pravice, so bile toliko
bolj trdne moje dr`avljanske dol`nosti. Bil sem pokli-
can slu`it vojašèino, kot da bi ne bilo dovolj `e odslu-
`enih veè kot pet let, resda pod Italijo, vendar me je
pristojni zdravnik priznal za nesposobnega. Tak poziv
sem prejel še dvakrat, vendar se je zadnji nanašal na
Goli otok, in ne na vojašèino, kakor sem zvedel kasneje.
Moja bolezen je bila dolgotrajna in me je reševala v vseh
takih primerih.

V tistem èasu èišèenja po izpeljani revoluciji se je
bilo treba na mnogotere naèine poglabljati v novo dru`-
beno stvarnost in obenem èistiti teren ostankov fašistiè-
nih elementov. Zato so bili ustanovljeni kvartni sestanki,
ki se jih je bilo treba udele`evati menda po dvakrat na
teden. Potekali so prostaško in nesramno, paè v skladu
z naravo komunizma.

Po zaslugi prijatelja, aktivnega v “novi stvarnosti”,
sem leta 1947 dobil slu`bo na KLO-ju (obèini), vendar
z najni`jo mo`no plaèo, kar je bilo gotovo kazen za
slu`enje sovra`niku in moje vztrajanje v oèitnem izpo-
vedovanju kršèanske vere. Takratne cene trgovskega
blaga v prete`no praznih trgovinah pa so bile naravnost
astronomske - razen za `ivila, krita s “kartami”, v pièlih
odmerkih in z zelo omejenim krogom upravièencev.

Bilo je v letu 1950, ko sem se kljub nemogoèemu
gmotnemu stanju in svojim razmeroma poznim sedem-
intridesetim letom odloèil, da se osamosvojim in pre-
stopim v zakonski stan. @eno sem dobil iz sosešèine:
dokaj mlajšo Šèekovo Anico, z dobro kršèansko in go-
spodinjsko vzgojo. Vselila sva se v lastno, vendar
gradbeno še ne dokonèano stanovanje v skupni hiši
z bratom.

Naša zelo stara hiša, dom neštetih rodov, je bila do
leta 1942 na novo prezidana, po umiku Italijanov pa je
bila moèno poškodovana zaradi eksplozije v sosednji
vojašnici, ko so partizani pognali v zrak opušèeno mu-
nicijo. Zraèni pritisk je sesul skoraj vso streho, poško-
doval podstrešne zidove in podrobil vsa stekla vseh,
dvojno zaprtih oken. Ker ni bilo doma nikogar od dru`ine,
si je brat Stanko iz Bukovice nalo`il dol`nost ukreniti
najnujnejše, da ne bi nastala še veèja škoda. Hudo bolan
je s kolesom skrivaj preèkal demarkacijsko èrto, pri
èemer je tvegal, da bi ga zasaèili partizani. Ko se je
vraèal, je od silnih boleèin omagal in se ulegel v travo.
Takrat je prišla mimo neka `enska, in ko ga je zagledala
takega, se je glasno zgra`ala: “Hoho, tukaj le`i en pijan
far.” V mukah je nadaljeval pot naravnost v (goriško)
bolnišnico in tam so mu zadnji hip rešili `ivljenje.

Ko so v naše kraje vdrli Nemci, so zasegli omenjeno
našo hišo in v njej organizirali Ortskommando, kra-
jevno poveljstvo. Tako se je zgodilo, da so partizani s
hriba napadli nemško komando v njej. Pri tem je hiša
utrpela precej poškodb, Nemcem pa se ni niè zgodilo.
Edina `rtev tega napada je bil ubit konj na sosedovem
dvorišèu.

@rtev nemškega vdora je, poleg drugih, postal tudi
brat Rafko, ki so ga Nemci zalotili na njegovem slu`-
benem mestu na Poljanah nad Opatijo. Mašèevali so se
mu, ker je še kot `upnik v @abnicah, pod svetimi Vi-
šarjami,  odsvetoval ljudem, da bi se odzvali na poziv za
izselitev v rajh. Sprva je bil v tr`aškem zaporu, potem
pa je bil poslan v koncentracijsko taborišèe v Dachau.
Ko so ga aretirali, so tudi po`gali `upnišèe, v katerem
je bival. Dobri ljudje pa so marsikaj rešili. Nekaj let po
vojni, ko se je Rafko ustalil v Gorici, sem mu poslal
rešeno imetje, opremljeno z ustreznimi listinami, a je
bila pošiljka kljub temu zaustavljena in razlo`ena. Vse
prošnje in prito`be so bile brez haska. Farji so, seveda,
brez èasti in pravic.

V slu`bi in pokoju

Iz zaèetne slu`be na KLO-ju sem bil premešèen v
Solkan v podjetje za prevoze. To je bilo tik pred za-
èetkom graditve Nove Gorice. Na delo sem se vozil z
avtobusom, ali pravilneje z njemu podobno podrtijo, ki
je imela redne zamude ali sploh ni prišla na cilj. Raz-
dalje, ki so terjale do ene ure ali tudi veè kot uro hoda,
sem kar prehodil. Ker so bili vsi uradni opravki izved-
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ljivi samo v okrajnem Solkanu, so bili avtobusi vselej
nabito polni. Pozneje je bila taka prenapolnjenost od-
pravljena tako, da je lahko vstopilo samo toliko potni-
kov, kolikor jih je izstopilo. Zaradi nedoslednosti pa se
je dogajalo, da je avtobus odpeljal kar mimo èakajoèih
na postajališèih, potniki pa so morali izstopati daleè
proè od postajališè. Zasebnih avtomobilov takrat sploh
ni bilo.

Sprièo takšnih potovalnih razmer nisem mogel vzdr-
`ati in sem v manj kot enem letu izprosil ali izsilil, da
sem dobil delo raèunovodja pri ustanavljanju Trgov-
skega podjetja za obmoèje takratne obèine vipavske,
èeprav je bila plaèa majhna. Na tem mestu sem ostal
ves èas do upokojitve konec leta 1972 in še dve leti po
njej, vendar s skrajšanim delovnim urnikom.

Nekaj let pred mojo upokojitvijo se je nad podjetje
zgrnila huda kriza; povzroèil jo je pohlep trgovskega
podjetja iz sosednje Ajdovšèine, ki se je hotelo polastiti
našega, z zdru`itvijo, seveda. K temu so ga silile lastne
£nanène te`ave, medtem ko je naše podjetje poslovalo
gospodarno, pošteno in z velikim èutom odgovornosti
ter je vselej izkazovalo aktivo. Seveda smo se tej nameri
odloèno uprli, še zlasti zato, ker so naèrtovali ukinitev
vseh prodajaln z industrijskim blagom, to pa bi pome-
nilo hudo osiromašenje domaèega trga. Ker se jim ta
namera ni posreèila zlepa, so pritisnili s politièno oz.
partijsko prisilo. Dan na dan so tako pritiskali na vo-
dilne, da smo uvideli, da jim ne bomo kos, zato smo se
skrivaj zdru`ili s Trgovskim podjetjem Grosist Gorica.
To nas je za to dejanje nagradilo s tem, da nam je na
svoje stroške zgradilo Market. Ob tej (formalni) zdru-
`itvi je naše podjetje ostalo v bistvu še dalje samostojno,
spremenjena je bila le £rma.

Potem pa je ajdovsko trgovsko podjetje ubralo enake
korake, kakor smo jih mi s pridru`itvijo Grosistu Gorica.
Le-ta pa je zdru`il obe pridru`eni podjetji v notranjo
prodajno enoto, ki smo jo vodili dalje tako kot dotlej. Po
nekaj letih, ko sem bil `e upokojen, je pridru`eno ajdov-
sko podjetje oziroma prodajna enota izstopila, a takrat
ni bilo nikogar, ki bi zahteval loèitev na ajdovsko in
našo stran.

Naj še omenim, da je na zaèetku snubljenja za zdru-
`itev njihov raèunovodja - to je bil Ivo Mo`e - izstopil zaradi
upokojitve. Njegov naslednik pa je takrat šele konèal šo-
lanje in ni imel predpisanega delovnega sta`a za nastop
tega mesta, zato so prosili mene, da bi vsaj po urah pri-
sostvoval pri delu. Privolil sem in potem so me vozili vsak
dan tja in sem, dokler ni prišlo do hujšega spora.

Vipava je bila do nastopa fašizma za takratne po-
trebe odlièno preskrbljena z denarnimi zavodi. Po vojni,
ko so se porajale zmerom veèje potrebe zlasti po sodob-
nejšem banènem poslovanju, se je bilo treba potruditi
v Ajdovšèino. Ker se goriška banka (ne spomnim se
njenega pravega naziva)  ni nameravala širiti v Vipavo
(zaradi splošnega odpora do Vipave), sem se zavzel pri
Koprski banki, ki si je `elela prav tega. Poskrbel sem za
poslovne prostore in potrebno osebje. Ko je bila ta po-
slovalnica odprta, jo je nemudoma odprla tudi goriška
banka. Hkrati se je ulila name silna ploha oèitkov di-
rektorjev Grosista Gorica, ki smo mu bili pridru`eni, in
goriške banke. To je bilo leta 1969 ali 1970, ko sem bil
pred upokojitvijo, a se mi ni pripetilo kaj hujšega. Pozne-
je sta si banki razdelili poslovna teritorija in se je kopr-
ska poslovalnica izselila, ostala pa je goriška. To štejem
za uspeh.

Po upokojitvi sem se še dosti zaposloval v svoji stroki:
deset let pri Avto-moto društvu in drugod. Konèno mi
je ostalo delo na vrtu.

Med slu`bovanjem se je zgodilo, da sem bil, ne vem
po èigavi zaslugi, dele`en èastnega imenovanja za sodnika
porotnika. Te èasti oz. zadol`itve pa mi ni bilo lahko
izvajati, ne toliko zaradi tega, ker sem bil daleè od stroke,
ampak predvsem zaradi tega, ker sem izgubljal preveè
èasa med redno slu`bo - tudi zaradi tega, ker nisem
imel svojega vozila, ne takrat ne kasneje. Mislim, da
sem pri tej èasti zdr`al kveèjemu dve leti. Poleg tega
sem imel še nekaj drugih funkcij in èlanstev v odborih.

Pri zakljuèevanju teh zapisov sem ugotovil, da sem
v svojih najboljših letih zaradi višje sile izgubil blizu
trinajst let, resda z nekaterimi pasivnimi vrzelmi. V tisti
dobi - brez povraèil - nisem mogel v nièemer poskrbeti
za svojo bli`njo prihodnost.

V svoji `ivljenjski dobi sem, `al, moral do`ivljati
odhode v veènost èlanov moje rodne dru`ine: oèeta
1940, mame 1950, njene sestre oz. moje tete 1956,
bratov: Rafkota 1983, Jo`kota 1984 in Stankota 1992.
Bog jim daj veèni mir in pokoj!

Ob omembi Stankotove smrti naj dodam, da mu je
bila smrt namenjena `e pod Nemci, ko je bil z neka-
terimi vašèani postavljen pred strelski vod. Tedaj se je
mama vrgla na kolena pred poveljnika in ga rotila, proseè
za svojega sina. Bila je uslišana: rešen je bil on in tudi
ostali.

Napisal Vinko Premrl l.r.;
zaklju~il v Vipavi v februarju 2000
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Stanislav Bizjak
rojen 6. maja 1913 pri Bizjakovih na Gradišèu pri Vipavi;
Gradišèe pri Vipavi 12

V italijanski šoli smo bili šèavi

Imel sem sreèo, da sem hodil še v slovensko šolo,
razen zadnjega letnika, ko smo imeli vsak dan eno uro
italijanšèine in eno uro kršèanskega nauka v sloven-
šèini. Napravil sem vseh osem razredov osnovne šole.
Najraje sem imel risanje in zemljepis. Šest let me je
uèila Kacinka s Slapa, zadnje leto pa sem imel šest
uèiteljev.

V zadnjem letu me je uèil tudi italijanski uèitelj
Calandrino, ki je bil doma s Sicilije. Bil je zelo strog in
surov do nas. Zmerjal nas je s šèavi. Otroci smo bili
zanj tudi »brutti porchi« (svinje umazane). Zanimivo je
to, da smo takoj po prihodu Italijanov otroci v šoli jedli
ri` za malico. Prej ga nismo poznali.

Verouk nas je uèil kaplan Pavlin. Zelo smo ga imeli
radi. Za njim pa nas je uèil in potem nas je tudi pripravil
na birmo gospod Ignacij Breitenberger, doma iz Idrije,
ki smo ga vsi zelo spoštovali.

Iz svojih otroških letih se spominjam, da sem, prej
kot sem šel v šolo, moral gnati `ivino eno uro daleè na
pašo Za grmado. Tam sem pustil našo `ivino - imeli
smo po štiri goveje `ivali za na pašo - in jo prišel iskat
po koncu pouka. Vèasih pa je `ivina prišla tudi sama
domov, posebno èe je bilo dosti mrèesa in se je na-
pravljal de`. Ob torkih in petkih sem moral gnati na
pašo eno uro prej, da sem šel lahko v Vipavo k šolski
maši, ki je bila ob polosmih zjutraj. Starše sem spo-
štoval, otroci smo jih ubogali na besedo. Nikoli nas niso
telesno kaznovali. Doma smo vsak dan molili jutranjo
molitev, zveèer pa ro`ni venec, vseh pet delov. Mati je
zmeraj molila naprej. Molili smo pri petrolejki. Oble-
èeni smo bili bolj slabo. Èe je bilo suho vreme, smo
hodili v copatih, ki nam jih je mati naredila iz starih
cunj. Ko je bilo de`evno, pa smo obuli kovane èi`me.
Naredil nam jih je po meri èevljar Martin. Stanoval je v
Vipavi v Vojkovi ulici, v hiši, kjer je zdaj Andlovic.

Veselili smo se trgatve in bili veseli, ko ni bilo treba
gnati `ivine na pašo. To so bili jesenski in zimski dnevi
oziroma meseci. Prièakovali smo tudi obdaritev sv.
Miklav`a, ki je bila zelo skromna. Na okna smo nasta-
vili kro`nike in drugo jutro nas je tam presenetila kakšna
pomaranèa, £ge, zvezek, svinènik ali kaj podobnega.

Moja velika ̀ elja pa je bila, da bi dobil fovè ali pipec,
da bi si na paši urezal šibo ali izdelal pišèalko. O tem
bom povedal zanimivo zgodbo. Oèetu sem hodil v Vipavo
kupovat tobak comune, ker si je sam zvijal cigarete.
Zavitek tobaka je stal takrat 1 liro in 20 èente`imov. Tako
je vsakokrat ostal kakšen drobi`, ki mi ga je oèe podaril.
Kmalu sem si šel v trgovino k Bratovšu ogledati zanimiv
fovè, ki je imel lep lesen roèaj in tudi vzmet za zapret. Stal
je 2 liri in 60 èente`imov. Trgovec Bratovš mi ga je dal
celo na stran in domenila sva se, da ga bom prišel kupit,
ko bom imel dovolj denarja. To se je zgodilo, ko sem
oèetu povedal, da mi manjka še 10 èente`imov, in mi jih
je radovoljno dal. Ves sreèen sem stekel v Vipavo in si
kupil ta no`. Zmerom sem ga imel pri sebi, ko sem gnal
na pašo. Spominjam se, da sem ga nekoè pozabil v gozdu
Na po`ganini – to je `e pivški gozd –, ko sem nabiral
maline. Sedel sem na tleh in jedel, ko je zaèelo grmeti.
Takrat sem ga v naglici odhoda pozabil na tleh. Nikoli ga
nisem veè šel iskat, ker je bilo predaleè.

Naj napišem nekaj o svojem rodu. Moja mama je
bila Ivana, rojena leta 1887 na Gradišèu pri dru`ini
Šèek. Pri`enila se je k Bizjakovim k mojemu oèetu Jo`etu
Bizjaku, ki je bil rojen leta 1880. Oba sta bila preprosta
kmeèka èloveka. Imela sta štiri otroke: hèerko Marijo,
rojeno 1912. leta, potem sem se rodil jaz 1913. leta. Po
mojem rojstvu je šel oèe v prvo svetovno vojsko, jaz sem
bil takrat star eno leto. V vojski je bil vsa štiri leta in se
je vrnil domov leta 1918, ves izmuèen in bolan od mala-
rije. S fronte je veèkrat pisal, pa tudi na dopust je prišel.
Mama je morala ta èas voditi kmetijo sama in nas sama
pre`ivljati. Imeli smo majhno kmetijo s tremi hektari
zemlje. Redili smo po štiri goveje `ivali in prašièe. Za
pomoè smo imeli tudi eno deklo.

Gradišče pri Vipavi 12;
umrl 29. julija 1998
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Poleg mame je `ivela v dru`ini tudi oèetova sestra
Franèiška, ki je bila invalidna. Imela je unièene roke in
noge od paralize. Hodila je z ritjo in si je z rokami po-
magala premikati noge. V taki sedeèi dr`i je drsala tudi
po sto metrov daleè. Tako je šla tudi poslušat cerkveno
petje, ko so prepevali ob slovesnosti kri`evega pota ob
kapelicah na Gradišèu. Doèakala je sedeminšestdeset
let. Spominjam se, da je osem dni pred smrtjo še sama
šla na stranišèe, ki je bilo prirejeno za njene zmo`nosti,
nazaj pa ni mogla veè. Sicer se je vrnila še do praga,
tam pa me je prosila, naj jo  nesem èez prag, ker sama
tega ne zmore veè. Èez osem dni je revica umrla. Tisti
dan smo šli na Nanos po zelnate glave. Ko smo se vra-
èali domov, sem `e slišal zvoniti zadnjo uro in sem takoj
pomislil, da jo verjetno zvonijo prav njej. Nanjo me ve`e
še drag spomin, ker mi je vsak dan pomikala kosilo
vedno bolj na toplo na štedilniku, da sem dobil hrano

Stanislav Bizjak

še toplo, ko sem prišel iz šole. Bila je zelo zadovoljna z
vsako hrano, svoj kri` je prenašala zelo vdano.

Oèe se je vrnil domov 1918. leta pred bendimo. Bili
smo ravno pri veèerji v kuhinji. Ko je stopil v hišo, je
pozdravil in takoj vprašal, kje je Ihana, to je njegova
`ena, moja mati, ki pa je ni bilo v hiši. Povedali smo
mu, da le`i v sobi, ker je nekaj bolna. Tiho je šel v sobo
in se kmalu vrnil. Potem se je preoblekel in najedel.
Spominjam se ga, ker sem bil takrat star pet let in sem
ga prviè videl. Naslednji dan zjutraj je oèe vzel sekiro in
se odpravil v Goro sekat les za trte, paladièe. Malo se je
s tem tudi skril Italijanom, ki so vse tiste, ki so prišli s
fronte, pobirali nazaj v italijansko vojsko. Italijani so se
bali, da bi se naši vojaki temu upirali. K sreèi je oèe
potem ostal doma.

Po prvi svetovni vojni se je neki mlad fant Romun,
ki je bil odslu`en vojak, a ga iz meni neznanega razloga
niso vrnili v njegovo domovino, zatekel k mojemu oèetu.
Oèe ga je sprejel v našo dru`ino, ne da bi imel kakšno
opravilo zanj. Podomaèil mu je ime v  Nikota in mu dal
drugo obleko. Pri nas je bil dolgo, šele leta 1921 se je
odpravil proti domu. Bil je nepismen, pa mu je oèe
uredil, kar je bilo potrebno za potovanje. Spisal mu je
obvestilo, da bi mu ga odposlal, ko se bo vrnil na dom,
vendar ga nismo doèakali. Oèe je sumil, da se je Nikotu
kaj pripetilo, ker tam še ni bilo miru. To navajam, ker
sem imel Nikota silno rad in sem ga dolgo pogrešal.
Nauèil se je, zame, dovolj slovensko.

V tistem èasu so bili pri nas tudi nekateri begunci
z Goriškega, vendar ne pridru`eni naši dru`ini. To mi
je ostalo v medlem spominu.

Po oèetovem prihodu domov sta se rodila še brat
Jo`e in sestra Ivanka. Jo`e je umrl `e pri osmih me-
secih.

Tudi starega oèeta se še spominjam. Bil je zelo suh.
Le`al je na kanduhti, v nogavicah. Kanduht so napravili
iz desk, ki so jih polo`ili vrh postelje. Umrl je dve leti
pred koncem prve svetovne vojne. Moji mami ni mogel
dosti pomagati, ker je bil `e takrat star in obnemogel.
Ob koncu se mu je tudi malo pomešalo. Hodil sem mu
nabirat lubad od trte, ki je rasla za našo hišo. To je
zdrobil in pomešal med tobak, ki si ga je natlaèil v fajfo.
Tobaka se v vojnem èasu ni dobilo oziroma se ga je
te`ko dobilo. Moja mama mu je dopovedovala, da ne
more nikjer dobiti tobaka, on pa tega ni razumel in je
krièal, èeš da mu ga noèe dati. Meni je zmeraj pravil, da
mi bo zapustil fajfo in prtošel iz irha, ki se je na vrhu
zapel.

Leta 1931 pred našo hišo. Moja mati v dolgi obleki, sam stojim
ob teti Mimi, star 18 let. Prva levo èepi moja dobra teta

Franèiška, ki ni nikoli hodila stoje.
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Oèeta in mater sem enako spoštoval, vendar sem po
prihodu iz šole zmeraj vprašal, kje je oèe. Takoj sem se
mu pridru`il in mu po svojih moèeh pomagal pri delu.
Tako sem se lotil košnje trave s koso `e pri dvanajstih
letih. Tudi nabrusil in sklepal sem `e sam koso. Tega
me je nauèil oèe. On mi je doma napravil voz z volovsko
vprego tako, da sem šel sam po seno ali kaj drugega,
vse do njegove smrti. V moji mladosti je bilo na Gra-
dišèu šestintrideset parov volov. Vsaka hiša je imela
vozno `ivino: ali vole ali krave. Konj je bilo samo za tri
pare. Z enim konjem ni bilo moè niè pripeljati domov,
ker je vas v hribu, zato so imeli ljudje zmerom pare. Pri
konju je bila tudi sama zguba, pri volu pa ne, ker se ga
je dalo drugaèe prodati. Konjsko meso pri nas ni šlo v
promet. Vsi na Gradišèu so se v mojih mladih letih
ukvarjali s kmetijami, delali smo vse roèno. Vse vino-
grade smo prekopali na roke, njive pa se je oralo z

dvema paroma volov. Kosili smo vse roèno in `ito smo
`eli s srpi. Bilo pa ga je takrat zelo malo, ker je veè dala
koruza. V glavnem smo sejali jeèmen. Jedli smo ko-
ruzni kruh, polento in krompir. V glavnem je bila vsa
hrana domaèa, kar smo paè pridelali. Pri vinograd-
ništvu pa je bilo drugaèe, kot je danes. Ni bilo dosti trt
po naših krajih. Kar je bilo vinogradov, so bili majhni,
vse trte so bile na paladièih. Vsa dela okrog trt smo
delali roèno. Spominjam se, da smo kopali tudi po štiri-
najst dni nepretrgoma. Trte sem se nauèil cepiti pri
petnajstih letih. Tudi sadje sem se `e mlad nauèil saditi,
cepiti in gojiti. Na Gradišèu je bilo najveè èešenj. Neka-
tere hiše so imele tudi po sto dreves. Prve zgodnje èešnje
so bile drobne, te so šle v prodajo na Pivko. Na Pivko
smo jih vozili roèno na premci, to je prvi del lesenega
voza. Grozdje in £ge pa tudi èešnje smo vozili še v Po-
stojno in v Šempeter na Krasu – današnjo Pivko. Èešnje

Stanislav Bizjak

Pred mojo rojstno hišo pri Bizjakovih na Gradišèu pri Vipavi leta 1915. Na pragu stoji mati Ihana, ob njej sedim jaz, ob meni je moja
sestra Marièka. Ob prvem vojaku stoji mamina sestra, ob jerbasu pa hišna dekla.
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sva peljala na Pivko s tastom Francem Ferjanèièem, pa
tudi z oèetom, dokler je `ivel. Ob avemariji sva bila še
v Šempetru na Krasu in sva se vraèala domov do ene
ure po polnoèi. Pod Razdrtim se je oèe usedel na prem-
co, jaz pa sem po Rebrnicah tekel navzdol celo uro, da
sva prišla prej domov. Denar od sadja smo porabili za
nakup nujnega pri hiši.

Poleti, ko so zaèele na Nanosu zoreti maline, smo šli
vsak dan ob treh zjutraj nabirat maline. Šle so cele
dru`ine, starši, otroci, tete in strici, vsi skraja, po zaslu-
`ek v gozd. Po trški poti so šle cele procesije ljudi, tudi
iz Gaberij, ti so bili najbolj oddaljeni. S sabo smo vzeli
štruco kruha in ¤aško vode ali zoc brez sladkorja. Jaz
sem redkokdaj vzel s sabo vodo, ker sem jo pil kar iz lu`
v gozdu. Takrat je bila še vsaka voda dobra, da le ni bila
preveè umazana. Pili smo jo brez skrbi. Pripetilo se mi
je, da mi je v gozdu padel oprtnjak pod kolo in se mi je
ubila ¤aška z vodo. Bilo je poleti ob hudi vroèini. Bil
sem zelo `ejen, prav tako tudi naši voli. Gnal sem jih pit
na Ravnik v kal. Pa je tudi mene zgrabila taka `eja, da
sem z njimi pil vodo v kalu, kjer je v tistem trenutku naš
vol tudi scal, in zaradi tega nisem imel nobenih posledic

in te`av. Jaz in moja `ival smo se od`ejali. To so poèeli
tudi drugi furmani na Nanosu. Spominjam se, da so
voli kar sami hiteli proti vodi in vedeli, kje je kal. Zdaj
se vsi ti tereni na Nanosu zarašèajo.

Otroci smo se igrali igrico: smo rekli, da smo plošali.
Metali smo škrlíce èim bli`je balina. Kugel takrat še ni
bilo. Takrat ni imel še nihèe `oge, tudi nogometa nismo
poznali. Zveèer pa smo bili zelo utrujeni od dela in smo
komaj èakali, da smo šli spat. Zjutraj smo zelo zgodaj
vstajali. Kosili smo pa sploh zelo zgodaj, še ponoèi smo
vstajali. Hrano so nam potem prinesle matere in sestre
ali kdo drug in so potem tudi pomagale grabiti in obra-
èati. Oèe mi je tudi kot otroku pokazal, kako se pletejo
koši. To je bilo še pred mojim petnajstim letom.

Ko mi je bilo šestnajst let, je oèe umrl. Povozili so ga
voli. Peljal je tropine k preši. Voli so se splašili in ga
pohodili. Èez dva dni je zaradi tega umrl. Tiste vole smo
prodali in potem šest let nismo imeli veè vpre`ne `ivine
pri hiši. Ta èas smo najemali druge ljudi za prevoze.
Bilo nam je zelo hudo za oèetom. Po njegovi smrti je pol
premo`enja pripadlo moji materi, pol pa meni. (Mama
je umrla po drugi svetovni vojni: potem je postalo vse
moje.)

V mojih mladih letih smo šli ob nedeljah vsi k maši.
Po maši se je mladina dobila na Loèilah na Gradišèu in
tam smo se kaj pogovorili in tudi zapeli kakšno pesem.
Ko smo dopolnili enaindvajset let, se je plaèalo nekaj
fantovšèine, in tako smo postali fantje, napravili kakšen
ples in se tam malo poveselili. Druge zabave ni bilo. Po
enaindvajsetem letu se je lahko zaèelo vasovati pri de-
kletu. Ta stari fantje so celo lovili tiste ta mlade, ki niso
še bili pravi fantje, proè z veselic.

Ob prihodu Italijanov so nas klicali na predvojaške
vaje, ki so bile obvezne dve leti. Po dveh letih smo šli na
visto, nabor. K vojakom nisem bil potrjen, ker sem bil
edini sin in sem ostal doma. Moral sem se vpisati v
italijansko organizacijo giovani fascisti (mladi fašisti).
Dobil sem obleko, t.i. devizo, a sem jo èez osem dni
nesel nazaj, ker nisem utegnil hoditi na italijanska vo-
jaška predavanja. Tudi nisem hotel obleèi tiste obleke.
Ko sem jo prinesel nazaj italijanskemu škvadristu,  ki
so mu pravili Urmoher, ker je bil urar, mi je rekel, da
bom zapisan z rdeèim svinènikom, ker sem vrnil obleko.
Jaz pa sem mu rekel, da me to niè ne zanima, tudi èe
me zapiše s plavim. Urmoher je deloval v hiši na današ-
njem Glavnem trgu v Vipavi, kjer je zdaj pošta.

Spominjam se tudi pogreba pesnika Draga Bajca.
Šolarji smo ga šli kropit. Pazili so ga karabinjerji.

Stanislav Bizjak

Sestra Ivanka, stara devetnajst let
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Stanislav Bizjak

Po razpadu Italije leta 1943 na mali šmaren smo
bili izvoljeni v NOO Gradišèe. Dobil sem funkcijo inten-
danta in sem po celi vasi zbiral hrano za partizane.
Vozili smo jo v Vrhpolje. Jaz sem šel pred vozom s
kolesom. Ob volih in vozu pa je bil moj neèak, star
trinajst let. Pri šolskemu vrtu smo se sreèali s èeto
domobrancev, ki je šla iz Vrhpolja proti Vipavi. Hrano
smo vozili v gnojnem košu, na vrh pa smo nametali
repo s perjem vred. Imeli smo sreèo, niso nas pregle-
dali, niti ustavili. Sreèno se je konèalo. Enkrat sem
peljal sredi zime s tremi pari volov sedemsto litrov vina
od Hrovatinovih na Predmejo.

Jaz sem se poroèil po vojni, 1947. leta, ko sem imel
štiriintrideset let. Svojo sedanjo `eno Marijo sem poznal
`e od mladih nog. Dve leti je bila stara, ko je moj oèe
umrl. Ona je hodila k nam tudi `e prej malo pomagat
pri kmeèkih opravilih, ker  moja mati `e ni veè zmogla
gospodinjstva. Tako je bila nuja, da pripeljem mlado
domov. Zmenila sva se na hitro. Poroka je bila skromna
- bila je velika mizerija po vojni. Nanjo smo povabili
nekaj sorodnikov, devetnajst nas je bilo. Za fantovšèino
sem dal petdeset litrov vina in smo plesali do dneva, to
je bilo tri dni pred poroko. Zbralo se je dosti mladine od
vsepovsod. Pa tudi £rbcev ni manjkalo.

Moram povedati še nekaj, kar se mi je zgodilo po
vojni. 6. julija 1951 sem moral za tri mesece na udar-

niško delo v Bosno – v Novi Travnik. Klicala nas je vo-
jaška oblast prek obèine. Z Gradišèa sva šla dva: Jo`e
Furlan, letnik 1927, in jaz. Tudi tam sva bila skupaj in
skupaj spala. Razmere za delo so bile grozne. Prvi me-
sec smo jedli slabše kot naši prašièi doma. Delali smo
cele dneve: veèinoma smo mešali malto in delali zidarska
dela - zidali smo nove stavbe. Na mesec nismo dobili
skoraj niè, le za pošto so nam plaèali. Obuti smo bili
zelo slabo. Kupiti se ni dalo niè. Ves obutek je bil izrab-
ljen, tam so nam dali le nekakšne copate ali pa kakšne
raztrgane škornje. Meni so od doma poslali po pošti
èi`me. Drugaèe so bili z nami še kar prijazni. Proti
koncu smo le dobili tudi dovolj kruha. S sabo sem imel
liter `ganja in par strokov èesna. Ko sem se èutil slabo,
sem pojedel nekaj zmeèkanih strokov èesna in popil par
po`irkov `ganja in sem se rešil vsega slabega. To je bilo
v Bosni.

Šel sem od hiše v najveèji košnji. Doma je morala
`ena najeti druge, da smo spravili košnjo. Plaèali smo
takrat po osem dinarjev `rnado. Domov smo se pripe-
ljali z vlakom do Postojne, naprej do doma pa s kamio-
nom. Vsega skupaj smo se vozili dva dni in pol.

V zakonu so se nama rodili trije otroci. Prva hèerka
je Stanka, zdaj ima petdeset let in je poroèena k Saksi-
du v Šmarje. Potem je prišel leta 1949 sin Jo`e, ki dela
v Kleti v Vipavi in `ivi doma na domaèiji v novi hiši.

Vipavski fantje v vojaški uniformi, pripravljeni za odhod v prvo svetovno vojno
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Zidali smo jo leta 1985. Zadnja se nam je rodila leta
1953 še hèi Štefka. Ona je sestra notredamka in `ivi v
Novem mestu. Po trgovskem poklicu se je odloèila za ta
stan in v njem je sreèna. S svojo dru`ino sem zado-
voljen: imam pet vnukov, samih fantov.

Smo na visokem nad Gradišèem. Naša hiša in moja
domaèija je bila bolj revna. Hiša stara. Imamo dva prosto-
ra spodaj, zgoraj pa hodnik in tri sobe. Dosti prostora
je v gospodarskih poslopjih, ki slu`ijo za kmetovanje.
Posebnost naše hiše je izvir vode, ki ni še nikoli zmanj-
kal. Voda nam izvira v kuhinji, speljana je v štirno in
naprej v korito, ki je vèasih slu`ilo za `ivino in za hišne
potrebe. Kljub temu smo napravili še vodovod v hiši.
Pred hišo je na dvorišèu velik oreh, star petdeset let. Ta
nam dela senco v hudi poletni vroèini. Okrog hiše je dva
hektara zemljišèa, tu rasejo po veèini trte. Tristo kva-

dratnih metrov je tudi vrta. Njive in travnike pa imamo
oddaljene en kilometer. Pod Italijo so nam vzeli 10.200
metrov sveta. Sicer so nam plaèali, vendar smo kjub
temu to zelo obèutili, ker smo ostali brez košnje. Kosili
smo potem na Nanosu in si kupili pet novih parcel.

Z `eno `iviva v stari hiši. @ena je zelo delavna in
zdrava za zdaj. Imava še zmerom prašièe in tri goveje
`ivali v štali. Jaz še odpravljam `ivino pri svojih petin-
osemdesetih letih. Èe smo prodali kaj `ivine, mi je bilo
hudo. Te`ko sem tudi zakopal nekaj telièkov in pra-
šièev, ki so krepali zaradi bolezni. V vinogradu sem
skoraj vsak dan; zdaj èakam, da bom lahko rezal trte,
ko se malo otopli. Vse `ivljenje sem tudi pletel koše,
zdaj pa delam to bolj poredko ali skoraj niè. Otrokom
sem zmerom rad pomagal in jim še. S sinom obdelu-
jemo skupno, kar imamo.

Še zmerom hodim redno k maši. Ob nedeljah nismo
nikoli delali, razen ko je bila sila, èe je bilo treba sprav-
ljati seno. Nedeljo smo imeli za obiske sorodnikov.
Vsako leto smo šli enkrat na bo`jo pot na Sveto goro ali
peš ali pozneje s kolesom, zdaj pa z avtomobilom. Zelo
rad sem bil v naravi.

Zaenkrat se še ne èutim osamljenega, dokler imam
`eno. Umreti se ne bojim, ker sem pripravljen na to.

Moja sreèa je velika. Bolan nisem bil niti eno uro.
Èe ima èlovek zdravje, ima  vse.

Pripovedoval v Vipavi 11. decembra 1997
Stanislav Bizjak je umrl 29. julija 1998.

V partizanski uniformi v Ajdov{~ini leta 1950

Stanislav Bizjak
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Ivanka Furlan
rojena Premrl 5. februarja 1914 pri Premrlovih v Vrhpolju;
Vrhpolje 144

k Franckovim, Kristina pa je ostala lejdih z nezakon-
skim otrokom. Zaradi tega je bila zelo prezirana.

Moja mama Franèiška Hladnik s Cola se je poroèila
leta 1905 in je prišla za nevesto k Premrlovim v Vrhpo-
lje. Tudi ona je bila iz kmeèke dru`ine. Z mojim oèetom
sta se spoznala v Vrhpolju, ko je slu`ila pri bogatih
kmetih Vrhovcovih. V zakonu smo se rodili trije otroci.
Prvi je bil brat Francelj, ki se rodil 1906. leta in je umrl
letos, drugi je umrl `e kot otrok, ime so mu dali Ivan,
tretja pa sem privekala na svet jaz leta 1914. Kot naj-
mlajša sem se èutila malo zapostavljena in sem se mo-
jega starejšega brata zelo bala. Predstavljala sem si ga
skoraj kot svojega oèeta. Starša sta me imela zelo rada.
Oèe mi je ostal v posebno lepem spominu, ko smo ga šli
èakat k Cuntovim v Vipavo, ko se je vraèal domov iz
prve svetovne vojne. Jaz ga nisem poznala, zato je bil
zelo u`aljen. To je hitro minilo, ko mi je dal v dar lep
venèek za v lase, spleten iz drobnih kroglic – kraud.

V mojih otroških letih nismo imeli vsak dan novih
oblaèil. To se je zgodilo samo za velike praznike. Tako
se spominjam, da sem kljub novemu plašèu, ki je visel
v omari, hodila cel adventni èas zgodaj zjutraj v mrazu
k sveti maši brez njega, samo zato, da ga bom prviè
oblekla za bo`iè.

V tistih èasih smo imeli doma še ognjišèe. Tam smo
zveèer ob ognju tudi molili vsi èlani dru`ine. Sveti Mi-
klav` nam je prinesel le jabolka, orehe, kar je bilo doma,
starši niso nièesar kupili. Potica pa je bila za veliko noè
– in bel kruh.

Šolo sem opravila vso v Vrhpolju. V šoli sem bila
zelo dosledna oziroma sem se bala uèiteljev, zato sem
hotela zmerom vse znati stoodstotno. Moja uèiteljica, ki
sem jo zelo spoštovala, je bila gospodièna Veseliè. Ona
je veèkrat rekla: »Ja, to je pa èudno, da ti, Ivanka, ne bi
tega znala.« Ker sem se rada uèila, so me imeli uèitelji
radi, zato so mi dajali uèiti se na pamet vse dolge dekla-
macije. Jaz sem se jih nauèila, vendar vsebine niti ni-
sem razumela. Ko sem plela korenje, sem imela ob
nogah odprto knjigo in se uèila; to sem delala tudi zato,

Sreèa je v majhnih stvareh

Stara sem štiriinosemdeset let. Nikoli si nisem mi-
slila, da bom ta leta uèakala zdrava, pri razumu in da
tudi še lahko opravljam vsa gospodinjska dela. Zdaj
`ivim v dru`ini mojega sina Ivana, ki si je sezidal novo
hišo v Vrhpolju. Ima tri lušne otroke in imam pridno
nevesto Vido, ki je tudi domaèinka iz Vrhpolja. Doma
je iz številne dru`ine. Bilo je sedem otrok in ena plaèa,
zato je skromna in delavna in tudi zna ceniti, kar
imamo.

Sin Ivan, rojen 1953., je strojni tehnik, nevesta pa
je zaposlena na banki v Ajdovšèini. Ima veliko veselje
do glasbe in vodi pevski zbor v cerkvi in drugaèe. Doma
pri njih imajo štiri fante in tri dekleta. Vsi so dobri pevci
in ravno zdaj jih uèi skupnega nastopa, iz katerega bo
nastal dru`inski zbor. To veselje je prinesla s sabo v
našo hišo.

Jaz sem bila rojena pri Premrlovih, hišna številka
65. Ko sem imela tri mesece, je bil moj oèe na fronti v
Karpatih. Moji mami je pisal in jo prosil, da bi prišla z
mano na obisk, da bi naju videl pred odhodom v ofen-
zivo. Bal se je, da se ne bo veè vrnil. Mama se je res
okoraj`ila in se z mano, ki sem bila še dojenèek, odpra-
vila na pot še z eno `eno s Slapa. Tudi ona je imela
mo`a v vojski in prav tako s sabo majhnega otroka.
Mama mi je pozneje pripovedovala, da sem dobila med
potjo hudo drisko. Ker ni bilo pri roki plenic, si je v sili
razrezala spodnje krilo. Potovanje se je kljub vsemu
sreèno konèalo, pa tudi oèe se je vrnil `iv domov.

Moj oèe je bil majhen kmet, ki se je ukvarjal s pro-
dajo sadja. Vozil je èešnje v Idrijo s konjsko vprego in
trdim vozom. Od doma je odhajal zelo zgodaj in se
pozno vraèal domov. Zaslu`ek je bil bolj skromen. Bil
je napreden in ponosen. Sezidal si je hlev za `ivino. V
dru`ini je bil sam kot moški, imel pa je še sestri Ma-
rièko in Kristino. Sestra Marièka se je poroèila v Duplje

Vrhpolje 144;
umrla 28. junija 2003

“
”
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ker sem skrivala svoje uèenje pred domaèimi. Takrat je
veljalo, da se `ivi samo od dela, uèenje je bilo postran-
ska reè. Takrat sem si posebno `elela nove šolske torbe,
kakršno sem videla pri drugih, bogatejših otrokih. Kon-
èno so mi jo starši le kupili, tako iz platna, z dvema
roèajema. Še danes hranim sprièevalo iz osmega raz-
reda osnovne šole.

Po koncu šole sem nekaj èasa pomagala doma na
kmetiji. Potem  sem na priporoèilo svoje sestriène odšla
v staro Gorico uèit se kuhanja k sestram kri`arkam v
vilo Concordia. Tam sem ostala eno leto. Ko se je moj
brat Francelj poroèil, sem prišla nazaj domov in kmalu
zatem šla spet slu`it, tokrat v Idrijo k dru`ini Lojzeta
Kobala, ki je bil doma iz Vrhpolja, od Hladovih. Tudi
njegova `ena je bila Vrhpoljka. V Idriji je imel Kobal

trgovino z vinom na drobno in debelo in pekarijo za celo
Idrijo. Imeli so tudi trgovino z gradbenim materialom in
`ago z veè zaposlenimi. Leta 1935, ko sem prišla k tej
dru`ini za deklo, so imeli pri hiši `e štiri avtomobile.
Spominjam se, da je bil pri hiši `e takrat telefon in v
moji sobi je bila centralna kurjava, tudi po vsej hiši je
bilo tako. Z avtomobilom balilla so se peljali na dru-
`inske izlete, z alfa romeom so se vozili v Gorico po
nakupih. Imeli so še kamjonèin za razne prevoze blaga
in tudi kamion s prikolico za prevoz lesa – rimorkjo.
Tako so bili res pravi veleposestniki. Jaz sem pri njih
kuhala samo o`ji dru`ini. Zaposleni sta bili še dve pe-
rici, imeli so uradnika, hlapca za razvoz vina na drobno
in natakarico, ki je zveèer stregla zbranim prijateljem
gospodarja. Zveèer so tudi tarokirali.

Ivanka Furlan

Oèe Janez kot vojak v prvi svetovni vojni na fronti
v Karpatih leta 1914
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V tej dru`ini sem delala sedem let. Dve leti sploh
nisem zapustila tega dela. Ni bilo dopusta in tudi nisem
vedela, koliko zaslu`im. Denarja nisem dobila v roko,
razen tistega, ki so mi ga pustili na mizi tarokisti. Gostje
so se, ko so mi pustili denar na mizi, hecali, rekoè: »To
boš imela za štrpandeljne.« Za ta denar od napitnin sem
si kupovala pisma in nogavice.

Slišala pa sem enkrat mojo gospodinjo, ko je pripo-
vedovala gostom: »Veste, zdaj imamo eno fejst punco,
ki me še nikoli ni vprašala, koliko bo zaslu`ila, ampak
vem, da ji ne bo `al.« Res sem potem izvedela od našega
uradnika, da so mi povišali plaèo od 60 na 90 lir na
mesec. To je bila takrat dobra plaèa za slu`kinje, èeprav
sem lahko kupila èevlje za 45 lir, torej sem zaslu`ila za
dva para èevljev v enem mesecu. Imeli so me zelo radi,

vsi dru`inski èlani z otroki vred so me vikali. Tudi lepo
so me prosili, èe bi oèistila èevlje oziroma za vsako delo.

Enkrat sem si drznila prositi gospodarja, èe bi mi
dali ven toliko denarja, da bi si kupila novo kolo. On pa
me je vprašal: »Kakšnega boste kupili, morda tistega s
tremi kolesi?« Jaz pa sem mu odvrnila: »Ne, ne, z dve-
ma kolesoma, jaz se znam voziti!« In res sem si kupila
novo kolo za 240 lir. Torej sem zanj delala veè kot tri
mesece. Dobila pa sem tudi lepa darila, kot na primer
plašè, noèno srajco, roèno uro, lepe nove obleke. Gospa
mi je rekla, da mi hrani lepo darilo, ko se bom jaz poro-
èila. @al pa je umrla na hitro in nisem dobila obljublje-
nega. Sama sem zelo šparala svoj zaslu`ek vseh sedem
let. Mislila sem si, da moram imeti vso balo napravljeno,
ko se bom poroèila. Takrat je namreè  veljalo, da nevesta

Ivanka Furlan

Moje šolsko sprièevalo v italijanski osnovni šoli za leto 1927/28,
ko je zaèel fašizem divjati z vso silo po naših krajih
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ne sme deset let po poroki niè kupiti in ne sme  tašèe za
niè prositi. In sem si še mislila, da bom morala kupiti
še kakšen kos zemlje ali da bo naša hiša doma potrebna
kakšnega popravila, saj so mi doma obljubili, da bo
hiša moja.

Pa je Bog moj denar drugaèe obrnil. K meni je pri-
šel brat Francelj in me prosil, èe bi mu posodila denar
za nakup nove štale, da bi jo on kupil, in tudi zato, da
mi bo konèno izplaèan denar od gospodarjev. Ko sem
to svojo `eljo povedala gospodarju, mi je odgovoril:
»Zakaj naj ti jih dam ven? Èe jih boš posodila zdaj, jih
ne boš nikoli veè dobila nazaj!« Tega se spominjam
zato, ker je tako tudi bilo. Brat mi je sicer denar pošteno
vrnil, jaz pa sem ga takrat nalo`ila v Cassa di risparmio
v Gorici. Kmalu pa je prišlo do »dveh menjav« in od
vseh mojih sedmih let slu`enja v Idriji sem si lahko
kupila le en de`nik. To je bilo moje veliko razoèaranje,
tako da še danes nimam denarja na banki, èeprav je
moja nevesta tam v slu`bi.

Lani sem se odpravila v Idrijo, da bi tam malo pogle-
dala in poklepetala s kom, ki me še pozna. Mislila sem,
da imam dvajset let, pa tam gori nisem nikogar veè
poznala in tudi mene niso veè poznali. Iskala sem neko
kapelico, kamor sem nosila pri`igat sveèke v  mladosti,

Kdor poje rad, je vedno mlad... Vrhpoljski cerkveni pevski zbor pod vodstvom
skladatelja rojaka Franca Premrla. Sedim spredaj levo kot štirinajstletna pevka

s sošolko Nado Mislej iz Vrhpolja.

a `al, ni je bilo veè. Povprašala sem mimoidoèe, pa so
mi povedali, da so jo podrli. Tudi cerkve sv. Barbare
nisem veè našla. Mojih gospodarjev ni bilo veè. Tudi
tistega ogromnega bogastva ni bilo veè. Vse je propadlo,
vse se podira, tudi tiste deske, ki sem jih tolikokrat
ribala, so postale èrne in gnijejo. Po vojni so jim vse
vzeli z nacionalizacijo, dva sinova sta umrla, hèerka pa
je odšla v Italijo in tam je poroèila Italijana.

Leta 1943 me je brat prosil, naj pridem domov po-
magat njegovi `eni, sicer me ne bo veè štel za èlanico
naše dru`ine. Tako sem tudi storila: pustila sem delo
tam in prišla domov pomagat. Brat in njegova `ena
Dora sta imela šest otrok in jaz sem jim pomagala na
kmetiji, ker je bil brat pri vojakih v Franciji. Dora je bila
zelo podjetna in je spravila ves pridelek v denar. Leta so
tekla in sem se poèasi zavedela, kaj bo z menoj. Tam
nisem bila veè èlanica njihove dru`ine. Imela sem sicer
veè prilik za poroko, pa mi ni bila še nobena prav po-
godu.

Ko se je vrnil brat iz vojske, se je vrnil domov iz
Amerike tudi moj bodoèi mo`, Ivan Furlan, doma iz
Vrhpolja, po domaèe  Bajcov. Jaz ga prej skoraj nisem
poznala. Vanj sem se zagledala, ko se je vrnil leta 1947.
Še prej pa se je on zagledal vame. V Ameriki ni imel

Ivanka Furlan

rojaka skladatelja
...
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revšèina. Pravil mi je, da so delavci spali kar na mizah
po gostilnah. Zjutraj pa so zgodaj vstali, da so takoj
pogledali v èasopis, ali je morda kje kakšno delo zanje.

Moram še to povedati. Po drugi svetovni vojni, pri-
bli`no leta 1948, je bil na vasi sestanek vašèanov, ogor-
èenih zaradi aretacije duhovnika Pišota. Potem pa so
mene obdol`ili, da sem ga organizirala jaz, in so me za
par dni zaprli. Prišli so me iskat neki moški v civilu,
pravili so, da so bili oznovci. Takrat so aretirali kar cel
kamion ljudi iz Vrhpolja. Pozneje so v zaporu spremenili
mnenje in so rekli, da so upoštevali dejstvo, da smo bili
vašèani samo trenutno vznemirjeni, in so nas izpustili.
Kmalu potem sem dobila pismo, v katerem je pisalo, da
ga moram razmno`iti trinajstkrat, sicer me bo zadela
kazen. Jaz sem res tako storila in na pošti so vsa moja
pisma oddali na Ozno. Takoj sem bila zaslišana v Gorici:
tam sem povedala, kam vse sem poslala tista pisma, le
za eno stranko se nisem mogla spomniti. Tam so mi
rekli, da bom zaprta, dokler se ne bom mogla spomniti
tega naslova. Nakljuèje je hotelo, da sem se ga spomnila
v sanjah, in to sem tudi takoj povedala v zaporu. Takoj
nato so mi to pismo tudi pokazali. Pisala sem samo `en-
skam. Vsa moja pisma so imeli na Ozni v Gorici. No,
res so me takoj potem izpustili - brez obsodbe. V zaporu
sem bila tri mesece, rekli so mi, da sem v preiskoval-
nem zaporu. Bila sem zagotovo ovadena. Kmalu nato
sem se poroèila.

Vedno sem bila verna in bila sem èlanica Marijine
dru`be v Vrhpolju. Verjetno je bilo to tudi vzrok, da so
me imeli na piki. Smrti se ne bojim, vendar ne vem, kam
me bodo po smrti prišteli. @ivela sem sicer pošteno in
dobro, vendar ne vem, kakšna raèunica bo na onem svetu.

Srèno si `elim, da bi naš mladi rod zaèel gledati na
`ivljenje, kot sama mislim: da bi bili bolj skromni. Pri
vsej blaginji, ki jo imajo danes, jih ne vidim, da bi bili
sreèni. Sreèa je v majhnih stvareh.

Pripovedovala v Vipavi 27. junija 1998

Kot slu`kinja v Idriji, stara 20 let

sreèe, domov se je vrnil bolehen in bolj reven v denar-
nici. K sreèi ga je doma èakala prazna hiša s streho.
Imel je še deset bratov in sester, ki so vsi šli po svetu s
trebuhom za kruhom. Jaz pa sem od doma dobila nekaj
zemlje. Tako sva spravila skupaj skromno domaèijo. Tri
leta sva hodila skupaj, ker sama nisem bila preveè od-
loèna in sem se bala iti v zakon. Videla sem slabe po-
goje. Zavedala pa sem se, da moram iti od hiše, sicer bi
bila dekla in ostala teta. Mo` Ivan je bil po poklicu
mizar. Rednega dela ni bilo. Tu pa tam je napravil kak-
šno `rnado. @iveli smo od skromne zemlje. V zakonu se
mi je leta 1951 rodila hèi Nada,  ki je zdaj sestra pri
uršulinkah, trenutno v Izoli. Drugi se je rodil sin, ki je
`al po sedmih urah umrl. Tudi tretji otrok je bil sin, in
sicer Ivan, pri katerem zdaj `ivim.

Jaz sem bila zmerom gospodinja in mati, delala
sem kmetijo, ker je bil mo` rahlega zdravja. To je bilo
zame precej naporno. Z mo`em sva se razumela, èeprav
je bil starejši od mene enajst let, torej leta niso va`na.
Vdova sem `e od leta 1973, ko je mo` umrl za levke-
mijo. Bil je tudi zelo izèrpan, ker je bila v Ameriki velika

Ivanka Furlan
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Obleko smo v glavnem podedovali eden od dru-
gega. Nosili smo oprtnice in dolge hlaèe. Oèe je v hudi
jezi prijel tudi za pas, mati je imela zmerom pripravljeno
šibo leskovo, pa je ni nikoli uporabila. Slu`ila je le za
strah otroèji. Vsi smo se bali bolj oèeta, mati je bila bolj
mila. Daril in posebnih šenkov nismo poznali, saj so
takrat vsi `iveli bolj skromno. Tudi za birmo ni bilo kaj
prièakovati: stric nam je kupil le sveto podobico ali
kakšno pišèalko.

Verouk smo imeli v šoli, dekan Breitenberger nas je
uèil zmerom v slovenšèini. Doma smo brali tudi slo-
venske knjige Mohorjeve dru`be.

V šolo sem hodil v Vipavo, prvi razred je bil še v
slovenskem jeziku, potem pa se je `e zaèela mešati
italijanšèina. Drugi razred je imel eno uro italijanskega
jezika, tretji razred dve uri, èetrti tri, peti štiri, šesti pet
in sedmi šest, torej je bil ves pouk v italijanšèini. Iz šole
se še spominjam uèiteljic Kacinove in Kalin-Deklevove.
To sta bili slovenski uèiteljici, ki sta pod Italijani odšli
v Ljubljano. V šoli smo imeli te`ave le z enim uèiteljem,
ki je prišel s Sicilije in ni znal niti besedice slovensko.
Na tablo je napisal buon giorno in nam ukazal, naj pre-
èitamo. Seveda smo preèitali po naše; on tega ni mogel
razumeti, mi pa nismo mogli razumeti njega. Uèitelja
Martissa in Anselmo pa sta bila dobrièini. Martissa nas
je uèil tudi glasbo in razna roèna dela. Anselmo je uèil
italijanski jezik, znal pa je tudi slovensko.

Po koncu šole so me starši dali uèit za èevljarja k
èevljarju Bavèarju v Vipavi. Ta uk sem po nekaj mese-
cih zapustil, ker mi poklic ni ugajal. Sam sem imel
veselje s popravljanjem ur in sem se tega poklica sam
nauèil. V sezoni, ko se je odprlo delo pri italijanskih
podjetjih, sem se zaposlil pri njih. V prostem èasu pa
sem še zmerom popravljal vse vrste ur. Istoèasno sem
se zanimal za kinooperaterja, kar me je tudi veselilo.

Prišel pa je èas, da sem moral v italijansko vojsko.
To je bilo leta 1936. Slu`il sem jo najprej v Pizzi. Pri
vojakih so takrat iskali prostovoljce za gradnjo cest v
Etiopiji, ki so jo zasedli Italijani. Javil sem se za ta dela,

Anton Cizara
rojen 31. januarja 1915 pri Cizarjevih v Vipavi; 
umrl 25. januarja 2013 v Vipavi

Od urarja do puškarja

Rodil sem se oèetu Antonu Cizaru in materi Mariji 
Toma`iè. Priimek Cizara izhaja še iz èasov beneških 
do`ev. Oèe je bil doma iz Vipave, iz hiše,  kjer sem se 
rodil tudi jaz. Rojen je bil leta 1858, po poklicu je bil 
kmet. Mama pa je bila doma iz Orehovice, rojena je bila 
leta 1885 in je opravljala kmeèka dela. Oèe je imel še 
brata Franca in sestro, ki je `ivela v Ljubljani. Mama 
pa je imela še dva brata. Starejši brat je padel na 
soški fronti, mlajši Andrej pa je umrl doma.

Mame se spominjam zmerom v dolgem krilu, obuto 
v èi`me. Umrla je leta 1960. V dru`ini smo bili trije 
bratje in ena sestra. Najstarejši je bil brat Rafael, rojen 
1913. Izuèen je bil za zidarja in je umrl v Trstu leta 
1995. Za njim sem se rodil jaz. Sledil je brat Franc, 
rojen 1920. leta, `ivi v Postojni. Bil je elektroinstalater 
in kinooperater. Najmlajša med vsemi je bila sestra 
Marija, rojena 1923. leta, ki je umrla pred pribli`no 
desetimi leti.

Doma smo imeli majhno hišo s kuhinjo in dvema 
sobicama. V majhni štali pa smo imeli koze, kisavo, 
repo in zelje ter krompir. Za hišo je bil majhen vrt za 
zelenjavo. Svoje zemlje nismo imeli, paè pa smo je imeli 
nekaj v najemu od grašèaka Mayerja in grofa Lanthi-
erija. Spominjam se, da smo otroci morali hoditi s starši 
na njivo in se tako privajati vsem kmeèkim opravilom. 
Kot majhni smo opravili kakšna lahka dela, sadili koru-
zo, £`ol, poravnavali zemljo in drugo, pleli, osipali. 
Kosilo nam je prinesla mama na njivo v jerbasu. Za 
obdelavo nismo imeli nobenega stroja, glavni stroj je bil 
šap in spon. Jedli smo domaèo hrano: zelje, repo, krom-
pir, £`ol. Imeli smo tudi po dve kozi, tako je bilo mleka 
dovolj, še prodajali smo ga. Spominjam se, da je pri-
hajal vsak dan neki gospod po pol litra mleka, ker je 
bil bolan za tuberkulozo in so mu tako svetovali 
zdravniki. Takrat je sploh veljalo, da je kozje mleko 
dobro proti tuberkulozi.
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vendar so nas poslali namesto v Etiopijo v Španijo.
Zanimivo je bilo tudi to, da so nam med potjo na ladji
zamenjali uniforme. Prej smo bili obleèeni v afriško
uniformo, potem pa so nas oblekli v uniformo v barvi
kaki, ki je bila - razen po barvi - enaka italijanski. Izkr-
cali smo se v mestu Cadiz. Šele tam sem izvedel, da je
v Španiji komunistièna revolucija. Ob prihodu v Špa-
nijo sem bil preprièan, da je tam splošna revolucija -
tako so nam povedali. Pravo sliko politiènega stanja pa
sem spoznal šele, ko smo zaèeli osvajati kraje in mesta
v centralni Španiji in ko smo premagali separatiste na
severu. Tam smo šele opazili, da visijo po vojaških
pisarnah Stalinove slike in rdeèe zastave s srpom in
kladivom. To je bilo znak, da vodi revolucijo v Španiji
partija, seveda pod direktnim nadzorom Stalina. Mi pa
smo bili tam kot kraljeva vojska in smo bili loèeni od
tistih, ki jih je organizirala fašistièna partija v Italiji.
Tiste enote so se imenovale camicie nere – èrne srajce.
Njihovi pripadniki so mislili, da so nekaj veè od nas iz
kraljeve vojske. Od domaèinov sta bila v Španiji še
Dušan Krhne, on je bil prej pri drugi enoti, in Slavko
Bizjak, ki je padel potem v Rusiji.

Na raznih bojišèih v Španiji sem ostal trideset me-
secev. Tu moram še povedati, da so nas po napadu na
Malago vse letnike 1915  loèili in poslali nazaj v mesto

Badajoz, kjer se je formirala španska brigada, kateri
smo bili dodeljeni. Ob splošni mobilizaciji so se starejši
italijanski vojaki, ki so prišli od doma prostovoljno, zelo
te`ko privadili vojaški disciplini, zato je bilo z njimi
te`ko delati. Moj letnik 1915 pa je prišel s slu`enja
rednega vojaškega roka in je bil zelo discipliniran. Takrat
sem tudi dobro govoril špansko, kar sem pa pozneje
pozabil. Naša brigada, ki je bila najuspešnejša brigada
v Španiji, se je imenovala Flechas negras - Èrne sulice,
in je štela okrog 10.000 mo`. Jaz sem bil brigadni puškar.

Španska revolucija se je konèala aprila 1939. Mi
vojaki pa smo morali èakati na odhod domov še tri
tedne v Španiji in tri tedne v Italiji, da so uredili od-
hodne dokumente in da smo bili vsi še zdravniško pre-
gledani. Tako sem se vrnil domov šele 18. julija 1939.
Takoj sem se spet lotil popravljanja ur. Za to delo sem
tudi zaprosil uradno dovoljenje pri italijanskih oblasteh
v Gorici. Ti so me takoj vprašali, ali sem vpisan v  Partito
nazionale fascista. Povedal sem jim, da sem komaj
prišel iz vojske in da bom to uredil.

S popravljanjem ur sem nadaljeval le nekaj mese-
cev, ker sem januarja 1940 spet dobil poziv v vojsko.
Odšel sem v staro Gorico k 6. regimentu, divizija Isonzo.
Tam smo dobili vojaško opremo in šli takoj v Postojno.
Zaradi dolgotrajnih glavobolov sem dobil nekaj dopusta

Anton Cizara

Moje veselje - igranje na harmoniko, ko sem imel
sedemnajst let

Naša dru`ina ob birmi sinov Antona in Franceta: oèe Anton,
mama Marièka, sinovi Rafael, Anton, Franc, hèi Marija in

nezakonski sin Stanko. Predlog za fotogra£ranje je dala mama,
ker smo bili ravno vsi v ta gmašnem gvantu. Mamo so posedli,

ker je bila zelo velika. Pisalo se je leto 1927.
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Vipavski pritrkovalci leta 1931. Od leve proti desni stojijo Miloš Bavèar, Rafael Cizara, Josip Kostanjevic,
Slavko Bizjak, Anton Cizara, sedita Jo`ko Premrl in Ivan Poni`.

Pred dvigom novega zvona leta 1930 v zvonik cerkve sv. Štefana v Vipavi. Sam sem ob zvonu.

Športna vaja telovadcev na Ogradi v Vipavi pred nastopom v Rimu 1933 in 1934

Anton Cizara

leta 1934 ali 1935
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V vojaški opremi ob Biskajskem zalivu leta 1937

in odšel domov, kjer so glavoboli hitro minili. Kriva je
bila pomanjkljiva hrana. Še prej kot sem konèal ta bol-
niški dopust, sem dobil poziv, naj se takoj javim nazaj
v Postojno. Italija je napovedala vojno. Iz Postojne smo
šli v Koèevje, nato v Novo mesto, kjer sem ostal do
razpada Italije. Ob razpadu sem sam zapustil vojaško
enoto in se pridru`il partizanom v èetrti `elezniški bri-
gadi, ki je operirala samo po Dolenjski. Po dveh me-
secih so nas ujeli Nemci in nas poslali v zapor Stari
pisker v Celju. Tam so nas stlaèili v majhno sobo, kjer
nas je bilo kakšnih šestintrideset. Morali smo vsi stati
noè in dan, ker ni bilo prostora, ne da bi sedli, ne da bi
legli. Tako je trajalo pribli`no osem dni. Eden izmed
zapornikov je kar sredi med nami omagal in se zgrudil
na tla. Zrak je bil obupen. Neko noè so nas Nemci spodili
na dvorišèe, kjer smo zagledali dve vreèi verig. Vsi smo
obnemeli, ker smo bili preprièani, da nas bodo likvi-
dirali. Poèasi so nas vklenili v verige dva po dva, eden

je imel priklenjeno levo roko, drugi desno. Tako so nas
zvezane odpeljali z vlakom v koncentracijsko taborišèe
za vojne ujetnike Stalag IVG v Nemèiji. Tam so nas mlade,
sposobne za delo, dodelili posameznim arbeitkomandam,
to je delovnim enotam. Jaz sem v Leipzigu odstranjeval
ruševine po`ganega mesta. Po devetih mesecih so Nemci
iskali med nami urarje in radiotehnike. Jaz sem se,
èeprav samouk, po naèelu, kar bo, pa bo, takoj javil. @e
naslednji dan me je stra`ar spremljal v Dresden in me
je izroèil šefu urarske delavnice. Dodeljen sem bil v
srbski logor, ker slovenskega tam ni bilo. Delal sem v
veliki delavnici, deset nas je popravljalo razliène ure. Bil
sem edini Slovenec. Delo mi je šlo odlièno od rok. Opra-
vil sem tako £na in natanèna dela, da jih Nemci niso
znali narediti, in so se mojemu znanju  in delu zelo
èudili. Tako so mi zaupali popravilo samih dragocenih
ur o£cirjev in njihovih dru`in. Šef mi je bil tako na-
klonjen ali pa me je zaradi mojega odliènega dela tako

Anton Cizara
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spoštoval, da me je predstavil vsakomur, ki je prišel po
uro, ki sem jo jaz popravil. Pripomnil je tudi: »Ta ujetnik
Vam je popravil uro.« Dobil sem tudi nekaj napitnine,
kar pa mi ni pomenilo dosti, ker je nisem mogel zapra-
viti in jo je bilo tudi prepovedano jemati. Imeli smo
lahko samo Lagergeld, to je navaden taborišèni denar
brez vsake vrednosti.

Zelo imenitno se mi je zdelo in ne morem pozabiti
tega dogodka, ko sem popravil uro nekemu visokemu
nemškemu o£cirju. Bil je oèitno vesel in mi je ponudil
roko, kar pa ni bilo v navadi. Bil sem namreè vojni
ujetnik in takim o£cirji niso dajali rok. Ko mi je omen-
jeni o£cir ponudil roko, sem mu rekel: »Ich bin Kriegs-
gefangene.« (Jaz sem vojni ujetnik.) On mi je pa takoj
odgovoril: »Macht nicht.« (Ni va`no.) Vprašal me je, od
kod sem doma. Povedal sem mu, da iz Jugoslavije.
Pristavil je, smeje se: »Bandit?« Odgovoril sem mu:
»Ich bin nicht Bandit.« (Nisem bandit.) Posmejal se je
in me potrepljal po rami.

Po vseh prestanih vojnih poteh si nisem mislil, da
bom prišel `iv domov. Dvakrat so me zasule bombe, to
je bilo v Leipzigu in v Dresdenu. Huje je bilo prviè, ko
me je zemlja tako zasula, da sem jo komaj vzdignil. Od
pritiska sem krvavel iz ušes in nosa, pa sem se le rešil.
Èutil sem posledice tega, šumelo mi je v ušesih in nosu,
potem pa je to prešlo.

Malo pred koncem vojne so nas prepeljali Nemci v
severno Èeško, v sudetske kraje, kjer smo doèakali

konec vojne. Ko smo zvedeli za konec vojne, smo se paè
morali znajti vsak po svoje. Prevoznih sredstev ni bilo,
ostali smo brez dokumentov in brez denarja. Odpravili
smo se kar peš na pot proti domu, od vasi do vasi, in
spotoma prosili dobre ljudi za hrano. V glavnem smo
dobili le kakšen košèek kruha. Domov sem potoval
enaindvajset dni, stalno peš ob vodi in kakšnem kruhu.
Iz Budimpešte sem jo mahnil èez Donavo, tam se je to
dalo, in prišel v Novo mesto 31. maja leta 1945. Takoj
sem se javil na komandi mesta. Kot bivši puškar sem
dobil nalogo zbirati in èistiti oro`je. Po dveh mesecih
sem bil na podlagi prošnje odpušèen in sem se vrnil
domov. V prošnji sem navedel, da niti ne vem, ali so
moji starši še `ivi, ker me toliko let ni bilo doma. Pisem-
ske zveze so bile zelo negotove.

Doma sem dobil `ivo le mamo, oèe je umrl marca
1945. In spet sem se ukvarjal s popravljanjem ur do leta
1947. Takrat so me poklicali na vipavsko obèino, naj
pridem pregledat novo aparaturo za kino. V Vipavi se
je ustanovil kino. Takoj sem se lotil dela, v Hrovatinovi
dvorani sem napravil elektrièno napeljavo s stikalno
plošèo. Materiala se pri nas ni dobilo. Vse sem kupil v
Trstu in nosil èez mejo kontrabant.  Ko sem vse pripra-
vil in napravil preizkus, sem šel v Ljubljano in naroèil
£lme pri Vesna £lmu. Napovedal sem predvajanje £lmov
na obèini, kjer še niso vedeli, da je stvar tako dokonèana
in pripravljena za resno delo. Zaèeli smo predvajati
£lme brez akta o ustanovitvi kino podjetja. No, pozneje

V Španiji kot merilec in vodja topa 20 mm v letih 1936-1939

Anton Cizara
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smo dobili tudi to od Okraja Gorica. V istem èasu so
zaèeli predvajati £lme tudi v Ajdovšèini, vendar so imeli
vso aparaturo še od prej, v Vipavi pa je bilo vse unièeno,
aparaturo so partizani odpeljali v Tolmin. Tako smo vse
uredili na novo. Svojo urarsko obrt sem takrat odpo-
vedal in se ukvarjal samo s kino podjetjem prav do
upokojitve leta 1982. Ure sem popravljal le še za hobi:
v glavnem sem menjaval dele, ki sem jih imel v rezervi
še iz èasa Italije.

Zdaj sem v pokoju, `ivim sam. Še zmerom sem pri
dobrem zdravju. Do nedavnega sem še popravljal ure,
zdaj pa se mi je edino oko izneverilo. Moje veliko veselje
ali hobi so kri`anke. Z njimi se ukvarjam od mladosti,

s prekinitvijo, ko sem bil po svetu. V društvu upoko-
jencev se redno udele`ujem tekmovanja v reševanju
kri`ank, ki ga organizira vsako leto druga obèina. Tako
sem tekmoval `e v Luciji, Gorici, Se`ani, Postojni in
drugod.

Imam poroèenega sina in hèerko. Oba imata skupaj
šest otrok, ki so moji vnuki, in imam še dva pravnuka.
Materialno sem preskrbljen, `ivim v garsonjeri v bloku.
Otrokom sem pomagal do nakupa stanovanj. V glavnem
se za zdaj dobro poèutim.

Pripovedoval v Vipavi 19. januarja 1998

Na trgu v Vipavi v zrelih letih leta 1995

Anton Cizara
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Albert Ferjanèiè
rojen 3. aprila 1915 pri Andrjaèevih v Dupljah;
Vipava, Vojkova ulica 5

za to, da bi ji odrezali nogo. Moji mami so rekli, da je
mama od ta bogih, ker je sprejela na prenoèišèe vse
reve`e, v glavnem na steljo ali pa na senik. Zmeraj pa
jih je prej vprašala, ali imajo pri sebi kakšne v`igalice.

Povrnimo se zdaj k mojemu zadnjemu obisku pri
mami pred njeno smrtjo. Tisti dan mi je rekla, da bo
umrla, jaz pa sem ji odgovoril: »Mama, èe sem vas kdaj
`alil ali da vas nisem ubogal, odpustite mi, mama!«
Ona pa mi je odgovorila: »Albert, ti si bil zmeraj ubogljiv
in si potrpel vse, nikoli me nisi u`alil. Vsi ostali otroci
so mi kaj rekli.« Nanjo sem bil zelo navezan in lepo mi
je bilo, da sem se od nje tako lepo poslovil.

V osnovno šolo sem hodil najprej v Vrhpolje. Šolarji
smo nosili doma narejene torbe iz blaga, ki so nam
visele èez eno ramo. V Vrhpolju me je uèil italijanski
uèitelj Sottosanti, doma s Sicilije. Bil je zagrizen fašist.
Verouk pa me je v šoli uèil duhovnik Anton Pape`, ta je
uèil v slovenšèini. Drugaèe pa smo imeli veèinoma pouk
v italijanšèini. V šoli je bilo kar naprej slišati: »Parla
italiano!« (Govori italijansko!) Doma smo brali knjige
v slovenšèini, najveè so bile to katoliške knjige, mo-
horjevke.

@upnik me je imel zelo rad. V šoli me je potola`il,
ko me je videl kleèati za kazen na hodniku. Vprašal me
je: »Kaj je bilo, Albert?« Povedal sem mu, da sem odgo-
voril uèiteljici; ta me je za kazen odpeljala k uèitelju, ki
me je £zièno obdelal, potem pa sem moral še kleèati na
hodniku. Njegova beseda tola`be mi je takrat veliko
pomenila.

Od leta 1928 do 1930 sem slu`il kot pastir pri Mali-
kovih na Slapu in tam hodil v šolo. Spominjam se tiste
hude zime leta 1929, ko je temperatura padla na minus
19 stopinj Celzija v februarju mesecu. Takrat smo pri
Malikovih vsi spali v kuhinji okrog štedilnika. Vse sadje
in tudi trte so takrat pomrznile.

Ko se je moj prvi brat Andrej leta 1930 poroèil,
sem prišel spet domov v Duplje. Sluèaj je nanesel, da je
k nam prišel po dveh letih neki gospod iz Gorice, ki je
imel `eno iz Dupelj in pekarno blizu stolnice v Gorici.

Skozi `ivljenje sta me vodila
trdna vera in veliko potrpljenje

Rodil sem se v Dupljah pri Vipavi oèetu Jo`efu in
materi Felici Premrl. Mama je bila doma iz Vrhpolja, po
domaèe pri Organistovih, ker je bil njen oèe organist v
cerkvi. Tudi moja mama je zelo rada pela. Pri nas doma
v Dupljah pa se je reklo pri Andrjaèevih, to je bil dom
blizu Petrièevih. Hiša je dobila domaèe ime po mojem
starem oèetu  Andreju. Doma smo imeli srednje veliko
kmetijo. Redili smo štiri goveje `ivali, prašièa in konja.
Hiša je bila srednje velika, z gospodarskim poslopjem.
V nadstropju smo imeli tri sobe in hodnik, spodaj pa je
bila kuhinja, predkuhinja ali ve`a in ena sobica pri
kuhinji, ki je slu`ila za kuhinjo v zimskem èasu. Tam je
bil tudi majhen štedilnik, v kuhinji pa smo imeli ognjišèe.

V dru`ini nas je bilo rojenih devet otrok. Jaz sem bil
deveti, zadnji, zato so mi zmerom rekli »naš ta mali«.
Najstarejša je bila sestra Mica, 1899, nato brat Andrej,
1901, Jo`ef, 1903, je umrl star šestindvajset let, nato
so sledili sestra Karlina, 1905, brat Lipe, 1907, ki je
umrl komaj leto dni star, brat Alojz, 1908, brat Fran-
celj, 1910, in Ivan, 1913. V glavnem so vsi bratje po
koncu šole hodili po dninah in si tako slu`ili kruh.
Hodili so tudi na Pivko kosit seno`eti.

Mama in tata sta delala doma, otroci pa smo jima
zmerom pomagali pri delu. Oèe je bil rojen leta 1856,
mama pa je bila dvajset let mlajša od njega, rojena je
bila 9. aprila 1876. leta. Oèe se je poroèil, ko je imel
dvainštirideset let. Umrl je 1917. leta, ko sem jaz imel
dve leti in ga nisem poznal, pa tudi na sliki ga nisem
videl, ker njegove slike nismo imeli. Mama je umrla
avgusta 1960. Jaz sem bil pri njej na obisku tri dni pred
smrtjo. Štiri leta pred tem je oslepela. Na nogi je imela
gangreno, ni pa dovolila, da bi ji nogo odrezali. Noga ji
je gnila in od boleèin je tulila. Tudi zdravniki niso bili

Vipava, Vojkova ulica 5;
umrl 4. avgusta 2001
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Duplje pri Vipavi leta 1935 - zdru`eni ob mami: pet sinov in dve hèerki:
Zadaj stojijo bratje Andrej (1901), Alojz (1908), Francelj (1910),

Ivan (1913), Albert (1915); sedita sestri Marija (1899) in Karlina (1905)
z mamo Felicito (1876).

Mami je rekel, naj bi me dala k njemu v uk za peka.
Njegova teta je bila gospodinja pekarne, bila pa je vdova.
In res sem se pri teh ljudeh štiri leta uèil za peka oziro-
ma delal. V pekarni smo v glavnem pekli kruh, gospo-
dinjin sin pa je bil slašèièar. Za uèenje nisem plaèal niè,
dobil pa sem le hrano in stanovanje in to je bilo vse. Na
Slapu pa sem si v dveh letih zaslu`il novo obleko.

Iz Gorice sem se vrnil domov leta 1936 in hodil tri
leta vsak dan peè kruh k Janezu Organistovemu v Vrh-
polje. Imeli so doma tudi trgovino in prodajali kruh ter
ostala ̀ ivila. Spominjam se, da je bil moj dnevni zaslu`ek
štiri lire. Od tam sem šel v Vipavo v vojaško pekarno,
ki je bila v prostorih sedanje Škapinove hiše v Beblerjevi
ulici. Pekli smo panjoke za vojake, Franc Fabjan iz
Vipave pa je s svojim kamjonèinom vozil kruh v Èrni
vrh. Z mano sta delala še dva Gradišèana in dva iz Vipave.
Pekarno je imel v lasti neki Italijan, delavce pa je plaèe-
val in vse vodil omenjeni Franc Fabjan. Tudi on je bil
pek, izuèil pa se je v pekarni pri Poni`evih v Vipavi. Tu
sem ostal do leta 1942, ko sem v avgustu mesecu dobil
poziv italijanskih oblasti v vojsko.

Zanimivo pri meni je bilo to, da sem bil pri dvajsetih
letih na visti potrjen le za sluèaj sile, ker sem platfusar.
Tako redne italijanske vojske nisem slu`il. Leta 1942,

Albert Ferjan~i~

Poroèni dan v vojni vihri – dan kasneje `e v vojaški suknji

mami, pet sinov in dve hčerki.

Ivan (1913), Albert (1915), z mamo Felicito sedita sestri Marija (1899)
 in Karlina (1905).



134
84

maja meseca, pa sem bil spet poklican na visto in to pot
so me potrdili za sposobnega. Poziv v vojsko me je pre-
senetil. Takoj sem pustil delo in se v èetrtek 24. sep-
tembra 1942 poroèil. V nedeljo bi moral `e k vojakom,
pa sem odlo`il za en dan. @ena me je spremljala do
vojnega odseka v stari Gorici. Za poroko sva se odloèila
na hitro, prej sem jo poznal le šest mesecev. Spoznal
sem jo, ko sem delal v vojaški pekarni. Spominjam se,
da sva zaradi te sile imela oklice v cerkvi dvakrat za
trikrat. Mojo `eno Francko, rojeno Lavrenèiè, mi je
snubila `ena Franca Fabjana, s katerim sva delala v
pekarni. Res sem se tudi sam pozanimal zanjo, bila je
šivilja in mi je najprej naredila srajco. Pri tem se je
vnela ljubezen. Kmalu sem jo šel predstavit moji mami
v Duplje. Medpotoma sem jo vprašal: »Kaj è’mo nare-
diti, ko imam poziv v vojsko? Bi se poroèila?« Ona je
takoj rekla: »Pa dajmo se!«.

Ko sva prišla na vojaško upravo v Gorici, me je
komandant vprašal, zakaj sem za en dan zamudil odhod
v vojsko. Jaz pa sem mu povedal: »Oprostite, sem se
komaj poroèil in nisem mogel pustiti mlade ̀ ene same!«.
On je to razumel in mi rekel: »Va bene, va bene.«  Z
mano je šel k vojakom še Josip Kostanjevic iz Vipave.
Skupaj sva se peljala v Arezzo. Tam sva ostala pet me-
secev pri 87. regimentu. Ta regiment so potem razpu-
stili. Dodeljeni smo bili spet novemu regimentu zappa-
tori - minatori (saperjev in minerjev).  Tu nismo imeli
oro`ja. To je bil posebni, delavski bataljon, imenovan
battaglione speciale. V tem bataljonu smo bili skoraj
sami Slovenci iz Primorske, razliènih letnikov. Oro`ja
nam Italijani niso zaupali, tudi na stra`i smo bili neobo-
ro`eni. Iz Arezza smo bili odpeljani na Sicilijo kot delavci,
obleèeni v italijanske vojaške obleke, zmerom pa pod
vojaškim nadzorstvom. Za zašèito smo si sami napravili
bunker pri cesti, da smo se zatekli vanj, ko so Angle`i
in Amerikanci bombardirali.

Neko noè julija 1943 smo iz zaklonišèa slišali tanke
in videli nebo razsvetljeno. Takoj smo pomislili, da so
to Angle`i, in res je bilo tako. Ob morju se je svetilo,
kakor da je dan. Angle`i so nas prijazno sprejeli. V vasi
Piazza Armerina smo se potem pod Amerikanci spet vsi
dobili. Od domaèinov  so bili z nami še Mirko Princes
iz Vipave in Dore Kastelani z Zemona pri Vipavi. Josipa
Kostanjevica pa ni bilo veè med nami, ker nas je sam
zapustil in se prikljuèil italijanskemu taboru. To je bilo
še pred našim odhodom v Afriko, on pa tja ni hotel iti.
Po prihodu Angle`ev smo bili še dva meseca na Siciliji,
nekako decembra meseca 1944  pa smo z ladjo odpo-

tovali v Afriko in se izkrcali blizu Tunizije. Še zmerom
smo bili kot vojni ujetniki. Tudi tu smo opravljali razna
dela, v pristanišèu ali kje drugje. Ko smo bili blizu
Al`ira, smo izvedeli, da je Tito priznan kot jugoslo-
vanski vojskovodja. Ko smo bili  v taboru blizu Bone
(pri Tunisu), so nas obiskali jugoslovanski o£cirji in nas
snubili, da bi se vpisali v jugoslovansko vojsko. Od tisoè
ujetnikov se nas je veèina odloèila za jugoslovansko
vojsko. Le redki, mislim, da dva Štajerca, sta se odlo-
èila, da bosta slu`ila kralju Petru, in so jih potem dali
v italijanski tabor. Od tega vpisa dalje nismo bili veè
vojni ujetniki in smo dobili nove obleke. To je bila kapa
titovka in letalska uniforma.

Konec leta 1944 smo se v mestu Al`iru vkrcali na
ladjo in pluli kot 4. Prekomorska brigada. Na ladji nas
je bilo kakšnih 4.000 razliènih potnikov, tudi èrnci so
bili vmes. Blizu Barija, v kraju Gravina, je bilo zbira-
lišèe vojnih ranjencev. Tam smo ostali dva dni. Nato
smo se v Bariju vkrcali spet na drugo ladjo in odpluli do
Dubrovnika. @e v Afriki so nam jugoslovanski o£cirji
obljubili vsega: da bomo svobodni, da bomo delali nove
hiše in podobno. Tako smo res verjeli v Tita in v zmago
in v lepše `ivljenje.

Iz Dubrovnika smo naprej potovali peš, in sicer od
vasi do vasi, bilo nas je okoli petsto. Na glavah smo
imeli titovke, drugaèe pa smo nosili angleške uniforme.
Prepotovali smo Èrno goro in prišli v Peè blizu albanske
meje. V Èrni gori bi kmalu prišli v roke Nemcem. Obo-
ro`en je bil le vsak deseti. Hrane nismo imeli, zato smo
prosili ljudi po vaseh. Hrana je bila samo za o£cirje. To
je razjezilo nekega vojaka, doma iz Grgarja, ker mu je
jugoslovanski o£cir grdo oèital, da se ne sme hoditi po
hišah prosit hrane. Vojak mu je ves besen odgovoril:
»Zakaj pa ne? Saj hrana je samo za vas o£cirje, nas
vojake pa pustite laène!« Malo je manjkalo, pa bi ga
o£cir skoraj ustrelil. Prijel je `e za oro`je, a smo se
ostali potegnili za tega našega vojaka. Zagrozili smo
o£cirju, da bomo mi ubili njega, èe ne bo dal mira.

Iz Peèi smo odpotovali z vlakom na sveti veèer leta
1944. Razdelili so nas na  razne kraje, mene so poslali
v Novi Sad k letalcem, kjer sem bil za pomoènika v
kuhinji. Malo pred koncem vojne smo šli na Mad`ar-
sko, kjer smo ga tudi doèakali. Mad`ari so nas imeli za
partizane. Bilo nas je okoli dva tisoè. Naš kapetan, ki  je
bil doma iz Štajerske, nas je peljal v neko veliko gra-
šèino. Tam smo se polegli, da bi zaspali. Tisto noè pa
sta nas presenetila dva pijana ruska o£cirja, ki sta od
nas zahtevala, da moramo vsi ven. In res smo šli ven in
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noè prespali pod kozolcem. Takrat smo spoznali naše
zaveznike Ruse. Pozneje smo dobili prenoèišèa po hišah.
Mad`ari so se nas bali, jaz pa sem jih tola`il: »Niè se ne
bojte, saj smo kristjani kakor vi.« Mislili so namreè, da
smo banditi.

Šele julija meseca 1945 so nas vprašali, èe hoèe kdo
domov na dopust. Javil sem se, in res nas je šlo takrat
deset na dopust. Šele v Postojni sem sreèal domaèinko
iz Vipave in moje prvo vprašanje je bilo, ali ve, èe je
moja Francka še `iva. Ona mi je pritrdila. Jaz pa sem
vzkliknil:« Oh, hvala Bogu!« V Postojni sem sreèal tudi
nekega sovašèana iz Dupelj in ga povprašal, èe morda
ve, ali so še `ivi moji bratje. Povedal mi je, da se je iz
Nemèije vrnil moj brat Alojz, za druge pa da ne ve. Z
nekim kamionom sem potem le prišel v Vipavo. Na
vogalu pri Skukovih v Vipavi me je ustavil Tone Sever
in me povprašal, od kod prihajam. Povedal sem mu, da
iz Novega Sada in da bom lahko deset dni doma. Od
daleè naju je opazovala moja `ena Francka. Zanimalo jo
je, kdo sta ta dva vojaka, zato je prišla bli`e. Takoj sva
se prepoznala, se objela in bila sva sreèna. Dve leti
nisva eden o drugem niè vedela. Naslednji dan sem šel
pozdravit mamo v Duplje, ki je bila ob sreèanju zelo
vesela. Od bratov je bil takrat doma samo Alojz, Drejèe
in Francelj sta bila še na Korziki, brat Ivan pa je bil
italijanski ujetnik. Dokonèno sem prišel domov šele na

brezmade`no spoèetje, to je 8. decembra 1945. Takrat
smo se pri nas doma v Dupljah sreèali vsi bratje. Šli
smo vsi skupaj v hram in od veselja zapeli. Na vratih se
je prikazala mama, ki si je brisala solze. Vseh njenih pet
sinov je bilo doma, `ivih in zdravih. To je bil zame nepo-
zaben dan.

Toda kmalu je prišla nesreèa. Brat Drejèe je zgubil
`ivce in se je sam unièil. Mama je umrla leta 1960,
kmalu za njo sestra Marija, ki je kuhala duhovniku
Edkotu Ferjanèièu v Kojskem v Brdih. Edko Ferjanèiè
je padel z lestve v cerkvi in se je ubil leta 1957. Nato je
umrl brat Ivan, za njim še sestra Karlina. Brat Francelj
je umrl leta 1963, Alojz pa 1970. Jaz sem tako še edini
`iv od cele naše dru`ine.

Moja prva povojna zaposlitev je bila kurirska slu`ba
pri obèini Vipava. Potem sem obolel in nisem delal dve
leti. Nato sem tri leta delal na `agi. Leta 1953 sem se
zaposlil kot pek v Poni`evi pekarni, kjer sem ostal do
pokoja, to je bilo leta 1971. V pekarni sem delal sedem-
najst let, v glavnem ponoèi. V Vipavi je bila to edina
pekarna. Pekli smo tudi slašèice, krofe, ̀ emlje, za velike
praznike potice, kruh, menihe in parkeljne. Leta 1971
je zaèela obratovati nova pekarna v Ajdovšèini, zato so
jo v Vipavi ukinili in vsi ostali zaposleni pri Poni`evih so
šli delat v Ajdovšèino.

Pred kratkim je umrla moja `ena Francka in zdaj
sem vdovec. Z `eno sva bila v lepem zakonu celih petin-
petdeset let. Obhajala sva tudi zlato poroko v cerkvi v
Vipavi. Imava hèerko Jo`ico in sina Aleša ter pet vnu-
kov. Drugaèe se poèutim še zdravega, materialno sem
preskrbljen, le `eno zelo pogrešam. Spomini na `eno so
še vedno `ivi, vsak dan molim zanjo. Oba sva bila zelo
verna. Ona je dosti delala za cerkev, predvsem šivala
prte in vsa mašna oblaèila. Vse nedelje sva zelo spošto-
vala, nikoli nismo delali ob nedeljah. Zmerom sem si
`elel, da bi umrl pred `eno, pa je Bog doloèil drugaèe.
Na smrtni postelji sem ji moèil usta. Ponoèi me je pokli-
cala in me objela pred smrtjo.

Skozi `ivljenje sta me vodila trdna vera in veliko
potrpljenje, ki ga zdaj ta mladi nimajo veè. To je velik
bo`ji blagoslov. Z njim èlovek la`e prenaša te`ave. Vse
moje potovanje me je spremljala podoba Kristusa. Tako
me je vzgojila mama.

Rad sem obdeloval vrt pri Vipavi, le letos ne vem, èe
bom še kaj, morda kaj malega.

Pripovedoval v Vipavi 24. januarja 1998

Albert Ferjan~i~

Kot partizan v IV. Prekomorski brigadi
v Novem Sadu 28. 8. 1945
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Spomini 

Karlo Premrl se je rodil 16. junija 1915 v kmečki 
družini Drejdlnovih v Vipavi, na takratni hišni številki 
11, kot sedmi otrok v drugem zakonu vdovca Franca 
Premrla z Marijo Cigoj iz Malovš. Ko je imel tri leta, je 
ostal brez matere. Naredil je sedem razredov osnovne 
šole pod Italijo; pri Furlanu Giovaninu Tuzziju, ki je 
vodil mesnico v Vipavi, pa se je v letih 1933–1934 izučil 
za mesarja. Leta 1947 se je poročil z Marto Jamšek, 
hčerko Josipa Jamška in vipavske babice Viktorije, 
rojene Čuk, s Slapa pri Vipavi. Rodila mu je dva sina, 
Božidarja in Petra. Po očetovi smrti leta 1948 je po-
dedoval rojstno hišo v Vipavi, ki je imela takrat hišno 
številko 232, zdaj Tabor 13. Umrl je kot vdovec 13. 
junija 2006, v bolnišnici v Šempetru, le nekaj dni pred 
svojim enaindevetdesetim rojstnim dnevom.

V nadaljevanju sledi zvest zapis njegove pripovedi s 
poudarkom na predvojnem in vojnem času, kakor jo je 
leta 2000 posnel Franc Černigoj.

Moje otroštvo je bilo težko ... Družina s sedmimi 
otroki, pet fantov in dve punci, eden je bil po poli brat. 
Oče je bil dvakrat poročen. Prva žena mu je umrla in 
pustila enega sina, to bi bil moj po poli brat France. 
Tudi njegova druga žena, moja mama, je kmalu umr-
la, 1918. leta za špansko, tako da se je niti dobro ne 
spomnim. 

Oče je ostal sam in je bilo težko. Je pa imel sestro, 
teto mojo, Micko, ki je bila kuharica gospodom na 
Erzelju, na Slapu ... in je morala pustiti službo, da je 
prevzela nas. Bila je naša druga mati in nas je vzgajala, 
kakor Bog zapove. Vendar – teta je teta, mati pa mati. 
Mati otroka lahko natepe, ma ga tudi stisne k sebi. 
Vseeno imam teto za drugo mater. 

Oče, ki je imel majhno kmetijo, je bil zelo zelo skr-
ben. Otroke je vpregel že pri štirinajstih, petnajstih le-
tih. Najprej smo vozili z volmi, potem je vole prodal in 
kupil konje. Z njimi smo hodili v gozd, na Nanos, po 

Karlo Premrl
rojen 16. junija 1915 pri Drejdlnovih v Vipavi; 
umrl 13. junija 2006 v bolnišnici v Šempetru pri Gorici

les. Tako se je kaj zaslužilo in oče je zmeraj dokupil kaj 
zemlje, da smo prišli do dobre kmetije. 

Potem so Italijani rekli, da nam bodo gozd vzeli. Oče 
pa je rekel: “Veste kaj, otroci, bomo šli in bomo podrli 
hoje, saj tistega, kar bo na tleh, Italijani ne bodo po-
brali.” Brat Ivan, letnik 1906, je najmanj hodil v gozd. 
Tistikrat pa je rekel: “Grem tudi jaz!” Je bilo ledeno, 
in ko je nakladal, mu je čok zlomil hrbtenico, tako da 
je bil bogi, invalid. To je bilo osemindvajsetega leta ...1 

Oče pa je zmerom kaj kupil, kupil, kupil ... 
/… /

Leta štiriintridesetega sem bil vpoklican v italijansko 
vojsko, v Bologno. Že štirje bratje so bili prej vojaki 

1 V resnici se je to zgodilo šele dve leti kasneje, leta 1930. Tako 
piše v Družinski knjigi fare Vipava 1885, ki se hrani v župnij-
skem arhivu v Vipavi. O tem nesrečnem dogodku je pisal tudi 
Novi list. V prispevku z naslovom Iz Vipavske doline. Vipava je 
takole poročal: “Pred nedavnim časom se je zgodila huda ne-
sreča. Pri nakladanju hlodov se je težak hlod zvalil na dobrega 
mladeniča Ivana Premruja in ga vsega potolkel.” Glej Novi list, 
1930, št. 14, str. 7.

Portret Karla Premrla v mladih letih
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in bi moral biti oproščen (takim so rekli terzo grado). 
Ker se je začela vojna v Abesiniji, pa so poklicali tudi 
mene, a bi moral služiti le tri mesece. Te vojne ni bilo 
preci konec, in so mi podaljšali za en mesec. Sem šel k 
zdravniku in sem rekel, da slabo vidim. In mi je rekel: 
“Saj vi ste pa terzo grado, boste šel tako in tako kmalu 
domov.” A namesto domov so nas poslali na avstrijsko 
mejo delat ceste. Prvi dan so nas spravili spat na eno 
štalo, drugi dan so nam pokazali, kje bomo delali, tretji 
dan, ko smo šli na delo, pa pride en vojak in mi reče: 
“Nekaj lepega ti imam za povedat, samo če imaš eno 
cigareto!” – “Ja, ja,” sem rekel, “jo imam. Ti samo po-
vedi, kaj je!” Pa nisem kadil ... – “Ja,” pravi, “tisti, ki 
ste terzo grado, boste šli domov!” In so nas res spustili 
– v enem tednu sem tako šel trikrat skozi Udine.

Potle sem bil doma. Bil sem mesar. Tukaj je en 
Italijan iz Čedada2 imel mesnico in v njej svojega de-
lavca. Zelo dobri ljudje so bili, so me zelo cenili. Izučil 
sem se pri njih in kasneje pri njih tudi delal. 

Potem je v Šentvidu eden odprl mesnico in me je 
prosil, če bi mu šel jaz pomagat. Sem rekel: “Dobro!” 
in sem šel. Je bil dober človek in smo se lepo razumeli. 
Je pa bila v Šentvidu še ena mesnica, imel jo je en Berto 
iz Dobravelj, ki se je priženil v Šentvid. In ni bilo dela 
za dve mesnici. Njemu so jo vzeli, ker je prodajal slabo 

2 To je bil Vittorio Cudicio, ki je bil po rodu iz Torreana nad 
Čedadom.

meso. Potem jo je dobil nazaj, je imel zveze, ker je bila 
sestra poročena z enim brigadirjem, in smo mi morali 
zapreti mesnico. 

Ta Italijan, ki je imel mesnico v Vipavi, je bil doma 
iz Čedada. Z brati so si med tem časom razdelili go-
stilne in mesnice. Gospodar mesnice v Vipavi je dobil 
še mesnico v Čedadu. Poklical je svojega poslovodjo iz 
Vipave,3 naj mu v Čedadu vpelje mesnico. “Dobro,” 
je rekel ta, “grem, če gre z mano tudi Karlo!” So me 
vprašali, če sem zadovoljen iti, in sem šel v Čedad. 

Ta delavec pa v Čedadu ni bil zadovoljen. V Vipavi 
se je že udomačil, dobil družbo in si je želel nazaj. In 
je šel. In jaz sem postal glavni v mesnici v Čedadu. So 
pa bili enkratni ljudje. Oče ne bi mogel biti tako dober. 
Ko sem prišel prvi dan, so pri kosilu postregli mene 
najprej. Sem rekel: “Gospa, dajte prej gospodu!” – “Ne, 
Karlo,” je rekla, “vi ste vstal zgodaj, ste bolj lačen. Oni 
si vzamejo, kadar čejo!” 

Dol sem bil od osemintridesetega do štiridesetega 
leta, ko sem bil spet vpoklican v vojsko. Ta mesar v 
Vipavi je imel prijatelja polkovnika, dobrega človeka, 
ki je redno hodil k maši in se sprijateljil z vipavskim 
dekanom,4 in mu je rekel: “Karlo je vpoklican v vojsko, 

3 Poslovodja je bil Giovanin Tuzzi, doma iz kraja Sant Andrat del 
Iudrio v Furlaniji.

4 Vipavski dekan je bil Ignacij Breitenberger.
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napiši mu kakšno priporočilo za komandanta v Gorici!” 
Je res napisal, zapečatil v kuverto in mi jo dal. Nisem 
niti odprl. Pridem v Gorico v kasarno, in tam nas popi-
savajo. Sem dal podoficirju to pismo: “Tako in tako,” 
sem mu rekel, “jaz imam tu eno priporočilo.” Je odprl 
in rekel: “To je naslovljeno na polkovnika, počakajte!” 
Pride podpolkovnik in jaz mu izročim pismo. Je rekel: 
“Vse v redu!” Je dal pismo spet podoficirju, ki nas je 
popisoval, in rekel: “Naj gre, kamor si želi!” In sem si 
izbral Ajdovščino. 

Tam sta bila en Čoha iz Lokavca in en fant iz 
Ozeljana in smo že prvi dan šli pri drugih vratih ven, 
tako da si en teden nismo niti oblekli uniforme. 

Potle so nas pa poslali na Pivško, blizu Postojne. Jaz 
sem imel še zmerom tisto pismo. Grem v Ajdovščini 
do komandanta, ki je bil poročnik, in mu izročim to 
pismo. Pravi: “Ti boš šel na železniško postajo, tam 
sta dva vagona, ki sta namenjena v Prestranek. Ti boš 
spremljal te vagone.” Tako sem se jaz peljal, drugi pa 
so iz Ajdovščine hodili peš. Čez Hrušico. Potle so nas 
premestili v Podkraj. Jaz sem se peljal z mulami. Tisti 
poročnik je prišel k meni in me vprašal: “Karlo, bi tel 
biti ti moj purš?” – “Lahko!”

Zjutraj sem mu prinesel kavo, naredil sem mu dvaj-
set cigaret – sem imel mašinco za delat cigarete –, druga-
če pa sem pohajal. Drugi pa so hodili noter po Hrušici 
... Nas je bilo polno Slovencev, mogoče trideset.

Bila je že jesen, pa mi poročnik pravi: “Karlo, ti boš 
šel v Podkraj, boš vprašal za eno sobo zame in hlev za 
konja.” Grem in naletim na komandanta, polkovnika. 
Ko me je zagledal, je rekel. “Kaj si še tukaj, ti špijon!” 
– “Kakšen špijon, zakaj?” sem se začudil. “Poročnik 
me je poslal sem.” – “Vai via! Vai, via!” je rekel. O tem 
nisem nič povedal mojemu poročniku. 

Med tem časom se je pripravljal napad na 
Jugoslavijo. Je pa bil Čoha iz Lokavca na komandi – in 
oni iz Ozeljana tudi. In kaj nista vzela kufra od koman-
de in ušla v Jugoslavijo! 

Med tem sem dobil en mesec kmečkega dopusta, 
čeprav kot mesar nisem imel pravice do dopusta. Sem 
imel bratranca, ki je dobro poznal marešala od kara-
binjerjev. So naredili, da sem doma s kmetije. Moj 
poročnik mi je rekel: “Karlo, zdaj ko greš domov, če 
bi mi našel kakšnega tišlarja, naj mi napravi kufre za 
na mule.” – “Lahko!” sem rekel in sem to uredil. In 
sem mu tiste kufre poslal po Podkrajcih, ki so hodili v 
Vipavo po meso.

Po dopustu pridem v Podkraj – nobenega Slovenca 
več. “Povejte vi meni, kaj je to!” rečem poročniku. “Ja, 
veš,” pravi, “vsi Slovenci so proč! Jaz sem tebe zadržal, 
da boš šel z mano, če gremo nad Jugoslavijo!” 

Med tem časom je tisti polkovnik poslal ukaz po-
ročniku, da moram tudi jaz proč. Je prišel do mene en 
vojak: “Karlo, preci moraš na komando in svojo robo 
vzemi s sabo!” 

Na komandi me je že čakala avtokareta in so me 
s spremstvom poslali v Cuneo, to je v Piemontu, na 
francoski meji. 

Prej ko sem šel, mi je moj poročnik rekel: “Veš, 
Karlo, sem mislil, da te bom lahko zadržal, da bi šel 
ti z mano kot tolmač v Jugoslavijo. Saj tudi jaz nisem 
Italijan, sem Hrvat, samo sem si premenjal priimek. Bil 
sem Blažević, zdaj sem Blasevi.” Tako se mi je izpove-
dal in sem videl, da je človek in pol in da nas je imel 
Slovence rad. 

Smo prišli v Cuneo, v kasarno, ki je mogla biti en-
krat samostan. Pridem noter, nobenega nikjer, samo 
straža in par vojakov. 

Si mislim: Kaj bo pa zdaj to! Sem šel spat, opolnoči 
pa slišim slovensko petje. So pa z vseh strani pošiljali 
Slovence v ta kraj: s Sicilije, iz Kalabrije ..., tako da 

V Čedadu, z velikimi pumparicami po takratni modi,
ob njem Luciano Cainero
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nas je bilo 1.800 Slovencev. Jaz odkrito povem: pov-
sod v italijanski vojski sem naletel na pametne oficirje. 
Slovence so imeli strašno radi, ker smo bili disciplini-
rani, kar so nam rekli, to smo naredili. 

Hrane je bilo tam dosti. Tisti dan je bila pašta in so 
pekli tudi ribe. Fantje so šli tudi po trikrat iskat hrano, 
vrgli pašto v sode, pojedli so samo ribe. Polni sodi pašte 
so bili. 

Čez nekaj dni je prišel ukaz, da moramo v Francijo. 
V tri bataljone so prerazporedili določeno število 
Slovencev. Pridemo na mejo, tam je bil generalštab. 
Naš komandant nas postroji. “A to so tisti banditi!” 
je prišel general. Naš komandant pa je rekel: “Banditi 
niso, so disciplinirani fantje. Znajo tudi zapeti!” In sto-
pijo skupaj tisti fantje, ki so lepo peli, od Rihemberka, 
Dornberka, Prvačine, tudi Istrijani so bili vmes ... in 
zapojejo Demogela, demogela, come venti ani fa (Dejmo 
jih, dejmo jih kot pred dvajsetimi leti) in še slovenske 
pesmi, tudi Žabe. V generalštabu je bilo dosti civilistov, 
stavba s tremi balkoni. Vsi pridejo iz pisarn, in ko je 
bilo pesmi konec, so vsi ploskali. 

Potle nas pošljejo v Francijo. Nas namestijo v ene 
garaže, popoldne smo lahko šli v mesto. Jaz, kamor-
koli smo prišli, sem šel najprej v cerkev. Pridem v cer-
kev, nas je bilo par vojakov. Pride duhovnik, stopi do 
mene. “Od kod ste?” me vpraša po italijansko. – “Blizu 
Gorice.” – “Pejte z mano,” pravi. In me je peljal v svoje 

stanovanje. Je prinesel pol litra vina in je začel: “A vi 
ste od Gorice? Tudi jaz sem bil kot kaplan za časa prve 
svetovne vojne, kot vojaški kurat, ondi. Tam je zavladal 
fašizem, jaz pa sem se umaknil v Francijo. Zdaj ne vem, 
kaj bo z mano.” Pa je bil Italijan. “Pridite še kaj!” mi je 
rekel. Nisem šel. Sem se bal, da gledajo, kod hodimo 
... So pa bili v teh krajih za Italijane, dosti so vedeli 
povedati čez francosko vojsko.

Čez par dni spetlih: “Slovence ven!” In so nas poslali 
v Aleksandrijo v Piemontu. Tam smo bili med italijan-
skimi vojaki. Še Frančko, brivec iz Ajdovščine, je bil 
z nami. Slovenci nismo smeli na stražo, a oficirji, ki 
so nam bolj zaupali kot svojim, so nas vseeno pošiljali 
stražit. In en dan sem bil ravno jaz na straži, stražil sem 
vojaške magazine. So bili tudi Istrijani, so bili večji lum-
pje kot mi. In so zapalili ogenj. Takoj alarm. Pridrvijo 
oficirji in začnejo: “Kako se pišeš?” – “Karlo Premrl!” 
– “Kako pa ti?” vpraša Istrijana. – “Tako in tako ...” 
– “Kdo pa vas je poslal na stražo? Ne bi smeli biti na 
straži ...” Ogenj pa so zapalili Istrijani namenoma, da 
ne bi več hodili na stražo.

Potem so moj regiment poslali v Cerkno. Moj ko-
mandant je prišel k meni: “Premru,” pravi, “kadar 
bomo prišli kje gor, kaj boš ti naredil?” – “Ušel bom,” 
sem rekel. – “Kam?” – “Domov. Imam starega očeta in 
brata invalida.”

Ni rekel besede in je šel. Čez pol ure pride nazaj, 

Mesar Karlo Premrl kaže učencema v klavnici, kako se ubije govedo. To fotografijo je 
njegov invalidni brat Ivan leta 1935 poslal kot razglednico s pozdravi bratu Rafaelu, 

ki je bil takrat z italijansko vojsko v Eritreji. 
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smo bili že vsi pripravljeni, mi reče: “Ti ostaneš tukaj!” 
Kar nas je ostalo, so nas poslali v pozadino. Tam nismo 
nič delali, za jesti smo imeli vsega. Tačas so napadli 
Jugoslavijo in so sem pošiljali cele beče svinjskega mesa 
v soli in sira in vsega na pretek. So zaplenili jugoslo-
vanski vojski.

Je prišel ukaz: Kar je Slovencev, nezanesljivih, naj 
grejo stražit železnico, mostove in take reči. In so začeli 
pošiljati ene v Kalabrijo, ene na Sicilijo in tako. Jaz sem 
dobil eno liro na dan in nisem sproti dvigoval. Sem 
tisti denar pustil tistemu, ki ga je delil. In en dan kliče 
namesto Premrl Premura. Premure ni, sem si mislil. 
Molčim. Vzamejo enega drugega in hajdi! so šli.

En dan grem po kasarni, me vidi ta, ki sem mu pu-
stil denar. “Kako, saj si bil na seznamu!” – “Mene ni 
noben klical, nič ne vem.” 

Dva dni potle so me poslali dvajset kilometrov iz 
Aleksandrije, blizu Genove.5 Tam nas je bilo štirinajst 
vojakov in en podoficir. Varovali smo železnico. Lep 
trg je bil, več fabrik. Mi reče, pravi podoficir: “Tu je 
ena postelja iz lesa, jo je naredil en vojak, če jo hočeš 
imeti, moraš dati deset lir.” Sem dal in se preci spoznal 
z ljudmi. V eni družini je bilo pet hčera. Ta starša je 
imela dvaindvajset let, je bila uradnica v eni fabriki in 
pri njih sem bil kot doma. 

Oče, petdesetleten, je bil antifašist. Še ricinus da je 
pil zaradi tega. Kolikokrat me je poklical: “Pejd dol, 
ti imam nekaj za povedat!” Sem prišel v kuhinjo, je 
zaklenil vrata in rekel: “Zdaj bomo kosili!” – “Saj še vi 
nimate!” Tam je bila namreč lakota. Je prišla en dan 
tudi šefinja tiste hčere, ki je bila uradnica, in je pove-
dala, da je njen bratranec v Jugoslaviji in da je povedal, 
kaj se tam dogaja. Tako sva se spoznala in je bila potle 
zaljubljena v mene. Mi je nosila knjige, sadje ... In mi 
je povedala: “Jaz sem imela fanta mesarja, ki si je po 
nesreči prerezal trebuh in umrl. Misli si, da sem jaz 
tvoja sestra.”

En dan – spet Slovence proč. Punca je zvedela, da 
bom šel proč, in je rekla, naj pridem ob tej in tej uri, ko 
so šli v fabriko. Tam sva se pozdravila in je mater božjo 
snela z vrata in mi rekla: “To naj te spremlja, kamor 
boš šel. Če se boš kdaj poročil, če boš imel hčerko, daj 
ji moje ime – Leticija.” 

Ko je bilo teve vojske fraj, sem se oženil in to pove-
dal tudi moji ženi. Povedal sem ji tudi Leticijin priimek. 
In ji je pisala. Leticija je odpisala in še enkrat izrazila 

5  Poslali so jih v kraj Arquata Scrivia.

željo, naj damo hčeri njeno ime, ona pa da bo botra. 
Povedal sem tudi dekanu in je to željo zapisal. Potle pa 
se je rodil sin Dorče ... Kasneje je poslala tri pakete: 
gres, riž, rinke ... Sin Dorče je čez leta šel tam mimo v 
Francijo in sem mu rekel, tako in tako, bejži jo obiskat. 
Jo je obiskal in je bila zelo zadovoljna. 

Potem so nas poslali v Cremono, bilo nas je enih 
osemdeset Slovencev. Tam so nas imeli radi. Kapetan je 
bil žleht, poročnik in drugi oficirji pa dobri. V Cremoni 
so bile barake. Slovenci smo bili v uniformah, a brez 
orožja. Italijani pa so imeli puške. Ko nas peljejo skozi 
trg, so ljudje prišli na vrata in nas začeli pljuvati. So 
mislili, da smo Angleži, ker so bile barake napravljene 
za angleške ujetnike. 

Se razporedimo po barakah. Poročnik pravi: “Kdo bi 
šel v kuhinjo?” Se javim in me dajo v kuhinjo, kuhat za 
devetdeset ljudi. Posode ni bilo, so bili beči od petroleja. 
Ta duh ne gre nikoli ven. Eni fantje so se pritožili. Sem 
rekel poročniku: “Jaz ne bom v kuhinji. Posode nimam 
in ne morem kuhati.” – “Te bom dal pa v zapor.” In 
sem kuhal naprej. Tam blizu so bili eni magazini, noter 
vsega, kar si si poželel. Naši fantje niso bili vsi pošteni 
in so kradli usnje. So to ugotovili in so ustavili vse, ki 
so šli iz magazinov. Oficir je rekel: “Jih bom jaz v ba-
raki pregledal!” Tam nam je rekel: “Deset minut imate 
prosto, da se znebite, če imate kaj!” Tako nas je rešil.

General je bil v prvi vojski na goriški fronti in mi 
je rekel: “V vaših krajih imate radi zelje!” – “Ja,” sem 
rekel, “s klobaso!” In je poslal tri žakle brzot, oni zelja 
nimajo, naj naredim kosilo po naše. Sem naredil in je 
bil zelo zadovoljen. 

Poročnik je rekel: “Boš hodil po kruh!” Smo dobili 
po dva hlebčka po trideset dekov, skupaj šestdeset de-
kov kruha. Spremljal pa nas je en podoficir. S koreto 
smo šli. “Bomo kar šteli,” je rekel pek. “Dva, dva, dva 
...” Jaz pa sem vedel, da mora biti šestdeset dekov. 
Denemo kruh na kareto, pride poročnik. Je ukazal vse 
zvagati in je bilo nekaj kilogramov manj. “Za vse dne-
ve,” je rekel peku, “boste dali kruh nazaj.” Je molčal 
in dal. 

Iz Cremone smo šli v Peschiero pri Gardskem jeze-
ru. To je bilo malo pred razpadom fašizma. Tam nas je 
bilo spetlih 1.800 Slovencev. Bile so velike delavnice, 
dva do tri tavžent ljudi, tudi civilov. 

En dan je prišel razpad fašizma. Jaz sem bil spetlih 
za purša. Tisti dan so se Nemci in Italijani spoprijeli ob 
Gardskem jezeru. Je bilo preci par Italijanov mrtvih. 
Nemci so zasedli italijanski generalštab. Ko smo zvede-

Karlo Premrl
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li, da je fašizem razpadel, smo hoteli vsi iti ven, 1.800 
Slovencev. Straža je klicala štab. Italijane so Nemci že 
razorožili. Iz štaba so prileteli oficirji, ki so jim Nemci 
pustili revolverje. So nas spravili nazaj v barake. 
Italijani so klicali Nemce, so prišli, so nas postrojili, je 
prišel en nemški poročnik in držal govor. En Italijan je 
tolmačil. En fejst fantina iz Idrije je dvignil roko v left. 
“Kaj pa vi?” ga je vprašal Nemec. – “Jaz bi rad povedal, 
kaj smo mi!” – “Povejte!” – “Vsi smo bivši avstrijski 
državljani! Doma smo od Trsta in od Gorice. Italijani 
pravijo, da smo banditi, a mi nismo!” Nemški oficir je 
bil prav preci drugačen. Svetoval nam je, naj ne hodimo 
nikamor, ker oni, Nemci, potrebujejo prazne ceste.

Jaz, ki sem bil purš, sem bil samo v srajci, sem se 
naredil, kakor da me je moj poročnik poslal ven iz ta-
borišča kaj iskat, in so me pustili ven. 

Naši fantje so imeli v mestu krojaško delavnico in so 
delali za vojsko. In smo si že prej dali napraviti civilne 
obleke za vsak slučaj. V delavnici ni bilo nobenega več, 
so že vsi ušli. Grem po mestu, tam so bile ene trdnjave, 
ki so jih imeli Italijani za zapore. Tudi zaporniki so zve-
deli, da je fašizem razpadel, in so udrli ven. 

Srečal sem našega kapetana. Ta mi je povedal, da 
so vsi moji prijatelji že ušli, jaz pa sem bil še tam. Kaj 
zdaj? Vse sem imel v baraki, kufer in vse. Tja ne grem 
več, sem si rekel, in sem šel na postajo, kjer je bila 
gostilna. Kelnarca nas je pa poznala, saj smo bili več-
krat tam. “Jaz se bom tukaj skril,” sem ji rekel, “ko 
bo prišel vlak za v Verono, pa mi povej!” Tako je tudi 
bilo. Na vlaku sem se skril pri mašinistih in zvečer sem 
bil že v Gorici. 

Sem prišel domov. Drugi dan že dobim poziv od 
partizanov. Gremo v Črni Vrh, precej Vipavcev, tudi 
brat moje bodoče žene Doro - Božidar Čuk, letnik 
1920. Med Črnim Vrhom in Godovičem smo dobili 
ukaz minirati tunel. Zasedli smo mejo proti Logatcu, 
kjer so bili domobranci in Nemci. Kar naenkrat nas 
napadejo Nemci. Preci je bilo nekaj mrtvih in ranje-
nih. Komandant je ukazal, kolikor nas je Vipavcev, naj 
gremo na Nanos. Gremo. Na Javorniku smo prespa-
li, drugi dan čez Podkraj in Farmance na Nanos. Na 
Orlovše smo prišli, smo bili žejni, lačni. Tam je bila 
družina Štanc. Da gremo pit vodo. “Ne,” je rekel go-
spodar, “ne boste šli v hišo, čakamo Nemce.” Gremo 
k Blažonovim. Tam je bil prej Karlo Maslo, ki pa se je 
umaknil. Dobil je sporočilo od Nemcev: “Tri dni vam 
damo časa, da se vrnete v Dolino, po treh dneh bomo 
delali rastrelamento”.

Mi pa smo prišli ravno na to k Blažonovim. Tam je 
bil še moj brat, ki se je nekaj menil z Blažonovo punco. 
Tam smo malo pojedli, je bilo že pod noč, in sem rekel 
Dorotu, s katerim sva bila ves čas skupaj: “Vzemiva 
vsak en šop sena in greva spat v gozd!” – “Ma, Karlo,” 
je rekel, “kdo češ da bo zdaj prišel!” 

Vseeno je rekel: “Grem pogledat, kam bova ušla, 
če bo kakšen prišel!” Blažonova hiša pa je bila vsa v 
dratu, ki so ga razpeljali še Italijani. Sva imela vsak eno 
deko in sva jo pogrnila na seno na štali. Doro je prišel 
nazaj. Kakor se je usedel, tako je zapokalo. /…/ Puške 
sva pustila na štali in nobeden od partizanov ni oddal 
nobenega strela, ker so nas presenetili. Bilo nas je več 
kot dvajset. Nekaj fantov je ušlo skozi drat. Z Dorotom 
sva skočila, ne vem, ali je bilo stranišče ali gnezdo za 
mitraljez, sva skočila noter. Od vsake strani sta prišla 
Nemca s puško in so nas ulovili. So nas spravili pred 
hišo. Nobeden ni padel. Ulovili so nas kakšnih dvajset. 
So nas postrojili, prinesli en škaf pred nas in rekli: “Kar 
imate pri sebi, vržite v ta škaf!” Sem imel uro, prtošel, 
denar noter, sem vrgel, kaj sem pa tel. 

So nas peljali po eni stari poti dol. Jaz sem bil za-
dnji, za mano Nemec. Pridemo na glavno cesto. Mi na 
sredi, Nemci prek krajev, na začetku in zadaj. Zadnji 
Nemec je imel dve kišti municije, je prišel k meni in mi 
ju dal. Jaz mu rečem par besed po nemško. Je vzel eno 
kištco in jo dal Dorotu. Sem si mislil: To je že dober 
človek. Pridemo v Lozo, tam so bili čez cesto zažagani 
bukovi drevi. Nismo mogli čeznje, smo morali prek po-
robkov. Jaz sem bil zadnji, Nemec je bil za mano. Čez 
en porobek sem stopil, pri drugem sem pa zlezel pod 
deblo in ostal spodaj. Nemec – ali me ni videl ali me ni 
tel videti. Sem čakal pet minut; potle grem levo dol v 
Lozo, pustim tisto kištco tam. Je bila že tema. Nemci so 
vrgli v left dve raketi, je bilo svetlo kot čez dan. Vržem 
se na tla in ležim, dokler nista ugasnili. Grem naprej, 
sem pa imel tiste komašne iz cunj. Kaj se mi ni ena 
odvezala, se zataknila za eno vejo in me potegnila na-
zaj. Sem si rekel: To bo eno znamenje! Ostani tukaj! 
Dobil sem si zavetje pod enim školom, je začelo malo 
dežja. Mi je prišel tako prav, sem imel suha usta in 
sem lovil tiste kaplje ... Celo noč sem čujal, tako da 
sem zjutraj ob svitu šel proti dolini. In sem prišel tamle 
zad v Borovno, nad Vipavo. Gledam, proti Ajdovščini 
je bilo videti: kamioni, avti, povsod Nemci. Sem si dal 
korajžo in sem prišel do naše štale. Pogledam: kaj ne 
vidim očeta mojega, iz hiše ven je prišel dol! Je pogledal 
proti meni, sem mu pomigal in je prišel k meni. Prve 

Karlo Premrl
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besede, ki jih je rekel, so bile: “Karlota ne bomo več 
videli. So ga obesili v Vrhpolju ...” Me je imel za mojega 
brata Rafota, ki je bil še na Nanosu, v partizanih. “Tata, 
bejžte odpret hram,” sem mu rekel. Je šel odpret in še 
me ni spoznal. “Bejžte po Pavlo, po sestro,” sem mu re-
kel. Je prišla Pavla in je rekla: “Hvala Bogu, še si živ!” 

V Lozi so Nemci morali imeti avtoblinde. So naložili 
nanje ujetnike in šli v fole dol, da jih ni bilo slišati. So 
se bali napada partizanov. V Vrhpolju so ujetnike zaprli 
v gostilno Kobal. /… / Meni je to povedal človek, ki je 
bil med temi ujetimi in je še zdaj živ, na Slapu, Metod 
Bukovec. Niso vseh obesili: ta mlade na eno stran, 
ta stare na drugo stran. Ene so obesili, druge dali v 
nemško vojsko. Nemci so teve fante zvezali z dratom. 
General v Sežani, ko je zvedel, kaj so naredili, da je 
bil strašno hud. Drat da so jim potem dol zvivali, da 
general ne bi videl, kaj so delali z njimi.6 /… /

Potem sem ostal kar tukaj v Vipavi. Smo hodili na 
stražo, v kontrolo, če bi šli Nemci. Na razpolago smo 
bili zmerom tistim Vipavcem, me je skoraj sram pove-
dati katerim, ki so bili prej fašisti ... Me je bilo sram, 
da se moram s takimi dogovarjati. 

In potle je prišla ena brigada, je prišla druga briga-
da, so bile mobilizacije. So nas vozili na vse kraje, proti 
Sežani, na Čaven; smo bili pri Lisjakih, od Erzelja dol. 
In ondi je bil Medved iz Podrage,7 je imel Ozno čez, 
komandant pa je bil eden z Erzelja, fejst fantina. 

/… /
Jaz pa sem imel pruh in sem težko hodil. Medvedu 

sem rekel: “Veš kaj, Medved, ti mene postavi na stražo, 
ti mene postavi kamorkoli, te hoje pa jaz ne bom več 
delal, jaz imam pruh.” Nič mi ni rekel, čez nekaj časa 
mi prinese pismo: “Zdaj greš domov, se javiš pri Ivanu 
Hribu, on je lokalni gospodarstvenik, če te bo nucal, te 
bo poklical.” Partizanski zdravnik, Hrvat, ki sem mu 
pokazal pruh, mi je naredil odpustnico: Odpuščen iz 
jugoslovanske vojske!

Pridem domov. Prav tako je prišel domov Krhnetov. 
/…/ Se dobiva drugi dan. “Kaj boš ti naredil?” me je 
vprašal. – “Ja, kaj čem narest?” – “Ma jutri bojo prišli 
Nemci, te bojo pobrali! Kaj jim boš pokazal partizansko 
odpustnico?” – “To bo težko,” sem rekel. – “Ti si bil že 
v Furlaniji, zakaj ne bi šel dol?” mi reče. 

6 Na vrhpoljskem pokopališču so na skupnem grobu napisana 
imena in rojstne letnice obešenih: Obreza Pavla 1925, Dolenc 
Alojz 1924, Andlovic Janez 1894, Šček Janez 1908, Čuk 
Božidar 1920, Žvokelj Anton 1906, Marc Janez 1925, Ferjančič 
Janez 1906, Lavrenčič Ivan 1915 in Trošt Dominik 1923. 

7 To je bil Anton Semenič, s partizanskim imenom Medved.

Je že imel svojo v glavi. Je šel v Udine, k enemu, ki 
ga je poznal. 

Pri Krhnetovih pa je bil na stanovanju Wehrmacht, 
so imeli celo nadstropje. In sem se vseeno odločil, da 
grem v Furlanijo. Nemci so mi naredili dovolilnico iz 
Vipave do Čedada za nedoločen čas, za zdravljenje. In 
sem šel k tem, kjer sem že delal. Vedel sem, da so dobri 
ljudje, da so pa tako dobri, si nisem mislil. Ondi sem 
bil en mesec ali kaj takšnega. 

En dan je prišlo obvestilo: “Ob tej in tej uri bo pri-
šel kamion iz Tarcenta v Čedad s tridesetimi kvintali 
mesa.” Sem imel veze z enim majorjem iz VDV,8 sem 
skočil na kolo in mu šel to povedat. So poslali en avto, 
so na cesti ustavili kamion in meso zasegli. 

V Benečiji ni bilo elektrike in je ena kurirka hodila 
po poročila k enemu kapetanu slovenskega porekla, 
Spekonja se je pisal. K meni je prinesla tista poročila, 
da sem preveril, če so točna, saj sem jaz poslušal radio 
London in radio Moskva (gospodar je bil zaradi tega 
malo jezen). In je tisti kapetan dajal točne podatke. 

En dan nalepijo plakate: Vsi od letnika 1914 naprej 
javiti se Nemcem ali novi fašistični stranki! Sem si mi-
slil: Ljudje so dobri, a toliko jih ne smem izkoristiti, 
moram biti vseeno človek. In sem jih lepo pozdravil: 
“Jaz grem!” Sem dobil enega fanta, ki je imel ženo iz 
Marija Celja,9 in sem ga vprašal: “Kaj bi šel ti z mano?” 
– “Lahko grem,” je rekel. 

S tem fantom sva šla, da poiščeva partizane. Ko sva 
prišla v Marija Celje, ni bilo tam nobenega partizana. 
Sem se vrnil nazaj v Čedad, sem šel do tega majorja 
VDV in ga prosil, če mi napravi propustnico od Čedada 
do Vipave. In mi je naredil. Sem šel z avtobusom do 
Gorice. Grem po mestu in dobim Andlovica. “Kaj pa 
ti, Karlo, tukaj?” – “Ja, kaj, domov grem!” – “Kaj si 
neumen!” /… / Nič nisem odgovoril, a ker mi je gospo-
dar v Čedadu rekel, da lahko ostanem pri njem, sem 
šel nazaj. 

Tam sem se javil na nemški komandi s tistim doku-
mentom, da se v Čedadu zdravim. Držal sem se bolj v 
hiši, pomagal ... 

Potem so Nemci zasedli hišo mojega gospodarja in 
smo se morali preseliti v eno vas. Smo se nastanili pri 
polkovniku bivše italijanske vojske. Je pobiral kože, jaz 
sem mu jih nosil in sva postala prijatelja. 

Eno noč slišim pesem Bandiera rossa. Peli so gari-
baldinci, na kamionih so se peljali proti Čedadu. Vrnili 

8 VDV - Vojska državne varnosti.
9 Mišljena je vas Lig, nad katero je Marijino Celje. 

Karlo Premrl
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smo se v Čedad. Nemci so se umaknili, vsi, razen nekaj 
tankov. 

Spet smo odprli mesnico. Vidim: na glavnem trgu 
se obrača en nemški tank. Kanon je obrnjen proti naši 
mesnici. Hitro stečem proč. Je ustrelil naravnost v iz-
ložbo mesnice. 

Gospodarja so za tri dni zaprli, mene so pustili. Potle 
so se Nemci umaknili. 

Potle sem bil v komandi mesta Čedad.
Kasneje sem hodil tudi na Bovško, s IV. armado. 

So bili še boji. 

Jaz sem bil toliko vnet za to našo stvar! Dve leti in 
tri mesece in osem dni imam priznane partizanščine, a 
nimam borčevske!

Lahko rečem, da se moram Bogu zahvaliti, da sem 
te čase tako preživel. Hvala Bogu, tudi danes mi nič ne 
manjka, vsak dan se zahvalim Bogu. Sinova, nevesta so 
zame eden boljši ko drugi. 

Pripoved je posnel Franc Černigoj iz Ajdovščine na ma-
gnetofonski trak 25. marca 2000 in jo z njega prepisal 
marca 2001.

Pred kamnitim znamenjem v Spodnji Rečici pri Laškem 
18. avgusta 1994

Petinosemdesetletni Karlo Premrl s pravnukinjo Niko 
pred hišo sina Petra v Vipavi maja 2001

Karlo Premrl
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Amalija Ambro`iè
rojena Potrata 24. novembra 1915 pri Potratovih na Slapu;
Slap 29, pri [monovih

poldan. No, midva z mo`em sva hodila skupaj dve leti
pred poroko. On je bil sedem let v vojaški suknji, pet let
kot italijanski vojak in dve leti kot prekomorec. Še danes
hranim za spomin njegovo kartico, ki mi jo je poslal iz
Abesinije, vendar so mi bili takrat pozdravi namenjeni
le kot prijateljici ali sovašèanki. Šele po vojni sva zaèela
resno misliti na skupno `ivljenje.

Najina poroka je bila zelo skromna, kakor so bili
skromni tudi tisti èasi. Gostov ni bilo dosti, prièe pa sva
v Vipavi poklicala kar iz gostilne pri Krhnetovih. Spo-
minjam se, da sem takrat ubila domaèega petelina in
smo z ri`em postregli sosede in sorodnike. V Vipavi je
bila civilna poroka, potem pa je sledila še cerkvena, ki
je bila  na èetrtek, to pa zato, ker je naš gospod pridigal,
da naj bi bile poroke med tednom, sicer da ne gre nihèe
v nedeljo k maši, ker so vsi skrokani.

Moj mo` je bil `e leta 1946 vpisan v obdelovalno
zadrugo na Slapu. V njej je sodelovalo kar nekaj dru`in
s Slapa in nekaj iz Podrage. Vsi skupaj so obdelovali
zemljo grašèaka Mayerja, tako tudi moj mo`. Tudi jaz
sem morala kdaj pomagati. Moram pa povedati, da smo
dobro `iveli, imeli smo kar precej `ive`a. Ljudje so se
kar èudili, kako dobro `ivimo. Leta 1951 je bilo na
Slapu še dosti ognjišè. Mi smo bili eni prvih, ki smo ga
vrgli ven. Vem, da so nas ljudje po vasi opravljali, od
kod nam denar. Ljudje pa so nas nekako grdo gledali,
ker niso hoteli dati svoje zemlje v zadrugo, bali so se
`ivljenja v skupnosti. Zadruga je obstajala deset let.
Potem je morala razpasti zaradi ustanovitve Kmetijske
šole v Lo`ah, ki je potrebovala zemljo za šolanje.

Po razpadu zadruge je mo` obdeloval svojo zemljo,
nekaj pa smo je vzeli tudi v najem. Redili smo plemen-
sko `ivino in dobili tudi dve lepi nagradi za odliène
telice. V zakonu sta se nama rodila dva otroka, ki sva ju
bila zelo vesela.

Zdaj sva z mo`em `e sedemnajst let sama. Hèerka
se je poroèila v Podnanos, sin pa je poroèen v Kopru.
Ko so bili otroci še majhni, po vojni, je bilo veliko po-
manjkanje. @iveli smo na karte in zelo skromno. @iv-

Bojim se  le trpljenja,
smrti se ne bojim

Moram povedati, da sem dar govora in pripovedo-
vanja podedovala po oèetu, ki je kot govornik nastopil
tudi na taboru v Vipavi, menda je bilo to leta 1903.
Moja mama pa je bila bolj zaprta in ni dosti govorila.
Bila je tiha, a dobra, dosti je potrpela pri tolikih otrokih.
Hvala Bogu, pri svojih triinosemdesetih letih imam še
dober spomin, bi rekla kar odlièen. Za vse ljudi na
Slapu vem, kdaj so rojeni.

Gospod Kralj, zgodovinar in `upnik na Slapu, mi je
pokazal našo dru`insko kroniko. Tam sem videla, da
sta bila pri hiši v preteklosti dva Simona in potem dva
Janeza in dva Franca. Priimek Ambro`iè se je te hiše
dr`al od leta 1740, torej so bili pri hiši zmerom moški
potomci. Škoda, da zdaj ostaja za nama praznina, ker
imam sina poroèenega v Koper.

Pred našo hišo na Slapu stoji na vodnjaku ali štirni
letnica 1696, torej ̀ e veè kot tristo let je stara naša štirna.

Oba z mo`em sva Slapenca, oba rojena na Slapu.
@iviva sama in bova letos praznovala zlato poroko, èe-
prav sva se poroèila stara. Moj mo` Matija Ambro`iè je
imel 37 let in jaz ̀ e 33 let. Najina zgodba je zelo zanimiva.

Jaz sem prej imela tudi vašèana Ludvika Podgor-
nika, dobrega fanta, pa mi je umrl leta 1938 zaradi
posledic zastrupitve zoba. Od drugih ljudi sem slišala,
da si je Ludvik pomagal pri hudem zobobolu tako, da si
je s pipcem ali fovèem drezal v koreniko zoba in se je
tako zastrupil. Tudi dr. Pavlica ga ni veè rešil. Umrl je
25. avgusta 1938. Kakšno nakljuèje: jaz sem se pa
toèno èez deset let poroèila z Matijem, ki mu je tudi
umrla zaroèenka, domaèinka Kristina Curk in celo
moja `lahtnica! Imela je vnetje prsne mrene. Bila je
slu`kinja v Trstu. Moj mo` mi je pravil, da je veè fantov
s Slapa hodilo s kolesi do Opèin, kjer so jih prièakala
domaèa dekleta, ki so imela prosto le ob nedeljah po-

Slap 29, pri Šmonovih;
umrla 9. januarja 2004
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ljenje se je za nas izboljšalo šele po letu 1965. Otroka
sta doštudirala in zdaj dobro `ivita. Sin je imel velike
te`ave, ko je študiral. Zaradi pomanjkanja hrane je
zbolel na `ivcih, denar, ki smo mu ga dajali, je bil skro-

men, pa še ga ni porabil za hrano. Zdravil se je celo v
Idriji. Zdaj je zdravstveno prav dober. Hvala Bogu!

Jaz sem imela še tri brate in tri sestre. Bila sem
sedma, ta najmlajša in sem še edina `iva od moje dru-
`ine. Moj oèe je bil Anton Potrata, kmet. Rojen je bil
1868. na Brjah pri Rihemberku, njegov oèe je bil mli-
nar v Kasovljah. Moja mama je bila Amalija Vidrih, po
njej sem dobila ime. Doma je bila s Slapa, poroèila se
je leta 1895, stara enaindvajset let. Šla je za nevesto k
Potratovim.

Oèe je pod Avstrijo štiri leta slu`il vojsko pri mor-
narici in se je v Puli vkrcal na ladjo Fazana. Na njej so
bili mornarji Slovenci, Hrvatje in Italijani. Ta ladja je
imela jambor iz trsja - imeli smo fotogra£jo od nje. Tako
se je tam nauèil hrvaško, italijansko in nemško. Ko je
bil v San Franciscu, je dobil od svojega oèeta kartico, na
kateri ga je vabil domov in mu  obljubljal, da mu bo, èe
pride domov, kupil rojstno hišo, to je domaèijo njego-
vega oèeta, pri Potratovih, Slap št. 52. To kartico je
pisal 1892. leta - in to je tista fotogra£ja ladje Fazana.
To se je res zgodilo. Oèe mu je kupil hišo in vso zemljo
zraven. To je bil potem moj bodoèi dom. Oèe je bil zelo
hecen èlovek. Nekoè sem ga vprašala: »Oèe, kako si
dobil mojo mamo?« On pa je rekel:«Videl sem, kako
špancirajo slapenska dekleta ob nedeljah po vasi, in
sem jih dobro gledal. No, in oko se mi je ustavilo na
tvoji mami.« Ona je bila iz revne hiše. Meni je pozneje
pravila, da je šlo z njeno poroko hitro, da  ga niti ni
dobro poznala, vendar je prišla na neko imetje, doma-

Oèe, mati in sedem otrok - dru`ina Potrata s Slapa leta 1919

Moj oèe Anton Potrata kot mornar leta 1891

Amalija Ambro`i~

na Slapu leta 1919
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èijo, èesar doma ni imela. Od poroke dalje ji  ni bilo
treba slu`iti. Prej je kot punca hodila v poletnem èasu
s sosedo v Postojno v hotel Paternost – zdaj Predjamska
restavracija – èistit pišèance, ker so `e takrat imeli bo-
gate turiste. Najveè je bilo Angle`ev, to je bilo okoli leta

1890. Moja mama se je poroèila 1895. Tata je veèkrat
pravil, da mu je `al, ker se je vrnil iz Amerike, tam bi
bilo gotovo boljše zanj, kot je bilo tu pod Italijo. Jaz pa
sem mu rekla, naj ne `aluje za tem: pa naše mame ne
bi dobil. Moja mama je bila pridna, poštena, skromna,
verna in prijazna. Vse je prenašala z bo`jo pomoèjo.
Doma smo bili zmerom pobo`ni, molili smo ro`ni venec.
Stara mama je molila naprej. To je bilo skoraj po vseh
hišah. Ko so bili pa moji otroci majhni, sem jih tudi
uèila moliti, èeprav je bil pritisk na tiste, ki so bili v
zadrugi, velik in so nas postrani gledali, èe smo doma
versko vzgajali našo mladino. Na vasi je bilo kar nekaj
ljudi, ki so bili politièno prenapeti in so nadzorovali,
kako se vzgaja mladina doma.

Pozabila sem povedati še nekaj o svojem oèetu. Ker
je bil štiri leta pomoršèak po svetu, je marsikaj vedel in
poznal. Dokler smo še lièkali doma koruzo, so ga po
vasi radi povabili, zato da so ga poslušali. Znal je zelo
lepo pripovedovati o svojih potovanjih po svetu in kaj je
tam do`ivel. Umrl je za pljuènico leta 1936, star osemin-
{estdeset let. Zdravnik Gonano, doma iz Udin, mu je
rekel, da je bolezen posledica morske vlage. Sicer pa
je bolehal za naduho `e ob mojem rojstvu. Mama pa
je doèakala starost {estinosemdeset let in je umrla
1960.

Moja botra teta Justina leta 1891

Prosvetno društvo Slapenska dekleta leta 1926, v katerem je tudi moja sestra Marija, ki je leta 1927 pozdravila škofa Sedeja
pred vasjo Slap na dan sv. Petra in Pavla. Na fotogra£ji sedi peta od leve.

Amalija Ambro`i~

nadškofa Sedeja
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Cerkveni pevski zbor na Slapu pred drugo svetovno vojno. Mo`
Matija stoji prvi na levi strani.

Praznik dreves Na gmajni leta 1929. Uèenci šol s Slapa, z Goè in
iz Vipave so sadili borovce.

Amalija Ambro`i~
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Moji starši me niso tepli, otroci pa smo ubogali na
besedo. Otroci smo poznali igrico s kamenèki, ki so
morali biti okrogli. Sedeli smo na stopnicah, jih metali
v zrak in lovili z drugo roko. Vseh pet kamenèkov je bilo
treba hkrati uloviti v pest - niso smeli pasti na tla. Druga
igrica je bila, da smo tancali v ris. Igrali smo se tudi
trgovino z razbitimi èrepinjami. Ko smo konèali z igri-
cami, smo pogledali, kakšno bo vreme. Èe se je `arilo,
nismo spravili svojih igraè. Drugaèe smo jih prinesli
domov. Moja sestra, ki je bila sedemnajst let starejša,
mi je prinesla iz Trsta gumijasto `ogo. Otroci smo jo
metali ob zid in šteli do sto.

V šolo sem hodila na Slapu, in sicer sem šla v prvi
razred leta 1922. Zaèeli smo s slovenšèino in konèali
leta 1929 v italijanskem jeziku. Slovensko smo govorili
samo v cerkvi in doma. Brali smo Mohorjeve knjige. Ko
so Italijani vse, kar je bilo slovenskega, prepovedali,
smo skrivali knjige po kašèah.

Moji strici in tete so dobro `iveli in so bili tudi štu-
dirani. Prihajali so na Slap, posebno poleti. Spomin-
jam se, da so nam zmerom kaj prinesli. Mamina se-
stra me je dr`ala pri birmi, ko sem bila stara dvanajst
let. Prinesla mi je v leseni škatli èokolatine, ki sem jih
takrat videla prviè v `ivljenju. Še zdaj imam v ušesih
zlate uhane, ki mi jih je podarila za birmo. To je bilo

leta 1927. Birmal me je škof Borgia Sedej, ki so ga
fašisti zelo preganjali. Moja sestra Marija ga je po-
zdravila z deklamacijo ob prihodu v vas na vrhu Pod-
staj, kjer ga je prièakala z drugimi sestrami Marijine
dru`be in tudi s šolskimi otroki. Šolarka Curkova
Zalka pa ga je pozdravila z deklamacijo pod zvonikom,
pred vhodom v cerkev. Še zdaj se spomnim dekla-
macije, ki se je je moja sestra uèila doma. Takole je
šla: »Vodnica zvezda ste nam Vi, presvetli, prevzvišeni
nam gori ka`ete nebo, sledile bomo vam zvesto.« Ko-
nec pa je bil: »Blagoslovite dru`bo to s svojo miljeno
roko.«

Vso šolsko dobo sem pasla `ival in tudi še po njej.
To sem delala tudi še poroèena. S seboj sem vzela knjigo
ali pa kaj za šivati. Tako smo pasli vsi po Slapu. Glavni
dohodek je bil od `ivali, vendar denarja ni bilo dosti.
Prodajali smo mleko, ko smo prodali ̀ ival, pa je bilo za
nujne reèi in za davek. Pa še kakšno obleko za otroke
je bilo treba kupiti.

V mladih letih sem hodila tudi na ples. To je bilo
vsako leto, ko so šli fantje na visto. V vasi je bil zmerom
isti prostor za take zabave. Dobili so muzikanta s har-
moniko, in smo plesali zveèer. Tista dekleta, ki so bila
v Marijini dru`bi, pa niso šla plesat: moja sestra ni šla,
pa ji ni bilo niè hudo, ker je bila tako vdana.

Na `elezniški postaji v Ajdovšèini spremljam mo`a Matijo
pred odhodom v Afriko leta 1935

Amalija Ambro`i~
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Grabljice na Podruštvu leta 1942

Praznik dela leta 1945 na slapenskem vozu s koruzo v Ajdovšèini

Enaindvajsetletna Amalija s kolesom. Imeti takrat kolo
je bilo pravo bogastvo.

Z mo`em sva `ivela sama z otroki. Imam dobrega
mo`a, hvala Bogu, `iviva v miru in zadovoljstvu. Pri
moji starosti mi je v oporo, sicer bi morala iti v dom, èe
bi `ivela sama. On opravi vse nakupe po trgovinah in
nujne stvari doma. Ne poèutim se osamljena, otroci
prihajajo na obiske in nam stojijo ob strani. Do osem-
desetega leta sem še vse sama opravljala na dvorišèu,

Amalija Ambro`i~

Ko sem vezala birmo leta 1950
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Amalija Ambro`i~

Malka in Matija na Slapu leta 1951 Klepet in poèitek v trgatvi leta 1972

Sajenje trt na Ogradah v obdelovalni zadrugi
okoli leta 1950 na Slapu
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na vrtu in doma. Bojim se  le trpljenja, smrti se ne bojim.
Ob koncu bi tako strnila svoj pogled na sedanje

`ivljenje. Vèasih so bili te`ki èasi, vendar smo imeli èas
drug za drugega. Delali smo vse roèno, pa smo imeli
veè èasa za zabavo in dru`enje. Zdaj se vsem tako hudo
mudi, da ja ne bodo kaj zamudili. Tako ne poznajo veè
ne sosedov ne sorodnikov. Vèasih še svojih otrok nimajo
èasa pogledati. Zdaj ta mladi ne znajo hoditi, ne moliti,
ne peti in se pogovarjati. Nikogar veè ne sreèaš ne v
hribu, ne v klancu in ne na polju. Jaz èutim velike spre-
membe. V moji mladosti sem imela uboštvo, pa smo
tako prepevali pri kmeèkih delih, najsi bo v trgatvi ali
pri sla~enju koruze. Zdaj jo kar na njivi sleèejo. Vse
roèno delo se je unièilo, stroji pa nimajo duše, zato so
mladi brezdušni, brezbri`ni in drvijo v kaos. Posebno
me moti nekulturno obnašanje naše mladine. Hvala
Bogu, moji otroci tega niso posnemali, pa saj tudi v
dru`ini tega niso nikoli slišali.

Ob zlati poroki na Slapu leta 1998, ponosna na prehojeno pot in vesela uspehov

Odpovedale so vse ustanove. Šole imajo premalo
duhovne vzgoje. Mene so v mladosti uèili, da smo se ob
znamenju odkrili. Vsako noè še zmolim kesanje in se
pokri`am pred spanjem. Tako uèim tudi vnuke. Uèili so
nas pozdravljati vse ljudi, predvsem starejše. Vse sta-
rejše ljudi smo vikali, tako tudi svoje starše, kar danes
ni veè v navadi. Moji otroci naju še vikajo. Nekateri
mislijo, da je to èasti`eljnost, pa ni tako. To je znak
spoštovanja do starševstva. Oba otroka sta poroèena in
preskrbljena. Imam štiri lušne vnuke.

Leta 1998, 29. avgusta, sva z mo`em proslavila
petdesetletnico skupnega `ivljenja. Povabili smo sorod-
nike in se skupaj udele`ili svete maše. Zdaj imam polno
fotogra£j in lepih spominov na zlato poroko. Ko sva se
z mo`em poroèila, pa nisva imela denarja za fotografa.

Pripovedovala na Slapu dne 22. marca 1998

Amalija Ambro`i~
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Zadnja iz avtobusa

Moja mama je bila Franèiška Bo`iè, poroèena Vidrih,
doma iz Podnanosa (prej Šentvida). Pri njenih doma se
je reklo pri @upanovih, ker je bil stari oèe `upan v Šent-
vidu. Ko je imela pet let, ji je umrla mama Francka, ki
je bila takrat stara sedemindvajset let. Moja mama pa
se je rodila leta 1876 in umrla leta 1950. Imela je še
brata Janeza, ki je bil star tri leta, ko mu je umrla mama.
Njen oèe je bil Janez Bo`iè. Ko je ovdovel, se je vdal
pijaèi. Po nekaj letih se je ponovno poroèil in je vzel eno
od Gorškovih iz Otošè. V tem drugem zakonu sta imela
še tri hèerke. To so bile Marièka, Antonija - ta je `ivela
na Dunaju in se tam poroèila - in tretja hèerka Anica, ki
je ostala doma in prevzela domaèijo pri @upanovih. Ta
domaèija je pogorela in so si sezidali novo v Brajdi okoli
leta 1909.

Zdaj pa še nekaj o oèetovi strani. Moj oèe je bil
Matija Vidrih, doma se je reklo pri Matièkovih, to pa
zato, ker so bili stari gospodarji vsi po imenu Matija. Pri
hiši so bili sami krojaèi. Oèe se je rodil leta 1874, umrl
pa je med drugo svetovno vojno za vodenico. Imel je
sestro Micko, poroèeno v Podrago, sestro Francko, ki
se je poroèila v Trst, in brata Janeza in Kristlna - oba sta
šla pred prvo svetovno vojno v Ameriko in tam tudi
ostala in umrla. Doma je bila še stara mati, ki je umrla
leta 1915. Ko je moja mama prišla za nevesto k Matiè-
kovim, so po vasi govorili, da sta se vzela dva najlepša.
To mi je povedala teta Ana.

Spominjam se lepih starih obièajev, ki so mi ostali
v spominu od otroških let. Sorodstvo smo zelo spošto-
vali, tako tete, strice in botre. Botrov in nuncev se ni
izbiralo izven sorodstva. Vse je bilo med sorodniki. Ko
so prišli sorodniki k nam, so najprej vprašali po vsakem
izmed nas. Enako so storili moji starši, ko so šli na
obisk domov k našim po materini strani. Zanimivo je
bilo tudi, da so vsako leto prihajali k nam za praznik sv.

Matija 24. februarja. Takrat je mama pogrnila bel prt
na mizo in jih lepo postregla. Za dobro postre`bo je
veljala klobasa, `emlja in ¤aška domaèega vina. Ko pa
smo šli otroci s starši na obisk k @upanovim, to je bilo
vsako leto za sv. Jo`efa, ker je bil tam gospodar Jo`ef,
nam je gospodinja Ana postregla s kro£. To je bilo za
nas nekaj posebno imenitnega. Še danes sem tej dru`ini
hvale`na za vse obiske, ki so mi ostali v prekrasnem
spominu. Danes tega ni veè, ̀ al se zgublja ta lepa navada.

Doma smo imeli tudi nekaj kmetije. To je v glavnem
obdelovala mama z otroki, oèe pa je šival. Zveèer je
veèkrat pogledal skozi okno proti @upanovim, èe tam še
gori luè. To je pomenilo, da se tudi tam šiva pozno v
noè. Tudi stric Jo`ef je tako gledal proti naši hiši in
ugotavljal, do kdaj zveèer šiva moj oèe. Oba sta šivala
pri petrolejki. Spominjam se oèeta, da je pravil, kako je
mlad hodil šivat tudi po hišah: stol od mašine si je oprtal
za vrat, glavo od mašine pa je nesel v roki in na sredi
poti je èakal dneva. Pozneje pa je šival le doma. Stranke
so hodile k njemu domov. Le redke so takoj plaèale.
Kmetom pa je delal za kmeèke usluge. Veèkrat me je

Franèiška Kete
rojena Vidrih 8. julija 1916 pri Matièkovih v Šentvidu (Podnanosu);
Vipava, Na hribu 19

Orlice, `enski telovadni odsek v [entvidu okoli leta 1920. Dekleta
so bila rojena vsa pred letom 1906, tri so se izselila v Ameriko.
Na fotogra£ji je tudi naša nevesta Marija Vite`nik iz [entvida –

sedi prva levo.

Vipava, Na hribu 19;
umrla 16. maja 2006
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poslal, da sem nesla na domove konèane izdelke, in mi
je naroèal: “Èe te vprašajo, koliko to stane, povej. Èe te
niè ne vprašajo, molèi.” Ko pa sem mu povedala, da me
niso niè vprašali, je hudomušno pristavil: “Torej ti niso
rekli niti ‘piš me v uho’.” Še zdaj vem, kakšne cene so
takrat veljale za krojaèe. Cela moška obleka je bila 30
lir, z lajpkom je bila 32, hlaèe so bile 5 lir. Vèasih me
je spremljal tudi moj tri leta starejši brat Niko. Bilo ga
je `e malo sram iti v hišo, tako sem morala iti sama. Pa
se je zgodilo, da so mi dali lep kos kruha. Ko sem prišla
iz hiše, me je brat vprašal, èe zanj niso dali niè kruha.
Pa sem mu rekla, kako bodo dali, èe ga niso videli.
Seveda sem morala moj kos kruha deliti z njim.

Poleg brata Nikota, rojenega 1913, sem imela še
brata Lojzeta, ki se je rodil 1910. Uèil se je za kolarja
pri Kobolu v Vipavi. Brat Janez, ki se je rodil 1906., je
bil malo omejen. Tak je bil od rojstva, vendar je bil
priden za kmeèka dela. Celo `ivljenje pa je pravil, da se
bo unièil. Dostikrat je prijokal domov, `e kot fant, ker
so si ga ljudje privošèili tako, da so ga `enili. Ko je
prijokal domov, sta jokala oba, mama in on. Kakor je
rekel, je tudi storil. Leta 1948 se je obesil. Kljub svoji
pomanjkljivosti pa je bil v partizanih in je nosil mitra-
ljez. Najstarejši brat pa je bil France, rojen 1904. Izuèil
se je za krojaèa pri oèetu, vendar mu on ni mogel dati
sprièevala. To je dobil pri mojstru Èesnu v Vipavi. Kro-
jaškega dela ni maral, raje je obdeloval kmetijo. Ostal
je doma, se poroèil in prevzel domaèijo. Jaz sem bila
najmlajša. Za menoj se je moral roditi še eden, spo-
minjam pa se le njegovega pogreba.

Kot najmlajšo in edino punèko me je oèe imel zelo
rad. Zmerom ko je šel v Vipavo, mi je tam kaj kupil in
prinesel. Posebno sem bila vesela rjavih èi`mov in zele-
nih šnedlcov. Na binkoštni ponedeljek me je vzel s sabo
na bo`jo pot do sv. Jerumana. Tam se je poroèil z mamo.
Jaz sem bila majhna punèka, in ko sem tako stopala
zraven njega, ki je bil zelo velik, ga je nekdo mimogrede
vprašal: “Pa bo zmogla vaša punèka hoditi za vami do
cerkve?” On pa je hudomušno odgovoril: “Èe ne bo
mougla, jo bom pustu u kašnim grmi in jo bom puole
nazaj gredje uzjeu.” Ko sem to slišala, sem se z vso silo
pognala za oèetom, da ja ne bi tako storil - bilo me je
strah.

Jaz sem bila doma le kot otrok, potem pa sem dosti-
krat zahajala k teti Anèki pri @upanovih. Tam so bila
dekleta in ona je bila šivilja: imela sem dobro dru`bo in
sem se tudi kaj nauèila. Mama je bila celo zelo vesela,
èe sem se mudila tam. Tam so tudi dosti peli, kar mi je
bilo všeè, in ta hiša je imela kruh.

V šolo sem hodila v Šentvidu, naredila sem šest
razredov. Uèil nas je uèitelj Trošt iz Podrage in italijan-
ski uèitelji. Spominjam se tudi uèiteljice Pavle Lekan iz
Vipave, ki nas je uèila deljenje z dvomestnim številom.
Uèil me je tudi italijanski uèitelj Niccolo Tavolazzi, bil
je doma s Sicilije. On me je vprašal, èe bi mu pazila
majhnega sina, kadar je imel pouk. Privolila sem in še
danes se spominjam, da sem tam dobila za kosilo poln
kro`nik pašte z olivnim oljem. Doma je nisem še nikoli
jedla, to je bilo prviè, zato mi je tako ostalo v spominu.
Dovolili so mi tudi, da sem nesla domov košèek mesa

Fran~i{ka Kete

Po maši na velikonoèni ponedeljek leta 1925 na @ivcovem vrtu v Podbrjah. Sama
stojim kot punèka ob mojem bratu Francu. Spredaj sta steklenica in pirh.stojim kot punčka ob bratu Francu. Spredaj sta steklenica in pirh.
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iz juhe, ker ga oni niso jedli. Zraven mi je dal še poma-
ranèo in kos kruha. To je bila zame ohcet.

Po koncu šolanja sem ostala doma in nosila bratom
kosila po `rnadi. Ko se je moj brat France poroèil in
smo dobili nevesto, sem se odpravila slu`it v Trst. Zapo-
slitev so mi našle domaèinke, ki so `e prej slu`ile v
Trstu. V Manèah sem stopila na avtobus: s sabo sem
imela borško in nekaj osebnega perila. Bilo je domen-
jeno, da me bo v Trstu prièakala `e stara slu`kinja in
me spremila do gospodarjev, ker nisem poznala mesta.
Spoznala me je, ker sem zadnja stopila iz avtobusa.
Tako sem prišla v dru`ino profesorja Guida Devesca.
Takoj ko me je zagledal vso ogorjeno od sonca, je dejal:
“Che bel color di campagna.” (Kako lepa kmeèka barva.)

Opravljala sem vsa mogoèa dela: kuhanje, sprav-
ljanje, likanje in drugo. Pogrešala sem polja in `elela
ven, pa so me potola`ili, da bom šla z njimi v Cortino d’
Ampezzo. Moj gospodar je bil vnet hribolazec in je rad

hodil po gorah. Vzeli so me s sabo, da nisem ostala
sama. Zaslu`ila sem 120 lir na mesec, to je bila dobra
plaèa za tiste èase. Italijansko sem znala iz šole. Pri
vsem tem me je muèilo domoto`je, zato sem to slu`bo
po letu in pol pustila in prišla domov. Moja druga slu`ba
pri dvaindvajsetih letih je bila pri Kri`ajevih v Ajdov-
šèini. Tudi tu so bili dobri z mano. Plaèa je bila 150 lir.
Tu sem bila do moje poroke leta 1942.

Svojega mo`a sem spoznala pri izviru Hublja. Tam
je bil s svojim oèetom in nekim stricem. Modrovali so
na kupu gramoza. Ko me je zagledal, je zapustil oèeta
in se nam pridru`il. Jaz sem bila v dru`bi gospodarjeve
vajenke. On je bil Andrej Kete iz bli`nje vasi Gorenje,
fara Lokavec, rojen 1909. Doma so imeli kmetijo in so
z voli furali les iz Trnovskega gozda. To je bil njihov
glavni zaslu`ek.

Poroèila sva se 28. aprila 1942. Tisti dan je bila
prava zima, sneg do ni`in. Postre`ba svatov na mojem

Fran~i{ka Kete

V Cortini kot slu`kinja pri dru`ini Chedina v oblaèilu tamkajšnje
narodne noše 15. 8. 1936, stara 20 let

Kot slu`kinja pri dru`ini Kri`aj v Ajdovšèini 10. 7. 1938
v znaèilnem dindrluV Cortini kot služkinja pri družini Chedina v tamkajšnji

narodni noši 15. 8. 1936, stara 20 let
Kot služkinja v značilnem dindrlu pri družini Križaj

v Ajdovščini 10. 7. 1938
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domu v Šentvidu je bilo navadno kosilo in kro£. Šla
sem za nevesto h Ketetovim v Gorenje. Bila sem `e
druga nevesta pri hiši, na domu mo`eve matere. Imela
sem svojo kuhinjo in sobo. @ena mo`evega brata je
imela tudi loèene prostore.

Mo` je naprej fural iz Trnovskega gozda, dokler ni
bil vpoklican v italijansko vojsko. Decembra je `e šel od

Fran~i{ka Kete

Francka Matièkova s sinom v pandeklnu leta 1943
v Gorici

Poroèna fotogra£ja Francke Matièkove
in Andreja Ketetovega leta 1942 v Ajdov{~ini

mene, ki sem prièakovala otroka, in odšel v Milano v
battaglione speciale.

Tukaj se zapis prièevanja Franèiške
z dne 13. marca 1998 v Vipavi pretrga,

ker ji zdravje ni veè dopu{~alo nadaljevanja.
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Skozi pet držav
in tri vojske

Moj rod

Moj oče Simon se je rodil leta 1871 na manjši kme-
tiji Podgornikovih na Slapu. Imel je več bratov, ki pa 
so se razgubili po svetu. Eden je bil v Trstu, eden pa v 
Puli. Dve sestri sta se poročili na vasi. Oče je šel leta 
1904 v Ameriko. V Clevelandu je delal vse sorti: nosil 
je tudi kufre na železniški postaji. Tam je ostal le toliko, 
da je nekaj zaslužil, leta 1908 pa se je zaradi domotožja 
vrnil domov. 

Še istega leta se je poročil z Ano Ukmar iz Žorževega 
kraja na Slapu,1 rojeno leta 1888, in prišel za zeta k 
Ukmarjevim na hišno številko Slap 89. Ana je bila bla-
gunica, bratje in sestre so ji pomrli za kolero in je ostala 
sama na domačiji.

Leta 1909 se jima je rodil prvi sin Ludvik, leta 1911 
Tone, 1912 Ivan, 1914 Julka, 1916 jaz in 1919 Anica. 
Živa sva samo še najmlajša dva. 

Naša kmetija je bila majhna. Zemlje smo imeli 
malo. Največ smo imeli eno kravo, redko dve. Če sta 
bili dve, smo eno kmalu prodali, da smo lahko plačali 
puf. Doma smo pridelali 15 do 17 hektov vina za pro-
dajo. Imeli smo odjemalca iz Hrenovic na Pivki, ki je 
bil reden plačnik. V trgovini smo vedno jemali na knji-
žico. Ko je dobil oče denar za vino, je poravnal dolg v 
trgovini. Da smo se nekako preživljali, je oče hodil na 
žrnado, delat drugim kmetom. Mama je bila zmeraj 
doma, na žrnado ni hodila. 

Do leta 1929 je z nami živela tudi mamina mama 
Marjana. Otroci smo ji rekli stara mati ali kar mati. 
Stari oče Janez, mamin oče, je umrl leta 1917. Očetovi 
starši pa so pomrli že prej kot sem se jaz rodil. 

1  Žoržev kraj leži jugovzhodno od osrednjega dela vasi Slap.

Jožef Podgornik
rojen 2. septembra 1916 pri Ukmarjevih na Slapu pri Vipavi;
umrl 25. avgusta 2004 v Šempetru pri Gorici

Naša hiša

Ko se je oče priženil v Ukmarjevo hišo, je bila ta 
majhna, pritlična. Ker je imel denar, prislužen v 
Ameriki, je z njim lahko popravil hišo. Še zmerom 
pa smo imeli ognjišče. Mama si je želela zidan štedil-
nik, toda zidar je bil starokopiten. To je bil stric Jože 
Židanik, mož očetove sestre. Stric je naredil novo ognji-
šče, na katerem je mama kuhala vse do leta 1938. 
Takrat se je starejši brat Ludvik pripravljal na poroko 
in je ognjišče zamenjal z zidanim štedilnikom. Brat je 
nato še istega leta umrl zaradi zastrupitve zoba. 

V hiši je bila spodaj kuhinja z ognjiščem, po tleh je 
bil cement. Zraven sta bili manjša soba s krušno pečjo, 
ki smo jo kurili v kuhinji, in še manjša špajza. Iz kuhi-
nje so šle lesene stopnice v nadstropje, kjer sta bili dve 
sobi. V eni so spali tata in mama in manjši otroci, v dru-
gi pa stara mati – kasneje sta v njej spali sestri. Fantje 
smo potem, ko smo malo zrasli, spali na štali, v senu. 
V pritličju hiše je bil še hram, zraven pa štala za kravo 
in hlevi za prašiče. V prvem nadstropju je bil po celi 
dolžini gank. Ograja je bila prav preprosta, iz mreže. 

Moja otroška leta

Prvi spomini sežejo v čas, ko sem imel tri leta. 
Spomnim se, ko so prišli po koncu prve svetovne vojne 
v vas italijanski vojaki. Pri nas doma so imeli kuhinjo. 
Tega se spomnim, ker so me pestovali in mi dali jesti. 
Takrat sem nosil še kitlco. Kmalu potem me je mama 
peljala k šivilji v Lože, da mi je naredila hlače.

Pod Italijo2 je bilo na začetku dobro, dokler ni prišel 
fašizem. Čeprav smo bili lačni, smo se imeli lepo. Oba 
starša sta nas imela rada. Mama je bila ves čas doma in 
se je bolj ukvarjala z nami otroki. Tata je bil bolj strog 
kot mama. Večkrat nam je pripovedoval, kako je bilo 
v Ameriki. Vsak večer smo se zbrali vsi skupaj okrog 
ognja na ognjišču in molili rožni venec. Dokler nismo 

2  Tako Primorci označujejo čas od leta 1918 do 1943, ko so živeli 
v mejah italijanske države.
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Jožef Podgornik

malo zrasli, je molil naprej tata, kasneje pa mi otroci. 
Največkrat sem to počel jaz. Če se je le dalo, sem malo 
pogoljufal, da je bilo prej konec. Ko smo zmolili, je 
mama brala knjige Mohorjeve družbe. Spomnim se, 
da so bile med njimi tudi Slomškove. Imeli smo tudi 
pesmi Simona Gregorčiča, mladinsko knjigo Kolački3 
in knjige, ki so prihajale kontrabant iz Jugoslavije. To je 
bilo pod fašizmom vse na skrito, da ne bi našli Italijani. 

Rojstnih dni nismo praznovali. Daril nismo dobili 
dosti, ker ni bilo denarja. Enkrat sem za svetega Jožefa 
dobil novo srajco. Za svetega Miklavža smo dobili otroci 
suho sadje, orehe in podobno. Ko sem bil star šest ali 
sedem let, sem se na večer pred svetim Miklavžem skril 
pod ognjišče in čakal, da bo prišel Miklavž. Namesto 
njega pa sta začeli pripravljati darila stara mati in 
mama. Ko sem to videl, sem prilezel izpod ognjišča, 
mama pa me je z metlo nagnala spat. Tako sem videl, 
kdo je sv. Miklavž. 

Brat Ivan je znal lepo risati. Naredil je škofovsko 
palico, kapo iz papirja in obleko in se je oblekel v 
Miklavža. Brat Tone pa je bil parkelj. On je nosil na 
rami oprtnjak, mene, ki sem bi bolj majhen in droban, 
pa so dali noter in sem moral “jokati”, da bi ponazarjal 
poredne otroke, ki da jih pobira parkelj. Tako odprav-
ljeni smo hodili po hišah in strašili manjše otroke, da so 
vneto molili. Najbolj se spomnim, ko smo prišli k našim 
sosedom Strojerjevim, kjer je bilo deset otrok. Kot eden 
so padli s stolov na kolena in molili, ko je stopil parkelj 
s košem v hišo. Jaz pa sem “jokal” in špegal iz koška. 

3  Knjigo Kolački je izdala Goriška Mohorjeva družba leta 1926.

Kako sem jajca kradel

Včasih so po vasi hodile brangarce, ki so pobira-
le po hišah puter, jajca in piščance in to nosile pro-
dajat v Trst. Gospodinje so tako zaslužile kakšno liro. 
Brangarce so šle po navadi s korjero iz Manč naravnost 
v Trst ali pa peš do Štanjela in od tam naprej z vlakom. 
Tako me je enkrat, ko sem imel kakšnih deset let, ena 
prosila, naj ji pomagam nesti jajca do Štanjela. Šla sva 
že ob treh zjutraj s Slapa, peš čez Kojne in Gabrje do 
Štanjela. Vso pot sem prehodil bos, saj čevljev nisem 
imel. S tem sem zaslužil pol lire. Ko sem prišel domov, 
sem ponudil mami te pol lire, da bi mi ocvrla eno jajce. 
Jajce je takrat stalo 25 čentezimov, to je četrtinko lire. 
Mama pa tega ni hotela narediti. Počakali smo, da je 
kokoš znesla še eno jajce in potem sem z zasluženim 
denarjem in tistim jajcem v trgovini kupil kilogram ko-
ruzne moke, ki je stal 75 čentezimov. Tako je lahko 
jedla vsa družina. Bili smo tako revni, da sem moral 
jajce ukrasti, če sem ga hotel jesti. Ukradeno jajce sem 
na skrivaj spil kar surovo, prazne lupine pa sem skrival 
pod pôd v trahtorju za seno. Ker mama ukradenih jajc 
ni preveč pogrešala, sem to kar redno počel. Enkrat 
jeseni, ko je deževalo, se je oče odločil, da bo popravil 
trahtor. Sam sem se ponudil za pomoč in ga vneto pre-
pričeval, da dna ne bi zamenjevali, češ da je še dobro. 
Vendar me oče ni poslušal, in ko je začel odstranjevati 
tudi pod, so se pod deskami zasvetile bele jajčne lupi-
ne. Takoj je poklical mamo in skupaj smo ugotavljali, 
katera žival je morala krasti jajca. Ko je oče vzel lupino 

Oče Simon Podgornik, rojen leta 1871, 
umrl leta 1952

Mama Ana Podgornik, rojena Ukmar leta 1888, 
umrla leta 1971
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v roke in odkril na vsaki strani po eno luknjico, pa je 
hitro ugotovil, da je bila tista “žival” krščena. Sam pa 
sem se že pomikal po dvorišču proč, ker sem se bal 
hude ure. Seveda sta mama in oče takoj ugotovila, da 
sem krivec jaz, in oče je tudi dejal, da šele zdaj razume, 
zakaj ima Jožk zadnje čase tako lepa rdeča lička. Na 
mojo srečo se mi ni zgodilo nič hudega, a jajc si nisem 
več upal krasti. Mami pa sem dejal, da se to ne bi zgo-
dilo, če bi mi takrat spekla eno jajce. 

Šola
V prvi razred osnovne šole sem hodil še v sloven-

sko šolo. Imeli smo strogo učiteljico. Bila je doma iz 
Kamnika, ime ji je bilo Justina, priimek pa sem poza-
bil.4 Pisali smo na tablico, za pisanje pa smo uporabljali 
opoko,5 ki smo jo dobili nad vasjo. 

Vsi šolarji smo morali hoditi k maši. Zmerom smo 
klečali pred oltarjem. Učiteljica pa je na koru orglala, 
vodila pevski zbor in opazovala, kako se obnašamo. Eno 
nedeljo sem tako pogledal v cerkvi nazaj. Takrat je tudi 
ona pogledala s kora dol in to opazila. Drugi dan me je 
v šoli poklicala iz klopi, vzela je palico in mi jih naštela 
petindvajset – kamor je padlo je padlo. Še cel mesec se 
mi je poznalo po hrbtu. Tega ji ne bom nikoli odpustil 
– imel sem samo šest let. 

V istem letu je bila na Slapu veselica, na kateri so 
zadnjič nastopali v slovenskem jeziku. Vse se je doga-
jalo na dvorišču pri Bonetovih. Jaz sem recitiral pesem 
Simona Gregorčiča Zakrivljeno palico v roki. Bil sem 
oblečen v pastirja: na glavi sem imel klobuk in za tra-
kom šopek rož, v rokah pa sem držal zakrivljeno palico, 
tisto od Miklavža. 

Naslednje leto je prišel na Slap italijanski učitelj 
Lorenzo Marfissi, slovenska učiteljica pa je zbežala v 
Jugoslavijo. Ta učitelj je bil doma iz Palerma, s Sicilije.6 
On ni znal slovensko, mi pa ne italijansko. Največ nas 
je učil peti italijanske pesmi, ki so poveličevale faši-
zem – La bandiera di tre colori7 in podobne. Kakšno 
smo tudi prepesnili po svoje, na primer: Fiskja il saso 
je snou klobaso8 in podobno. Jo pa še danes znam celo 
v originalu.

4 V resnici je bil njen priimek Justin!
5 Opoka je ljudski izraz za siv, rjav ali rjavozelen lapor na 

Vipavskem in v Goriških Brdih. 
6 Ta učitelj se je poročil z domačinko Doro Mežnarjevo, po kapi-

tulaciji Italije pa se je umaknil z družino v Italijo. 
7 Tribarvna zastava, trobojnica. 
8 “Fischia il sasso”, po slovensko Žvižga kamen, je naslov in za-

četek himne organizacije Balilla. Slapenci so ga posmehljivo 
zrimali s stavkom v domačem narečju “je snou klobaso”, je 
pojedel klobaso.

Če smo v šoli govorili slovensko, smo jih dobili s 
palico. Tudi za druge prekrške nas je učitelj tepel. Po 
pouku sem bil tudi večkrat zaprt. Zapiral pa je zmerom 
le večje in močnejše, da smo mu kopali na vrtu. Ker 
sem prišel pozno iz šole, sem jih dobil še doma, kjer me 
je oče že čakal, da bom gnal kravo na pašo. 

Na paši

Pasel sem vsak dan. Na pašo smo gnali skupaj s pri-
jatelji. Pasli smo na gmajni, včasih pa tudi na polju, kjer 
so kasneje naredili letališče. Tukaj so pasli tudi Ložani, 
Mančani, Gradiščani in, seveda, Slapenci. Največkrat 
sva pasla z Julitom Furlanom - Lukovim. Sva isti letnik. 
Ko sva bila malo večja, sva pasla tudi na Majerjevem,9 
kjer je bila dobra paša in tudi dosti sadja, tako so se 
do sitega najedle krave in midva. Seveda pa je bilo to 
prepovedano. Zmeraj je moral biti eden na preži, če bi 
prišel kdo od Majerjevih delavcev iz Ložegrada.10 Na 
paši smo se igrali razne igre. Spomnim se igre koklo 
smo tolkli, sem pa pozabil, kako je prav šlo. Doma pa 
sem pomagal očetu pri vseh opravilih. 

Nauk
Nauk smo imeli v farovžu. Najprej je bil v cerkvi, 

potem pa v farovžu. Na Slapu takrat ni bilo gospoda. 
Gospod Pišot je hodil s Planine, pred tem pa je bil na 
Slapu. Ko je tako hodil peš s Planine na Slap, je spoto-
ma pripravljal palice. Zmerom je imel palice treh dol-
žin. Z najdaljšo je lahko udaril v zadnjo klop. En dan 
sem mu jih polomil in vrgel za omaro v farovžu. Ker jih 
naslednji teden ni bilo, jih je iskal in dobil polomljene. 
Seveda je začel spraševati, kdo jih je polomil. Vsi so se 
bali povedati, da sem jih jaz, saj sem bil pri ta večjih in 
so se bali posledic. Samo Rudi Jež - Poldetov, ki je bil 
večji od mene, je rekel: “Če jih je Jože, jih jaz nisem.” 
In potem sva začela z gospodom plesati. Padalo je kar 
počez. Ker nisem zajokal in sem se kar smejal, je bilo še 
hujše. Zato me je v jezi dal klečat v kot. Čez nekaj časa 
sem ga prosil za na stranišče, pa me ni pustil. Zato sem 
se polulal kar v kot in lužica je od tam pritekla na sredo 
prostora. In sva spet plesala, potem pa me je zagnal 
domov. Tja pa nisem smel, kajti če bi prezgodaj prišel, 
bi doma vedeli, da je nekaj narobe, in spet bi jih dobil. 
Največkrat sem jih za isto stvar dobil po trikrat – v šoli, 
v farovžu in še doma. Takrat sem imel kakšnih deset 
do dvanajst let. 

9 Majerjevo je bilo posest Majerja, lastnika grada Lože.
10 Tako pravijo domačini gradu v Ložah.
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Kasneje je prišel na Slap za gospoda Vadnjal iz 
Pivke. Ta je bil še hujši kot Pišot. Imel je palico iz pu-
špana, ki je nikakor ni bilo mogoče prelomiti. Ko je 
tepel, smo morali poklekniti na klopco, glavo pa dati 
njemu med noge. In potem je padalo po lepo napeti 
zadnji plati. Enkrat sem bil tepen, ker je šla prejšnji 
večer moja sestra Julka plesat. Ker ni mogel kaznovati 
nje, je pa mene. Imel je kuharico, ki je nadzirala otro-
ke v cerkvi in nas ovajala gospodu. Zmerom je sedela 
nad zakristijo in skozi okence gledala pred oltar, kjer 
smo klečali otroci. Stalno je žugala s prstom. Enkrat 
se nisem več mogel zadržati in sem ji požugal nazaj. In 
spet sem čutil posledice pri nauku. Otroci smo zmerom 
hodili iz cerkve skozi zakristijo in tam nas je kuharica 
sortirala: poredni smo morali počakati, da nam je go-
spod navil uro. 

Pri birmi

Obhajilo mi je ostalo v spominu, ker se je videlo, 
kakšni reveži smo bili. Ko sem šel k obhajilu, sem imel 
zaflikane dolge hlače od brata in prevelik rekelc s fli-
kami na komolcih. Najbrž sem bil tudi bos. V farovžu 
smo po obhajilu pili belo kavo in jedli piškote, to so 
prej napravile naše mame. Ko sem šel k birmi, pa sem 
imel novo cajhasto obleko. Obleka je bila rjava in malo 
špricana. Naredil mi jo je Guštinčk, mežnar s Slapa, 
ki je bil očetov prijatelj. Stanoval je v zadnji hiši, ko se 
gre na žegen. 

Za birmo sem od nunca dobil žepno uro. Držal me 
je Škrl s Slapa, prav tako očetov prijatelj. Že prej je 
držal pri birmi brata Ivana. Tudi njemu je kupil uro. 
Dobil sem tudi molitveno knjižico in velik kolač – za 
cel jerbas. 

Isti dan je bila pri birmi tudi sestra Anica. Držala 
jo je sestrična Cenka Židanik z Majerije,11 poročena v 
Lože. Njena sestra Marica pa je bila moja krstna bo-
tra, nunca. Njihova mama je bila sestra našega očeta, 
Podgornikova. 

Mama je tako nesla domov dva kolača, še prej pa 
je nesla obojim botrom po pol purana. Še zdaj se spo-
mnim, da je čist vagal štirinajst kilogramov. 

Jaz sem bil najbolj vesel ure, saj jo je takrat le redko 
kdo dobil. Sestra se je slikala z botro, jaz pa ne. Potem 
sem hodil vsako leto voščit božič in novo leto botru. 

11 Majerija je zaselek Slapa približno severozahodno od vasi, ki 
ga sestavljata le dve domačiji. Danes so tam veliki slapenski 
vinogradi. 

Nunc

Oče je enkrat na leto povabil svoje prijatelje in bra-
ta k nam domov. Takrat je moralo biti vsega na mizi. 
Otroci smo sedeli na ognjišču, vlekli na ušesa in čaka-
li, da bi kaj “padlo od mize”. Zmeraj so tudi kakšno 
zapeli. Spomnim se pesmi Take ni kot moja žena. Še 
posebej mi je ostal v spominu moj nunc Škrl. Ko so 
na koncu te pesmi zapeli “to ni baba, je puran”, je on 
zmerom dodal še “pura, pura, ne puran”. Ker pa ni 
mogel izgovarjati črke “r” se je to slišalo “pula, pula, 
ne pulan”. Pri tem pa je tako pihnil, da je svečo na mizi 
ugasil. Take stvari ostanejo v spominu.

Bil sem balila12

V italijanski šoli so nam en dan delili nove obleke 
– črno srajco, plavo rutico, črno kapo s cofom in faši-
stično sekiro spredaj ter kratke hlače. Bili smo veseli, 
ker smo dobili nove obleke. Morali smo iz šole v njih 
domov. Ko sem prišel domov, je mama začela jokati, 
brat in oče pa vpiti. Starejši brat Ludvik me je prijel 
in porinil proti očetu, ta pa proti mami. Sam sem jo-
kal, saj nisem vedel, zakaj so se tako razjezili. Mama 
me je hitro odpeljala v sobo, slekla obleko in jo skrila. 
Ob fašističnih praznikih smo morali v šolo v tej obleki, 
doma pa je nisem smel obleči. Vanjo sem se oblekel 
zmerom kje za hišo, na skrito, da oče in bratje niso 
videli. Tistim, ki niso prišli tako oblečeni, so pa potem 
zaprli očete. 

Takrat so tudi hodili po vaseh fašisti in tepli ljudi in 
jim dajali piti ricinus. Spomnim se, da so tako fašisti 
oklofutali našega soseda, ki se je pisal Furlan. Potem je 
prodal kmetijo in se izselil v Jugoslavijo. Pri Mariboru 
si je kupil veleposestvo. Oče in drugi moški so se zme-
rom skrili pri potoku za hišo. 

Fašisti so to počeli brez kakšnega razloga. V glav-
nem so bili Kraševci in Istrijani. Domači ljudje niso 
bili fašisti. Mogoče kakšen zaradi službe. Na Slapu je 
bil eden, ki je imel gostilno in trgovino. Kasneje še ne-
kateri. Vendar niso delali nič slabega. Ob sobotah so 
se oblekli v uniforme in za sabato fašista13 šli v Vipavo, 
ker so pač morali. 

12 Balilla je bila italijanska fašistična organizacija za otroke.
13 Sabato fascista, fašistična sobota, ki jo je vpeljal Mussolini leta 

1935, je obsegala sobotne popoldanske dejavnosti pretežno pa-
ravojaškega in političnega značaja.
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Šuštar

Ko sem končal šolo, imel sem kakšnih štirinajst let, 
sem se šel učit za šuštarja k Ceku v Vipavo, ki je imel 
trgovino in delavnico. Pri njem sem ostal pol leta. Delal 
sem v glavnem vsa dela, še najmanj šušteraj. Futral sem 
prašiče, kidal gnoj, pral žehto in pomagal v trgovini. 
Bil je še en delavec, ki je delal nove čevlje. Gospodar 
je gledal križem in zato nismo nikoli vedeli, kdaj nas 
gleda. En dan sem delal dreto. Ko sem mislil, da go-
spodar gleda proč, sem se mu posmejal, on pa me je 
videl. Hotel me je udariti, a sem se mu umaknil in je, 
majhen in okrogel, kot je bil, padel po tleh. Jaz pa sem 
ušel domov. Očetu sem vse po pravici povedal, tudi to, 
da sem se bolj malo učil in bolj druge stvari delal. Oče 
mi je verjel, pa tudi Cek je potrdil moje besede. Nisem 
več šel nazaj. Potem sem se učil na Slapu pri Mirencu, 
Uršič se je pisal. Mirenc smo mu rekli, ker je bil doma 
iz Mirna. Pri njem sem se učil kakšno leto in pol. Potem 
je začel piti in je pustil delavnico. Odkupil sem njegovo 
orodje in začel delati sam, na svojo roko. V glavnem 
sem popravljal čevlje. Vzel sem predvsem od takih, ki 
so imeli denar, da so lahko plačali, vendar sem s tem 
bolj malo zaslužil.

Fantovska leta

V začetku sem tudi sam hodil po žrnadah z očetom 
in brati. Cel dan smo kopali v vinogradu za štiri lire in 
hrano. Ta je bila za delavce slaba: repa, zelje, kakšen 
kosmat radič in slabo vino – petjot. Enkrat sem prosil 
gospodarja, naj prinese za cel dan liter dobrega vina, 
in je obljubil, da bo. Ko pa je bila popoldan za malico 
skleda starega radiča, v katerem je bilo po četrt kuha-
nega jajca na delavca, in petjot, sem se uprl. Gospodar 
je na to rekel, da se mu dobrega vina ne splača daja-
ti. Jaz pa, da se mi pod temi pogoji ne splača delati. 
Drugi so bili tiho, ker so se bali zameriti gospodarju, 
jaz pa sem odvrgel štrpaco in odšel domov. Doma pa je 
mama začela jokati, saj mi ni imela dati kaj jesti. Zato 
sem šel po vasi in srečal prijatelja Filipa Volka - Lipeta 
Drejčetovega. On mi je dal za prav. Ponudil mi je tudi 
delo, ki pa je bilo malo skregano z zakonom. Zvečer sva 
šla peš v Predgriže, kjer sta naju že čakala dva konja, ki 
so ju pretihotapili iz Jugoslavije. Zjutraj sva bila s konji 
že nad Slapom, v Drejdlnovi bajti, kjer je čakal Rešeta 
s Slapa, ki je vodil ta posel. Čez dan sva se z Lipetom 
naspala, naslednjo noč pa sva konje odpeljala čez Kras 

do Bazovice. Tam je že čakal Italijan z gikom, da je pre-
vzel konje. Dal nama je 500 lir, celo bogastvo. Tako 
sva zaslužila vsak po 250 lir. Vesela sva se odpeljala s 
korjero do Manč in potem peš domov na Slap. Mami 
sem dal takoj 50 lir. Za preostali denar sem si kupil 
žganjarski kotel in novo obleko. 

Od takrat dalje nisem bil več brez denarja. Začel 
sem kuhati šnopc, tako kontrabant, na skrito. Pod 
Italijo je namreč imela država monopol nad žganimi 
pijačami, soljo in tobakom. Kdor je želel kuhati žga-
nje, je moral prijaviti kotel in plačati davek. Taki so 
dobili tudi posebne nalepke, da so žganje lahko pro-
dajali. Jaz kotla nisem prijavil. Skupaj s prijateljema – 
Lipetom Drejčetovim in Pepetom Strojerjevim, Jožetom 
Ambrožičem – smo kuhali šnopc v meji pri potoku. Zdaj 
so nam prišle prav črne srajce, ki smo jih dobili pri 
predvojaški – na njih se ni nič poznalo umazano od 
saj. Šnopc sem na skrito prodajal v Vipavo, k Rizzatu v 
Ajdovščino, kjer je služila sestra Julka, in tudi drugam. 
Za liter dobrega šnopca sem dobil od osem do deset 
lir. Financarji14 so sumili, da nekaj počnemo, dobili 
pa nas niso nikoli. Tudi ni bilo človeka, ki bi nas izdal. 
Spomnim se, da so ponujali sosedovemu fantu Lojzetu 
Tincovemu, ki je bil takrat še otrok, kar nekaj lir, da bi 
povedal, kdo in kje kuha šnopc, pa nas ni izdal. Take 
stvari, čeprav so bile protizakonite, nas niso ganile. 
Zakon je bil italijanski, in kar je bilo proti zakonu, je 
bilo tudi protiitalijansko, vsaj tako smo to takrat razu-
meli in sprejemali. Prodajal sem tudi cigarete, ki so 
jih nosili iz Jugoslavije. Tako je začelo iti malo boljše. 
Denar, ki sem ga zaslužil, sem dajal tudi mami. 

Vista

Pri dvajsetih letih so nas poklicali na visto, da bi 
videli, če smo sposobni za vojake. Fantje smo se na to 
dolgo pripravljali. Od letnika šestnajst smo bili trije v 
vasi: Julij Furlan - Lukov, Rudi Jež - Poldetov in jaz, 
Jože Podgornik - Ukmarjev. Zraven so šli še od letni-
kov enajst do petnajst, ki prejšnja leta niso bili potr-
jeni, to pa zato, ker se je začela vojna v Abesiniji15 in 
je Mussolini rabil vojake. Potrjeni smo bili vsi, razen 
mojega bratranca Jožeta Podgornika - Podgornikovega. 

Na visto smo šli z okrašenim vozom. Vlekel ga je 
par Gašperjevih konj. Na vseh štirih vogalih voza so 
bile smreke, na sredini je visel venec iz lujberja in obr-

14 Pripadniki finančne policije.
15 Abesinija je italijansko ime za Etiopijo, ki jo je Italija leta 1934 

napadla in kolonizirala.

Jožef Podgornik



161

šlana s traki v barvah slovenske zastave – rdeči, beli in 
plavi. Tudi smreke so bile vse v pandlcih. Godci, bili 
so štirje, so prišli iz Kazelj na Krasu - harmonika, klari-
net, bas in boben. Ukordat smo se šli s kolesi jaz, Rudi 
in Karel Turkov. Vista je trajala kar tri dni. Godci so 
bili na hrani vsak dan pri enem. Pred odhodom na vi-
sto v Ajdovščino so nam dala dekleta pušelce. Meni ga 
je dala Slavka Malikova. Največjega je imel Juli Lukov, 
tako da smo ga ves čas dražili, da bodo šle vse krave 
za njim. Kosilo smo imeli v Ajdovščini pri Bratini, to 
je tam, kjer je danes tržnica, zvečer pa je bil na Slapu 
ples. Vistarji smo se tudi slikali. Slikal nas je en itali-
janski vojak, ki je služil vojsko v Vipavi in je dostikrat 
prišel pohajat na Slap. Zato je iz let 1935 in 1936 tudi 
dosti fotografij. 

Italijanski vojak

Jeseni 1937 sem šel k vojakom, seveda v italijansko 
kraljevo vojsko. Že po enem letu sem prišel domov, saj 
sem kot tretji sin v vojski služil samo eno leto. Kot re-
grut sem služil pri gorski artileriji v Liguriji – v Albengi 
in Imperii, blizu San Rema. Imeli smo mule, ki so no-
sile topove. To so bili še tisti iz prve svetovne vojne. 
Vsak top je nosilo osem mul. V Albengi sem srečal do-
sti Slovencev. Med njimi je bil tudi Ivan Škamperle iz 

Senožeč. Še danes sva dobra prijatelja in se obiskujeva. 
Vojaki smo se učili sestavljati in razstavljati topove, 

streljati in dosti smo hodili po hribih na francoski meji. 
Mule smo morali čistiti vsi. Vsi smo se jih bali, saj jih 
prej nismo poznali. Bile so tudi žleht, rade so brcale. 
Mislim, da so eno mulo šele potem, ko je poškodovala 
pet vojakov, obsodili na smrt. Toliko o vrednosti vojaka 
in mule. 

Ko smo enkrat čistili mule, sem opazil, da nas skozi 
okno gleda komandant. Potrudil sem se in mulo zelo 
vneto čistil. Kmalu je prišel komandant k meni in me 
poslal počivat v senco, saj sem po njegovem dovolj nare-
dil. Od takrat me je imel za dobrega vojaka. Za nagrado 
sem potem s še dvema Italijanoma odšel za osem dni v 
Rim. Tako sem si lahko ogledal celo mesto. V spominu 
mi je ostala fotografija na strehi cerkve sv. Petra.

Komandant je včasih delal v kasarni v Vipavi in je 
dobro poznal naše kraje. Tudi ženo je imel Slovenko, 
nekje od Dornberka. Od tam je bila tudi njihova služ-
kinja, ki sem jo spoznal na enem od nedeljskih izhodov 
v mesto. 

Ko smo s prijatelji sedeli v parku, sta mimo prišli 
dve lepi dekleti. Kot vsi vojaki smo seveda morali nekaj 
pripomniti, in to na glas in po slovensko, saj smo misli-
li, da nas ne bosta razumeli. Kmalu sta se vrnili mimo 

Slapenski fantje v tridesetih letih 20. stoletja: spredaj sedijo Jože Podgornik – Podgornikov, 
Jože Rešeta - Pepe Rešetov, Jože Uršič – Elajčkov; zadaj od leve stojijo Miška, Šmonov, 

Franc Trošt - Makslnov, Rovtar, Jože Podgornik - Ukmarjev, Jože Ambrožič - Pepe Strojerjev, 
Rudi Jež - Poldetov, Franc Uršič – Elajčkov.
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nas. Ko sta šli tretjič mimo, sem na glas pripomnil, da 
kakšna škoda, ker ima ta lepa raztrgane nogavice. Nič 
nista odgovorili. Ko sta šli malo naprej, sta se ustavili 
in si začeli ogledovati nogavice. Tako smo ugotovili, da 
sta Slovenki. Vrnili sta se in seveda smo jih slišali nekaj 
krepkih. Vendar smo se pobotali, veseli, da smo sre-
čali nekaj naših deklet. Kot rečeno, je ena izmed njiju 
služila pri našem komandantu. Ta me je hotel vzeti za 
purša, ko pa je zvedel, da se poznava z njihovo služki-
njo, je vzel enega majhnega, črnega Sicilijana, jaz pa 
sem ostal v kasarni. 

V zadnjih dneh služenja v redni vojski smo bili na 
vajah v hribih na francoski meji. Tja sem dobil tele-
gram, da mi je umrl najstarejši brat Ludvik. Bil je star 
komaj devetindvajset let. Dobil je zastrupitev zoba, in 
ker ni bilo denarja, mu v bolnici niso mogli pomagati. 
Menda bi ena injekcija stala toliko kot ena krava. Umrl 
je v Trstu v bolnici in bil tam tudi pokopan. Ker sem bil 
predaleč, nisem mogel na pogreb. Sem pa predčasno 
končal služenje vojske in odšel domov. 

Doma ni bilo nobenega dela. Največ sem pomagal 
pri sosedu Rajkotu Marcu, ki je kupil Furlanovo pose-
stvo. Bil je tudi moj dober prijatelj. Najboljše pa sem 
zaslužil s skritim kuhanjem žganja. Doma sem bil le 
kakšno leto, saj sem bil septembra 1939 ponovno vpo-
klican. Začela se je druga svetovna vojna in Italija je 
spet potrebovala vojake. 

Ponovno vpoklican - začenja se vojna

Ponovno sem odpotoval v Albengo, kjer smo se do-
bili s starimi znanci. Zdaj je bilo vse drugače. Bila je 
vojna, mi pa tudi malo starejši in že navajeni vojaške-
ga življenja. Takoj so nas poslali na francosko mejo, v 
hribe okoli 2.800 metrov visoko. Zasnežilo nas je, mi 
pa smo bili pod šotori. Vojaki smo dobili na dan po 
četrt litra vina. Ponj smo hodili v skladišče, ki je bilo 
kar precej oddaljeno od našega tabora. Enkrat sva šla 
po vino s prijateljem Henrikom Pavlinom iz Solkana. 
S sabo sva vzela prazne čutare od drugih prijateljev 
Slovencev. Bilo je mrzlo, snežilo je in pihalo. Na skrito 
sva del vina prelila v naše čutare, med ostalo vino pa 
sva pri vodnjaku ob cesti nalivala vodo. Takrat se je 
za nama ustavil avto in iz njega je stopil visok oficir. 
Ustrašila sva se, da bo ugotovil, kaj počneva, še bolj 
pa, ko sva prepoznala princa Umbertota,16 prestolona-
slednika in kasneje zadnjega italijanskega kralja. Pa 
ni bilo nič takega. Vprašal naju je, kako je kaj, in po-
vedal, da bomo kmalu šli v bolj tople kraje. Res smo 
že čez dva dni odšli proti morju. Utaborili smo se v 
vasi Camporosso pri Ventimiglii blizu morja, kjer je 
bilo toplo. V Camporossu smo ostali kar dolgo, vse do 
junija 1940, ko je Italija napovedala vojno Franciji. 
Naša enota je bila že na poti proti fronti v hribih, ko 

16 Princ Umberto je bil sin in prestolonaslednik italijanskega kralja 
Viktorja Emanuela III. in kratek čas leta 1946 zadnji italijanski 
kralj.

Jože Podgornik kot italijanski vojak Napis na zadnji strani fotografije, ki jo je Jože poslal 
bratu Ivanu na Jesenice
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je prišel ukaz, da Slovenci ne smemo na fronto. Ostali 
smo v zapuščeni vasi nekje v hribih, saj so prebivalce 
zaradi bližine fronte izselili. Da je vse skupaj potekalo 
zelo na hitro, smo se prepričali, ko smo v hišah dobi-
li še na mizah na pol pojedeno kosilo. V tej vasi smo 
ostali kakšnih štirinajst dni. Nič nam ni bilo hudega. 
Hrane in pijače nam ni manjkalo, medtem pa so bili 
naši italijanski kolegi lačni in še bojevati so se morali. 
Po končani vojni s Francijo so poslali mene in še pet 
Slovencev na železniško postajo v Ventimiglio urejat 
vojni plen. Italijani so v vojni s Francijo zaplenili nekaj 
tovornjakov. Te smo mi morali očistiti in jih naložiti na 
vlak, da so jih potem vozili okoli po Italiji in se hvalili 
z vojnim plenom. Ker smo bili vsi, ki smo delali, dobri 
prijatelji in Slovenci, smo si tudi marsikaj upali. S to-
vornjakov smo pobrali vse rezervne gume in jih prodali. 
Tako smo prišli do nekaj lir. Tisto delo ni bilo težko, 
ker smo bili že dolgo po terenu, pa ravno čisti nismo 
bili in bili smo polni uši. In mi ne bi bili mi, če ne bi 
teh uši zbirali v prazne konzerve in jih potem trosili 
po vagonih potniških vlakov, predvsem tistih prvega 
razreda. Bili smo pač taki, da si nismo mogli kaj, da ne 
bi kakšne ušpičili. 

Že leta 1940 so se Italijani pripravljali, da bodo 
napadli Jugoslavijo. Našo enoto so poslali proti meji, 
Slovence pa pustili v Liguriji. Naša enota se je ustavila 
pri Vidmu, kmalu pa smo iz Albenge šli za njo še mi. 
Z vojno proti Jugoslaviji takrat ni bilo nič. Se je pa zato 
Mussolini odločil, da bo napadel Grčijo. Spet so nas 
Slovence izločili in cel regiment je šel v Grčijo, kjer 
so bili prav hudo tepeni. Nas pa so vrnili v Albengo, 
kjer so ustanovili 37. regiment gorskega topništva. Ta 
enota in z njo tudi jaz je ostala v Liguriji vse do poletja 
1943. Selili so nas po raznih krajih Ligurije, nikoli pa 
nismo bili v vojašnici. V tem času so Angleži večkrat 
bombardirali Genovo. Enkrat sem tako bombardiranje 
doživel tudi sam.

Vodja vojaškega šušteraja

V 37. regimentu sem kmalu postal vodja čevljarske 
delavnice. Takrat se je začelo zame dobro življenje v 
italijanski vojski. Lahko sem precej dodatno zaslužil, 
saj sem delal tudi za civile. V tem času je služil vojsko 
tudi moj brat Tone. Bil je v Aquili, v južni Italiji. V pi-
smih staršem je zmerom tožil, kako mu je hudo in da 
rabi denar. Jaz pa sem zmerom pisal, da mi je dobro, 
in na kartolino s kozarcem pritisnil žig iz črnega vina. 
Očetu ni šlo v glavo, kako je pri istem gospodarju ene-

mu dobro, drugemu pa slabo. Ko je oče prodal bika, je 
od prodanega obema poslal denar. Jaz sem dobil 50 lir. 
Takoj sem poslal domov 100 lir, bratu pa pisal pismo, 
naj ne toži staršem, kako mu je težko, saj sta bila reveža 
že tako dovolj v skrbeh. 

Zaradi vojne nas niso puščali domov, še posebej 
potem, ko so se pri nas pojavili partizani. Zato smo še 
težje čakali vsakršnih novic od doma. Tudi naše ofi-
cirje je zanimalo, kaj se dogaja pri nas. Spraševali so 
nas, kakšni so ti ribelli in kdo so. Povedali smo jim, 
da so to fantje, kot smo mi, da so to naši prijatelji. Z 
večino oficirjev in tudi z italijanskimi vojaki smo se lah-
ko odkrito pogovarjali, saj so bili v večini protifašisti, 
še posebej Bolonježi. Nobeden se tudi ni jezil, če smo 
Slovenci med sabo govorili po naše ali peli slovenske 
pesmi. Tudi ko so Italijani šli v Rusijo, smo Slovenci 
ostali v enoti. V Rusijo so šli le prostovoljci. Marsikoga 
je premamil topel kožuh – večina pa jih je ostala tam. 
Zanimivo je, da nas niso poslali v specialni bataljon kot 
večino Slovencev. Še danes se sprašujem, zakaj. 

Ko so bili Nemci in Italijani pred Moskvo, smo v 
kasarni pripravljali mize za slavnostno kosilo. Vojaki 
nismo vedeli, zakaj jih pripravljamo. Zato sem vprašal 
enega oficirja, kaj se dogaja. Rekel je, da bodo Nemci in 
Italijani v štiriindvajsetih urah zasedli Moskvo in takrat 
bomo imeli slavnostno kosilo. Sam sem dvomil o tem in 
sem oficirju to tudi povedal. On mi je sicer ugovarjal, 
vendar je na koncu le rekel: Vedremo! (Bomo videli.)

Slavnostno pripravljene mize s krožniki in jedilnim 
priborom so čakale kar nekaj dni, potem pa smo jih 
pospravili. Slavnostnega kosila ni bilo. Tisti oficir je 
kasneje prišel k meni: zanimalo ga je, kako sem vedel, 
da Moskva ne bo padla. 

Enkrat sem tudi poslušal pogovor med dvema oficir-
jema, ki sta se pogovarjala o stanju na fronti. Eden je 
dejal, da ne bere časopisov in ne posluša radia. Dovolj 
je, da pogleda slovenske vojake. Če Slovenci prepevajo, 
potem gre Italijanom slabo. Če pa so Slovenci zamišlje-
ni in se pogovarjajo, gre Italijanom dobro. 

Torino na svetega Jožefa 1943
Vse drugače pa je bilo, ko sem si privoščil podo-

ben “izlet” v Torino. Bilo je marca meseca 1943, malo 
pred svetim Jožefom. Moral sem v Cuneo po usnje za 
čevlje. V Torinu je služil vojsko moj dober prijatelj Jože 
Ferjančič – Štacunski s Slapa. Vedel sem, da je bil pred 
kratkim doma, zato sem se odločil, da grem do Cunea 
po daljši poti, čez Torino. V Torinu je bil takrat tudi bat-
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taglione speciale. Zvedel sem, da so v njem tudi meni 
poznani, Slapenci. Seveda sva jih obiskala. Tam sem 
dobil bratranca Jakoba Planinca s Slapa in cel kup dru-
gih znanih fantov in mož. Mislili so, da sem prišel, ker 
sem zvedel, da bodo prišle na obisk domače ženske, 
saj da so mi od doma pisali. Seveda, pismo je prišlo 
v Ventimiglio, ko sem jaz že potoval proti Cuneu. Ko 
sem zvedel, da bo med obiskovalkami tudi moja sestra 
Julka, ki je imela fanta v battaglione speciale, sem se 
odločil, da jih počakam. Na svetega Jožefa, ko imam 
tudi sam god, so prišle ženske. S sestro se nisva videla 
že dolgo časa. Prinesle so hrano in pijačo, še najbolj pa 
smo bili veseli novic od doma. 

Vsi, ki so bili v battaglione speciale, z oficirji vred, 
so bili precej v strahu pred redno vojsko. Pred mano so 
imeli še poseben rešpekt, saj sem nosil klobuk. Alpini 
in vsi drugi vojaki s klobuki smo imeli v vojski poseben 
status, bili smo nekaj več. Zato se me tudi ni nobeden 
upal nič vprašati. Lahko sem prosto hodil v kasarno in 
iz nje. Po petih dneh lumpanja po Torinu pa sem se 
odločil, da bi bil že čas, da grem po usnje v Cuneo in 
se vrnem v Ventimiglio.

Trgovec v Cuneu je bil ves preplašen, saj so me 
med tem pri njem iskali karabinjerji. Prav tako so po 
meni spraševali tudi doma na Slapu. Vrnil sem se v 
Ventimiglio in moral takoj k komandantu. Seveda me 
je trdo prijel, po vseh pravilih bi moral pred vojaško 
sodišče, saj sem bil obdolžen dezerterstva. Komandantu 
sem se zlagal, da sem šel domov, ker mi on pač ne 
da dovoljenja. Ko sem mu ponudil domače žganje in 
pršuto, ki mi ju je prinesla sestra, sem ga prepričal. 
Posredoval je pri generalu in sem bil rešen sodišča. 
Komandant pa me je kaznoval, kot smo rekli “dieci piu 
dieci”, kar je pomenilo deset dni v zaporu, deset dni 
pa si hodil v zapor samo spat. V zaporu pa mi ni bilo 
nič hudega. Čez dan smo lepo spali, zvečer pa nas je 
dežurni spustil ven, da smo lahko šli v kakšno gostilno 
in tam lepo pili in plesali cele noči. Ker je bila kasarna 
v enem delu samostana, so nam včasih še nune prinesle 
posladek, češ reveži so ves čas zaprti. 

Vendar pa moj “težki” zapor ni trajal dolgo. Ker sem 
bil edini čevljar, so že po nekaj dneh vojaki hodili nao-
koli z uničenimi čevlji. Zato mi je komandant preostali 
zapor odpisal in me poslal delat. Italijani so nam takrat 
marsikaj spregledali, sicer pa je takrat šel marsikdo še 
za manjše prekrške pred sodišče. 

Nageljni

Prosti čas, ki ga je bilo na pretek, smo si krajšali 
z obiski gostiln, včasih pa smo šli tudi v kino v San 
Remo. Cela Ligurija je znana po cvetju. Večkrat sem o 
njivah nageljnov pisal tudi domov. Ko se je bližal sveti 
Matija, ki je zavetnik slapenske cerkve, mi je sestra 
Julka pisala, če bi se dalo kupiti nageljne. Takoj se nas 
je sestala ekipa šestih Slovencev – Medvešček iz Plav, 
Pavlin iz Solkana, Žiberna iz Merč na Krasu, Ševron iz 
Doline pri Trstu in Gorjup iz Gaberij. To je bila bolj ali 
manj stalna ekipa, ko je bilo treba kaj organizirati ali 
pa ušpičiti kakšno. Sestri sem odpisal, da so nageljni 
po eno liro, kar je bila zelo ugodna cena, in na Slapu 
so začeli zbirati denar. Mi smo pa že isti večer pili na 
ta račun. Medvešček je namreč imel zlato verižico, ki 
jo je v pričakovanju denarja zastavil. Seveda nageljnov 
nismo kupili. Ko smo se neko noč vračali iz kina, smo 
mimogrede zavili na njivo z nageljni in jih ob lunini 
svetlobi nabrali veliko množino. Rože smo v vojaški am-
bulanti, kjer je delal Ševron, lepo očistili in spakirali v 
za to kupljene škatle. Zjutraj je Žiberna, ki je bil purš in 
je imel prost izhod, te pakete odpeljal na vlak in poslal 
ekspresno v Ajdovščino. Nageljni so srečno prispeli na 
Slap in cerkev je bila sredi zime bogato okrašena s sve-
žim cvetjem. Seveda so to videli tudi drugi, ki so za sve-
tega Matijo prišli na Slap. Kmalu so cvetje potrebovali 
tudi Gočani. Akcijo smo ponovili, le da so se nageljni 
medtem podražili za procentov. 

Padec fašizma

Junija 1943 so nas motorizirali, naložili na vlak in 
odpeljali smo se proti Siciliji. Pot je bila dolga, malo 
smo krožili po polotoku in se ustavili v Anconi. Tam 
sem doživel prelet letečih trdnjav, ki so šle bombardirat 
Nemčijo. Opazovali smo jih med alarmom.

V Rim smo prišli ponoči, enkrat julija 1943, spo-
mnim se, da je bilo zelo vroče. Naš vlak so dali na stran-
ski tir in tam smo čakali novih ukazov. Zvečer smo raz-
tovorili topove, naložili vse na kamione in se odpeljali 
v vilo v Castel Gandolfo. To je tam, kamor hodi papež 
na dopust. Tam smo v enem gozdičku postavili topove 
in jih obrnili proti Rimu. Nam se je vse to zdelo zelo 
čudno. Še bolj čudno je bilo, ko so nam proti večeru 
pripeljali pravo strelivo – granate za topove. Ko smo 
oficirje vprašali, kaj to pomeni, so nam rekli, da naj 
bomo tiho in naj ne sprašujemo, saj da tudi oni nič ne 
vejo. Tako smo ob topovih čakali celo noč. Iz Rima se je 
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občasno slišalo posamezne strele. Zjutraj smo šli dol na 
cesto – via Appia se imenuje. To je ravna, dolga cesta, 
ki gre iz Rima. V daljavi smo videli, da gre nekdo proti 
nam in da nam maha. Počakali smo ga in kmalu je do 
nas prišel podoficir italijanske aviacije. Povedal nam je, 
da so ponoči zaprli Mussolinija in ga odpeljali neznano 
kam. Seveda smo bili novice veseli, saj smo komaj že 
čakali, da bo vsega konec in da bomo lahko šli domov. 
Z nami so se veselili tudi naši oficirji. Takrat sem videl, 
da smo bili sami antifašisti. 

Naslednji dan smo se zvečer odpeljali v borov gozd 
blizu Fraschette Alatri in tam bili kakšne tri dni. Niso 
nas pustili nikamor, saj se je po vaseh slišalo streljanje 
in kričanje. Kljub prepovedi sva z Gabrcem Stankom 
Gorjupom šla pogledat v eno vas. Italijani so pili in se 
veselili. Iz gostilne je teklo vino kar čez prag. Kaj takega 
še nisem videl. Mazali so parole in Mussolinijeve sli-
ke, ki so visele po stenah. Nekaj fašistov so tudi ubili. 
Natočila sva si vina in dobila cigarete Africa, ki so bile 
takrat najbolj cenjene. Ko sva se vrnila, sva vino in ciga-
rete ponudila tudi oficirjem. Bili so v negotovosti, vsi po 
vrsti pa so priznali, da so veseli, da je fašizem propadel. 

Šele kasneje sem razmišljal, kako to, da so nas po-
slali v Rim. Prej smo bili ves čas v Genovi, niso nas 
poslali na nobeno fronto in tudi niso nas Slovencev 
dali v battaglione speciale. Očitno zato, ker so bili tudi 
med italijanskimi vojaki in oficirji v večini protifašis-
ti. Nekateri vojaki so bili celo člani italijanske komu-
nistične partije. Po padcu fašizma so iz skritih žepov 
potegnili izkaznice. Zato smo se mi Slovenci z vsemi 
dobro razumeli in tudi oficirji niso preveč komplicirali 
ob kakšnem našem izpadu. 

Zanimivo je še to, da je bila takrat v Rimu tudi moja 
sestra Anica, ki se je tja umaknila pred izdajalcem 
Črnim Martinom, ki je izdajal po Vipavskem. Služila 
je pri neki premožni družini, ki je imela svojo letno vilo 
prav blizu Fraschette Alatri. Ko je zvedela, da so vojaki 
v bližini, je prišla pogledat, na žalost pa je naša enota 
odšla ravno en dan prej. Sam, seveda, nisem vedel, da 
je Anica v bližini. Videla sva se šele po končani vojni.

Kapitulacija Italije

Odpeljali smo se proti Siciliji, vendar do nje nismo 
prišli. Nekje v Kalabriji, to je na konici italijanskega 
škornja, smo izvedeli, da so se na Siciliji že izkrcali 
zavezniki. Hrane nam niso več vozili. Italija je pro-
padala. Iz Sicilije so se že umikali Italijani in Nemci. 

Kakšna dva dni pred kapitulacijo Italije se nas je nekaj 
Slovencev odločilo, da gremo proti domu: poleg mene 
še Stanko Gorjup iz Gabrij, Henrik Pavlin iz Solkana, 
Kobal s Krasa, Medvešček iz Plav, pridružila pa sta se 
nam še dva Italijana. Nabrali smo si po magacinu, kar 
se je še dalo dobiti hrane, in se odpravili proti severu. 

Prvi dan smo prehodili 29 kilometrov. Seveda smo 
naslednji dan bolj počivali. Napredovali smo počasi, 
dom pa je bil še daleč. Ceste so bile polne vojaštva – 
Italijanov in Nemcev. Nemci so bili do italijanskih vo-
jakov zelo nesramni. V eni vasi smo opazovali, kako 
so šli Nemci s tanki kar po italijanskih vojakih, če se ti 
niso pravočasno umaknili s ceste. Zato smo se izogibali 
glavnih cest in hodili bolj po stranskih poteh. 

Na mali šmaren smo bili še zmerom nekje v 
Kalabriji. Enkrat takrat so nas tudi bombardirali 
Angleži. Skrili smo se v eni vasi in opazovali, kako so 
Angleži uničili celo nemško kolono. 

Kmalu po tem dogodku smo prišli v eno vas in po-
vedali smo, da smo Slovenci in da gremo proti domu. 
Kmalu bi nas vse pobili. Kasneje smo zvedeli, da je iz te 
vasi kar petindvajset fantov in mož padlo v Jugoslaviji. 
Seveda nas niso bili veseli. Rešili smo se samo zato, ker 
je imel Gabrc s sabo pištolo in je z njo ustrelil v zrak. 
Tako smo lahko pobegnili. 

V naslednji vasi, kjer je bila močna komunistična 
partija, pa so nas sprejeli čisto drugače. Sekretar nas 
ni pustil nikamor. Povedal nam je, da Nemci lovijo ita-
lijanske vojake in jih pošiljajo v taborišča. Zato so nam 
v tej vasi dali na razpolago neko prazno hišo. V začetku 
smo bili nezaupljivi, ko pa smo zjutraj pred hišo zagle-
dali kup hrane in posode ter ljudi, ki so nam to prinesli, 
nam je bilo takoj lažje in kmalu smo se vživeli v tej vasi. 
Spoznali smo dobroto teh ljudi. 

Nekega dne se je vrnil domov iz vojske fant, ki je slu-
žil vojaka v gradu Lože pri Vipavi. Tega sicer prej nismo 
vedeli. Ko sem ga zagledal, sem takoj prepoznal obleko 
na njem. Oblečen je bil namreč v obleko mojega soseda 
Rajkota Marca. Seveda sem ga vprašal, kje jo je dobil. 
Povedal je, kje je služil vojaka in da je redno hodil na 
Slap po jajca. Poznal je tudi moje domače. Rekel je, da 
je jajca dobil samo, če je po hišah povedal kaj od vojske, 
kam bodo šli in podobno. Dalje nam je tudi pravil, da 
je tam gor dosti partizanov in da so mu domačini dali 
navadno obleko, da je lahko šel domov. Tudi on nas je 
opozoril, naj ne hodimo na sever, saj Nemci ne pustijo 
nikogar naprej. Njemu je uspelo, ker je šel proti jugu 
in ker je bil v civilni obleki. 

Jožef Podgornik



166

Tako smo raje ostali v tisti vasi in kar dobro živeli, 
dokler se ni v vas pripeljala angleška vojska. 

Angleški vojak

Prvi Angleži, ki sem jih videl, so bili predhodnica 
neke večje enote. V vas so se pripeljali z džipi, obo-
roženi do zob. Šli smo se jim javit, da bi šli z njimi 
naprej. Nekaj med njimi jih je znalo italijansko, tako 
da smo se lahko pogovorili. Povedali so nam, da so le 
predhodnica in da z njimi ne moremo, ker imajo druge 
naloge. Povedali so tudi, da za njimi prihaja večja enota 
in naj se javimo njej. Dali so nam hrano, major, ki je 
vodil skupino, pa je napisal pismo poveljniku naslednje 
skupine in zapečateno dal meni. 

Šele čez kakšna dva tedna se je v vas pripeljala 
kolona kamionov. Bili so namenjeni proti fronti in so 
tja peljali municijo. Takoj smo se javili poveljniku in 
mu izročili majorjevo pismo. Ko ga je prebral, je rekel 
samo o kej. Mi seveda nismo vedeli, kaj to pomeni. 
Prevajalec nas je poslal po stvari in povedal, da bomo 
šli z njimi. Malo nas je bilo strah, saj nismo vedeli, kaj 
piše v pismi in ne kaj nas čaka. Med tem so Angleži 
pripravili tuše. Vse svoje stvari smo morali odložiti na 
kup in poslali so nas na kopanje. Med tuširanjem smo 
opazili, da so naše stvari zažgali. Seveda je bil to po-
novno šok za nas, vendar smo po kratki razpravi ugo-
tovili, da če bi imeli namen nas pobiti, nas gotovo ne bi 
prej poslali na kopanje. S tem smo se malo potolažili. 
Kmalu so nam prinesli čisto in novo obleko – angleške 
uniforme. Vsak od nas je dobil po dva kompleta vsega. 
Oblekli smo se in tako postali angleški vojaki. Poslovili 
smo se od gostoljubnih vaščanov in se odpeljali naprej 
z Angleži. 

Ta skupina Angležev se je šla izkrcat v Anzio, nas 
pa so odpeljali v minersko šolo za angleške vojake v 
bližini Neaplja, v kraj Santa Maria Capua. Tam so nas 
lepo sprejeli. Vsak dan smo zjutraj šli na teren posta-
vljat mine, ki so jih potem morali vojaki iskati. Prihajali 
so razni vojaki – Angleži, Francozi, Italijani, Poljaki in 
drugi. Tudi Afričani. Tam smo bili kar nekaj časa, okoli 
tri mesece, in sem se marsikaj naučil o minah. V tistem 
kraju je živela tudi slovenska železničarska družina 
Kocjan, bili so nekje iz Krasa. Imeli so sina Mirota, ki 
je bil takrat star kakšnih sedemnajst let. Vsak večer 
smo hodili k njim, da smo se lahko malo po domače 
pomenili. 

Partizan v Italiji

Med sprehodom po mestu smo nekega dne opazili 
vojaka z rdečo zvezdo na kapi. Nismo vedeli, ali je Rus 
ali partizan. Odločil sem se, da ga pozdravim po par-
tizansko – Smrt fašizmu in stisnjena pest. Takoj se je 
ustavil in po slovensko vprašal: “Ali ste Slovenci? Prav 
take iščem.” Bil je Kralj iz Križa pri Trstu. Po južni 
Italiji je iskal slovenske fante, Primorce, ki po kapitu-
laciji Italije nismo mogli domov. Povedal nam je, da je v 
Bariju partizanska baza, v kateri se zbirajo Primorci in 
se formirajo enote za odhod v domovino. Odpeljali smo 
ga h Kocjanovim, da se je srečal še z drugimi Slovenci. 
Vsi smo bili takoj za to, da gremo z njim v Bari. 

Kralja sem odpeljal tudi k angleškemu majorju na 
angleško komando. Majorju sem povedal, da odhajam 
se borit v domovino. Bil je proti. Vprašal me je, če smo 
pri njih nezadovoljni, če kaj ni v redu. Govoril je, da je 
v Jugoslaviji slabo, da bomo v nevarnosti, lačni, žejni 
in polni uši. Odgovoril sem mu, da naj bo kakor koli, 
mi moramo oditi in se boriti proti Hitlerju. Prepričeval 
nas je, da se borijo proti Hitlerju tudi Angleži, da smo 
zavezniki in da bi lahko ostali z njimi. Ni nas prepričal. 
Zato nam je dal na razpolago kamion in odpeljali smo 
se proti Neaplju, kjer je tudi bila partizanska baza s 
kuhinjo. Z nami je šel tudi Kocjanov sin Miro.

V Neaplju sem srečal Marico iz Lož, hčerko moje 
sestrične. Pod Italijo je bila zaprta v južni Italiji in so jo 
Angleži osvobodili. Kasneje je bila za kuharico v etapni 
kuhinji v partizanski bazi v južni Italiji.

Po kakšnem tednu smo se odpeljali proti Bariju. 
Angleški major mi je že prej dal zapečateno pismo, 
ki sem ga moral izročiti partizanskemu komandantu 
v Bariju. Tako sem tudi naredil. Že naslednji dan so 
me poklicali na komando in mi naročili, naj formiram 
minerski tečaj. Za učitelja sem bil določen, ker sem se 
tega naučil pri Angležih. Prišla sta še dva Angleža in 
en Tržačan, Tence se je pisal, ki je znal nekaj angle-
ško. Odšli smo ven iz Barija na eno grofijo, kjer smo 
ustanovili minersko šolo. Trajala je kakšna dva meseca. 
Srečal sem dosti znancev, tudi Slapence – Poljšaka in 
Pregeljca. Učili smo opis min, postavljati in odstranje-
vati mine in podobno. 

Bosna

Jeseni 1944 se je pokazala možnost, da se gremo 
borit v domovino. Postrojili so nas in iskali pet pro-
stovoljcev za odhod v domovino. Nič nisem razmišljal. 

Jožef Podgornik
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Takoj sem stopil naprej, za mano pa še štirje tovariši.
Odšli smo z letalom. Pilot je bil Rus, letalo pa je bilo 

naše. Ko smo se spuščali proti letališču v Tuzli, je pilot 
opazil, da ognji ne gorijo v dogovorjenih oblikah. Zato 
se je odločil, da ne bomo pristali. V trenutku, ko smo 
se začeli na hitro dvigovati, se je začelo tudi streljanje. 
Skozi okno letala sem opazoval svetleče izstrelke, kako 
švigajo okoli letala. Na srečo smo bili dovolj visoko in ni 
bilo neposredne nevarnosti. Pilot je obrnil nazaj proti 
Bariju. Ko smo poleteli iz Barija, je bilo letališče v Tuzli 
še naše, medtem ko smo leteli, pa so ga zasedli Nemci. 
Mi v letalu o tem, seveda, nismo nič vedeli. Ko smo 
leteli nad Sarajevom, smo metali letake s propagandno 
vsebino. Srečno smo se vrnili v Bari in ostali kar tam na 
letališču kakšen teden. Letalo je imelo kar nekaj lukenj 
in je bilo potrebno popravila, čakali pa smo tudi obvesti-
lo, da je letališče v Tuzli spet naše. No, po enem tednu 
se je to zgodilo in naslednjič smo srečno pristali tam. 

Tako sem iz južne Italije dobesedno priletel v Bosno, 
kjer se je zame odprl čisto nov svet, tako zelo drugačen 
od tistega, v katerem sem živel do zdaj. Potem ko sem 
pet let v glavnem govoril italijansko in, seveda, svoje 
slapensko narečje, sem prišel v kraje, kjer so govorili 
čisto drugače. Jaz nisem razumel njih, mogoče le nekaj, 
oni pa mene sploh ne. Včasih so me čudno gledali, pa 
sem se zavedel, da sem govoril po italijansko. 

Mene so dodelili k štabu 3. bosanskega korpusa, 
druge štiri pa po dva k vsaki diviziji. Od te peterice sem 
samo jaz preživel vojno.

* * *

Tukaj se končuje neposredna pripoved mojega 
očeta, Jožefa Podgornika. Ker je o svojem življenju in 
raz nih dogodkih in doživetjih rad pripovedoval, naj na 
kratko opišem še njegovo nadaljnje življenje. 

V Bosni je kot komandir minerske čete pri štabu 3. 
korpusa Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih od-
redov Jugoslavije (NOV in POJ) sodeloval v zaključnih 
bojih za osvoboditev, ki so potekali pozimi 1944/45 
in spomladi 1945. Med osvobajanjem Sarajeva je bil 
6. aprila 1945 hudo ranjen. Srečo je imel, da je bilo 
Sarajevo tega dne osvobojeno in so ga lahko odpeljali 
v bolnišnico. Po celi desni strani telesa je imel drobce 
mine, ki jo je razneslo v njegovi bližini. V veliki nevar-
nosti je bilo tudi desno oko, ki bi ga kmalu izgubil. Da 
je preživel in obdržal oko, je bil vse življenje hvaležen 
slovenski nuni, ki je delala v bolnišnici in ga ves čas 
negovala. 

Oktobra 1945 je prišel iz bolnice in so ga poslali v 
Črno Goro čistit minska polja. Tam je ostal pol leta in 
med drugim očistil min celo plažo pri Budvi. Pri tem je 
izgubil enega vojaka. To ga je vseskozi težilo, čeprav ni 
bil sam nič kriv. Vojak, žal, ni upošteval strogih navodil 
pri odstranjevanju min in je hotel postopek poenostavi-
ti. Tata je večkrat rekel, da se miner zmoti samo enkrat 
v življenju.

Po vsem tem času je prišel prvič domov šele julija 
1946. Najbolj mu je ostalo v spominu, da ga ob priho-
du domov oče Simon ni prepoznal - podobno kot je ob 
njegovi vrnitvi iz prve svetovne vojne dveletni Jožk bežal 
pred neznanim stricem, ki je stopil v hišo.

Tata je nato ostal v vojski še deset let. Opravil je 
inženirsko šolo v Karlovcu, ki jo je obiskoval prav v 
času informbiroja. Kot oficir je delal v Nevesinju in 
Dubrovniku, kjer je gradil utrdbe v Kuparih. Zadnja 
leta vojaškega življenja je preživel v Makedoniji. Sedež 
je bil v vojašnici Djordje Petrov pri Skopju, sam pa je 
bil večino časa na terenu, največ na meji z Bolgarijo, 
kjer so gradili utrdbe.

Sarajevo jeseni 1945 – Jože po prihodu iz bolnišnice

Jožef Podgornik
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V Dubrovniku je spoznal prvo ženo Anito in leta 
1951 se mu je rodila hčerka Bistra. Kot pravi Primorec 
je tata poznal celega Gregorčiča na pamet. Ob izbiri 
imena za hčerko je odločila Gregorčičeva pesem Soči z 
verzom: Krasna si, bistra hči planin … 

Družina se je z njim preselila v Makedonijo. Bil je 
dosti na terenu in nekako niso mogli ustvariti pravega 
družinskega življenja. Septembra 1955 se je na lastno 
željo s činom kapetana (stotnika) upokojil in ob tem 
tudi ločil. Ženi in hčerki je omogočil selitev na Reko, 
sam pa se je vrnil domov na Slap, kjer je živela mama 
Ana. Vključil se je v družbenopolitično delo v kraju in 
se zaposlil v vipavski zadrugi. Tam je spoznal bodočo 
drugo ženo Milko, rojeno Žgur, ki je bila doma z Lozic. 
Poročila sta se leta 1959. Leta 1963 sta dobila še hčer-
ko Judito. Skupaj z Milkinim sinom Dušanom so živeli 
v stanovanju v bloku pri Vili Ani v Vipavi, hčerka Bistra 
pa jih je obiskovala med počitnicami.

Leta 1982 se je družina vselila v hišo, ki sta jo starša 
zgradila v novem naselju pod Gradiščem. Zadnja leta je 
Jože užival v tej hiši v Bevkovi ulici številka 19 v družbi 

Brata Tone in Jože Podgornik – Ukmarjeva, oba oficirja, leta 1946

Jože z ženo Milko ob svoji petdesetletnici septembra 1966

petih vnukov in dveh pravnukinj. Lepo se je razumel 
s sosedi. Močno ga je prizadela smrt žene Milke leta 
1998, ko je imel že 82 let. Kljub vsemu je sam lepo 
živel vse do sedeminosemdesetega leta. Rad je kaj sku-
hal in pogostil sosede z jutranjo kavico. Zadnje leto je 
zaradi bolezni več časa preživel v postelji kot zunaj nje. 
Umrl je 25. avgusta 2004 v šempetrski bolnišnici, do-
ber teden pred oseminosemdesetim rojstnim dnevom.

Jožef Podgornik je pisal spomine v letih 1996 do 2004, 
zadnji del njegovega življenja pa je opisala njegova 
hčerka Judita Podgornik Zaletelj v Novem mestu maja 
2011.

Jožef Podgornik
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Dora Seljak
rojena Bukoviè 23. februarja 1918 pri Bukov~evih v Vipavi; 
umrla 22. avgusta 2014 v Vipavi.

vodne barvice sem si zelo ̀ elela. Šele v zadnjem, osmem
letniku sem jih dobila. Kako skromne `elje smo imeli
takrat! Osnovno šolo sem opravila pod Italijo, sloven-
sko sem se uèila doma in v cerkvi. V šolskih letih sem
bila popoldan tudi pastirica. Imeli smo le kravo, nismo
pa imeli pašnikov. Pasla sem sosedovo `ivino zato, da
se je zraven pasla tudi naša krava. Bili so dobro stojeèi,
vendar mi niso nikoli dali kosa kruha za malico, od
doma pa ga tudi nisem dobila, ker ga ni bilo. S štiri-
najstimi leti sem se šla uèit šivat k sosedi Elici Pangr-
covi. Uèila sem se dve leti. Šivali smo cele dneve, ob
praznikih pa še pozno v noè ob petrolejki. Imela sem
veliko veselje do šivanja - to imam po stari mami. Kar
hitro sem se lotila sama šivati na star šivalni stroj stare
mame. Šele potem sem na obroke kupila šivalni stroj
singer. Vsako liro sem šparala, da sem ga odplaèala.
Dve leti sem bila tudi natakarica v bli`njem lokalu,
katerega gospodinja je bila moja birmanska botra. Imela
sem to sreèo, da sem se izuèila za šiviljo, moje sestre pa
so šle slu`it gospodi v Italijo, in ni jim bilo lahko. Jaz bi
še  raje šla naprej v šole, pa o tem niti sanjati nisem
smela.

Leta 1936 sem spoznala svojega bodoèega mo`a
Ivana iz Klav` na Tolminskem in po dveh letih sva se
poroèila. Poroka je bila zelo skromna, brez svatov, le
dve prièi in skromno kosilo. Drugi dan je bil obièajen
delovni dan. Ja, taki èasi so bili. Moj mo` je bil malar
v Vipavi, imel je tudi vajence in kakšnega pomoènika.
Ti so tudi stanovali pri nas. Tako je takoj po poroki
prišlo name vse gospodinjstvo. Jaz sem vse kuhala,
prala (pri mostu na Vipavi) in še sem našla kaj èasa za
šivanje. Med vojno je bilo tudi hudo. Bolezen v hiši,
mo`a pa tri leta ni bilo iz italijanske vojske.

V zakonu sva imela tri sinove.
Po vojni sva  poèasi prišla do svoje hiše. Od takrat

naprej je pri nas `ivela tudi moja mama in mi dosti
pomagala. Takrat sem lahko veè šivala. Imela sem pav-
šalno obrt in kar nekaj deklet se je pri meni uèilo šivati.
Potem so se vse zaposlile v Èebelici, obratu Vezenine

Kadar ima èlovek najveè,
najmanj rabi

@ivela sem v štirih dr`avah. Rodila sem se pod Av-
strijo, poroèila pod Italijo, hišo zidala pod Jugoslavijo in
upam, da bom umrla v samostojni Sloveniji. Poleg slo-
venšèine aktivno govorim in pišem italijansko.

Moj stari oèe Ivan Bukoviè se je rodil 1862. leta in
je bil mizar v Vipavi. Stara mama Jo`efa Rušt, rojena
1872, vdova Èuk, je bila doma iz Sanabora. Oba sta
bila dvakrat poroèena. Stari oèe je postal vdovec s petimi
otroki, stara mama pa vdova s hèerko Pepco. Takrat je
bilo mnogo mladih vdovcev in vdov s številnimi otroki.
Ni kazalo drugega, kot da so se spet poroèili. In tako sta
se ponovno poroèila tudi moj stari oèe in stara mama.
V zakonu se jima je rodilo veè otrok, pre`ivel pa je le
eden. Najstarejši sin starega oèeta, iz prvega zakona, je
bil Stanko. On se je leta 1917 poroèil s Pepco, hèerko
moje stare mame iz prvega zakona. To so bili moji starši.
Starega oèeta se ne spominjam, ker je prej umrl, s staro
mamo pa smo `iveli skupaj v dru`ini in ona je v glav-
nem gospodinjila. Nam otrokom je vse zašila, ker je bila
šivilja. Mama pa je hodila delat drugam na `rnado:
`ehtala je. Èeprav je bil tata mizarski mojster, smo
te`ko shajali. Bili smo velika dru`ina (starši, otroci,
stara mama, vajenci in stric) in so bili tisti hudi èasi pod
Italijo: malo dela, slabo plaèilo.

Jaz sem bila najstarejša. Za mano so bile še: Valerija,
Stanko, Ivan, Slavko, Marija in Anka. Moje najte`je
do`ivetje v otroštvu je bilo, ko mi je umrl brat Stanko,
ki sem mu bila kot mama. Ko smo bili otroci še majhni,
smo se dosti igrali, a le preproste igre – vsaka škatlica
nam je prišla prav. Igrali smo se trgovino, iz špic starega
de`nika smo naredili vage, gor smo obesili škatle od
globina, iz cunj smo delale punèke.

Ko sem hodila v šolo, ki je bila italijanska, laška,
sem si zelo `elela imeti eno èedno torbo. Seveda mi je
niso kupili, je odpravila kar navadna iz blaga. Pa še
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Zaèetek v dvoje 26. 6. 1938

Bled v Vipavi. Šivala sem vse od kraja: otroška oblaèila,
za mlade in stare, spodnje perilo, mašne srajce, kosti-
me in plašèe. Dosti sem šivala tudi nevestam za poroko:
v glavnem plašèe in kostime, belih in dolgih oblek pa
nisem šivala.

Pred poroko sem hodila šivat tudi na dom. V glav-
nem se je šivala bala za neveste, sicer pa se je delalo vse
od kraja, tudi krpanje in popravljanje. Zaslu`ek je bil
reven, pred vojno je bilo to 4 lire na dan (za 12 ur). To
je bilo vredno dve kili moke. V bogato balo je spadalo:
15 parov rjuh, 16 prevlek za povštre, 18 vantel, nekaj
prtov za na mizo, kakšnih 12 tovalièev za pokrivanje
jerbasov za nošenje hrane na polje, nekaj tudi manjših
tovalièev, nekaj spodnjega perila, kot so spodnjice,

Dora Seljak

Ko sem imela devetnajst let

S sinovoma Janezom in Petrom leta 1943
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hlaèe, modrci, spalna srajca. Vsa bala je bila iz bele
tkanine, platna in kotenine.

Umrla je mama, umrl mi je mo`. Zdaj `ivim od mo-
`eve pokojnine. Vendar nisem osamljena, ker so sinovi
in vnuki v bli`ini. Pravzaprav mi niè ne manjka: kadar
ima èlovek najve~, najmanj rabi. Pred kratkim sem
praznovala osemdesetletnico z dru`inami bli`njih so-

rodnikov, lepo je bilo. Nikoli nisem mislila, da bom
doèakala tako starost in tudi še s kolikor toliko dobrim
zdravjem in spominom. Hvala Bogu za vse dobro in tudi
za kri`, ki sem ga v `ivljenju prenašala z dobro voljo.

Napisala v Vipavi 16. marca 1998

Dora Seljak

Moji trije fantje
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Anka Pregelj
rojena Bo`iè 14. maja 1918 pri Lukcovih na Gradišèu pri Vipavi;
Vipava, Pod gradom 3,  pri Felcovih

je ob vsakem vremenu. Ko mu je de` premoèil eno fa-
nelo, je prišel po drugo. Ko ga je zazeblo, se je prišel
malo ogret in spet nadaljeval z delom.

Neko noè pa je do`ivel tudi obisk ravbarja. Zaslišal je
pasji laje`, vstal je in pogledal, kaj neki bi to bilo. In za-
gleda nekega lumpa, ki je prišel k nam krast. Oèe je bil
koraj`en: ujel je tega èloveka in ga peljal pod vasjo. S sabo
je imel revolver, pa mu ni niè naredil, le ostrašil ga je.

Drugiè je na Vili Ani pri Princesu delal vinograd.
Mimo sta šla dva tujca s culami na hrbtu. Ko se je zve-
èer vrnil domov, je našel v sobi vse razmetano in ukra-
dene so mu bile vse najboljše obleke in druge stvari.
Njegova maèeha je dala ob odhodu od doma kljuè na
okno, ona tujca pa sta to izkoristila in odnesla vse, kar
je bilo kaj vredno. Pozneje so izvedeli, da sta ušla iz
goriških zaporov in do Ljubljane napravila še enajst
tatvin. Oèe je krajo prijavil in bilo mu je obljubljeno, da
mu bo vse poplaèano, èe bosta tatova kaj imela. @al se
to ni nikoli zgodilo.

Na Vetrnem polju pri Vipavi smo imeli veliko par-
celo, ki je bila pod sušo. Vzeli so nam jo Italijani `e leta
1927. Tudi tisto vodo, ki jo je tata zajezil doma, so nam
Italijani vzeli izpred hiše in jo napeljali na Vetrno polje
– rabili so jo za avionsko pristanišèe. Še danes so tam
cevi v zemlji. Na Vetrnem polju je stala tudi hiša za eno
dru`ino, zdaj pa je vse podrto.

Moj tata je hodil tudi slu`it h grašèaku Mayerju v
Lo`e pri Vipavi. Od njega smo imeli njive in seno`eti na
pol. Takrat so orali s konji in hodili na gradiško gmajno
po kolce za trte. Tata je bil kakor en puohter, nekakšen
delovodja, in imeli so ga zelo radi. Obrezoval jim je trte,
ro`e, vrtnice in cepil sadno drevje. Iz grajskega vrta je
prinesel domov pivcerje od grašèakovih rumenih vrtnic.
Nam doma jih je cepil Pavle Ruštov z Gradišèa, znani
kasnejši partizanski borec iz nanoške bitke, ki je umrl
v Rimu. Ta dišeèa rumena vrtnica se je imenovala Tea
in nam je zrasla pred hišo do strehe.

Pavleta sem dobro gledala, kako je delal pri cep-
ljenju, in sem kmalu sama poskusila. Uspelo mi je in

Moje `ivljenje je bilo trnjeva pot

Moj tata je bil Janez Bo`iè, rojen 1878. leta. Kot
mlad fant je hodil po ̀ rnadah k trgovcu Deklevu v Vipavi.
1911. leta pa se je odloèil in zaèel zidati novo hišo. Ko
je kopal za temelje, je zadel na vodo. Tisto leto je bila
velika suša, zato je bil preprièan, da je to moèan izvir,
in je kopal naprej. Tisti izvir je obzidal. Prišel je še do
veè manjših izvirov. Iz obzidanega izvira je napravil
štirno. Pozimi so tudi druge `enske prale `ehto pri nas,
ker ni bila tako mrzla voda kot drugod.

1914. leta se je poroèil. Takrat se je preselil v novo
hišo, ki jo je sam zgradil. S sabo je vzel še maèeho
Jo`efo, oèeta Antona in ̀ eno Marijo, ki je prišla iz Manè.
Naša hiša se še danes imenuje pri Lukcovih. Sama ne
vem, zakaj se je doma tako reklo. Pravili so mi, da naš
rod izhaja od Bla`onovih z Nanosa.

Ob letu se je staršema rodila hèerka Krista, a je
umrla za otroško gri`o. V tistem èasu je bilo mnogo
otrok bolanih za to boleznijo. Moja mama jo je nesla k
zdravniku in potem še v lekarno. Moja sestrica je bila
zelo lep otrok, zato sta jo lekarnar in njegova `ena zelo
obèudovala. Umrla je, ko je bil oèe v vojski. Ko je prišel
domov na dopust, je pred domom sreèal otroke in ti so
mu povedali, da je njegova Krista umrla. Šel je narav-
nost na pokopališèe in iskal njen grob. Ker pa je bilo
ravno ob dnevu mrtvih, so bili vsi grobovi lepo okrašeni
in ni dobil sve`ega groba. Prišel je domov in rekel, da
“imamo enega angelèka v nebesih, ki prosi za nas Boga”.

Leta 1918 sem se rodila jaz, naslednje leto se je
rodil še moj brat Bo`idar. Tata nas je zelo pazil, imel
nas je zelo rad. Spominjam se, da me je za roko peljal
v šolo in k sveti maši.

Pod Italijo je tata delal šuto, to je gramoz. Dosti je
miniral, ogromne skalnate stene, in pri tem uporabljal
dinamit. Ljudje so mislili, da dobro slu`i. Imel je pri-
javljenega dobrega delavca Tonèka Durnèevega, ki je bil
priden in pošten. Moj tata je bil tudi zelo priden. Delal

@IVLJENJE OB TRTI IN KRŠINU 2. del

Vipava, Pod gradom 3, pri Felcovih;
umrla je 26. novembra 1998



173
102

tako sem zaèela sama cepiti vrtnice, limone in ostalo
sadje. Za vrtnice sem nabrala cepièe pri gospe Fajdigovi
v Vipavi. Najprej sem cepila vrtnice po gmajni; èe se mi
je posreèilo, sem jih naslednjo pomlad izkopala in vsa-
dila doma. Imela sem jih vseh vrst. Dosti teh starih vrst
je `e izginilo. Cepila sem tudi drugim: predvsem so me
prosili za cepljenje limonov po naši vasi. To sem delala
tudi po farov`ih. Doma sem gojila limone, pomaranèe
in mandarine. Pozimi smo jih imeli v ve`i, bile so velike
do stropa.

A naj se povrnem h gradu v Lo`ah. Tam so imeli v
grajskih štalah po dvajset krav, bika in par konj. V
gradu je zmerom delalo po veè slu`kinj, kuharica, mi-
zar in kolar. Imeli so tudi dva stalna hlapca za opravke
s konji. Delavci so imeli odmerjeno hrano. Delavcem in
hlapcem so dajali piti pitjot - vino, mešano z vodo.

Poznala sem Karla, oèeta grašèaka Evgena. Ta je
pokopan na vipavskem pokopališèu. Karlova `ena je
bila doma iz Pivke. Grašèak Evgen se je poroèil med
prvo svetovno vojno in vzel hèerko nekega avstrijskega
o£cirja z Dunaja samo zato, da mu ni bilo treba iti v
vojsko. Ko je prišla ta gospa z Dunaja na grad v Lo`e,
so se mo`eve sestre zanalašè hodile v hlev delat, kakor
da delajo, da bi ji pokazale, da mora tako delati tudi
ona. Dunajska gospa, ki je bila modna kreatorka, seve-
da ni obvladala teh opravil, pa saj tudi grašèakove sestre
tega prej niso nikoli delale. Za gospo z Dunaja je bilo
hudo, zato jo je popihala nazaj domov k staršem. Graš-
èak Evgen pa se je kmalu zatekal od ene `enske k drugi.
Zadnja njegova `ena je bila `ena njegovega prijatelja.

Jaz sem bila še majhna, ko sem bila nekoè na gradu
v Lo`ah in me je ta zadnja `ena poklicala z okna svoje
sobe in me vprašala, èigava sem. Povedala sem ji, da
sem Lukcova z Gradišèa. Gospa mi je skozi okno vrgla
lep kos suhe marmelade, tega sem bila vesela.

Èeprav je hodil tata h grašèaku Mayerju na `rnado,
ni prinesel nikoli nobene lire domov. Slu`il je samo za
vo`njo z grajskimi konji. Od grašèaka smo kupili nekaj
parcel gozda.

Oèe je hodil tudi vsako leto kosit travo na Lipe, na
Nanos. Bilo jih je veè v skupini in so ostajali na Nanosu
po veè dni.

Moja mama je bila Marija Fabèiè iz Manè, pri njih
se je reklo pri Tonèkovih. Rojena je bila 17. januarja
1891 v Manèah. Imela je tri sestre in enega brata. Njen
oèe se je tudi dvakrat poroèil. Prva `ena je bila doma z
Gradišèa pri Vipavi. Zapustila mu je enega sina Antona.
Ko je odrasel, so ga ljudje hujskali, da bo lahko za
hlapca pri hiši, ko bo odrasel, zato se je odloèil in šel
mlad slu`it na veliko kmetijo Kebetovih na Goèe. Tam
je slu`ila tudi njegova poznejša `ena Lucija. Kupila sta
majhno hišo na Goèah, v zakonu pa nista imela niè
otrok.

Mama je bila najstarejša in je delala na kmetiji. Ena
njena sestra je bila šivilja, to je bila Alojzija, Lina je
slu`ila v Trstu, ena pa je šla v Kairo za otroško guver-
nanto. Nauèiti se je morala angleško, francosko, znala
je tudi italijansko in arabsko. Ravno ko je nekoè prišla

Moj dom na Gradišèu, kjer mi zibka tekla je – okrog leta 1915

Moji starši in stari oèe, mama dr`i v naroèju mojo sestrico. Na
hrbtni strani fotografije je napis: Namalano 6. maja 1917.
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domov na dopust v tridesetih letih, je bila njena doma-
èija na kantu, v bankrotu. Imela je velik dolg v trgovini
v Manèah, zato jo je trgovec dal na licitacijo. Teta Ana
iz Kaira jo je takrat nemudoma kupila nazaj. Skupni
dolg domaèije v Manèah je takrat znašal 6.000 lir, ona
pa jo je na licitaciji kupila za 30.000 lir, tako so gonili
dra`bo. Ta moja teta je trgovca iz Manè vsega preklela.

Potem se je vrnila v Kairo in pošiljala ves svoj za-
slu`ek na kmetijo staršev. V Kairu je vzgojila otroke
nekega konzula. Spala in jedla je s temi otroki, njihova
mati pa jih ni imela niti dve uri. Pri hiši so imeli kuharja
Arabca. Moji teti je prinesel vse na mizo. Tudi konzul
jo je imel zelo rad in ji je dal vsako nedeljo na razpolago
svoj avto, da je vozila otroke okoli. Teta Ana je leta 1947
prišla domov iz Kaira in se je poroèila z vdovcem po
umrli sestri na kmetiji v Manèah. Postala je prava kme-
tica. Ko je nekoè nesla hrano oraèem na polje, je nastal
veter, nevihta, zabliskalo se  je in strela jo je ubila.
Imela je de`nik s sabo in v ustih vse polno zlatih zob.
Tako se je konèalo njeno `ivljenje. Tisto posestvo zdaj
obdelujeta Nada Ferjanèiè - Hoenigman in njena sestra
Majda.

Tete Ane se spominjam tudi, ko je prišla prviè po
dvajsetih letih domov na dopust in me je vzela s sabo na
obisk k sestri, moji teti Lini v Trst. Tam mi je dala 250
lir, da naj si popravim zobe pri nekem zdravniku Judu.
Ona se je takrat zelo èudila, da so tukaj škrbasti ljudje,
ker tega v Kairu ni poznala. Arabci so imeli vsi dobre in
lepe zobe. Teta Ana mi je tudi pravila, da v Egiptu nikoli
ne de`uje, ko pa pade kakšna kaplja de`ja, gredo vsi
ljudje na ulice in se veselijo. Pravila mi je tudi o velikih
planta`ah bomba`a, ki so jih `e takrat namakali.

V Trstu sem ostala pri teti Lini dva meseca. Spala
sem pri nekih znancih, kjer sem pazila na njihove otro-
ke. Teta Lina je slu`ila v Trstu pri dru`ini, v kateri je
imel gospodar tri otroke z ljubico, z `eno pa je imel
samo eno hèer. Izvenzakonski otroci so se imenovali:
Nera, Bianca in Bruna. Od teh deklic sem dobila jaz
nogavièke, srajèke in marsikaj drugega. Prišle so tudi
vse tri en mesec na poèitnice k nam. Takrat so rekli “na
zrak”. Najstarejša je odšla k nunam, da bi se tako `rtvo-
vala za oèetove grehe, ker je bil tak `enskar. Vsako leto
smo tej dru`ini poslali koline, oni pa so nam poslali
kakšno kilo sladkorja in še kaj. Za veliko noè nam je
teta iz Trsta poslala po furmanu iz Podkraja, ki je vsak
teden peljal v Trst zaklana teleta, kakšno oblekico.

Jaz sem se rodila, ko je bil še `iv stari oèe. Imel je
veliko `eljo, da bi me peljal za roko po dvorišèu, `al tega

ni uèakal. Umrl je, ko je bil star dvaindevetdeset let. Bil
je nepismen, raèunati pa je znal zelo dobro. @e v tistih
èasih je igral na loterijo. Govoril je, da se bo `e enkrat
posreèilo, pa ni imel sreèe. Zapravil je dva grunta samo
zaradi stav na loterijo. Bil je trikrat poroèen. Prvo `eno
je imel iz Vrhpolja, pustila mu je enega sina. Ne vem,
zakaj mu je umrla. Druga je bila z Uhanj pri Ajdovšèini,
rodila mu je dvojèka. Umrla je dve uri po porodu. Ta-
krat so rekli, da ji je šlo mleko na mo`gane. Neka `enica
z Gradišèa je ta dvojèka vzela, ju dala v predpasnik in
nesla domov. Eden izmed njiju je bil moj oèe. Njegova
dvojèica pa je umrla. (Pravili so mi, da so takrat zdravili
otroke, èe so bili objedeni od lastne vode, z `agovino od
starih gred.) Tri tedne po smrti druge `ene je moj stari
oèe šel iskat še tretjo `eno. Najprej je šel v Vrhpolje, a
je bil odbit. Potem se je odpravil v Podrago - tudi tam ni
bilo niè. Vrnil se je v svojo vas Gradišèe in šel k Buko-
vièevi Jo`e£; menda je bila `e priletno dekle in ga je
vzela. Še istega leta se mu je rodila hèi. Hiša je bila
takrat samo iz dveh prostorov, kuhinje in ene sobe.

V šolo sem šla s šestim letom, pod Italijo. Torbo mi
je sešila mamina sestra, ki je bila šivilja. Bila je iz cvilha.
Vanjo sem dala zvezek in knjigo ter košèek koruznega
kruha. Kadar pa ni bilo tega kruha, mi je mama dala
eno jajce, da sem ga nesla k Poni`evim, ki so imeli
pekarno. Tam sem ga zamenjala za lepo šnito belega
kruha. V šoli nam niso nikoli dali malice. Taista teta je
mojemu bratu sešila pelerino iz debele deke, to je imel
za de` ali mraz. V šoli si nismo preobuvali èevljev, tudi
èe so bili mokri. Ko je bila huda burja, smo šli Gradi-
šèani v šolo v Vipavo skozi Petrièe, ker je bilo tam bolj
zavetno.

Iz mojega letnika nas je bilo malo. V šoli so me
osem let uèili sami uèitelji, le v prvem razredu me je
uèila uèiteljica Kalinova, ki je imela mo`a mehanika, po
dve uri slovenšèine. Uèili smo se tudi roèna dela, to so
nas uèile uèiteljice. Zelo rada sem imela ure telovadbe.
Šolarji smo hodili skakat in plezat po vrvi v dvorano v
Tabru. Jaz sem bila zelo spretna v plezanju po vrvi, tudi
v skoku v višino sem bila najboljša. V glavnem sem
imela dobre uèitelje, le eden ni bil dober.

V spominu mi je ostal italijanski uèitelj Niccolo
Martissa. Ta je bil zlat èlovek. Pošiljal me je k Poni-
`evim po en krof za malico. Otroci smo za svetega Mi-
klav`a lepo opletli razred in zbirali denar, da bi mu
kupili kakšno darilo. Enkrat smo mu kupili muštik.
Kadil je zmerom na hodniku. Jaz sem `e kot otrok znala
dobro risati. On se je usedel k meni, mi še kaj popravil
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in rekel: “Ana, pojdi študirat, postala boš artist (sli-
kar)”. Sama sem vedela, da je to nemogoèe, ker doma
ni bilo denarja. Uèil me je tudi Vincenzo Anselmo (rojen
1902. na Siciliji, umrl 1988). Poroèen je bil z Rosovo
Pepco iz Šentvida (danes Podnanosa), kjer je imel pod
Italijo prvo slu`beno mesto. Nekaj èasa je slu`boval tudi
na Planini. Z `eno sta imela dva otroka. Po kapitulaciji
Italije so bili zelo obupani: ko so šli od tukaj, so dobili
stanovanje nekje blizu morja, ki je bilo brez oken in
vrat. Potem pa so se nastanili v Pesaru v uèiteljskem
bloku. Ker je bil Anselmo izredno dober èlovek, je dobil
v Italiji “zlato priznanje dobrega srca”. Z `eno sta obi-
skala Vipavo po tridesetih letih. Z njim sem si dopi-
sovala do njegove smrti.

@e v letih sem èitala v Jani, da se organizira izlet v
Pesaro, da je to mesto pobrateno z Ljubljano. Takoj sem
se vpisala s prijateljico Darinko Krhne in sva se res
odpeljali v Pesaro, kjer nas je `e èakal naš uèitelj in nas
prisrèno pozdravil. V Pesaru smo imeli slavnostno ve-
èerjo, ki se je je udele`il tudi mestni `upan. Naš uèitelj
je tam zakrièal na ves glas: “@iveli Slovenci”. Znal je
slovensko. Ob tej prilo`nosti je tudi `upan povedal, da
je bil na poroènem potovanju v Ljubljani. Ta izlet je bil
zame nepozaben. Ogledali smo si razstavi slik in kera-

mike. Meni je dal uèitelj takrat 50.000 lir, naj kupim
kaj za moje otroke. In res sem kupila blago za dve krili
za hèerki in sebi za pled.

Ko sem hodila v drugi razred, smo morali vsi šolarji
iti v Gorico na sprejem italijanskega princa Umberta.
Do Gorice smo se peljali z vlakom, med vo`njo mi je
delalo slabo. Za malico so nam dali eno `emljico in sir-
èek. Princ se je pripeljal po Korzu v avtomobilu, mi
otroci pa smo mu mahali in ga pozdravljali.

V šoli nas je tudi pregledoval zdravnik. Pogledal nas
je v oèi. Veljalo je, da je tisti uèenec, ki  ima oèi roza
barve, zdrav, tistega, ki je imel bolj blede oèi, pa so
napotili v kolonijo. Tako je bil tudi moj brat poslan v
kolonijo na Vilo Ano, kjer je dobro kuhala Albina Šte-
kar iz Vipave.

Po koncu šole sem kot mlada punca hodila k Uèar-
jevim (Ovèarjevim) na `rnade okopavat koruzo, grabit
listje na Ravnik in v Osredek na Nanos. Na Goro sem
hodila zmerom peš. Od tam sem morala tudi po kosilo
k mojim gospodarjem na Gradišèe in z njim nazaj na
Nanos. Takrat se je paslo na Nanosu tudi veè kot dvesto
ovc in mnogo `ivine. Uèarjevi so na Nanosu redili tudi
prašièe in imeli krave. Gospodinja Franca je delala
dober ovèji sir in dobro kuhala. Ko so odhajali z Gra-

Marijina dru`ba z dekanom Ignacijem Breitenbergerjem
leta 1934: duhovna vzgoja za `ivljenje. Sedim spodaj tretja.
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dišèa na Nanos, so peljali s sabo en bréntaè kisle repe
in zelja. Kuhala je dober ješprenj in razne mineštre. Jaz
sem vse rada pojedla. Nosila je hlaèe pri hiši in je vse
vodila. Tudi sama je bila zelo pridna. Na Nanosu je
`ivela z dru`ino od maja do septembra meseca.

Uèarjevi so stali na Ravniku v hiši. Tam so sadili
krompir, imeli so veè njiv. Za hišo je bila velika njiva
pese. Uèarke se spominjam, da je bila nizka, zelo de-
bela `enska, nosila je dolgo kitlo do tal, imela je zelo
umazan predpasnik in sive lase, menda si jih ni nikoli
umila. Mati Uèarjeva je bila dobrega srca: vsakemu, ki
je prišel mimo domaèije na Nanosu, je dala jesti. Poseb-
no dober je bil srebe`, jed iz kotla, ki ostane za sirom.
Ponudila je tudi sladko skuto. Oni so bili dobro stojeèi
in so pekli bel kruh. Njihov sin Dore pa je rad jedel
turšen kruh, zato je belega zamenjaval za turšnega.

Na Nanos me ve`ejo tudi drugi mladostni spomini.
Na Ravnik sem hodila štet ¤ance - sadike zelja. Flance
smo z bekami vezali v šope po sto kosov. Po dvajset
drobnih smo dali v sredo, okoli pa bolj debele in moène
sadike. Uèarjevi so potem tako zvezane šope peljali z
lojtrnikom  na Kras. Takrat so ljudje sadili dosti zelja:
vsaka hiša je imela kado zelja in kado repe. Naši jedil-
niki so bili kar naprej zasedeni z zeljem in repo, obvez-
no pa je bila vsak dan za veèerjo polenta. Pri dru`inah,
ki so imele dosti otrok, so jedli moènik, da so prihranili
moko. Tudi oblíce in krompir v komašnah smo jedli: to
je bila kuhana neolupljena repa in kuhan neolupljen
krompir.

Posebno rada sem v mladih letih nabirala maline.
Prviè sem jih šla nabirat pri petnajstih letih. Na dan
sem jih nabrala kakšnih deset kilogramov. Z Nanosa
sem jih nesla v Vipavo, odkupovali so jih pri Renarje-
vih. Prviè sem vso pot jokala, ker je bilo to te`ko zame.
Z denarjem od malin sem si kupila volno, da sem si
sama spletla majice. Za nabiranje sem imela sprva kalalo,
pozneje pa brentaè. Kalalo je majhno, brentaè pa dosti
veèji. Pri nabiranju malin sem nosila oèetove dolge
za¤ikane hlaèe. Po gozdu sem kar lomastila. Za to delo
sem bila zelo hitra. Ko nas je bilo veè, smo z drugimi
dekleti tudi spale na Nanosu, po raznih senikih. Na pot
sem se odpravila ̀ e ponoèi, ob enih ali dveh, tako da sem
bila ob petih zjutraj ̀ e pri Abrámu. Moj teren je bil najveè
Pod hruško ali za Slapenskim hribom za Abramom.

Na `rnade sem hodila tudi k velikim kmetom Dur-
novim in Èrnigojevim na Gradišèe. Jedli smo vsi iz ene
sklede, vendar so njihovi otroci prvi pojedli ocvirke iz
polente, tako je nam ostala suha polenta. Oèetu sem

nosila hrano na grunt blizu Moèilnika. Vsakokrat sem
se tam rada okopala. V vodo sem se vrgla, ko sem šla
mimo in tudi ko sem šla nazaj. Takrat je bila voda še
èista, danes pa je vse umazano. Plavati sem se nauèila
v potoku Gacki in plavala sem tudi na Vili Ani, kjer so
imeli bazen. Doma sem morala biti v èasu avemarije,
ker nas je tata zmerom uèil, da ima noè svojo moè.

@e zgodaj sem se nauèila voziti kolo. Enkrat je pustil
kolo pri nas doma malar iz Branice in šel na Nanos k
Uèarjevim belit hišo. Ta èas sva izkoristila jaz in brat in
se s tem kolesom nauèila voziti. Spomnim se, da je to
kolo imelo ravno balavenco.  S sposojenim kolesom
sem se odpravila tudi na Sveto goro in kopat na morje
v Barkovlje pri Trstu. Takrat ni bilo še niè prometa.
Vozila sem se po mestu po via Carducci.

Ob zaèetku druge svetovne vojne sem si sama ku-
pila kolovrat od Fabjanke z Gradišèa. Ta `enska se je
primo`ila na Gradišèe z Gore in je s svojo balo pripe-
ljala tudi kolovrat. Zanj sem ji dala trideset lir. Tudi
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volno sem sama predla. To me je nauèila Andlovèeva
teta, ki se je prav tako primo`ila z Gore na Gradišèe. To
sem delala tudi za druge, ker se v tistih èasih ni dobilo
niè za kupiti in smo si vse morali splesti ali sešiti doma.

Vsa leta druge svetovne vojne sem bila doma in z
oèetom kopala vse mogoèe, nazadnje še vinograd pri
Manèah. Tam smo imeli dosti sadja: breskev in £g. Ena
vrsta £g je bila dolga kakšnih petdeset metrov. Bilo jih
je vseh vrst. Vsaka dva dni sem morala te £ge obirati in
jih - nesoè na glavi - vozila s kolesom; to se zdi malo
èudno, toda jaz sem to zmogla, ker sem bila moèna in
zdrava. Drugi tega niso poèeli. Doma smo vse sadje
prodajali `enskam, ki so ga nosile prodajat vojakom v
vojašnico v Vipavi. Imeli smo tudi trifo ali frasko. Od
italijanskih oblasti smo dobili dovoljenje, da toèimo
doma vino tako dolgo, dokler ga ne prodamo. Imeli smo
èrno in belo vino. To so dobro izkoristili italijanski
vojaki in ob petih popoldne so trumoma prihiteli in
naroèali kar dopje - po dva litra. To so bili po veèini
vpoklicani Furlani in drugi vojaki tja do Napolija.

V Vipavi sta bila takrat dva dacarja, to je obèinska
uslu`benca, ki sta kontrolirala prodajo vina. Prišla sta
k nam domov, mi pa smo imeli vino v kleti v Ruštovi
hiši skupaj z drugimi gospodarji: Vrèonovimi, Uèar-
jevimi, @ivcovimi in Bla`evimi. Hiša je bila Ruštova,
klet pa @ivcova. Grozdje in vino sva z mamo spravili
sami. Našega oèeta ni bilo zraven, ker je rekel, da dokler
ne bo imel svoje kleti, po drugih kleteh ne bo hodil. Na
starost je tudi oèe uèakal svojo klet, saj je moj brat
Teodor popravil hišo in prizidal klet.

Pod Italijo je bilo prepovedano slovensko petje,
kljub temu smo dosti peli. Tudi vriskali smo pogosto -
danes pa ni ne petja, ne vriskanja in mladina ne pozna
veè sosedov. Vsak se usede v avto in izgine po svoje.
Kako je to `alostno!

Dobro imam v spominu, kako je razpadla Italija.
Bilo je 8. septembra 1943. Iz kasarne so ljudje vozili in
nosili razno blago in material. Mi smo za to izvedeli, ko
je bilo `e skoraj vse izropano. Tam sem našla le puško
mavzerico in sem jo prinesla domov. Nekaj dni kasneje
je moj oèe prinesel domov še eno karabinko. Dobil jo je
v izpraznjeni italijanski karabinjerski postaji. Spomin-
jam se, da so tudi nas mlade organizirali, tudi dekleta
smo morala iti stra`it v kasarno. Vsaki dve uri smo se
zamenjale. Bila je velika neumnost, da smo morale
stra`iti prazno kasarno. Kmalu po kapitulaciji Italije je
bilo na placu v Vipavi veliko zborovanje. Prišli so tudi
partizani in tam govorili. Govoril je tudi partizan iz Lo`,

Ivan Mohorèiè - Tiger. Ljudje so metali cvetje pod konje,
na katerih so prijahali partizani. Od veselja in sreèe
smo prepevali. Na prostoru današnjega glavnega trga v
Vipavi je govoril tudi pisatelj Franc Bevk. Takrat nam je
povedal, da ni še konec vojne, da bodo prišli še Nemci.
In res se je tako zgodilo. Èez tri tedne so prihrumeli. Vsi
vašèani z Gradišèa smo be`ali in se skrili za vasjo. S
sabo sem vzela eno pršuto in vojaški mantel. Kmalu
smo dobili ukaz, naj se vrnemo na domove, in tako smo
tudi storili.

Imela sem samo enega brata in sem ga zelo cenila.
Italijansko vojsko je slu`il v Cuneu, tam je bil motorist.
Pozneje je napravil še šoferski izpit za avto. Moja mama
ga je zelo gledala, vse je moralo biti najprej zanj. Prej
kot je šel k vojakom, si je napravil šest panjev èebel.  Za
to delo je bil pravi strokovnjak. Jaz sem ga pri tem
opazovala in spremljala. S slamico sem brskala po me-
denih celicah. Takrat nisem o èebelah niè vedela. Ko je
odšel k vojakom, mi je v pismih naroèal, kako naj nada-
ljujem njegovo delo, kaj je treba postoriti pri èebelah
med njegovo odsotnostjo. Tako sem si iz njegovih pisem
pridobila znanje in èebelarila med drugo svetovno vojno
tudi pri @gavcovih. Panje, satje in rome sem si izpo-
sojala pri Šuštarjevih na Gradišèu. Ko se je moj brat
vrnil, je bilo doma `e sedemnajst panjev.

Svoje èebele mi je izroèil v varstvo tudi Josip Kosta-
njevic, ki je imel trideset panjev, prej kot je šel leta
1937 v kon£nacijo v Italijo.

Moj brat Teodor je bil kmalu poslan v Afriko, kjer
je bila vojna v Libiji. Vozil je nekega marešala v vasi El
Abiar. Pogostoma je šel v Bengazi, ki je oddaljen petsto
kilometrov od tiste vasi. Z njim so se preva`ali tudi
Arabci zaradi nakupov v mestih. To uslugo so mu plaèe-
vali z jajci. Brat je kot vojak zaslu`il dve liri na dan.
Denar je pošiljal domov. Mi smo mu denar hranili in
smo mu vsega izroèili, ko se je vrnil. Škoda, ker je
izgubil veljavo. Èe bi z njim kupili metlice, bi bolje
ravnali.

Ko je bil brat v Afriki, mi je v pismu poslal afriški
pesek, da sem videla, kakšen je. Ko ga veter preklada,
naredi cele hribe.

Ob koncu druge svetovne vojne je bil angleški ujetnik
v Kairu. Tam je skrbel za letala na letališèu. Odgovarjal
je za to, da je bilo letalo pripravljeno za polet. Nauèil se
je tudi angleško. Od dvesto vojakov je bil med šestimi
najboljšimi. K uèenju jezikov ga je spodbujala teta Ana,
ker je vedela, kaj to pomeni. Ona je za uèenje jezikov
dala mnogo denarja.

Anka Pregelj
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Ob vrnitvi domov se je brat izkrcal v Dubrovniku in
tam se je sreèal z našimi zavezniki Rusi. Dostikrat je
pripovedoval, kako so bili nekulturni. Moral je skriti
roèno uro, sicer bi mu jo bili vzeli ali bi ga zaradi tega
celo ustrelili. Oropali so ga angleških delovnih oblek.
Domov se je vrnil leta 1946. Njegovega prihoda smo bili
zelo veseli. Kmalu je zbolel za slinavko in je obiskoval
dosti zdravnikov. Umrl je leta 1970.

Svojega mo`a Ivana sem spoznala na èebelarskih
sestankih. Skupaj sva hodila eno leto. Bil je dober mo`
in gospodar. Prej so mu silili neko vdovo, pa je ni maral.
Tudi za mano je prej hodil neki fant, pa mi ni bil všeè.

Sama sem si naredila vso balo, vezla sem jo pri
petrolejki. Oèe mi je plaèal mobilijo. Naredil jo je mizar
Stano Bukoviè iz Vipave. 5. junija 1948 sem se poroèila
na veliko kmetijo k Felcovim v Vipavo z Ivanom Pre-
gljem, ki je bil takrat star 38 let.

Fantovšèine nismo imeli. Pri nas na Gradišèu je bila
ena ju`ina, poroènega potovanja ni bilo, takoj se je
zaèelo delo in skrbi. Mo` je imel tri brate: Matev`a,
Franca, Alojza, in  sestro Marièko. Ta je ostala lejdih.
Bila je najstarejša in od dvojèkov, a je njen brat umrl.
Na domu od mo`a sta bili dve kmetiji skupaj, zemljo pa
so še dokupovali.

Z mo`em sva imela sobo pri svaku Francu, ki sva
mu morala plaèati £t po uradni ceni. Podnevi sva hodila
v staro hišo delat kmetijo. Prvo hèerko Ivanko sem
rodila leta 1950. Kmalu sva se preselila z otroki k dru-
`ini mojega svaka Alojza v staro hišo.

Kmalu - leta 1951 - sva zaèela zidati svojo novo hišo
na vrtu mo`evega brata v Vipavi; to nama je dovolila

mo`eva mati. Moj mo` je moral ta vrt odplaèati bratu
Francu. S tem je bil odpisan od hiše. Nekaj zemlje je
kasneje dedoval po bratu Matev`u, ki je umrl brez otrok
leta 1943 in so mu bratje odstopili svoj dele`.

Pri zidavi nove hiše smo imeli tri zidarje iz Renè in
dva malovarja iz Vipave. Po zidarje sem vsak dan hodi-
la z vpre`nim vozom na `elezniško postajo v Ajdovšèino
in vsak dan sem jih tudi peljala zveèer nazaj tja. Zidali
smo v glavnem samo s kamenjem, ki smo ga rili za
Starim gradom. S parom konj smo ga pripeljali pet-
desetkrat. Japno smo  pripeljali z Ravnika na Nanosu,
doma smo ga sami gasili v japenci. Moj mo` Ivan je bil
zelo priden in je roèno delal malto. Vstajal je še po temi
in delal po ves dan. Takrat ni bilo nobenih strojev. Vse
smo zvozili s karjolami ali pa znosili roèno.

Ko sva dokonèala zidavo nove hiše, sva se iz stare
hiše preselili obe dru`ini, skupaj s svakom Alojzom.
Sedemnajst let smo `iveli in delali skupaj, pa se nismo
nikoli skregali. Imeli smo skupen hlev in skupno klet.
Pozneje je svak Alojz podrl staro hišo, ki je bila za luèaj
oddaljena od nove, in jo je poèasi obnovil. Z nami je
`ivela še mo`eva sestra Marièka, rojena 1901. V glav-
nem je imela delo s prašièi, znala je dobro kuhati.

Leta 1953 se mi je rodila hèerka Marica, svak pa je
imel tri hèerke: tako je raslo v naši hiši pet deklet. @iveli
in delali smo slo`no in razumno. Koruzo smo imeli na
naših njivah, krompir pa na njihovi zemlji. Vsem sku-
paj je še dobro šlo. Redili smo šestnajst glav `ivine. Za
lepe denarce smo prodali kakšno `ivino v Makedonijo:
to so bile plemenske krave. Mleko smo vsak dan nosili
po hišah in v o£cirske bloke. Pridelali smo po sto hekto-
litrov vina. Zjutraj smo zgodaj vstajali in pozno hodili
spat. Delali smo skoraj vse roèno. Ob velikih delih smo
poklicali na pomoè druge ljudi.

Pri vsem tem delu sva z mo`em še èebelarila. Èebele
smo vozili  na pašo v Liko, poleti pa tudi v Selce na Pivko.
Pozimi so bile èebele na Ravni pri Slapu in v Branici.
Krmiti sva jih hodila z vozom zapravljivèkom. Najveè
smo imeli stodvajset panjev èebel. Spominjam se, da smo
med prodajali v Medex v Ljubljano. Prišli so ga iskat, ga
stehtali in takoj plaèali. Leta 1950 je bila zelo dobra
letina meda. Klicali so vse nas èebelarje na obèino v
Vipavo in nas preprièevali, da naj bi zaradi obilne letine
dali nekaj posojila obèini. Res smo nekaj podpisali in
tudi dali. Ne vem, za kaj so potrebovali tisti denar. Dali
smo 20.000 dinarjev, denarja pa nismo nikoli veè videli.

Po vojni smo v Vipavi ustanovili èebelarsko društvo,
jaz sem bila njegova blagajnièarka. Bilo nas je dosti

Na poroèni dan v Vipavi 5. 6. 1948

Anka Pregelj
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èlanov, ker je bilo takrat tudi dosti èebel. Èlan našega
društva je bil tudi starejši uèitelj Bratina iz @abelj. Veè-
krat sta prišla z `eno k maši v Vipavo, ko je bilo to za
uèitelje še strogo prepovedano. Jaz sem vodila raèune,
vsa potrdila in druge evidence. Dvakrat na leto smo
imeli sestanke v Ajdovšèini. Pozneje sem za uspešno
delo na podroèju èebelarstva prejela Janševo priznanje,
ki ga skrbno hranim in cenim.

Po sedemnajstih letih sem nenadoma ostala vdova,
z dvema mladoletnima otrokoma. Smrt mo`a me je zelo
prizadela. Uteho sem iskala v delu. Sama sem poprijela
za motorno kosilnico in kosila sebi in drugim. Redila
sem osem `ivali v svakovi štali; on je imel tudi osem
`ivali. Sama sem gojila trte, jih škropila, obrezovala,
okopavala, redila in pazila na devetdeset panjev èebel.
Z vso vnemo sem se lotila gradnje hrama in {tale ob
novi hiši in tudi sama, z dvema majhnima otrokoma,
skopala fundo zanju.

Leta 1971 se je poroèila najstarejša hèerka Ivanka.

Takrat sem ji kupila spalnico in £èota, dala sem ji tudi
en hektar veliko parcelo za vinograd. Kasneje se je
poroèila še hèerka Marica. Dobila sem zelo dobrega
zeta, Marjana Èernigoja s Ceste. Od doma sicer ni bil
navajen kmeèkih opravil, pri nas in ob meni pa se je
vsega nauèil. Nasadil je dosti novih trt, nauèil se je
kositi in delati s stroji. Po poklicu je strojni tehnik, ob
delu pa še študira na visoki šoli za organizacijo dela.
Zaposlen je na Primorju v Ajdovšèini. Mene je razbre-
menil vseh skrbi. S hèerko Marico imata tri otroke. Jaz
`ivim z vnuki in mi delajo veselje. Najstarejši, Seba-
stjan, bo letos dopolnil dvajset let in hodi na gradbeno
fakulteto v Ljubljani. Drugi vnuk Alja` ima dvanajst let,
mala Tina pa jih bo imela deset. Je zelo pridna, vse
ocene ima odlièno.

Starejša hèerka Ivanka se je poroèila v Vrhpolje z
Antonom Severjem in ima dva otroka. Njen sin Branko
je prevzel `ago in ima obrt, njegova sestra Majda je
zaposlena na obèini v Vipavi.

Anka Pregelj

Z mo`em Ivanom in h~erkama Ivanko (desno)
in Marico (levo) pred na{im domom v Vipavi leta 1958
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Kljub obilnemu delu sem zmeraj rada hodila na
izlete in bo`je poti. Bila sem tudi v Rimu, kjer nas je bilo
veè kot pet tisoè Slovencev. S kmeèkimi `enami sem
veèkrat šla tudi na izlete po Jugoslaviji: dvakrat sem
bila v Mostarju, Medjugorju in Sarajevu. Tam sem si
ogledala mesto, kjer je bil ustreljen avstrijski kralj Fer-
dinand. Ogledala sem si tudi veliko Popovo polje, kjer
so veliki nasadi sadja in trt ter podlag divjak za trte. Od
vse Evrope imajo tu najbolj zdravo podlago za trte. Od
tam dobi podlago tudi trsnica v Vrhpolju. Tam je groz-
dje zelo rumeno in sladko; pri nas ni takega podnebja,
tudi èe bi takega cepili, grozdje ne bi bilo tako sladko.

Pred osmimi leti sem pre`ivela mo`ganski infarkt.
Zjutraj, bilo je ob petih trideset, mi je hèi prinesla svo-
jega sina v posteljo, da bi popil steklenico mleka. Nasta-

vila sem uro, da bi me budila, pa je nisem veè slišala.
Otroci so sami vstali in hodili po dvorišèu v spalnih
srajcah. Take je opazila svakova hèi in vprašala, zakaj
vas stara mama ni oblekla. Rekli so ji, da mama Anka
spi. Svakova hèi je prišla pogledat in me je dobila v
komi. Takoj je po telefonu poklicala mojo hèer, ki je
bila zaposlena v Èebelici v Vipavi. Prišla je domov, šla
po zdravnika in po gospoda dekana. Odpeljali so me v
bolnico, nisem veè kazala znakov `ivljenja. Tam sem
ostala tri tedne, potem sem prišla domov in poèasi se je
zdravje izboljšalo. Ta kap mi ni pustila vidnih znakov,
peti pa vseeno ne morem veè.

Narava mi je dala talent tudi za risanje. Tega sem se
nauèila kar sama. Risala sem z oljnatimi barvicami na
platno. Naredila sem veè kot petdeset slik, velikih in
malih. Risala sem razliène motive iz narave: cvetje,
cerkve, gradove, sadje, tiho`itja. To sem delala, ko me
je poklicalo, in sem se ob tem umirila in oddahnila.
Slike sem ob raznih prilikah darovala svojim in drugim.

Pred dnevi sem slavila osemdeset let. Vse to je prišlo,
kakor da bi iz puške ustrelil. Od `ivljenja ne prièakujem
niè veè. Imam lep dom, ki mi je v veselje.

To moje pripovedovanje konèujem z mislijo, da
`ivljenje ni praznik in da je starost zelo neprijetna. V
moji dobi se je `ivljenje tako spremenilo, da mladi tega
ne morejo doumeti. Èe se bo to kolo še naprej tako
vrtelo, bodo razoèarani nad moderno dobo, ki pelje svet
v pogubo. Mladim lahko reèem, da ta svet ni prav niè,
vse se konèa in iznièi.

Moje `ivljenje je bilo trnjev pot, kri`ev pot, kljub
temu sem dobro izkoristila vse talente, ki mi jih je Bog
zaupal. Od vsega sem imela najbolj rada naravo, s ka-
tero sem premagovala vse te`ave. Smrti se ne bojim.

Napisala v Vipavi 1. junija 1998
Anka Pregelj je umrla 26. novembra 1998.

Narava - moja ljubezen: vzgoja limonovcev
v Vipavi leta 1960

Anka Pregelj
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Brusač, mizar, elektrikar,
bolničar, urar, mehanik …

Še vedno ga imam v spominu, ker je večkrat priha-
jal v lokal k Marjanci na placu. Naročil si je kavo in 
zvedavo gledal okrog sebe. Bil je srednje velik, čokat 
mož, invalid brez enega kolka. Šepal je v visokih če-
vljih in si pri hoji pomagal z berglama. Prijazno me je 
pozdravil, kakšno rekel in že je sedel za šankom. Hotel 
je biti med ljudmi, tudi v starosti, čeprav jih je zmerom 
manj poznal, pa tudi drugi njega niso poznali. Mlajši 
niso vedeli za njegovo bogato, plemenito življenje, niso 
vedeli za njegov pogum, za številne talente, ki jih je 
kot bogato doto prinesel na svet. Zanje je bil le neki 
starejši človek. To je bil Sander Vovkov iz Podnanosa, 
po domače Šembida.

Stalno bivališče je imel v Podnanosu številka 57, 
zadnja leta pa je živel pri hčerki Marti na Goriški cesti 
v Vipavi. Ko je hudo zbolel, pa je odšel v dom starejših 
občanov v Ajdovščino in tam tudi umrl dne 29. maja 
2008. Ves čas hude bolezni sta ga hčerki Nevenka in 
Marta vsak dan obiskovali, ga negovali in mu izkazovali 
veliko pozornost in hvaležnost. Tudi sama sem večkrat 
stala ob njegovi postelji, ko je bil popolnoma odvisen 
od drugih, in vsakokrat občutila veliko spoštovanje do 
njegove plemenite osebnosti.

Bil je eden izmed devetih otrok, rojen 1. julija 1919 
na Gočah očetu Mihaelu in materi Karolini, rojeni 
Vidrih. Otroštvo je preživel s starši na majhni kmetiji. 
Opravil je osnovno šolo v italijanskem jeziku, občutil 
psovko ščavo in revščino na vasi. S štirinajstimi leti je 
šel delat na Lutmanovo žago v Vipavo. Ker je bil zaslu-
žek majhen, se je vrnil domov in pomagal očetu pri delu 
na kmetiji. S šestnajstim letom je odšel v uk za mizarja 
k mojstru Jožefu Majcnu v Lože. Kot izučen mizar je 
potem delal dve leti pri sodarju Edvardu Ferjančiču v 
domači vasi.

Aleksander Vovk
rojen 1. julija 1919 pri Vovkovih na Gočah; 
umrl 29. maja 2008 v domu starejših občanov v Ajdovščini

Bil je živahnega in hudomušnega duha. Nekemu de-
kletu, ki ga je hotelo omrežiti, je takole odpisal: “Kot 
človek sem Sander, kot Vovk sem žival, zato ti pošiljam 
zadnji pozdrav.”

Leta 1940 so ga italijanske oblasti poklicale na slu-
ženje vojaškega roka v letalsko enoto na letališču Vibo 
Valentia v Kalabriji. Sander je kmalu opravil še šolo za 
bolničarje in ta poklic opravljal dve leti v mestu Capua 
blizu Neaplja in na civilnem letališču Fiumicino v Rimu. 

Karolina Vovk, rojena Vidrih in Mihael Vovk z Goč,starša 
Aleksandra Vovka, okrog leta 1950
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Aleksander Vovk

Leta 1943 se je znašel že v Torinu z novo kvalifikacijo. 
Opravil je tečaj za parne kotle. Italijanske oblasti so ga 
nameravale poslati v Grčijo, a je to preprečil razpad 
Italije. Tedaj se je Sander odločil, da po svoje obrne 
kolo usode in je pobegnil v partizane v Brda. Tam se 
je pridružil brigadi Simona Gregorčiča, postal štabni 
kurir, kmalu opravil še šolo za oficirje in deloval kot 
bolničar v Gradnikovi brigadi. V boju na Vojskem je 
bil lažje ranjen, zato so ga poslali na vipavsko vojno 
področje. Nekaj časa je bil tudi šef obveščevalcev pri 
kobariškem vojnem področju in šef obveščevalnega 
centra komande mesta Kobarid. Nato je bil do konca 
vojne partizanski bolničar v različnih krajih: v Benečiji, 
Kojskem, Kobaridu, Matajurju in v bolnišnici v Vipavi. 
To delo je rad opravljal in bil nanj zelo navezan.

Iz vojske je bil 29. oktobra 1945 odpuščen za-
radi slabega zdravja in na lastno željo. Poročil se je 
leta 1946 z Marijo (Marico) Eržen, doma z domačije 
Sedejevih v Gorenji Trebuši, ki jo je spoznal med vojno 
v Brdih. Leta 1947 se je zaposlil kot mizar v na novo 

Družinska slika Vovkovih z Goč z birmanskimi botri pred domačo hišo okrog leta 1920

Aleksander Vovk v italijanski vojaški uniformi 
v Kalabriji leta 1940

Aleksander Vovk
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ustanovljeni mizarski zadrugi v Šentvidu, potem na Lipi 
v Ajdovščini, kjer je opravljal delo brusilca in vzdrže-
valca. Tam je v letu 1971 dočakal invalidsko upokojitev 
zaradi okvare kolkov. Žena Marica je umrla leta 1989 
v Podnanosu.

Sprva je Sander z družino stanoval v najemnem sta-
novanju, hrepenel pa je po lastnem domu. Želja se mu 
je leta 1955 uresničila. Kupil si je staro hišico, in ker 
ni imel dovolj denarja, si je med drugim pomagal tudi 
tako, da je prodal svojo lovsko puško. Nato je dve leti 
hodil na lov z izposojeno.

Imel je izredne tehnične sposobnosti. Napravil si 
je majhno delavnico in v njej si je v glavnem kar sam 
izdelal orodje. Ljudem je brusil žage, popravljal vse vr-
ste strojev, ure, vrata in okna, kljuke, ključavnice, pipe 
in še marsikaj drugega. Tudi bolničarskega znanja ni 
pozabil. Ljudem je v sili ruval zobe, dajal injekcije in 
oskrboval manjše rane. Tako je v enem dnevu lahko 
opravljal tri in več poklicev. Ne poznam primera, ko bi 
danes kdo z visoko izobrazbo opravljal toliko poklicev 

in tako uspešno, kot jih je pokojni Sander. Nikoli ni 
rekel ne, ko so ga vprašali za pomoč. Ljudje so ga imeli 
radi, ker je bi zmerom dobre volje in za svoje storitve 
ni dosti računal.

Izkazal se je tudi s pogumnimi dejanji. 20. decem-
bra 1975 je rešil triinpolletno deklico Elviro Andlovec, 
ki je padla v potok Pasji rep, čeprav je bil takrat že 
šestdesetodstotni invalid. Ko je iz delavnice opazil, da 
se v potoku utaplja otrok, se je kar skozi okno pognal 
tri metre globoko v mrzlo vodo in hitro odnesel dekli-
co na breg. Na pomoč mu je priskočil Stane Žgur, ki 
je bil prav tako bolničar v vojnem času. Z umetnim 
dihanjem sta jo oživila in rešila gotove smrti. O tem 
dogodku so poročale tudi Primorske novice. Elvira pa 
ni bila prva, ki jo je Sander rešil iz vode. Že pri vojakih 
je tako rešil tovariša, kasneje pa še sestro in enega 
sovaščana.

Za svojo dejavnost v narodnoosvobodilnem boju je 
bil odlikovan z več priznanji, za zasluge v lovski orga-
nizaciji pa so ga odlikovali tudi lovci.

Aleksandrovo šolsko spričevalo v šolskem letu 1932/33



184

S tem se ni nikoli hvalil. Videl pa je marsikaj, kar 
mu ni bilo po volji. Ni iskal visokih vojaških činov in po-
litičnih položajev. Tudi po vojni je ostal brusač, mizar, 
elektrikar, bolničar, urar, mehanik in servis za mnoga 
gospodinjstva v Podnanosu in daleč naokoli. 

Njegovih soborcev skoraj ni več. Odšli so pred njim v 
večnost, kljub temu ga je na pogrebu spremljala velika 
množica domačinov in drugih znancev, ki ga imajo še 
naprej v lepem spominu, saj je bil dober in plemenit 
človek.

Življenjepis, ki ga je napisala Magda Rodman, 
bil je objavljen v Vipavskem glasu št. 86, oktober 

2008, strani 28–30.

Aleksander z ženo Marico
ter hčerkama Nevenko in Marto leta 1952

Aleksander Vovk leta 2001 v Vipavi

Aleksander Vovk

Od njega smo se poslovili 1. junija 2008 na poko-
pališču v Podnanosu. K zadnjemu počitku so ga častno 
spremljali člani Lovske družine Vojkovo, katere so-
ustanovitelj je bil, mnogi vaščani, prijatelji in znanci 
ter člani Zveze združenj borcev. 

Bil je eden izmed zadnjih pričevalcev težke zgodovine 
Primorcev pod fašizmom in med drugo svetovno vojno. 
V partizansko vojsko je stopil prostovoljno iz ljubezni 
do materinega jezika, ki je bil takrat prepovedan, zaradi 
zavezanih ust fantov na vojaškem naboru pod vodstvom 
Janka Premrla Vojka, zaradi prepovedanega petja in 
molitve v maternem jeziku, zaradi genocida, ki ga je na 
Primorskem izvajala italijanska oblast. To je bil upor 
brez računov in ideologije, to je bila odločna obramba 
domačih ognjišč, ki je pravica vseh narodov sveta.
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Ida Poljšak
rojena Kodelja 11. julija leta 1919 pri Fi~kovih v Vrhpolju;
Zemono 2, pri Polj{akovih

smrti, zato ga ne poznam. Z mamo sta imela šest otrok,
dva sta umrla majhna. Sestra Fani se je rodila 1908.
leta, brat Bernard 1910., sestra Mihaela 1911., brat
Stanko pa 1915. Slednjega so septembra 1944 ubili
domobranci pred rojstno hišo v Vrhpolju. Brat Bernard
je umrl leta 1992, sestra Fani pa leta 1994.

Dve leti po oèetovi smrti se je mama ponovno poro-
èila z domaèinom iz Vrhpolja. V zakonu sta imela še pet
otrok. Zdaj smo `ivi še štirje, tri sestre in en brat.

Doma smo imeli srednje veliko kmetijo. @iveli smo
v stari hiši, ki je imela tri sobe, musu`, kuhinjo, špajz,
hram, štalo, senik, dvorišèe in vrt pred hišo. Redili smo
po štiri goveje `ivali, konje za furo in prašièe. Naša
mama se je bavila tudi z mladimi prašièi, da je kaj za-
slu`ila. Starši in otroci smo pomagali obdelovati kme-
tijo, dokler nista brat in sestra odšla v Zagreb. Tam se
je Bernard izuèil za peka, Mihaela pa je bila delovodja
v tovarni Bizjak ali pozneje Kraš. Fani se je poroèila `e
pri osemnajstih letih, bratje so tudi poèasi odšli od hiše.

Mama nas je uèila delati. Zveèer smo morali otroci
moliti ro`ni venec. Mama je molila naprej. Tudi moj
oèim je molil z nami. Moram reèi, da nas je imel zelo
rad. Tudi sama sem ga spoštovala kakor oèeta. Bili smo
res ena dru`ina. Mama je bila bolj stroga in je nosila
hlaèe pri hiši, tepeni pa nismo bili.

V italijanski šoli sem se dobro poèutila. Spominjam
pa se hudega dogodka, ko so v Vrhpolju ubili italijan-
skega uèitelja Sottosantija, ki je slovenskim otrokom
pljuval v usta. Bil pa je jetièni bolnik! Pokonèali so ga
tigrovci, ki so šèitili slovenski jezik in našo narodno
zavest. Po tem uboju so fašisti zelo razgrajali po vasi in
nas maltretirali.

Po šoli sem ostala doma. Nekaj èasa sem se uèila
šivati pri Mari Lekan v Vipavi. Pri Mo`etovih v Vipavi
sem slu`ila eno leto kot pomoènica gospodinje. Tudi v
Rimu sem slu`ila eno leto (1939/40) pri visokem voja-
škem funkcionarju. Zvezo s to dru`ino sem dobila po
prijateljici, ki je tudi slu`ila v Rimu. Imela pa sem veliko
domoto`je in nisem zdr`ala veè.

Mi smo bili celo `ivljenje
su`nji vsem re`imom

Konèala sem osem razredov ljudske šole, vse pod
italijansko oblastjo. Posebnega poklica nimam, vse
`ivljenje sem gospodinja.

Moja mama je bila Franèiška Ferjanèiè, doma iz
Vrhpolja. Ostala je na domu svojih staršev, ki so bili
kmetje. Bila je blaguníca. Imela je enega brata in eno
sestro. @al je njen brat pri osmih letih umrl, in sicer
zaradi nesreènega sluèaja v šoli: nekega dne je med igro
jedel jabolko, sošolci pa so mu skakali po trebuhu. Èez
osem dni je umrl. Mama se je poroèila z mojim oèetom
1907. leta.

Oèe, Jo`e Kodelja, je bil doma iz Dupelj. Iz Rusije,
kjer je bil kot vojak, se je domov vrnil bolan, s pol pljuè,
in je po enem letu umrl. Jaz sem se rodila po njegovi

Na pragu rojstne hiše v Vrhpolju okrog leta 1947

Zemono 2, pri Poljšakovih;
umrla je 24. julija 2003
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Kot otrok sem se igrala s punèkami iz cunj in tan-
cala.  Otroci smo poznali tudi igrico s petimi kamenèki,
skrivali smo se in fovèkali. Še kot dekle sem ob nedeljah
hodila k litanijam, po litanijah je sledil kratek sprehod
s prijateljicami, in `e sem bila spet doma. Mama mi je
prepustila najveè kuharijo, ker sem bila bolj šibkega
zdravja. V šolski dobi so me zato dali dvakrat v kolonijo
v Grade` in v San Donà di Piave.

Moram pa še povedati, da je med drugo svetovno
vojno cela naša dru`ina stopila na stran Osvobodilne
fronte in zaèela delati za partizane. To je bilo leta 1942.
Zaradi tega smo bili dele`ni politiènega preganjanja od
Italijanov in pozneje od Nemcev, pa tudi od domobran-
cev. Bili so zelo hudi èasi. Tako so mene in sestro Ivanko
leta 1943 aretirali in odpeljali v taborišèe Zdravšèina
pod staro Gorico. Od italijanske kvesture sva bili tudi
tepeni, ker nisva hoteli priznati našega delovanja za
partizane. Tam sva ostali do razpada Italije 9. 9. 1943.
Istega leta, decembra meseca, so me našli Nemci, ko
sem na našem domu hranila skritega partizana, Rafaela
Samca iz Dolenj. Spet so me aretirali in skupaj z bra-
tom so naju  odpeljali iz vasi proti Razdrtemu. Tam smo
prespali, potem pa so naju vodili v Planino pri Rakeku.
Vso pot smo šli peš. Spremljali so naju Nemci z brzo-
strelkami. Tri mesece sva bila z bratom v Coroneu v
Trstu, potem pa so naju odpeljali v Celovec. Tam so

naju loèili: jaz sem pristala v Vrbi ob Vrbskem jezeru.
Dodeljena sem bila za èistilko k esesovski dru`ini. Tam
sem ostala do 15. maja 1945. Brat pa je med izgnan-
stvom zbolel in se je prej vrnil domov, toda tam so ga
ujeli domobranci in ga pred hišo ustrelili.

Moja mama je tudi imela trnovo pot skozi drugo
svetovno vojno. Bila je sekretarka Osvobodilne fronte,
nikogar se ni bala. Poznali so jo kot neupogljivo Fièkovo
mamo. Tudi njo so zaradi sodelovanja s partizani areti-
rali Nemci leta 1944, in sicer aprila meseca. Vse skupaj,
njo, sestro Ivanko in oèima Lojzeta, so odpeljali v goriške
zapore. Tam so bili obsojeni na smrt, vendar so to smrt
presekali z odplaèilom. Denar so jim posodili naši so-
sedje. Pa ni niè zaleglo. Isti dan, ko je bila izreèena
oprostilna obsodba smrti, so mamo in sestro odpeljali
s transportom v taborišèe Auschwitz. Oèeta so oprostili,
ker mu niso mogli dokazati krivde. Zato je bilo dolo-
èeno, da gre on domov. Ko pa je to slišal neki sovašèan,
je na sojenju vprièo tolmaèke rekel: »Ti boš šel domov,
ko si delal za partizane, jaz pa bom moral ostati tu, ko
nisem niè delal!« Te besede so bile dovolj. Sodnica je
raztrgala oprostilno obsodbo, in tako so oèeta s trans-
portom odpeljali proti Nemèiji. V transportu je prišlo do
upora mladih aretirancev, pobili so nekaj nemških stra`.
Nato so prišle druge stra`e in pobile, kolikor je ostalo
ljudi v transportu. Med njimi je bil tudi moj oèim. To

V delovni skupini v Avstriji leta 1945: Ida stoji èetrta z leve.

Ida Polj{ak
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smo izvedeli leto dni po koncu vojne od nekega Lojzeta
iz Vodic, ki je takrat skoèil iz vlaka in se rešil. Takoj po
vojni smo oèima iskali prek Rdeèega kri`a, pa ni bilo o
njem niè glasu.

K sreèi smo prišle iz tega klanja `ive moja mama,
sestra in jaz. Za veèno pa sta od doma odšla oèim in
brat. Naša hiša je res plaèala svobodo. Tudi naš dom je
bil po`gan - leta 1944 so ga za`gali Nemci. Samo eno
kravo je rešila sestra. Ko smo prišli domov iz zaporov,
smo vsaj imeli mleko. K sreèi smo hišo po vojni obnovili
prek Obnove. Dokler nismo imeli spet svoje hiše, smo
`iveli pri sovašèanki Danici Lavrenèiè, poroèeni Kodelja.

Po vojni sem bila osemnajst mesecev zaposlena v
gostilni v Vrhpolju in tam sem tudi spoznala svojega
pokojnega mo`a Bogomirja Poljšaka. On je bil rojen
leta 1914 na Zemonu v hiši št. 9. Vse `ivljenje je delal
v lesni industriji, popoldan pa obdeloval še nekaj zemlje,
ki smo jo imeli v najemu. Pred poroko sva se le leto dni
poznala, saj sem jaz imela trideset let, on pa `e petintri-

deset. Poroèila sva se in jaz sem šla `ivet v majhno hišo
k njemu na Zemono. Dobila sem tam še njegovo mamo.
V zakonu sva imela tri otroke, zdaj imam dva vnuka.
@ivim v skupnem gospodinjstvu s hèerko Jo`o. Denarno
sem preskrbljena, vendar me zapušèa zdravje.

Ko pripovedujem svojo `ivljenjsko zgodbo mladim
in našim otrokom, ne morejo verjeti. Mladim bi pripo-
roèila, naj spoštujejo slovenski jezik in naj cenijo svo-
bodo. Mi smo bili celo `ivljenje su`nji vsem re`imom in
vsem vojaškim enotam in na koncu še vašèanom in
sosedom. Èe bi še enkrat `ivela, ne bi bila tako naivna
in ne tako zagnana za slovensko stvar.

Ida Polj{ak

Po prestanem trpljenju v drugi svetovni vojni
s slepim bratom Milanom v Vrhpolju leta 1947

Pod latnikom  v Vrhpolju leta 1946: mama, Ida, brata Stanko in
Milan, sestra Ivanka in dva partizana
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Fièkova mama odkriva spominsko plošèo borcem v NOB v
Vrhpolju leta 1961.

Za sodelovanje v NOB sem dobila borèevsko priznanje leta 1963.

Ida Polj{ak
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Pripis

Leta 1943 so italijanske oblasti mobilizirale mojega
brata Milana, ki je imel takrat šestnajst let. V Furlaniji
pa je ušel iz italijanske vojske, dezertiral, prišel domov
in odšel v partizane. Z njim je dezertiralo še pet mladih
domaèinov iz Vrhpolja in vsi so odšli k partizanom v
Cankarjevo brigado. Kot partizan je pobiral mine za
domobranci na Dolenjskem. Pri tem delu je bil hudo
ranjen, ker je eksplodirala mina in mu je poškodovala
obe oèesi. Tako je postal stoodstotni invalid. Po tej
nesreèi so ga odpeljali na zdravljenje v bolnico v Bari.
Domov se je vrnil leta 1946 in šel v dom invalidov v
Ljubljano. Star dvajset let je s spremljevalcem šel na
kopanje v Ljubljanico in tam utonil. Pokopan je v Vrh-
polju.

Moj mlajši brat Franc, letnik 1930, je kot otrok,
star štirinajst let, gnal pit krave. Mamo je slišal, da so
tam partizani. Ko so Nemci odpeljali našo dru`ino, je
šel sam obvestit partizane, naj se umaknejo, ker so
Nemci v Vrhpolju. S tem je rešil vseh šestnajst partizanov.
Ta moj brat je edini ostal doma od vse naše dru`ine. Po
vojni se je šel uèit za peka v staro Gorico, nekaj èasa je
bil v Kopru. Ker pa mu naše oblasti niso dale pasaporta
za inozemstvo, je zaradi slabih podatkov, ki so prišli iz
vasi, zbe`al s štiri mesece starim otrokom in `eno èez
mejo v Francijo in še danes `ivi tam v Lyonu.

Moja dru`ina z mamo Franèiško v Vrhpolju leta 1968

Jaz in moja dru`ina smo res dosti pretrpeli in daro-
vali za to našo svobodo, vendar so se od tod dalje stvari
zelo spremenile in ne morem reèi, da  bi kdo od naših
po vojni lepo in dobro `ivel. Razen moje sestre Ivanke,
ki stanuje v Šempetru, nima nihèe borèevske pokoj-
nine. Vse naše upanje se je izjalovilo zaradi domobran-
cev. Vrhpolje je takrat slovelo po domobrancih, ki smo
se jih bali.

Pripovedovala v Vipavi 3. in 11. maja 1998

Ida Polj{ak
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Franèišek Petriè
rojen 9. oktobra 1919 pri @nidarjevih na Gradišèu pri Vipavi;
Gradišèe 38

Dokler je bila še `iva stara mati Tonèka, smo doma
dosti molili ro`ni venec, po ro`nem vencu še litanije
Matere bo`je, nato pa en ro`enkranc oèenašev. Stric
Alojz je prišel iz Francije leta 1926. Ko je mati neskon-
èno dolgo molila, ji je on kar naprej kazal stegnjen
palec, èeš da naj konèa molitev in neha s prekri`eva-
njem. Hudomušno je pristavil: “Mati, za vse ste molili,
le za nas prav niè.” Tisti stric Lojze je imel navado, da
je za vsako besedo rekel hudiè hudiè. Pa ga je stara mati
karala, da tega ne sme, ker je greh tako govoriti. On pa
je takoj jasno dodal: “Mati, ni res, da je greh tako govo-
riti, tako se imenuje.”

Naša hrana je bila predvsem zelje, repa, krompir,
polenta, mleko, domaè koruzni kruh. Obleke smo nosili
drug za drugim. Veèji del leta smo bili bosi, le v hudem
mrazu smo imeli nekaj obutka. Spominjam se, da smo
si otroci tudi sami delali podplate iz starih dek, mama
pa nam je na te podplate prišivala copate. Za to je kupila
èetrt metra cajha.

Otroci smo pomagali pri poljskih delih, hodili s
starši na njivo, paša `ivine je bila naša stvar. Ko sem
hodil v osnovno šolo v Vipavo, sem pritekel domov, na
hitro pojedel malo repe in takoj nesel oèetu na njivo
kosilo. Potem je sledila naloga, pod veèer pa me je `e
èakala `ivina za na pašo. Pri šolskih nalogah smo bili v
glavnem sami, naši starši niso znali italijanskega jezika.
Eden drugemu smo sledili z nalogami. Spominjam se,
da me je uèiteljica Kalinova samo dva meseca uèila dve
uri slovenšèine, druga uèiteljica pa me je uèila po dve
uri italijanšèine. Prav kmalu so ure slovenšèine ukinili.
Tako smo morali v šoli govoriti samo italijansko. Pod
Italijo je veljalo obvezno osnovno šolanje samo za pet
razredov, potem pa so sledila še tri leta nekakšnega
poklicnega usmerjanja ali “corso avviamento al lavo-
ro”, kakor so rekli Italijani. Tudi sam sem se uèil tri leta
gojiti trte, cepiti in obrezovati sadje. Italijanski uèitelji
me niso nikoli zanièevali, ker sem bil silno ubogljiv
otrok. Verouk nas je uèil dekan Breitenberger v šolski
stavbi.

V ujetništvu sem bil tri leta,
pet dni, sedem ur

Rodil sem se na Gradišèu pri Vipavi oèetu Francu
in materi Kristini, rojeni Rovan. Oèe je bil rojen 3.
oktobra 1887, mati pa septembra 1894. Doma je bila
od Rovanovih iz Vrhpolja. Pri nas doma na Gradišèu pa
reèejo po domaèe pri @nidarjevih. Ta vzdevek je dobila
hiša po oèetovem stricu, ki je bil krojaè ali ̀ nidar. Mama
je bila gospodinja, oèe pa je obdeloval majhno kmetijo.
Domaèija je obsegala še kar prostorno hišo, ki je imela
v nadstropju tri sobe, v pritlièju pa kuhinjo, sobo in
shrambo. Poleg tega smo imeli še štalo, hlev, kloníco in
hram za vino. Oèetova domaèija je premogla tri hektare
zemljišèa, imeli smo tudi nekaj gozda, tri parcele na
Nanosu, pa tudi vinograd smo imeli.

V naši dru`ini se je rodilo osem otrok, eden je majhen
umrl. Najstarejša je bila sestra Kristina, rojena leta
1916, naslednji sem se rodil jaz, 1919, za mano se je
rodil brat Stanko, ki je umrl, nato brat Alojz leta 1924,
sestra Ana 1926, brat Janez 1928, sestra Štefka 1933 in
zadnji brat Edo 1936.

Tudi moj oèe je izhajal iz številne dru`ine. Poznal
sem tete in strice, razen enega, ki je padel v prvi sve-
tovni vojni. Ena teta, teta Micka, in moj oèe sta ostala
na Gradišèu, brat Pepe je tudi ostal na Gradišèu, sestra
Tonèka se je odselila v Belgijo, stric Jakob je `ivel v
Avstriji, stric Alojz pa v Franciji.

Mame se nismo toliko bali, bolj smo se bali oèeta.
Ko je bilo treba, je uporabil tudi palico ali pas. Ubogali
smo vse, dovolj je bilo, da je pokazal z roko ali pa pogle-
dal. Ob nedeljah in praznikih smo hodili vsi k maši.
Staro mater sem zjutraj po temi spremljal k zornicam
z laterno. Imela je svojo za to priliko. V laterni je gorela
sveèa; zadaj je bil pleh, okoli pa steklo. Ko sva prišla na
glavno cesto v Vipavo, jo je skrila za Zogrjevo hišo, za
ograjo. Ko sva se vraèala iz Vipave, sva jo spet vzela.

Gradišče 38;
umrl 28. avgusta 2003
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Kakšnih veselih dogodkov vse do konca vojašèine
nisem imel. Mortadelo sem prviè okusil pri petnajstih
letih na Vili Ani pri Mirku Princesu, tam je bila gostilna.
Tam sem tri leta slu`il: krmil `ivino, redil kokoši, na-
pravljal drva, pazil otroke, vse, kar je bilo potrebno.
Obljubili so mi 30 ali 40 lir na mesec, pa jih nisem
nikoli videl, ker so jih izroèili moji materi, da je imela
za polento. Spal sem tudi pri njih, poleti na štali, pozimi
v štali. Gospodar me je imel rad, ker sem ga ubogal in
sem bil pošten v vsem. Od tod sem šel gradit ceste k
italijanskemu podjetju Puricelli. Širili smo cesto po
Rebrnicah.

Leta 1941 v januarju, desetega je bilo, sem šel v
italijansko vojsko, na redno slu`enje. Redni vojaški rok
pa so kar podaljšali. Ko me je vojaški major vprašal, èe
bi ostal pri vojakih v Gorici, sem mu odgovoril: “Povsod,
samo tu ne.” Potem mi je rekel, èe bi šel v Torino. V to
sem privolil. Vprašal me je tudi, zakaj noèem ostati v
Gorici. Odgovoril sem mu, da zato, ker bi rad videl
nekaj sveta.

V Torinu sem bil nekaj èasa pri 92. pešpolku divizije
Superga. Od tam smo šli v Bardonecchio na francosko
mejo. V vojski sem napravil tudi podo£cirski teèaj. Po
tem teèaju smo prejeli v podpis neko izjavo, da prosto-
voljno podpišemo, da bomo še tri leta slu`ili vojašèino.
Kdor je podpisal, je takoj dobil višji èin. Jaz pa nisem
podpisal. Spomnil sem se besed svojega oèeta, ki mi je
pred odhodom od doma dejal: “Bodi pošten vojak, ampak
nikoli nikamor prostovoljno! Sledi svoji usodi.” Sledil
je odhod v ju`no Italijo, od tam pa s protitankovskim
bataljonom v Dermo v Libijo. Tja nas je prišlo samo en
bataljon, okoli tisoè mo`. Br` ko so nas preoblekli v
kolonialno vojaško uniformo, smo vedeli, kam gremo in
zakaj gremo. Med sabo smo si rekli, da gremo v `ivin-
sko klavnico ali pa direktno v volèji gobec. Po štirinaj-
stih dneh smo bili `e na fronti pri El Alameinu v Egiptu,
to je pribli`no šestdeset kilometrov od Aleksandrije. V
Egiptu smo dobili samo po en obrok hrane, to je bilo
zveèer, en obrok pa so nam dali suh, majhen je bil kot
za otroka. Na enega vojaka smo lahko dobili do dveh
litrov vode. To smo morali imeti za umivanje in za pitje
in pranje. Podnevi je bilo tudi nad 50oC, ponoèi pa so
temperature padle tako, da nas je v popolni vojaški
opremi s plašèem zeblo. Spali smo v luknjah pod zemljo.
Pokrite so bile s plohi, `elezom ali kamenjem, gor pa
smo nasuli peska ali zemlje - to je bila zašèita pred
napadom. Iz Egipta sem pogosto pisal domov, ker smo
imeli pošto brezplaèno. Mati mi je naroèila, naj pišem,

pa tudi èe samo eno besedo. Povratne pošte od doma ni
bilo. Pisala mi je le sestra Kristina iz Italije, blizu Milana.

Od El Alameina smo hajkali tri mesece do Al`irije
in padli v roke De Gaullovi armadi, Francozom. Zajetih
nas je bilo 70.000 mo`: jaz sem nosil številko 45.743.
Zajet sem bil 13. maja 1943 ob 10. uri pred mestom
Pont du Fax. Od tam nisem veè mogel pisati domov.
Mama je kasneje prejela le obvestilo od mednarodnega
Rdeèega kri`a, kje sem bil ujet, da nisem ranjen in da
sem v kraju Midelt v Al`iriji.

Najprej pa smo bili nekako deset dni v vojaškem
taborišèu Pont du Fax. To je bil velik travnik, obdan z
`ico. Zveèer smo postavili šotore za spanje, zjutraj smo
jih spet umaknili. Podnevi smo morali biti tam, lahko
smo le`ali, sedeli, hodili, to je bilo vse naše delo. Ponoèi,
ko smo hoteli iti na stran, smo morali teèi tja in nazaj,
to pa zato, da je stra`ar vedel, da ne mislimo ube`ati,
sicer bi streljal na nas. Na vogalih našega taborišèa so
bili stolpi s po dvema stra`arjema z mitraljezom in z
`arometi. Stra`arji so bili Arabci, komanda pa je bila
francoska. Ni treba posebej omenjati, da za Arabca ne
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bi bilo veliko delo, èe bi ustrelil kakšnega našega vojaka.
Takih primerov je bilo mnogo. Tam je zaradi bolezni
preminul naš rojak iz Tolmina, Leopold Velišèek. Jaz
sem imel sreèo v nekem noènem maršu, ko se je v èeto
zagnal kamion. Jaz nisem bil ranjen, vem pa, da je bilo
tam tudi mrtvih. Sploh pa nikoli nismo izvedeli, koliko
je bilo kje mrtvih. Vsak je varoval svojo glavo in ko`o.
Zato je bilo zelo odvisno od tega, kako se je èlovek znašel
sam. Ujetnik je paè èlovek brez najmanjše zašèite, zato
se mora sam braniti tako ali drugaèe. Nikoli ne sme
obupati, sicer je po njem.

Nekega dne se je v taborišèu razvedelo, da je prišel
neki angleški èastnik s šoferjem in d`ipom. Objavljeno
je bilo, da se moramo vsi tisti, ki spadamo v vojaško
obmoèje Trst in Gorica - distretto militare Trieste–Go-
rizia -, zglasiti na prostoru zunaj našega taborišèa. In
res se nas je tam zbralo štiristo petdeset vojakov ujetni-
kov iz tega vojaškega odseka. Razumljivo, da so tja
prišli tudi Italijani, èeprav za ta zbor niso bili intere-
santni. Sprva sploh nismo vedeli, za kaj gre. V glavnem
je bil tam izvršen toèen popis vseh nas. V tem angle-
škem èastniku, ki je imel tudi angleško vojaško uni-
formo, smo prepoznali osebo iz Šentvida (Podnanosa),
znano pod imenom Rudolf. Drugega nismo vedeli o
njem. Tam sva se sreèala prviè in zadnjiè. Govoril je po
naše in me je vprašal, ali poznam Stankota Poni`a,
Ljubota Hrovatina in Mirkota Princesa - vsi trije so bili
èlani Tigra. Povedal mi je, da nas bo, èe bo le mogoèe,
izvlekel izpod francoske oblasti. Po opravljenem popisu
nismo o tej akciji nièesar veè slišali. Po dveh tednih pa
so prišli Angle`i s tremi kamioni, nalo`ili nanje sto
naših ujetnikov in jih odpeljali neznano kam. Med njimi
je bil iz naših krajev samo Stanko Miku` iz Budanj. Veè
jih je bilo iz Šempasa, Renè in Vitovelj. Zbrali so kar
prvih sto po seznamu, jaz pa sem bil nekako na sredi
seznama in nisem bil odbran. Ko sem prišel nazaj domov
iz ujetništva, sem od Stankota izvedel, da so jih najprej
odpeljali v vojsko kralja Petra v Egipt, kjer so bili orga-
nizirani in odšli v Prekomorske brigade. Mi drugi pa
smo do konca ostali francoski ujetniki. Angle`i bi sicer
takrat radi pobrali vse nas, pa jim Francozi tega niso
dovolili, ker so nas potrebovali za delo.

V ujetništvu sem bil tri leta, petnajst dni in sedem
ur, ves èas pod francosko komando. V Maroku je obsta-
jalo neko društvo kmetovalcev in ti so nas prišli iskat za
delavce. Jaz sem bil na kmetiji, kjer nas je delalo se-
deminštirideset ujetnikov razliènih poklicev. Kmetija je
rabila vrtnarja, kljuèavnièarja, vinogradnika, zidarja,

kovaèa in tako naprej. Imeli so veè kot dvesto konj in
mul, enajst traktorjev, devet gosenièarjev in dva trak-
torja na gumah. @e takrat so imeli dva lastna kombajna
za `etje `ita. Tam sem videl tudi njihovo klet, ki je bila
bolj moderno urejena, kot je danes vipavski Agroind.
Obdelovali so šeststo hektarov vinogradov in vse spra-
vili v svojo klet. V kleti je delalo enajst ljudi. Štiriin-
dvajset italijanskih vojaških ujetnikov je obrezovalo trte.
Škropljenje se je opravilo s konji. Konj je peljal mašino
z dvesto litri galice, škropili so dve vrsti hkrati. Škropili
smo ves èas, dokler ni bilo grozdje zrelo. Polovico vino-
gradov pa je bila samo samorodna trta, ki se ni škro-
pila. Za trgatev so najeli arabske delavce, ker so bili zelo
poceni. Trajala je tudi tri mesece. Gojili so merlot, bar-
bero, rozé, muškat in še mnogo drugih, same kvalitetne
vrste. Lastniki tega velikega posestva so bili Francozi.
Rekli so nam, da jih je pet, jaz sem poznal le dva, osta-
lih treh nismo nikoli videli. Ista dru`ba je imela tovarno
sladkorja v Casablanci, bili so multimilijonarji.

Uradni jezik je bil, seveda, francoski. Drugaèe se je
govorilo tudi italijansko, portugalsko, špansko, nem-
ško, arabsko. V tem ujetništvu sem sam napravil šolo
jezikov. Dobro sem obvladal francošèino, tudi arabsko,
špansko in, seveda, italijansko. Bog ne daj, da bi kazali
videz, da znamo jezike: misleè, da ne razumemo, so se
pred nami pogovarjali o vsem mogoèem in smo tako
marsikaj zvedeli, drugaèe pa bi bilo konec tega.

Vse leto smo imeli enak delavnik. Ob dnevu na delo
in ob mraku domov. Na posestvu smo dobili delovno
obleko, na dan kilogram belega kruha, pol litra vina,
èetrt opoldan in èetrt zveèer. Na dan so nam plaèali 25
frankov, delili pa so denar dvakrat na mesec. Za 25
frankov sem si lahko kupil srednjo škatlo cigaret. Dober
delavec domaèin pa je zaslu`il na dan od 17 do 25 fran-
kov, vendar ob svojem, dobil ni niti hrane niti pijaèe -
bili so pravi su`nji. Videl sem jih, da so pili vodo iz
potokov.

Naš delovodja je bil Italijan. V Maroku je bil `e od
svojega trinajstega leta, torej je bil tam `e pred prvo
svetovno vojno. Arabce je poznal v dušo, vse njihove
obièaje in navade. Poèasi nam je vse lepo raztolmaèil in
nam povedal, èesa pri Arabcih ne smemo delati ali pa
o èem se ni dobro pogovarjati z njimi. Najbolje jih je
bilo pustiti pri miru. Njihova naselja so bila iz koè ali
`itne slame. Imeli so dosti psov, ki so pojedli vse èlo-
veške iztrebke. Ko smo šli v njihova naselja, je bilo
najbolje, da smo se ustavili daleè pred vhodom. S sabo
smo morali zmerom imeti palico, da smo se lahko ubra-
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nili psov. Najbolje bi bilo, èe bi se podelali, ko so nas
hoteli napasti, ker bi psi takoj zaèeli jesti naš iztrebek,
mi pa bi ta èas lahko zbe`ali. To nam je povedal neki
Francoz, ki je kontroliral prihode teh Arabcev na delo
(poznali smo ga pod imenom “marca tempo” - merilec
èasa) -  in res je bilo tako. Ta Francoz je imel voz s
konjem, konj pa je imel zvonèek, da je opozarjal na
prihode.

Naši delovni enoti sta kuhala dva Italijana, eden je
bil iz Lombardije, drugi iz Kalabrije. Oba sta bila izredna
specialista. Spominjam se, da sta nam skuhala tudi
polento in gola`, celo `likrofe in domaèe rezance sta
nam naredila. Ker ni bilo jajc, sem jih šel jaz kupovat
v arabsko naselje, ki ni bilo daleè od kraja našega bi-
vanja. Ustavil sem se pred hišo in na glas povedal, da
sem prišel po jajca. Iz hiše je prišel moški, vprašal `eno,
in sem jih kupil. Ko pa ni bilo mesa, smo se morali
sami znajti. Še z dvema ujetnikoma iz Toskane in iz
Ancone smo šli lovit en kilometer proè zajce. Lovili smo
jih kar z rokami. @ive smo metali v vreèe. Prvi dan smo
jih ulovili sedemnajst v dveh urah. Ko smo se vrnili na
posestvo, smo jih sami ubili in odrli ter oèistili. Èe smo
bili bolani, smo imeli vojaškega zdravnika: tako sem bil
tudi sam operiran v vojaški bolnici v Casablanci zaradi
slepièa. Spominjam se, da sem bil takrat devet dni v
sobi na kirurškem oddelku, potem še dvajset dni v bolniš-
kih barakah v dobri oskrbi in pod zdravniško kontrolo.
Ko sem prišel nazaj na posestvo, pa sem bil oprošèen
dela za en mesec in dobil vsak dan pol litra mleka.
Veljalo je, da je mleko dobro za tako operacijo. Na delo
sem šel še pred iztekom tega èasa, ker sem se poèutil
dobro.

Pri kmeèkem delu je vladala izredna disciplina.
Spominjam se nekega Kalabre`a, ki ni bil kdove kako
vnet za delo. To so Francozi takoj opazili in ga napotili
nazaj v vojaški ujetniški tabor v Casablanco.

Koliko èasa bomo v ujetništvu, sploh nismo vedeli.
Tako smo celo mislili, da ne bomo prišli nikoli veè do-
mov. Po zvezah smo nekega dne le dobili informacijo.
Prosili smo direktorja, naj vpraša pri naši francoski
komandi, kdaj bomo šli domov. Prinesel nam je nasled-
nji odgovor: Domov boste šli, kadar bodo prišli po vas
Italijani, mi Francozi nimamo nobenega interesa, da bi
ujetnike vozili domov, ker so naša delovna sila. Ta odgo-
vor smo dobili šele osem mesecev po koncu druge sve-
tovne vojne. Konèno so nam na posestvu le povedali, da
bomo šli domov. Vendar je bilo treba èakati na vrsto,
ker ni bilo dovolj prevoznih sredstev. Vozila je samo ena

ladja iz Casablance v Napoli. Napravljen je bil celo
prednostni seznam, kako se bomo vraèali. Najprej so
odpluli mo`je z veè otroki, nato starejši, pa mo`je z
malo otroki in na koncu smo prišli na vrsto samci. Jaz
sem se vkrcal na ladjo 28. maja 1946 ob peti uri popol-
dan, to je skoraj trinajst mesecev po koncu vojne.

Domaèi o meni niso vedeli niè, zato so iskali podatke
prek Rdeèega kri`a. Ta jim je odgovoril, da sem bil 13.
maja 1943 ujet od Francozov in da se nahajam v 23.
taborišèu v Casablanci. To je bilo vse. Še danes hranim
to obvestilo. Moja mama skoraj ni mogla verjeti, da sem
še `iv, ker me toliko èasa po koncu vojne ni bilo domov.
Revica je iskala resnico tudi pri neki šlogarici, da bi se
potola`ila. In res ji je šlogarica potrdila, da sem še `iv
in da sem za dratom. Jaz sem se z mamo pozneje poša-
lil: “Ma kej si mejla tolku soudu, de si šla h šlogarci?”
Ona pa mi je rekla: “Saj sem dobila nekaj podpore.”
Dokler je bila tukaj Italija, je mama le dobila nekaj
podpore za otroke - to je bilo trinajst lir na mesec -, oèe
pa je dobil po dve liri na mesec. Materi so dali veè, ker
je imela na skrbi hrano in pre`ivetje otrok.

Zanimivo je bilo tudi naše pristajanje v pristanišèu
Napoli v Italiji. Ladja, ki nas je prepeljala iz Casablance,
ni mogla pristati prav v pristanišèu, ker so bile v njem
potopljene ladje. Tako smo po teh potopljenih ladjah
prišli peš z naše ladje v pristanišèe. Mesto Napoli je bilo
vse v ruševinah, skoraj ni bilo prehodnih ulic. Hodili
smo kar èez kupe ruševin. Tam smo morali v zbirališèe
ujetnikov; v njem smo dobili obleko in 10.000 lir. Po
zvoèniku pa so nas kar naprej opozarjali, naj pazimo na
denar. Dobili smo tudi karte za brazplaèno hrano, a
samo v vojaških restavracijah, in karto za vrnitev z
`eleznico. Karte so imele oznako, da smo ujetniki. Tako
sem se prepeljal z vlakom iz Napolija v Gorico. Moja pot
iz Napolija se je zaèela 29. maja 1946, domov pa sem
prišel 9. junija 1946.

Vlak je bil `ivinski, v njem smo le`ali, pod glavo pa
smo imeli vsak svoj leseni kovèek. Ker so bili mostovi
porušeni, smo hodili tudi peš, pa s kakšnim kamionom,
takim, da smo ga še na roko porivali. Pot je bila naporna
in nevarna. V Gorici sem moral èakati nekaj ur vlak za
Ajdovšèino. Spomnil sem se znanca, ki je prišel domov
pred mano in je stanoval v Štandre`u. To je bil Dušan
Miklavèiè, po poklicu krojaè. Poiskal sem ga in ga dobil.
Njegova mati je takoj videla, da sem laèen. Dala mi je
kos kruha in kozarec vina. Dušan se je ponudil, da me
bo spremljal s kolesom na vojaško upravo, kjer delijo
povratnikom vojaško plaèo za obdobje ujetništva. On da
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je `e dobil polovico tega denarja. In res sva šla. Pokazal
sem svoje dokumente majorju. Pregledal jih je in rekel:
“Documenti sono in ordine, soltanto a Lei vi pagera
Tito.” (Dokumenti so v redu, toda Vam bo plaèal Tito.)
To je bila moja prva klofuta ob prihodu na Primorsko.
Pogledal sem ga ostro in mu odgovoril: “Ma io ho fatto
il soldato sotto il re Vittorio Emmanuele.” (Ampak jaz
sem slu`il pri vojakih pod kraljem Viktorjem Emanu-
elom.) On pa meni nazaj: “Lei prende parte la su.” (Vi
spadate tja gor - tj. èez mejo.) In sem šel z dolgim nosom
ven. Vsota, ki bi jo prejel za moje ujetništvo, je bila
visoka. Takrat bi z njo lahko sezidal hišo. Poznam primer,
ko je moj znanec iz Slavinja pri Hruševju dobil denar iz
ujetništva. Imel je sestro v Trstu, javil se je tam na poli-
ciji in povedal, da stanuje pri sestri. Èez nekaj èasa je
sestra dobila obvestilo: denar je bil nakazan. On se je
kontrabant javil v Trstu in vzel denar, ki ga ni imel kam
dati. Bilo ga je toliko, da ga je najprej zavil v èasopis,

nato pa prva pot v trgovino, da si je kupil veliko torbo
in stlaèil denar vanjo. S tem denarjem se je odpravil v
Avstralijo, si tam sezidal hišo in se poroèil. O tem mi je
tudi osebno pisal iz Avstralije. Jaz na tako pot nisem bil
pripravljen, èeprav mi je to svetoval.

Z vlakom sem nadaljeval pot proti Ajdovšèini, vendar
so me med potjo vrgli z vlaka Amerikanci, ker nisem
imel pri sebi osebne izkaznice od italijanske kvesture.
Napotili so me nazaj v Gorico na kvesturo po osebno
izkaznico. Jaz pa nisem šel. Èakal sem naslednji vlak in
na zadnji postaji pred jugoslovansko mejo skoèil z vlaka.
Zatekel sem se v prvo hišo v Prvaèini in tam prosil, èe
poznajo kakšnega vodnika, da bi me pripeljal na skrivaj
èez mejo. Gospodinja mi je res obljubila, da me bo
peljal njen sin, samo da prideta z oèetom domov iz
vinograda. Meja je bila zastra`ena, stra`ili so jo Ameri-
kanci, imeli so tudi re¤ektor. Dobro sva morala paziti,
da sva se skrivala pred luèjo: nekako trikrat smo se
morali plaziti po zemlji. Kmalu pa mi je tisti fant poka-
zal luè in mi rekel: “Ste `e v Jugoslaviji.” Še danes
zmerom pogledam v smer, kjer stoji ta hiša, èe se vozim
mimo.

V strahu sem se pribli`al luèki in hiši. Stopil sem v
kuhinjo, lepo pozdravil in rekel: “Ne ustrašite se me,
sem vojni ujetnik in se vraèam domov.” Èudno so me
pogledali. Poprosil sem jih za prenoèišèe in povedal, da
sem zadovoljen tudi, èe prespim noè pod klonico, samo
da je streha nad glavo. Pa se je oglasila gospodinja in
rekla: “Ne boste spal pod klonico, šel boste spat na
posteljo z rjuhami.” Na rjuhah nisem spal od leta 1944,
ko sem bil na operaciji v bolnici. To je bilo zame never-
jetno. Zveèer so mi dali tudi belo kavo, prav tako tudi
zjutraj, èeprav sem jo hitro pobrisal iz te hiše. Iz Sela do
Ajdovšèine sem dobil prevoz na vozu, ki so ga vlekli
voli. Gospodar je bil domaèin. On je zraven voli hodil,
jaz pa sem sedel zadaj na suri.

Zjutraj sem tako prišel v Ajdovšèino. Seveda sem
zbujal pozornost, imel sem vojaški kufer in vsi so me
nekam èudno gledali. Tako so me prijeli vojaki in peljali
v partizanski štab. Tam sem pri{el v roke tako ime-
novanim osvoboditeljem, ki so me, `al, poznali, saj so
bili med njimi tudi vašèani in znanci. Sledilo je strašno
zasliševanje. Name so padala vprašanja, obto`be in
odgovori, vse obenem. Oèitali so mi, kje da sem bil
toliko èasa, da bi lahko prišel prej in se prikljuèil parti-
zanom, da imam celo vojaški èin in da sem dovolj izo-
bra`en. Èeprav sem imel s sabo vse dokumente, mi tega
niso verjeli. Glavni oèitek je bil: “Ti bi lahko prišel, pa

Fran~i{ek Petri~

Potrdilo Rde~ega kri`a



195
120

sam nisi hotel.” V tej luèi so me z vojaškim spremstvom
napotili v Divaèo, kjer je bila zbirna baza za vojne ujet-
nike. Tam sem sreèal tudi enega iz Idrije, ki je bil pa
angleški ujetnik. Drugi dan navsezgodaj so me prišli
budit. Spet sem bil na zasliševanju pri nekem kapetanu
iz Branice. Ta gospod kapetan me je celo vikal. Oèital
pa mi je, da sem bil fašist. Jaz sem mu lepo povedal:
“Res sem bil kot italijanski vojak na predvojaških vajah.
Takrat smo to morali biti vsi.” Takoj je hotel vedeti,
koliko bratov in sester imam, kdaj so bili rojeni in kje
so zdaj. To je bilo zame takrat malo preveè in sem mu
odgovoril: “Poèakajte vsaj malo, da pridem k sebi, to bi
vam takoj povedal èez dva meseca.”

Ostro me je pogledal in me vprašal po dokumentih.
Jaz sem ga vprašal, kakšne dokumente misli, da nimam
nobenih, niti osebne izkaznice. On pa je vztrajal, naj jih
poka`em. Takoj mi je šinilo v glavo, kakšne dokumente
misli. To so bili dokumenti za dvig velike vsote denarja.
Ker mu jih nisem takoj izroèil, niti mu nisem priznal,
da jih imam, se mi je zaèel pribli`evati in ocenil sem, da
me misli £zièno napasti. Jaz sem mu pa nato odloèno
odgovoril: “Bil sem v ujetništvu pod Francozi, štiriin-
dvajset ur pod Angle`i in oseminštirideset ur pod Ame-
rikanci. Nihèe ni polo`il roke name, tudi ti jih ne boš!”
in sem mu dal dokumente. On je nato vzel tiste doku-
mente in mi rekel, da zdaj lahko grem. Pozneje sem
izvedel, da so te dokumente vzeli tudi drugim, ki so se
vrnili iz ujetništva. To je bila tretja klofuta.

Od tam sem šel brez dokumentov in spremstva z ne-
kim starim kamionom, kjer je èlovek moral dr`ati en na-
tegnjen drat pri motorju, da ne bi crknil, in sem se tako
pripeljal v Vipavo, nato pa še na Gradišèe, na svoj dom.

Doma sem našel oèeta, mater, brata Edota in sestri
Ano in Štefko. Ivan je bil takrat v Avèah kot granièar,
brat Lojze je bil v neki šoli na Igu pri Ljubljani. Naši so
bili pripravljeni na moj prihod, ker sta jih dve `eni iz
Vrhpolja prej obvestili o tem. Videli sta me namreè na
vlaku pri Gorici, poznali sta mojo mamo, ker je bila
doma iz Vrhpolja, in tako se je to izvedelo doma. Bil
sem zadnji povratnik iz vojske na Gradišèu. Ta novica
se je takoj razvedela po hišah. Mama je od veselja jokala.
Mene pa so nove razmere in sploh velike spremembe v
Sloveniji tako presenetile, da sem dolgo èasa iskal sam
sebe. Zgodilo se mi je, da sem šel s fanti zveèer malo
vasovat ali na zabavo, pa tam nisem dolgo zdr`al. Zani-
mivo, takrat sem imel osemindvajset let, vendar po
vsem prestanem vojnem èasu in njegovih posledicah
nisem èutil moèi mladosti v sebi. Tudi doma so bile

razmere zelo te`ke. Moram povedati še to, da ko sem se
javil na obèini oz. KLO Vipava, misleè, da bom tam
konèno dobil osebni dokument, s katerim se bom lahko
svobodno gibal, to je osebno izkaznico, ga nisem dobil.
Vzroka, zakaj mi ga ne dajo, niso povedali, jaz pa sem
takoj obèutil, da me imajo za sumljivega èloveka. Na
obèini sta bila takrat zaposlena zakonca Košuta iz Vipave.
Spominjam se, da sta oba nekako takole rekla takratni
tajnici na obèini: “Zakaj mu ne bi dali osebne izkaznice,
saj je poznan, domaèin in pošten èlovek? Njegov oèe je
bil terenec, brat Alojz pa celo partizan.” Na to ni bilo
odgovora in jaz sem moral èakati trinajst mesecev, da
so mi dali osebno izkaznico. V tistem èasu je bilo giba-
nje brez dokumentov skoraj tako, kot da bi èlovek hodil
okoli brez glave. Neštetokrat sem hodil spraševat na
obèino, kdaj jih bom dobil, pa brez uspeha.

Doma nas je bilo dosti odraslih otrok. Pomagali
smo si najprej z raznimi kmeèkimi deli, hodili smo na
`rnade, v gozd, kosit, v bendimo in podobno. Tako sem
pre`ivel vse do moje poroke.

Poroèil sem se leta 1952 z domaèinko Vido @gavc
od @gavcovih z Gradišèa. Najprej je bila civilna poroka
na obèini, èez en teden pa še cerkvena v cerkvi na Gra-
dišèu. Poroèil naju je dekan Breitenberger. Kosilo je

Fran~i{ek Petri~

Ob podpori `ene in lesene palice pred amputacijo noge
pred rojstno hi{o na Gradi{~u leta 1997

Ob podpori žene in palice pred rojstno hišo
na Gradišču leta 1997
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Fran~i{ek Petri~

Mama in tata s sedmimi otroki ob zlati poroki 8. 8. 1964.
Sedijo sin Fran~i{ek (1919) in desno sestra Kristina (1916);

zadaj stojijo bratje Alojz (1924), Ivan (1928) in Edo (1936) ter sestri Ana (1926) in [tefka (1933)

bilo na `eninem domu, skromna veèerja pa na našem
domu. Svatje so bili samo o`ji sorodniki z obeh strani.
Z delom sva zaèela takoj drugi dan. Ona je prišla k nam
domov za nevesto. Bila je sedmi èlan v naši dru`ini.

Poèasi so ostali bratje in sestre odhajali s trebuhom
za kruhom. Tako sva ostala na naši domaèiji jaz in
pokojni brat Janez, ki ni bil poroèen. Takoj sem uvidel,
da na kmetiji ne bo kruha, in sem si poiskal delo na `agi
v Vipavi, ki je spadala pod Lipo Ajdovšèina. V tem pod-
jetju sem zdr`al veè kot dvajset let. V glavnem sem ali
vozil vilièarja ali pa `agal hlodovino. Ob tem pa sem
popoldan obdeloval našo kmetijo. Pomagal mi je oèe –
30. januarja 1966 pa je umrl, potem je bilo te`je. Ostal
sem brez njegove pomoèi. V zakonu so se nama rodili
trije otroci. Najstarejša je hèi Urška, zatem sin Andrej
in sin Jo`ko. Urški sem izbral ime jaz, Andreju moja
mama, Jo`kotu pa moja `ena, po njenem oèetu. Mama
je umrla 1973. leta.

Moja `ena je bila doma pri otrokih, se ni zaposlila.
Potem se je hotela zaposliti, pa sem ji rekel: “Èe si bila

do zdaj doma, boš tudi naprej pri otrokih; raje ne jem
kruha, kot da bi se ti zaposlila.”

Zdaj `ivim s svojo `eno, z nami je še sin Andrej z
dru`ino. Ta mladi si delajo novo hišo v bli`ini naše.
Ostali so poroèeni, imajo delo, hvala Bogu. Imam devet
vnukov, ki mi delajo veliko veselje.

Za konec pa še malo humorja. Lahko reèem, da sem
se vse `ivljenje, odkar mi nese spomin, koga bal. Naj-
prej oèeta in matere, potem uèiteljev, nato gospodarjev,
kjer sem slu`il, duhovnikov, delovodij, dolgoletne voja-
ške komande, ves èas ujetništva se prestal v strahu, po
vojni sem se bal oblasti, sicer bi lahko konèal na Golem
otoku. Le dve leti sem se poèutil nekako bolj sprošèe-
nega, to je pred poroko. Potem pa sem se, seveda, bal
`ene.

Kljub temu sem sreèen, da se mi je `ivljenje tako
izteklo in obrnilo na dobro. Materialno sem preskrbljen
in pomagam tudi otrokom, kolikor morem.

Pripovedoval v Vipavi 31. januarja 1998

Ob njima sedita sin Frančišek (1919) in hči Kristina (1916);
zadaj stojijo sinovi Alojz (1924), Ivan (1928) in Edo (1936) ter hčeri  Ana (1926) in Štefka (1933).
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Peter Bago 
rojen 8. marca 1920 pri Razčesnikovih v Vipavi; 
umrl 4. januarja 2013 v Vipavi.

Moj sosed Peter Bago

V letu 2010 je moj sosed Peter Bago dopolnil ča-
stitljivih devetdeset let. Kdo v Vipavi ga ne pozna. Z 
drobnimi koraki pride po ulici Ivana Ščeka na Glavni 
trg in dalje v Merkator po drobnih nakupih, o katerih se 
prej pomenita z ženo. Ob srečanju z njim smo deležni 
njegovega nasmeha in prijaznega pozdrava. V trgovi-
ni poklepeta s trgovkami in blagajničarko in se počasi 
vrača proti domu. Pri hoji se opira na palico. Včasih 
zavije k Marjanci ali pa posedi pred Krhnetovo gostil-
no. Večkrat sem bila deležna njegove gostoljubnosti, ko 
me je povabil, naj sedem, in vprašal, kaj bom pila. Še 
zmeraj je optimist in prijeten družabnik.

Naj se najprej malo pomudim pri njegovem očetu 
Petru Bagotu, ki se je rodil 30. junija 1889 v Imotskem 
v Dalmaciji, in njegovi družini. Večkrat je prihajal k 
nam na obisk in pripovedoval zanimive zgodbe iz prete-
klosti. Med njimi tudi zgodbo, kako je med prvo svetov-
no vojno na Sveti gori ujel Italijana, ki je ponoči padel v 
pripravljeno jamo, pokrito z grmovjem. Čakal ga je vso 
noč in zjutraj se mu je posrečilo, da ga je živega prijel. 

Bil je zanimiv človek. Med prvo svetovno vojno je 
bil avstrijski podoficir na soški fronti in se je bojeval na 
Sveti gori. Dosegel je čin štabnega narednika in dobil 
visoka avstrijska odlikovanja. Tri odlikovanja je prejel 
za hrabrost v boju na Piavi, za nepretrgano trimesečno 
prisotnost na bojišču pa je bil odlikovan s Karlovim 
križcem. Ob njem sta bila v Vipavi še dva odlikovan-
ca iz tistega časa, in sicer Viktor Rodman in Matija 
Petkovšek. Tega pa niso pozabili Nemci ob zasedbi 
Vipave leta 1943 in so jih oskrbovali s tobakom. Petra 
so prišli celo iskat na dom in ga odpeljali v Via Roma 
v Gorici, da so mu izkazali vojaško čast zaradi njegove 
hrabrosti in odlikovanj v prvi svetovni vojni.

Kot vojak je med vojno večkrat prišel na konju v 
Vipavo in tukaj spoznal bodočo ženo Marijo Kodelja, 
rekli smo ji Mica, ki je stanovala na hišni številni 155 

Na hribu. Pri hiši se je reklo pri Razčesnikovih. Marija 
je bila blagunica – po starših je podedovala kmetijo. 
Imela je sicer še brata, ki pa je kot otrok nesrečno umrl. 
Pri sosedih Bajcovih ga je na dvorišču napadel oven in 
ga tako poškodoval, da je umrl. Peter in Mica sta se 
poročila v Logu pri Vipavi 17. marca 1919. V ustnem 
izročilu še živi odločna izjava neveste Mice: “Ali on ali 
smrt.” 

Peter je znal tri jezike, hrvaški, nemški in slovenski, 
in je imel zelo lepo pisavo. Za praznike je oblekel po-
sebno obleko, na prsi si je pripel vojaška odlikovanja, 
za pas pa si je zataknil posebno bodalo. Pri procesijah 
za veliko noč in za sveto Rešnje telo je on skrbel za red. 

Po rapalski pogodbi leta 1920 ni hotel sprejeti itali-
janskega državljanstva in je ostal državljan Kraljevine 
Jugoslavije. Zaradi tega je imel dolgo časa težave z ita-

Potni list Petra Bagota starejšega, izdan leta 1937
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lijanskimi oblastmi, ki so ga kar naprej pozivale, naj 
sprejme italijansko državljanstvo, in bil je pod stalno 
kontrolo. Družina Bago je odklanjala italijansko držav-
ljanstvo do priključitve Primorske k Jugoslaviji leta 
1947, ko so postali državljani Federativne ljudske re-
publike Jugoslavije.

Svoje uradne zadeve je Peter Bago urejal na general-
nem konzulatu Kraljevine Jugoslavije v Trstu. V rodni 
kraj Imotski je večkrat odhajal z ladjo iz Trsta, kjer je 
moral zmerom prijaviti svoj odhod na generalnem kon-
zulatu. Potoval je do Splita in se moral tam prijaviti 
na italijanskem generalnem konzulatu in na policijski 
postaji. Svoj prihod v rojstni kraj je moral potrditi še na 
občinskem načelstvu v Imotskem. Petrova žena Mica je 
umrla 21. oktobra 1953, Peter pa 9. septembra 1954. 

V njunem zakonu so se rodili štirje sinovi: Peter 
leta 1920, Milan 1921, Tone 1929 in Janko leta 1934. 
Petra italijanske oblasti niso mogle poklicati v redno 
vojsko, ker je bil jugoslovanski državljan, Milan pa se 
je pridružil partizanom. Tone in Janko pa sta odslužila 
redno jugoslovansko vojsko po osvoboditvi.

Milan se je izučil za fotografa pri Mirkotu Ježu, ki 
je imel to obrt v Bavčarjevi hiši v Vipavi. Leta 1943 se 
je pridružil Gradnikovi brigadi in ostal po koncu vojne 
še naprej v Jugoslovanski ljudski armadi (JLA). Leta 
1945 je bil v njenih enotah kot fotograf v fotosekciji 
komande mesta Trst. Na Krasu je izdeloval vojaške 

biltene in takrat zbolel za zlatenico. Vojaško službo je 
nadaljeval kot specialni fotograf v Beogradu, Subotici 
in drugih krajih. Doma hranijo dve njegovi odlikovanji. 
Zanimiv je življenjepis, ki ga je sam napisal in priča o 
težkih razmerah med služenjem v JLA. O njih ni nikoli 
pripovedoval, na obrazu pa smo videli, da je bilo zanj v 
tej službi zelo hudo. Umrl je v Sežani leta 1972. 

Brat Tone se je učil kovaštva pri znanem vipavskem 
kovaču Ernestu Ščuki in ostal doma na kmetiji. Učna 
doba je trajala tri leta. Najmlajši sin Janko je opra-
vljal poklic šoferja na Splošnem gradbenem podjetju 
Primorje v Ajdovščini. 

Milan, Tone in Janko so že pokojni. Edini je še živ 
najstarejši brat Peter. Pospremimo ga po njegovi živ-
ljenjski poti.

Peter, ki se je rodil 8. marca 1920, je do petnajstega 
leta starosti hodil v italijansko šolo. Potem je šel leta 
1937 v uk za mesarja k Furlanu Giovaninu Tuzziju, 
ki je vodil klavnico zraven hiše Toneta Bajca, zdaj v 
Kreljevi ulici v Vipavi, in mesnico, ki je bila v Špornovi 
hiši na placu. Gospodar pa je bil Vittorio Cudicio iz 
Čedada, ki je imel obrt in je imel tudi več mesnic po 
Furlaniji. Peter je delal v klavnici in pral vampe in čreva 
na kamnitih stopnicah v mrzli vodi izvira Podfarovž. 
Kmalu so ga poslali odkupovat živino po Furlaniji in 
jo je vodil peš do klavnice v Vipavi. Vmes je počival v 
Selu, kjer se je živina napojila. 

Peter v očetovih škornjih stopa z volom Boškarinom na javno tehtnico pred staro šolo v 
Vipavi leta 1939. Na levi Rafo Premrl – Drejdlnov, zadaj desno zidar Jernej Poniž
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Za mesarja se je Peter učil tri leta in tu ostal še na-
prej do prisilnega odhoda v Nemčijo leta 1943. Še prej 
je obiskal partizane na Nanosu in jih skrivoma oskrbel 
z mesom, ki ga je pustil pri Blažonovih. Kot smo že 
zapisali, k vojakom ni šel. Italijanske oblasti so Petra 
in njegovega očeta celo pregnale in odvedle v Gorico, 
ker sta odklanjala italijansko državljanstvo, a so ju po 
nekaj dneh spustili. 

Nemci so Petra odpeljali 27. septembra 1943 v 
Düsseldorf in pozneje v Essen. Bil je na prisilnem delu 
v tovarni orožja, v kateri so izdelovali gosenice za okle-
pne transporterje. Na delo so hodili eno uro peš in de-
lali po dvanajst ur na dan. Spali so v lesenih barakah. 
Med sodelavci so bili tudi Rusi in Poljaki pa tudi rojak 
z Gore. Hrana je bila skromna, delo ni bilo plačano. 
Nekaj časa je po ukazu nemških oblasti delal tudi kot 
mesar. 

S prisilnega dela so jih izpustili 2. oktobra 1945. 
Proti domu so se odpravili najprej peš, nekaj časa so 
se peljali z vlakom, potem s kamioni, kakor je naneslo. 
Potovali so več kot štirinajst dni. Ob prihodu v rodno 
Vipavo, skoraj pred domačim pragom, so jih takratne 

Mesarji Giovanin Tuzzi, Ivan Hrovatin in zadaj Peter Bago 
v klavnici pri Bajcovih v Vipavi leta 1938

Veseli bratci, od leve proti desni: poštar Pepi iz Bovca, 
mesarja Boris iz Tolmina in Albin ter Peter Bago leta 1950. 

Slovo od matere in domače hiše leta 1945. Peter Bago mlajši 
odhaja k Pirjevcu v Sežano.

Nemški potni list za Petra Bagota mlajšega s številko 137, 
izdan 18. novembra 1943
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jugoslovanske oblasti ustavile in jih v prostorih osnovne 
šole v Vrhpolju deset dni zadrževale v nekakšni karan-
teni. Spraševali oziroma zasliševali so jih, kje so bili, 
kaj so delali, kaj so videli. Vse skupaj se jim je zdelo 
zelo čudno, saj česa takega ob vrnitvi domov niso pri-
čakovali. 

Tistega leta se je Peter zaposlil kot mesar v Sežani 
pri Pirjevcu, ki je imel gostilno in mesnico. Tam ni bilo 
velikega zaslužka, zato se je vrnil domov in dobil novo 
zaposlitev v klavnici pri državnem podjetju Promes v 
Vipavi. Nekaj časa je delal tudi v poslovalnici v Kopru. 
V Ajdovščini je napravil kvalifikacijo za obdelavo žival-
skih kož. Leta 1948 je bil že v Tolminu, nadaljeval v 
Kobaridu, Mostu na Soči in v Bovcu. V Tolminu, kjer 
ni dobil prenočišča, je tri mesece spal v hlevu, kjer je 
živina čakala na zakol. Obleko je obesil na gnojne vile 
in legel v jasli, grela pa ga je toplota, ki so jo oddajale 
živali.

Z obžalovanjem se spominja časa od leta 1950 do 
1955, ko so morali po planinah na Kobariškem in 
Bovškem zaradi neumnega zakona množično pobijati 
drobnico, koze in ovce, ker da uničuje naravo.

Posebej se mu vtisnila v spomin huda zima leta 
1952, ko je zapadlo do sedem metrov snega. Takrat so 

bile vse ceste zaprte. Dosti škode so naredili snežni pla-
zovi. Bilo je tudi več smrtnih žrtev. Tudi Peter je sodelo-
val pri reševanju domačinov. Tako je na saneh spremljal 
ponesrečenca izpod Rombona do Bovca. O tem je pisalo 
tudi v takratni reviji Tovariš 14. marca 1952.

V Bovcu je spoznal bodočo ženo Elviro, rojeno 
Onesti, in jo leta 1956 pripeljal v Vipavo. Z njo je 
sklenil zakon in se zaposlil v mesnici pri Hribovih v 
ulici Vojana Reharja. Tam sta prodajala meso z me-
sarjem Karlotom Premrlom. Mesnica je spadala pod 
Kmetijsko zadrugo Vipava, ki je imela poslovalnice tudi 
v Ajdovščini, Lokavcu, Dobravljah, Šturjah in drugod. 

Petra so poslali delat tudi v Koper in v Postojno, ka-
mor se je pokazala potreba. Mesarji so takrat delali tudi 
ob nedeljah. Po vojni se je meso lahko kupilo samo na 
točke, ki so jih dobili le zaposleni, kmetje pa ne. Delo 
mesarjev je bilo še vedno ročno in težaško. Večinoma 
so morali pripeljati živino s sejmov kar peš. Ker niso 
imeli hladilnikov, so živino klali ponoči. Živali so ubijali 
z udarci po glavi, seveda ročno. Meso so iz klavnice 
razvažali z vozovi do vaških mesnic. Počasi so se tudi 
delovne razmere začele spreminjati na boljše.

Svojo štiridesetletno delovno dobo je Peter končal 
na podjetju MIP - Živinopromet Nova Gorica in leta 

Mesarja Ivan Česen in Peter Bago pred Mesarjevo hišo 
v Laurinovi ulici številka 16 v Vipavi okoli leta 1945

Pred klavnico v Vipavi okoli leta 1955. Stojijo od leve: 
mesar Ivan Hrovatin, veterinar Marjan Lovrekovič, Janko Bago, 

Pepe Jež z Nanosa; spredaj čepita Pavel Rodman 
in mesar Izidor Gerzej.

Peter Bago
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1979 odšel v zasluženi pokoj. Ko sem ga vprašala, kaj 
je najraje delal kot mesar, mi je odgovoril, da je najraje 
prodajal meso, ker je bil vsak dan v stiku z ljudmi in se 
je lahko z njimi pogovoril o tem in onem. 

Pokazal mi je tudi priznanje za dvajsetletno delo 
s podpisoma predsednika sindikata in predsednika 
delavskega sveta, ki ga je dobil 27. aprila 1976 od 
Kmetijskega kombinata Vipava, Šempeter pri Gorici. 
Tudi red dela s srebrnim vencem še hrani za spomin na 
davne čase, ki jih ni več. Tudi vseh podjetij, mesnic in 

klavnic, v katerih je Peter delal dolgih štirideset let in 
so zapisani na njegovi odločbi o delovni dobi, ni danes 
nikjer več. In živine za zakol je v naših krajih vse manj. 
Le Peter Bago še živi in nam priča o naši preteklosti. 

Življenjepis, ki je napisala Magda Rodman 18. ja-
nuarja 2011, je bil objavljen v Vipavskem glasu 

št. 97, julij 2011, strani 30 –33.

Poročni dan Petra in Elvire pred njihovo hišo leta 1956

Peter Bago
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Moja otroška leta

So bila bolj dolgoèasna, ker nisem imela svojih vrst-
nikov, zato je bilo za zabavo v glavnem delo. Dobro, da
sem imela veè sester, od katerih je bila najstarejša za
gospodinjo in me je razveselila s hrano ali pa z dobrimi
piškoti za Miklav`a. Ena izmed sester pa mi je nado-
mešèala mamo z vzgojo in z uèenjem roènih del, tako da
sem kmalu po svojem šestem letu `e znala štrikati,
pozneje pa tudi kvaèkati. To mi je ostalo v krvi in v
veliko uteho: moja dela so zdaj v raznih dr`avah.

Ker je moj oèe godel na harmoniko, je imel vèasih
tudi po štiri harmonike na polici. Zaradi tega so se pri
njem ustavljali mimoidoèi cigani in z njim kakšno zasvi-
rali. Ciganska violina se mi je zazdela nekaj èudovitega,
tako da oèetu nisem dala miru, dokler ni šel nekoè v
Gorico kupovat to godalo - prinesel pa mi je kitaro. Joj,
kakšno razoèaranje zame!

Še nekaj o mojem oèetu. Ko so prišli k nam na obisk
kakšni znanci, jim je rad zastavil svojo uganko:

Peter sedi na skalci in @vi`ga,
a Peter ni `vi`gal.
Peter na skalci sedi in @vi`ga.

Nobeden ni uganil, dokler ni oèe razlo`il, da je zra-
ven Petra zmerom prijatelj, ki se piše @vi`ga. Potem je
nasmejan segel po kljuè kleti in šel po dobro kapljico.

Še se spominjam, kako sem šla prviè v šolo, kamor
nas je sprejela slovenska uèiteljica iz sosednje vasi, a
nas je morala uèiti po italijansko. Èez èas smo morali
v šoli tudi moliti za Italijane, da bi bili vsi pošteni in da
bi Bog dal mir - “paèe”. S prijateljico sva po svoje zrimali
dodatek: “...da bi se vsi Italijani podelali v hlaèe.” Itali-
janske uèiteljice so bile dobre z nami. Pri nauku pa nas
je naš `upnik uèil slovensko in mi smo imeli doma dosti
slovenskih knjig. Zame so naši naroèili brošurico Jaslice
in dobila sem tudi Prve korake.

Fani Ferjan~i~
rojena Vrèon 24. marca 1920 pri Vr~onovih na Erzelju; 
umrla 14. junija 2017 v Ajdovščini.

Pregnana od doma

Rodila sem se leta 1920. Hodila sem samo v itali-
jansko šolo in ostala brez poklica, kakor tudi vsi moji 
vrstniki, ker nas je italijanski re`im vse tišèal za vrat.

Moj oèe je bil priden kmet, na kar lepem posestvu, 
mama seveda gospodinja, sestrièna pa pisateljica Ivana 
Albreht.

Bila sem deveti otrok od sedmih sester in dveh bratov. 
Na svet sem gotovo prišla neza`elena, tako da me je ob 
vsaki `ivljenjski te`avi obšla misel, da sem odveè na 
svetu `e od rojstva.

Oèe je bil zdrav vse `ivljenje, tako da mu je nekoè 
neki zdravnik v pogovoru dejal, da takih ne marajo, ker z 
njimi niè ne zaslu`ijo. Šele oseminosemdesetletnico je 
obhajal v bolnici v Šempetru in zatem umrl 1958. leta. 
Mama je umrla dosti mlajša, za pljuènico, `e leta 1926, 
ko mi je bilo samo šest let.

Moja mama Marija Albreht, rojena 1878 v Hotedršici.
Fotografija je iz leta 1896, ko je bila stara osemnajst let.
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Moja mladost

Lahko reèem, da ni bila niti malo lepa. V šestnaj-
stem letu sem zaradi dru`inskih razmer morala iti v
Trst slu`it za gospodinjsko pomoènico in sem tam pre-
takala solze. Leta 1941 sem bila spet doma. Pojavili so
se `e prvi partizani, ki smo se jih razveselili v upanju,
da nas bodo rešili italijanske oblasti. Vsa vas se je opri-
jela tega in bila pripravljena pomagati v vsem. 1942.
leta sem bila izvoljena za centralno kurirko in to nalogo
sem opravljala s presledkom (zaradi internacije) do
konca vojne. Pri tem sem veèkrat tvegala glavo. Ker je
bila naša vas v središèu drugih vasi, je šlo skozi moje
roke ogromno pošte.

Spomladi 1943. pa nas je izdal odpadli partizan
Martin: izjavil je, da je vsa vas za partizane. Italijani so
mislili, da èe nas pre`enejo z domov, bodo unièili naš
NOB. In res so to storili osmega marca ob šestih zjutraj.
V nekaj minutah so nas vojaki segnali iz postelj na

zbirno mesto, od tam pa v zapor v Trst in èez teden dni
`enske v internacijo pod Rim - v taborišèe Fraschete.
Tam smo doèakale konec fašizma in Italije. Iz taborišèa
smo morale po stezah do vlaka. Z njim smo se pripeljale
do Gorice, ki so jo dan poprej zasedli Nemci, tako da
smo prišle ravno v borbo s partizani. Èez teden dni pa
je ̀ e speljal avtobus do Vipave in bile smo konèno doma,
kjer po èude`u Italijani niso po`gali hiš.

Pred poroko sva se imela rada celih deset let

S fantom sva se, seveda, spoznala na plesu. On je
bil doma od Mihèetovih, z bolj revne kmetije (pri njiho-
vih sosedih, ki so bili bolj bogati, pa se reèe pri Miho-
vih). Zaradi vojne sva se pred poroko imela rada celih
deset let, v katerih sva bila loèena kar sedem let. Naj-
daljša loèitev, ki je trajala pet let, je bila, ko so nas
pregnali Italijani; èez nekaj dni so pregnali tudi njegovo
vas, le da so šli oni, kamor so hoteli.

Ker je bil moj fant trikrat na dopustu, so ga ob taki
prilo`nosti “zavohali”, ga ponoèi vzeli in odpeljali nazaj
v italijansko vojsko na Sicilijo. Èez nekaj mesecev so se
on in štirje, pet drugih postavili zaradi neizplaèane voja-
ške plaèe in vnel se je prepir z o£cirji. Pri tem je neki
o£cir v enega izmed vojakov nameril pištolo, moj fant
pa se je postavil predenj, èeš, naj raje njega. S tem si je
na sodnem procesu, ki je sledil, zaslu`il obsodbo na
trinajst let zapora.

Po pomilostitvah je le prišel domov, a šele 1947.
leta. Tako sva se lahko poroèila komaj v maju 1948.

Moja poroka je bila samo s prièami in nekaj pevci,
ki so trosili na nas cvetje s kora, ker sem bila tudi jaz
cerkvena pevka. Po maši nam je `upnik naredil govor
pred cerkvijo, še enega pa je imel pri kosilu, ko nam je
nalil juho v kro`nik sam Kralj (`upnik se je tako pisal).
Lep zaèetek, brez solz - saj jih je bilo potem dovolj. Za
ohcet ni bilo ne mo`nosti ne volje; ker pa je bil takrat v
Zagrebu velesemenj in zaradi tega polovièna cena pre-
voza, sva jo mahnila tja k tam bivajoèi sestri.

Svoje novo `ivljenje sem potem zaèela v njegovem
malem domu, z njegovo mamo.

S pridnostjo in varènostjo smo “pripravili” v štalo
dve kravi, v hlev dva prašièa in v hram dva soda vina.
Sèasoma pa je šlo vse navzdol, tako da zdaj ni niti maèke
pri hiši.

Fani Ferjan~i~

Birma leta 1928: jaz in moja starejša sestra Jo`efa
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Moji otroci in mlade generacije

Prvo hèerko sem rodila doma, 1949. leta, drugo pa
v postojnski porodnišnici leta 1952. Varovala in vzga-
jala ju je mo`eva mama, saj sem bila jaz v glavnem na
njivi in v vinogradu z mo`em.

Današnje spremembe me motijo - in tudi druge: na
primer poletno oblaèenje `ensk, ki bi najraje hodile
nage. Jaz pa mislim, da smo vendar ljudje, ne `ivali.
Mladi danes te`ko sprejemajo nasvete starej{ih, po
njihovem mi ni~esar ne razumemo in smo malo ne-
umni.

Zdaj `ivim sama in se spominjam

Po treh operacijah na kolkih, zaradi katerih sem
postala osemdesetodstotni invalid, in po sedemnajstih
letih stre`be mo`u zaradi mo`ganske kapi, ki ga je
zadela - pred dvema letoma pa je tudi umrl -, `ivim zdaj
sama v hiši, obèasno pa mi pomagata hèerki. Konèno

Veliko slavje ob srebrni maši našega g. `upnika Alojzija Kralja na
Obeluncu pri cerkvici Marije Sne`ne nad Goèami leta 1929

`ivim mirno `ivljenje s te`ko prislu`eno pokojnino,
moje ljubljene kvaèke pa me zvesto spremljajo in mi
daljšajo `ivljenje.

Vera me je zmerom spremljala in mi bila v uteho,
danes pa ne morem veè v cerkev. Za to niso krive samo
boleèine v nogah, ampak tudi strah, da ne bi padla.
Hvale`na sem znanosti, da sem lahko pri maši po radiu
ali televiziji, kjer slišim krasne pridige.

Vèasih se spominjam preteklih dni: kako so mi
lepšali mladost ples, knjige, roèno delo in petje. Naj-
lepše ure sem prebila pri pevskih vajah, ker smo bili
pevci kot ena dru`ina.

Nekoè sem šla s teto na Sveto goro. Ko sva si proti
vrhu malo odpoèili, je odprla boršo s hrano, rekoè:
“Šparaj doma v koti, in ne na poti.”

Dosti sem pasla `ivino in dostikrat mi je bilo milo,
ko sem èutila, da me imajo `ivali raje kot ljudje. Marsi-
kaj bi lahko napisala o tem.

Napisala na Go~ah aprila 1999

Fani Ferjan~i~
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kaj bi lahko napisala o tem.

Napisala na Go~ah aprila 1999

Fani Ferjan~i~

Veliko slavje ob srebrni maši našega župnika Alojzija Kralja
pri cerkvici Marije Snežne na Obeluncu nad Gočami leta 1929
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Moj mo` s konji leta 1959, kar je bilo njegovo veliko veselje

Fani Ferjan~i~

V Ljubljani 1. 8. 1945, ko sem obiskala partizansko zdravnico
Darinko Leban

Dr. Darinka Leban, zdravnica v partizanski bolnici Vera
na Erzelju leta 1944

125

Moj mo` s konji leta 1959, kar je bilo njegovo veliko veselje

Fani Ferjan~i~

V Ljubljani 1. 8. 1945, ko sem obiskala partizansko zdravnico
Darinko Leban

Dr. Darinka Leban, zdravnica v partizanski bolnici Vera
na Erzelju leta 1944Darinko Soban

125

Moj mo` s konji leta 1959, kar je bilo njegovo veliko veselje

Fani Ferjan~i~

V Ljubljani 1. 8. 1945, ko sem obiskala partizansko zdravnico
Darinko Leban

Dr. Darinka Leban, zdravnica v partizanski bolnici Vera
na Erzelju leta 1944

Moj mož s konji, svojim velikim veseljem, leta 1959



206

Spomini na izgnanstvo v Italijo

Doma sem z Erzelja, tam sem bila tudi rojena kot 
deveta in zadnja v družini Vrčonovih.

S fašizmom sem se srečala v naših krajih v času, ko 
sem preživljala svojo mladost na Erzelju. Tako sem do-
čakala tudi dobo partizanstva, v kateri je sodelovala cela 
naša vas. Jaz sem opravljala delo centralne kurirke za 
okoliške vasi. Zaradi tako množičnega sodelovanja s par-
tizani so nas Italijani sklenili pregnati in to so tudi storili. 
Zgodilo se je 8. marca 1943 ob 6. uri zjutraj. Italijanski 
vojaki so nas vse v vasi vrgli pokonci in nam ukazali, 

kar je bil pravi čudež. Mene so skupaj s sestro Anico 
odpeljali v Trst. Tam sem preživela teden dni v zapo-
ru, potem so nas odpeljali z vlakom naprej proti Rimu. 
Med potjo in ob postankih vlaka smo slišali mimoidoče 
govoriti: “Zdaj peljejo bandite.” Vso pot nismo vede-
li, kam nas peljejo. Nihče nam ni nič povedal. Zadnja 
postaja vlaka je bila v kraju Alatri, ki spada pod okraj 
Frosinone. Tam so nas spet naložili na kamione in nas 
peljali v taborišče Fraschette. Tam smo bile stalno pod 
stražo, občasno pa je izvajala preglede kvestura.

Pred sabo smo zagledali veliko število nanovo nare-
jenih lesenih barak, med njimi je vodila široka cesta. 

naj takoj odidemo na zbirno mesto pred našo šolo na 
Erzelju, od tam pa v Gabrje, kjer so nas že čakali kami-
oni. Ko smo se oblačili za odhod, so vojaki odvezali in 
zaplenili vso živino in jo potem skupaj z nami gnali proti 
Gabrjam. Iz ponosa nismo pokazali solz, kar je Italijane 
še bolj razjezilo. V Gabrjah so nas naložili na kamione 
in odpeljali: ene direktno v tržaški zapor Coroneo, druge 
pa skozi Vipavo in Gorico v zapor Zagrad. V zaporih so 
razdelili ženske posebej, moške posebej.

Pred odhodom sem se še enkrat ozrla na našo ljubo 
cerkvico in takrat sem si resnično mislila, da ne bom 
nikoli več prepevala v njej. Dokler se je dalo, sem se 
 ozirala nazaj v strahu, da bodo za nami zažgali naše 
hiše. Vendar to se ni zgodilo, ne takrat in ne kasneje, 

Število barak, ki so jih še kar gradili, se je bližalo šte-
vilki dvesto. Z veliko in široko cesto med njimi je bilo 
vse skupaj videti kot majhno mesto. Taborišče je bilo 
obdano z mrežo in zidom. Z njim so Italijani uničili 
krasno veliko polje med visokimi hribi. Mislila sem si, 
kakšna škoda, mar bi tod rasla pšenica, ne pa da tukaj 
strada več tisoč ljudi. Po treh dneh vožnje smo utruje-
ni in lačni komaj čakali, da si odpočijemo. Sledilo je 
ponovno preštevanje in razporejeni smo bili v barake. 
Mene, sestro in druge sovaščanke je sprejela baraka 
številka 50. 

V sosednjih barakah smo že dobili taboriščnike iz 
Hrvaške, Dalmacije in iz Tripolija. Že ob prihodu so 
nam povedali, kakšna lakota vlada v tem taborišču: 

Fani Ferjančič

Mestece Fumone v snegu
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vsak dan je zaradi nje umrlo po 25 ljudi. Naš jedilnik 
je bil nenavaden: opoldan in zvečer mineštra iz cveta-
če. Za 280 ljudi so porabili tri četrt litra olja. Namesto 
popra so plavale na njej mušice, za dodatek pa je prišel 
kdaj tudi kakšen polž. 

Čeprav smo živele v izgnanstvu nismo izgubile upa-
nja in volje do življenja. Ne bi bile Slovenke, če tudi tam 
ne bi ustanovile pevskega zbora, ki je nastopal tudi pri 
svetih mašah v baraki, posvečeni v ta namen. Ko se je 
razvedelo za slovensko petje, je privabilo tudi karabi-
njerje. Zelo radi so ga poslušali. Nekega lepega sonč-
nega dne smo imeli v tisti baraki tudi birmo. Birmali 
so otroke iz Tripolija. Tudi ob tej priliki so naša dekleta 
izredno lepo pela, brez spremljave. 

Dolgčas smo preganjale s pletenjem majic. Po oko-
liških hribih so domačini pasli ovce in, seveda, imeli 
volno, ki je prišla tudi v naše taborišče. Stare žene v 
taborišču so jo spredle, me mlajše pa smo pletle noga-
vice in majice. Slovenke smo slovele tudi po čistoči in 
urejenosti barak, ki so jih večkrat kontrolirali. Same 
smo si organizirale telovadbo na prostem, kar nas je 
poživljalo in ohranjalo dobre volje. Tudi ob tej priliki se 
je slišalo slovensko petje. Pred kosilom smo si zapele 
tisto lepo: Sem slovenska deklica, Milka mi je ime, sem 
obraza bistrega, hrabro imam srce. To je bila za nas ka-
kor molitev pred jedjo. Mila in nam draga pesem je bila 
tudi tista: Oh kako je dolga, dolga pot, iz tujine daleč pa 
do doma, ceste bele so tako, sonce sije premočno, vso 
to dolgo, dolgo pot ...

V taborišče smo prejemale tudi pakete. Zgodilo se 
je, da so enkrat paketi zastali v Rimu kar nekaj mese-
cev, in ko so potem vse skupaj pripeljali v taborišče, 
so jih vozili kar s kamioni. Nekatere so prejele prazne 
škatle, ker so jih prej pokradli. Iz nekaterih paketov 
se je slišalo čudno cviljenje. Najprej smo mislile, ker 
je bila velika vročina, da so se iz poslanih jajc zvalili 
piščančki. Ko smo jih odpirale, pa so iz njih skakale 
majhne miške, ki so se v njih skotile v Rimu. Ob vsem 
hudem smo se včasih tudi od srca nasmejale.

Že prvi mesec nas je prišla obiskat naša nevesta 
Anica, ki pa je imela na poti dosti težav. Nesla nam je 
kovček, poln dobrih jedi, a na zadnji postaji v Alatriju 
je zvedela, da ne sme k nam v taborišče. Zato ga je v 
gostilni izročila nekemu vojaku, ki ji je rekel, da je v 
službi v našem taborišču in da nam bo lahko vse izro-
čil. A je baraba vse požrl in nam čez nekaj dni poslal 
prazen kovček, iz katerega je vel samo prijeten vonj po 
dobrotah. Bilo je prebridko.

V Trstu smo se pred odhodom v Alatri dobile kar 
tri sestre: jaz, Anica in Ivanka. Takrat sem imela 23, 
sestra Ivanka 33 in Anica 35 let. Anica je bila že po-
ročena in je imela tri otroke. V izgnanstvo je morala, 
ker so pri njej zalotili tri aktiviste. Njen mož je bil med 
tem časom v partizanih. Z njo so šli tudi trije otroci in 
teta. Otroci in teta so dobili zavetje v Branici. V Trstu 
mi je zaupala, da pričakuje četrto rojstvo, kar me je še 
bolj zaskrbelo. Še huje pa je bilo to, da smo s sestro 
Ivanko v zaporu Fraschette izvedele, da je njen mož 

Fani Ferjančič

Pogled na taborišče Fraschette, kjer je bilo 
174 oštevičenih barak s 7000 taboriščniki. 
Delovalo je od leta1942 do 19. aprila 1944. 

Železniška postaja Alatri
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maja meseca padel v partizanih. To grenko novico sva 
ji s sestro prikrivali do konca zapora. Pustili sva ji upa-
nje, da njen mož še živi.

Počasi se je bližal razpad Italije, kar smo, seveda, z 
veseljem sprejeli. Med taboriščniki je nastal nemir in 
vsak je že mislil na odhod domov. Prve, ki so se hotele 
same odpraviti na pot, so bile na komandi taborišča za-
vrnjene. Potem pa smo začele zjutraj na skrivaj odhajati 
po skrivnih poteh iz taborišča proti Rimu. Tako smo 
storile tudi me tri sestre. Takrat je bila Anica v devetem 
mesecu nosečnosti. Do Alatrija smo šle peš, potem pa 
z vlakom do Rima in naprej do Gorice. Neka gospa nas 

je na vlaku poučila, da imamo pravico iti domov tudi 
brez vozovnic. Tako smo povedale sprevodniku in nas 
je pustil pri miru. V Gorici je bila ob našem prihodu že 
borba med partizani in Nemci, zato smo morale poča-
kati teden dni v zbirni bazi. Tam smo dobile tudi hrano, 
vse je plačala občina Gorica.

K sreči je sestra Anica še kar dobro prenašala svojo 
nosečnost tudi v izrednih vojnih razmerah, tako kot pra-
vi pregovor, da Bog ne da vseh križev hkrati. V Gorici 
smo skupno sklenile, da bo šla rodit kar v bolnico v 
Gorici. Res je bila sprejeta, vendar je po najinem odho-
du iz Gorice zapustila bolnico in se z avtobusom pripe-
ljala za nami v Vipavo. Tukaj pa je takoj, ko je stopila iz 
avtobusa, izvedela hudo novico, ki smo ji jo toliko časa 
prikrivale v taborišču. Njena vrnitev domov na Erzelj 
mi je ostala v trajnem spominu. Od hudega si je grizla 
ustnice, da bi premagala bolečino v dobro še nerojene-
ga otroka. Čez nekaj dni je doma rodila hčerko, ki pa 
je, žal, že v osmem mesecu umrla za meningitisom.

Doma sem dobila še očeta in svakinjo, ki sta se vr-
nila iz Trsta. V hlevu pa me je pričakala le ena suha 
krava, ki smo jo dobili kot odškodnino za vso pobrano 
žival ob odhodu v internacijo. Takrat so nam Italijani 
vzeli štiri goveda in dva prašiča. 

Kako se zgodovina ponavlja, na svetu ni nič novega. 
Zdaj tudi gledamo podobne reči: kako strašna je usoda 
beguncev. Ob grozotah na Balkanu mi stopijo pred oči 
ujeti spomini na naše pregnanstvo in globoko sočustvu-
jem z vsemi, ki morajo na silo zapustiti svoj rodni dom.

Ti spomini so bili objavljeni v Vipavskem glasu 
št. 49, junij 1999, strani 11–13. 

To skico je narisala Fani Ferjančič ob pogledu iz taborišča na 
mestece Fumone vrh hriba. V zvoniku tamkajšnje cerkve so prav 
po naše pritrkovali. Odmev tistih zvonov je bil njej in sotrpinkam 

drag spomin na domači kraj.

Fani Ferjančič
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Stanislav Hrovatin
rojen 15. julija 1920 pri @abarjevih v Vipavi;
Vipava, Laurinova ulica 10

regimentu nas je bilo petintrideset Slovencev, vendar so
nas kmalu poslali na razne kraje. Sam sem šel v Messino
na Sicilijo. Z mano so odšli še Mo`ina iz Renè, Valentin
Lapajne iz Podmelca in Ivan Klanèar iz Podnanosa.
Tam sem ostal do leta 1943. Moram povedati, da so nas
Slovence imeli sicilijanski o£cirji zelo radi. Mene so
hoteli celo povišati, a sem napredovanje odklonil. Zato
so me kaznovali s štiridnevnim zaporom. Domaèih voja-
kov pa niso marali, ker niso bili ubogljivi in niso hoteli
delati, marsikateri je bil tudi nepismen. Zato so jih
uporabljali samo za oskrbo mul in delo v hlevih. Mi
Slovenci pa smo bili pri topovih. Spominjam se, da so
v kuhinji ves teden skoparili s pašto samo zato, da smo
lahko potem enkrat na teden jedli znamenito italijansko
paštašuto. Italijanska vojska nas je skromno plaèevala.
Dobili smo po štirideset centezimov na dan. Za to vsoto
se je takrat kupilo dve `emljici. Izplaèila so bila vsakih
deset dni.

Vrnil sem se kot izgubljeni sin

Sem Stanislav Hrovatin, rojen 15. julija 1920 v Vipavi.
Po domaèe se je reklo  pri nas pri @abarjevih. Ta vzdevek
se nanaša na naš rod, ki izhaja menda iz vasi Duplje pri
Vipavi. Tam je dosti mlak in notri so `abe. Zato Dupelj-
cem pravijo `abarji. Stanujem v Laurinovi ulici št. 10 v
Vipavi. Tukaj je bila prej naša štala, na nasprotni strani
ulice pa smo imeli staro hišo.

Moj oèe je bil Franc Hrovatin, rojen 1888. Mama se
je k nam pri`enila od Kari`evih iz Vipave. Rojena je bila
1892. Ime ji je  bilo Antonija. Doma smo bili kmetje. V
dru`ini nas je bilo rojenih šest otrok, dve sestri in štirje
bratje. Zdaj smo `ivi še štirje.

Imeli smo eno kravo, konja in prašièa. Oèe je s
konji vozil blago po trgovinah v Vipavi. Poklica sva se
izuèila samo dva: jaz za èevljarja in moj brat Ivan za
mizarja. Ostali otroci so bili brez poklica in so delali vse
mogoèe. Brat Rafael je 1947. odšel s trebuhom za kru-
hom v Ameriko in je `e pokojni. Tudi sestra Pavla, roje-
na 1926., je odšla tja s trebuhom za kruhom in je `e
pokojna. Nihèe od njiju ni bil ravno uspešen tam.

Jaz sem se izuèil za èevljarja pri vipavskem èevljarju
Ceku. Takrat je bila vajenska doba tri leta. K njemu
sem se šel uèit pri štirinajstih letih in uk opravil v letih
od 1934 do 1937. Eno leto sem hodil jest domov, dve
leti pa sem se hranil pri mojstru. Plaèila nisem dobil
niè. Hrano se je poraèunalo kar z delom. Po koncu uène
dobe me mojster ni veè redno zaposlil. Zato sem se zaposlil
kar na `agi pri Lutmanu; nekaj èasa sem delal tudi pri
Paroniju: pri njem smo balirali seno in `agali drva.

Vojaški nabor pod italijansko oblastjo sem opravil
11. februarja 1939 in tako stopil na pot vojaka, ki je
trajala celih sedem let. Italijanske oblasti so me po-
klicale v vojsko 13. marca 1940. V Milanu sem bil
dodeljen 27. regimentu alpincev. Nosil sem alpinski
klobuk s fazanjim perjem in znaèilno pelerino. V tem Moja mama Antonija Kari`, rojena 1892. v Vipavi

Vipava, Laurinova ulica 10;
umrl je 11. maja 2006
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S Sicilije sem prišel dvakrat domov na dopust. Domov
sem veèkrat pisal mami in tudi od nje dobil odgovor.
Vendar v pismih nismo nikoli zapisali vsega, kar smo
do`ivljali tam, ker so bila cenzurirana. Tako sem mami
napisal, da je na Siciliji dosti golobov. Ona je takoj
razumela, da mislim na letala.

Za razpad Italije smo hitro izvedeli. To so nam pove-
dali naši o£cirji in dodali, da naj se znajdemo, kakor
vemo in znamo. Za potovanje kamorkoli pa nam niso
dali denarja. Izjema je bil le naš o£cir Ortoleva, ki je

samo Slovencem pri naši bateriji razdelil vsakemu po
pet lir. Ko nam je delil denar, je še rekel: “Zdaj bom
izgubil najboljše fante, najraje bi šel še sam od tod.”

Ob prihodu Angle`ev in Amerikancev smo bili skriti
v nekem gozdièu med hrasti in èakali, kaj se bo zgodilo.
Domaèini so nas opozarjali, naj se zaveznikom mirno
vdamo. Spominjam se, da sem v tem gozdièu domaèinom
prodal vojaško mulo za sedemindvajset lir in zamenjal
vojaško odejo za kotel paštašute. Taka je bila paè takrat
trgovina med nami. Amerikanci so nas lepo sprejeli in
nam povedali, da moramo èakati na prihod ladje.

Èez nekaj dni je res priplula ladja v Palermo. Nanjo
se nas je vkrcalo dva tisoè vojakov. Sami nismo prav
vedeli, kam gremo. Pristali smo v Tunisu. Tam so nas
nastanili v šotore, Slovence skupaj, Italijane skupaj in
tako naprej. Bili smo brez oro`ja in v italijanskih uni-
formah. Z nami je govoril italijansko malteški Angle`,
ki je obvladal ta jezik, mi pa tudi. Kmalu smo bili pre-
mešèeni v Al`ir. Tam sem bil enajst mesecev pod šoto-
rom v kampu v kraju Suzini, dva kilometra od Al`ira.
Ko so nas vprašali, kdo kaj zna, sem se javil kot èevljar.
Napravili so mi barako, da sem tam opravljal èevljarska
dela za vojsko. Tu sem bil dele`en posebnega obiska:
sreèanja z generalom Montgomeryjem. Pokazal mi je
pete na èevljih in takoj sem razumel, da `eli, naj mu jih
podkujem. To sem takoj naredil. Za dobro opravljeno
delo me je pohvalil in mi dal tri zavojèke cigaret. Delo

Stanislav Hrovatin

Na Siciliji v 27. regimentu artilerije v italijanski vojski leta 1942

Vipavski letnik 1920 na naboru 11. 2. 1939 pred gostilno pri
Cuntu v Vipavi; muzikantarja sta pokojni Franc Rehar in Zoro

Švagelj iz Štanjela.
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sem si sam iskal pri vsakodnevnem pregledu vojaških
èevljev, ki so bili razstavljeni na vojaških posteljah tako,
da so imeli podplate obrnjene navzven. Tako sem takoj
ugotovil, kateri èevelj je potreben popravila. Material za
popravila smo hodili iskat z d`ipom v vojaško skladišèe
v Al`ir.

V zimi 1943–1944 smo vsi iz našega bataljona odšli
v poseben lager. Rekli so nam, da bomo tam slu`ili
kralju Petru in jugoslovanski vojski. Zbranih nas je bilo
kakšnih osemsto mo`. Komandiral nam je Srb, major
kraljeve vojske.

Po pribli`no štirinajstih dnevih nas je obiskal z mo-
torjem poroènik kraljeve garde Burger iz Postojne. Po-
vedal je, da rabi vojake z vso opremo za delo pri letalih
v mestu Boufarik. Naš poroènik Suholovèeviæ nam je
potem dovolil, da smo odšli, vendar brez vojaške opreme.
Potem pa je še to odklonil, ker se je bal, da bi se bata-
ljon razkropil. V kraljevi vojski je bilo v navadi, da se je
ob dvigovanju zastave izreklo geslo: “Bog pomozi, ju-
naci”. Vojaki pa so morali odgovarjati: “Bog pomozi”.
Nekega dne smo se temu uprli, nismo veè odgovarjali in
nismo hoteli slu`iti tej vojski. Majorju smo zagrozili, da
ga bomo ubili, èe ne izgine. Srbski o£cir je res izginil in
nismo ga veè videli.

Poroènik Suholovèeviæ pa nam je `e dal na izbiro,
ali se odloèimo za partizansko vojsko ali za Rusijo.
Tisti, ki so se odloèili za Rusijo, so ostali kar v Afriki,
nas pa, ki smo se odloèili za partizane, so z ladjo pre-

peljali v Bari in nato na Vis. V glavnem smo bili sami
Slovenci in nekaj Hrvatov.

Na Visu smo bili od junija meseca 1944 tri mesece.
Jaz sem bil ves tisti èas bolan za malarijo. Dobil sem jo,
ker sem pil umazano vodo, ki mi jo je v Palermu pri-
nesel otrok domaèin in sem zanjo plaèal petdeset lir.
Mislil sem, da mi bo otrok prinesel èiste vode, pa mi je
prinesel umazano brljuzgo. Tudi to sem na `alost spil
zaradi hude `eje in tako dobil malarijo.

Kot vojaki smo prinesli s sabo na Vis pet kompletov
lepih vojaških oblek, ki so nam jih dali Amerikanci. Na
Visu so nam te obleke pobrali partizanski o£cirji, pu-
stili so nam le tisto, v katero smo bili obleèeni. Pobrali
so nam tudi odeje. Seveda smo si partizansko vojsko
predstavljali èisto drugaèe, dokler nismo prišli na Vis.
Tu so nam poveljevali dalmatinski o£cirji, pogovorni
jezik pa je bil nekakšna jugoslovanska mešanica.

Potem smo prepešaèili skoraj vse otoke, kjer so bile
bitke z Nemci. V spominu mi je ostala velika bitka pri
Stonu blizu Knina. Trajala je štiri dni in štiri noèi. Tam
sem bil tudi sam la`e ranjen v glavo. Hujših posledic me
je obvarovala velika skala, ki se je razklala na dvoje,
mene pa je le oplazilo po glavi. Nemci so pred nami
zbe`ali iz zasilne operacijske sobe, kjer smo jih pre-
senetili pri operacijah. Vse huje ranjene in invalide so
prenesli v neki predor v Knin, ga zaprli in zaminirali.
Mi pa smo pred operacijsko sobo med drugim videli
vedro z vodo, v katerem je bila odrezana èloveška noga,
ki je še drgetala.

Naprej smo prepešaèili vso Dalmacijo tja do Trsta in
stalno so nas spremljale borbe z Nemci. Naš bataljon je
bil protitankovski in je štel sto mo`. Takrat so bili bata-
ljoni še maloštevilni. Maja meseca leta 1945 smo prišli
v Trst in tam smo ostali mesec dni in pol. Še pred dne-
vom zmage so bile v Trstu pouliène borbe. Fašisti so
nas èakali na strehah in za okni. Naš bataljon je prišel
v Trst od Svete Ane, angleška vojska pa od Trbi`a. Takrat
so nas Angle`i preprièevali, da so bili oni prvi v Trstu,
kar pa ne dr`i. V Trst je prva prišla partizanska vojska.
Prvi so iz mesta be`ali Nemci in za njimi še fašisti.

Kljub koncu vojne se zame še ni konèala dolga voja-
ška pot. Poslan sem bil z istim bataljonom v Osijek,
nato v Beograd na slavno vojaško parado, na katero je
prišel tudi Tito. To je bilo julija 1945. Ker pa je bila v
tistem èasu velika napetost med Albanijo in Jugosla-
vijo, so nas potem poslali v Prilep v Makedonijo; tam
sem na sreèo spet opravljal èevljarski poklic. V Prilepu
je bila velika mizerija, tako za hrano kot tudi za obleko.

Stanislav Hrovatin

Kot partizan v Trstu leta 1945
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Stanislav Hrovatin

Ob trgatvi v Vipavi pri Reharju leta 1998

Nosili smo civilna in vojaška oblaèila. Ko je minila
nevarnost, so nas pustili domov. Za popotnico smo
dobili malo slanine in kruha. Ob odhodu so nam vzeli
vojaške èevlje in nam dali cipele. V tem obuvalu se
nisem dobro poèutil, zato sem cipele razdrl in iz njih

naredil malo bolj poštene èevlje za potovanje domov. Na
pot sem odšel z vlakom do Postojne, naprej pa s kami-
onom. Domov sem prispel 14. novembra 1946.

Doma so me èakali: niso vedeli, kaj je z mano, saj
so vsi drugi `e prišli domov iz vojne vihre. K sreèi sem
doma našel še vse sorodnike `ive. Vrnil sem se kot
izgubljeni sin in konèno slekel vojaško suknjo. Skoraj
sem mislil, da bom veèni vojak, tako dolgo se je vlekla
moja obveznost do domovine.

Po vrnitvi sem si takoj poiskal delo kot hlodar na
Lipi, v obratu Vipava, in ostal pri tem podjetju prav do
upokojitve leta 1978. Poroèil sem se šele leta 1954 z
domaèinko Štefanijo Naglost, šiviljo iz Vipave. Zdaj
`ivim z `eno in sinom Tonetom, ki ima dru`ino. Hèerka
Silva pa `ivi v Ormo`u in ima tri otroke. Materialno
sem preskrbljen. Še zdaj rad hodim na vrt in tam pre-
`ivljam prosti èas. Zdaj `ivim v miru in sem trdno pre-
prièan, da so vse vojne nesmisel tega sveta. Dobro je le,
da nisem `e vnaprej vedel, kaj me èaka. Ob vseh grozo-
tah, ki sem jih do`ivljal v vojaški suknji, lahko reèem,
da sem imel sreèo, ker sem prišel domov `iv. Hvala
Bogu. Z mano jih je bilo mnogo, ki te sreèe niso imeli.

Pripovedoval v Vipavi maja 1998

Z bratom Ivanom, njegovim sinom Jerkotom
in mojo hèerko Silvo v Vipavi leta 1960
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Franc Uršiè
rojen 21. avgusta 1920 pri Ur{~evih na Gradišèu pri Vipavi;
Gradišèe 15

ni razumel, toda Ivana je zato`il sošolec Ivan Bukoviè.
Ko je zvedel, da mu je rekel bik, ga je tako razjezilo, da
je otroka pošteno obdelal.

Ko sem imel osem let, me je mama uèila molzti
krave in od tedaj dalje sem jih molzel vse do lanskega
leta. Zdaj jih nimamo veè. Kot otrok sem pasel `ivino,
kositi pa sem se lotil z desetim letom, s koso, ki sem jo
znal tudi sam nabrusiti. Klepal pa jo je oèe. Po šest-
najstem letu sem se nauèil tudi tega. Spominjam se, da
smo otroci morali hoditi k nedeljski maši, k popoldan-
ski slu`bi bo`ji in k šmarnicam. Ko je bil v Vipavi okoli
leta 1930 misijon, me je mati poslala k maši. Tisti dan
nisem šel v šolo. Sluèaj je nanesel, da sva se isti dan
sreèala na mostu èez Vipavo z ravnateljem Caligarisom,

Med sabo smo vojaki
naskrivaj govorili slovensko

Naša kmetija je imela petnajst hektarov zemlje z
gozdom vred, od tega 8.000 m2 njiv. V glavnem smo
imeli trte in `ivino. Hiša je bila stara: imela je tri sobe,
v pritlièju kuhinjo z ognjišèem, ki se je zamenjalo za
štedilnik okoli leta 1923. Zraven je bil še gospodarski
del s štalo, hlevom, hramom, kjer je še danes. Pod hišo
pa je bil vrt. Jaz sem naredil novo hišo in stara je ostala
kot gospodarsko poslopje.

Moja mama je bila Marija Fabèiè, Abramova. Roje-
na je bila leta 1892 v Podbregu pri Podnanosu. Poroèila
se je pri sedemindvajsetih letih z mojim oèetom Leo-
poldom Uršièem, ki se je rodil leta 1888 na Gradišèu
pri Vipavi. Pri nas doma so rekli in še reèejo pri Uršèe-
vih, po priimku Uršiè. Oèe je bil kmet na srednji kme-
tiji. Rodilo se nas je sedem otrok. Trije otroci so umrli
v otroški dobi, štirje pa smo še `ivi. Najstarejši sem jaz,
za mano se je rodil brat Ivan leta 1921, nato sestra
Stanka leta 1923, sledila je sestra Minka 1924. Vsi
našteti so umrli kot otroci, razen mene. @ivijo pa še
sestra Anica, rojena 1927, Julka, rojena 1929, in Zalka,
rojena 1931. Oèe izhaja iz številne dru`ine, menda jih
je bilo kar petnajst otrok, v dru`ini matere pa so bili le
štirje otroci.

V Vipavi sem hodil v osnovno šolo, ki so jo imeli
Italijani. Naredil sem pet razredov. Spominjam se vero-
uènih ur, ki jih je imel italijanski vojaški kurat. Otroci
smo se ga zelo bali, ker je bil hudoben in surov. Èe je
le bilo mogoèe, tisti dan, ko je bil verouk, nismo šli v
šolo. Kuratovo te`ko roko je posebno obèutil sošolec
Ivan Plešnar, ki ga je kurat pred nami v razredu namla-
til po tilniku. Ivan se je igral otroške igre za majhen
denar. Ker pa ni imel pri sebi zvezka, ga je kurat nahru-
lil, da za igre ima denar, za zvezke pa ne. Otrok mu je
v jezi rekel v obraz po slovensko: “Ti si bik!” Kurat tega

Mama Marija Uršiè, rojena Fabèiè, iz Podbrega v mladih letih
– okoli leta 1912

Gradišče 15;
umrl 18. junija 2009
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ki me je takoj jezno nagnal domov, ker tisti dan nisem
prišel v šolo.

Moj oèe je bil strasten kadilec in me je pošiljal po
tobak. Pod Italijo pa je bilo prepovedano v trgovinah
dajati tobak otrokom. Tako ga tudi meni niso dali. Ko
sem prišel domov, me je oèe spet nagnal po tobak. In
spet ga nisem prinesel. Takrat sem jih dobil od oèeta.

Po koncu šole sem ostal doma in pomagal oèetu pri
obdelovanju kmetije. Oèe in mati sta tudi vozila proda-
jat sadje na Pivko in v Postojno. Hodila sta peš in vlekla
koreto s sadjem.

12. marca 1940 sem šel v italijansko vojsko k arti-
leriji v Tolmin. Na visto smo pa šli leta 1939 v Ajdov-
šèino, in sicer letnika 1919 in 1920. Tja smo se peljali
s kolesi. Bilo je ravno na tisti dan, ko je umrl pape` Pij
XI., za njim pa je bil imenovan pape` Pacelli. Zato so
nam prepovedali plesati. Nekaj pa smo se le zabavali na
Gradišèu, kjer ni bilo tako oèitno.

V Tolminu so nam vojakom takoj prepovedali govo-
riti slovensko, tudi furlansko nismo smeli. Na skrito pa
smo med sabo vseeno govorili slovensko. Leta 1940
sem tam opravil vojaški teèaj in dobil èin desetarja. Dali

Franc Ur{i~

Tamburašice Katoliškega slovenskega izobra`evalnega društva Št.
Vid pri Vipavi, verjetno leta 1909. Mama Marija sedi prva v
zadnji vrsti levo. To kartico je pisala svojemu bratu Josipu v

Subotico 12. 11. 1924.

Moje prvo sveto obhajilo leta 1926 v Vipavi, stari smo bili šest let.
Stojim tretji v drugi vrsti levo.
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so mi tudi denarno nagrado deset lir. To je bila vrednost
pet litrov vina v gostilni, ali drugaèe povedano vrednost
dveh dnin.

22. julija 1940 so odbrali vse Slovence in jih poslali
po raznih krajih Italije. Jaz sem bil dodeljen v Cuneo.
Z mano sta šla še dva, neki Kogoj iz Trnovega, drugi pa
je bil z Vrabè - zdaj `ivi v Se`ani. Po osmih dneh smo
spet potovali, in sicer v Campo basso blizu Cassina v
ju`ni Italiji. Kmalu smo bili štirje klicani na komando,
kjer so nam povedali, da je prišel vojaški telegram, da
moramo takoj nazaj v Cuneo. Takratni major je ob tako
nagli novi komandi dejal: “Ma chi e quel fesso che
manda ‘sta gente in giro?” (Kdo je ta norec, ki pošilja
te ljudi okoli?) Tam sem ostal do pusta 1942, ko smo
bili poslani na Sardenijo kot redna vojaška enota stalno
pod oro`jem. Po osemnajstih mesecih rednega vojaškega
roka smo ostali kar naprej pod oro`jem; tudi po razpadu
Italije nas niso pustili domov. Naš vrhovni komandant je
bil Badoglio. Marca meseca 1944 sem prostovoljno odšel
h gorski artileriji v angleško armado v Cassino.

Po treh mesecih slu`enja v angleški armadi sem
dezertiral, ker sem v Napoliju dobil zvezo s partizani.
Dezerterji smo imeli zbirno bazo na Piazza san Niccolò
v Napoliju, kjer sem sreèal domaèinko Marico Mali-
kovo iz Lo` pri Vipavi. V Gravini smo se sreèali z našimi
Primorci, ki so prišli iz Afrike - to je bila tankovska
divizija, v kateri so bili tudi domaèini Ivan Štekar, Anton
Kari` in drugi. Prikljuèili smo se torej IV. Prekomorski
brigadi, ki se je formirala iz delavskega bataljona. Pri
partizanih v Brindisiju sem opravil vojaški teèaj in dobil
èin desetarja. V Brindisiju smo ostali do 29. aprila

1945. Takrat so nas iz cele brigade poslali samo devet-
najst v glavni štab Slovenije, od tam pa devet v komando
mesta Trst in iz Trsta v Dom`ale, kjer je bil komandant
Dušan Kveder. Nato smo odpotovali v Opatijo, pa v
Cerknico in od tam peš v Novo mesto. Iz Novega mesta
so šli vsi drugi letniki domov, zadr`ali pa so vse letnike
od 1920. leta naprej. Tako bi moral tudi jaz še ostati
notri. Doma so ta èas naredili prošnjo, ker sem bil edini
sin za delo. Napisala jo je gospa Košutova iz Vipave in
je bila ugodno rešena. Na moje veselje sem lahko šel
domov. Takoj sem šel na pot, v glavnem sem hodil peš.
Spominjam se, da sem pešaèil z Razdrtega in je padal
de`. To me ni niè motilo: samo da grem domov. V neko
hišo sem spotoma stopil vprašat za malo vode, èeprav
je vse teklo od mene. Ko sem prišel po šestih letih do-
mov, sem potrkal na vrata in slišim glas: “Nazaj”. Jaz
pa sem na glas odgovoril: “O ne, nazaj pa ne grem veè,
dovolj mi je bilo šest let vojaške suknje.” Doma sem
dobil sestre: veselje je bilo veliko, mati je bila najbolj
vesela mojega prihoda.

Imel sem veliko sreèo, da v šestih letih vojske nisem
niti enkrat uporabil puške, da bi streljal na èloveka.
Edino enkrat sem hotel ubiti prašièke, pa sem zgrešil -
to je bilo na Sardeniji. Tam sem obèutil lakoto. Morali
smo si sami pomagati. Zato sem veèkrat rekel materi,
ko me je opominjala, da ne smem jesti, ker je post, da
sem imel jaz posta dovolj za celo `ivljenje na Sardeniji.
Zanimivo je tudi to, da se me je stalno dr`ala številka
12: tako sem šel v vojsko na 12., v angleško vojsko tudi
12., v partizane spet 12., tudi demobiliziran sem bil 12.
in domov sem prišel 12. januarja 1946.

Franc Ur{i~

Italijanska predvojaška vzgoja leta 1939.
Na fotografiji so poleg mene tudi heroj Vojko Premrl iz Št. Vida,

Izidor Bo`iè, Alojz Šèek, Anton Kari`, Ivo Semiè in drugi.

Vojaška prisega v navzo~nosti vojaškega kurata
v Tolminu aprila 1940
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Franc Ur{i~

Primorski fantje v italijanski vojski v Tolminu leta 1941 slu`imo
redni vojaški rok. Stojim drugi z leve.

Po vrnitvi domov sem zaèel spet kmetovati, kar delam
tudi še danes. Zaèelo se je trdo `ivljenje, vojaške ob-
ljube in politiène propagande nam niso niè pomagale.
Zaèela se je obvezna oddaja, zaznamovan sem bil kot
kulak, ki mu je treba vse vzeti, on mora le dajati. Potem
je bil pritisk, naj gremo v zadrugo, potem so nam vse
parcele zmešali v kompleks. Zemljo je jemala vojašèina.
Bili so te`ki èasi. Ko je moja `ena rodila, ni dobila niti
prahu sladkorja, delavci so dobili `ivilske karte, mi
kmetje pa smo ostali praznih rok. Zanimiva je bila debata
med oèetom moje `ene, ko mu je svakinja, ki je imela
karte, prinesla nekaj mesa. On pa je jezen vrgel meso
za njo in rekel: “Ti nisi zredila niti ene koze in boš
nosila meni meso, jaz, ki sem toliko `ivine zredil, pa ne
morem dobiti en £rkl mesa za `upo.” Kmetje smo takrat
zelo te`ko `iveli. Prej so nam vse obljubljali, potem pa
ni bilo od tega niè. Davki na zemljo so bili veliki, za
otroke nismo dobili niè otroških doklad, niti štipendij,
ki so jih dobivali delavski otroci in drugi, premo`nejši
od nas kmetov.

Oèe mi je umrl še prej, kot sem prišel od vojakov
leta 1945, mati pa je umrla šele leta 1978. Po oèetovi
smrti sem prevzel domaèijo jaz. Sestre so se poroèile.
Do poroke so delale doma, tudi moška dela, košnjo,
okoli trt in v hlevu.

Letos februarja bi bilo petdeset let, odkar sem se
o`enil. Moja `ena, Darka Andlovic, je bila tudi doma z
Gradišèa, po domaèe pri Curkovih. Z njo sem se o`enil
po letu in pol dru`enja. Ohceti nismo imeli, le fantov-
šèina je bila. Prišlo je do neke zamere, tako da me njena
mati ni marala. Zato smo naredili poroko kar zjutraj pri
prvi maši. Za prièo sta bila sam me`nar Vinko Ferjanèiè
in Franc Fabjan, ki je bil `enin stric po teti. Ko sem
pripeljal `eno domov, je bilo pri hiši pet `ensk, moja
mama, moja `ena in tri sestre. Pa sem kljub temu šel v
gozd zjutraj brez fruštka. Nobena se ni zmenila zame.
Potem se je spor z `enino materjo zgladil. Rodili so se
nama otroci: ena hèerka in pet fantov. Kljub vsem otro-
kom sem ostal sam. Vsi so odšli od hiše. Nihèe ni maral
ostati doma na kmetiji. Vsi imajo nove hiše, v njih je tak
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Franc Ur{i~

Primorski fantje v italijanski vojski v Tolminu leta 1941 slu`imo
redni vojaški rok. Stojim drugi z leve.

Po vrnitvi domov sem zaèel spet kmetovati, kar delam
tudi še danes. Zaèelo se je trdo `ivljenje, vojaške ob-
ljube in politiène propagande nam niso niè pomagale.
Zaèela se je obvezna oddaja, zaznamovan sem bil kot
kulak, ki mu je treba vse vzeti, on mora le dajati. Potem
je bil pritisk, naj gremo v zadrugo, potem so nam vse
parcele zmešali v kompleks. Zemljo je jemala vojašèina.
Bili so te`ki èasi. Ko je moja `ena rodila, ni dobila niti
prahu sladkorja, delavci so dobili `ivilske karte, mi
kmetje pa smo ostali praznih rok. Zanimiva je bila debata
med oèetom moje `ene, ko mu je svakinja, ki je imela
karte, prinesla nekaj mesa. On pa je jezen vrgel meso
za njo in rekel: “Ti nisi zredila niti ene koze in boš
nosila meni meso, jaz, ki sem toliko `ivine zredil, pa ne
morem dobiti en £rkl mesa za `upo.” Kmetje smo takrat
zelo te`ko `iveli. Prej so nam vse obljubljali, potem pa
ni bilo od tega niè. Davki na zemljo so bili veliki, za
otroke nismo dobili niè otroških doklad, niti štipendij,
ki so jih dobivali delavski otroci in drugi, premo`nejši
od nas kmetov.

Oèe mi je umrl še prej, kot sem prišel od vojakov
leta 1945, mati pa je umrla šele leta 1978. Po oèetovi
smrti sem prevzel domaèijo jaz. Sestre so se poroèile.
Do poroke so delale doma, tudi moška dela, košnjo,
okoli trt in v hlevu.

Letos februarja bi bilo petdeset let, odkar sem se
o`enil. Moja `ena, Darka Andlovic, je bila tudi doma z
Gradišèa, po domaèe pri Curkovih. Z njo sem se o`enil
po letu in pol dru`enja. Ohceti nismo imeli, le fantov-
šèina je bila. Prišlo je do neke zamere, tako da me njena
mati ni marala. Zato smo naredili poroko kar zjutraj pri
prvi maši. Za prièo sta bila sam me`nar Vinko Ferjanèiè
in Franc Fabjan, ki je bil `enin stric po teti. Ko sem
pripeljal `eno domov, je bilo pri hiši pet `ensk, moja
mama, moja `ena in tri sestre. Pa sem kljub temu šel v
gozd zjutraj brez fruštka. Nobena se ni zmenila zame.
Potem se je spor z `enino materjo zgladil. Rodili so se
nama otroci: ena hèerka in pet fantov. Kljub vsem otro-
kom sem ostal sam. Vsi so odšli od hiše. Nihèe ni maral
ostati doma na kmetiji. Vsi imajo nove hiše, v njih je tak
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luksus, da se bojim stopiti z umazanimi èevlji noter. Vsi
se imajo bolje od mene, pa pravijo, kako se imamo
kmetje dobro. To velja tudi še danes. Èe bi kdo od mojih
sinov ostal doma, še `ene ne bi dobil. Prej jo dobi vsak
navaden delavec v tovarni, samo da ni kmet - tudi posto-
paè jo dobi prej kakor kmet. @alostno, toda resnièno.

Otroci so vsi prišli h kruhu: sin Franc je šef carine
na Krvavem potoku, hèerka Radica je višja medicinska
sestra v Ško¤jici oz. v Ljubljani, Darko je gradbeni
in`enir, Jo`e šofer, Slavko pa ima kavarno v Vipavi. Vsi
so poroèeni.

@e dve leti sem vdovec in sem `ivel sam na svojem
domu. Zdaj pa ka`e, da bo prišel domov sin Slavko.
Hvala bogu, poèutim se zdrav, še zmerom delam. Letos
sem `e obrezal vinograd in ga polovico tudi `e povezal.
Ob lepih nedeljah grem zelo rad peš na Turo. Prejšnjo
nedeljo sem se odpravil na Slivnico nad Cerknico.
Zelo spoštujem naravo, saj sem bil vse `ivljenje v njej.
Ob nedeljah redno hodim k maši, to smo obdr`ali iz
mladih dni. Do nedavnega sem rad igral karte v dru`bi.
Ne mislim na smrt in se ne bojim umreti. Bo prišla
sama.

Pripovedoval v Vipavi
27. januarja 1998

V dvoje je lepše: Darka in Franc leta 1948

Partizana Franc Uršiè in Franc Metnov iz Vipave
v Trstu maja 1945

Franc Ur{i~

Otroci so vsi pri kruhu: sin Franc je šef carine na 
Krvavem potoku, hči Radica je višja medicinska sestra 
na Škofljici, Darko je gradbeni inženir, Jože šofer, 
Slavko ima kavarno v Vipavi, Ivan je diplomirani prav-
nik na občini v Novi Gorici. Vsi so poročeni.
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Na Kredarici ob otvoritvi Marije Sne`ne leta 1994

Mojih pet sinov: Franc, Darko, Ivan, Jo`e in Slavko

Franc Ur{i~
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Na Kredarici ob otvoritvi Marije Sne`ne leta 1994

Mojih pet sinov: Franc, Darko, Ivan, Jo`e in Slavko

Franc Ur{i~

Na Kredarici ob blagoslovitvi kapele Marije Snežne leta 1994
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Pavla Frelih
rojena Jelerèiè 8. januarja 1921 pri Hribovcu v Podbregu 34;
Podbreg 34

rodila enaindvajset otrok. Jaz sem devetnajsta. @ivih
nas je ostalo trinajst, vsi ostali so umrli kot otroci: kot
dojenèki ali po nekaj letih.

Teta je svoje premo`enje izroèila zetu, mojemu oèetu,
zase si je pustila samo eno veliko seno`et na Razdrtem.
Ni pa izvršila prepisa; zato so se po njeni smrti oglasili
dedièi in to`ba se je vlekla tako dolgo, da so zapravili
seno`et in ni imel od nje nihèe niè.

Od vseh otrok sem ostala doma jaz in se poroèila z
Antonom Frelihom. Doma je bil iz Velikega polja pri
Vrabèah, rojen leta 1915. Skupaj sva nadaljevala mli-
narsko obrt pri hiši. Imela sem štiri otroke: Marijo leta
1946, Stankota 1949, Ljubota 1963 in Silvano 1965.
leta.

V naš mlin so vozili ljudje najveè z Vrhov, potem pa
iz okoliških vasi Škrle, Hrašèe in Podgriè. Takrat je bilo
na našem koncu veè mlinov in vsak je imel svoj teren.

Mo` je najveèjo doto,
to je dobroto, prinesel s sabo

Pri nas se je po domaèe reklo v Škrlah, naš domaèi
priimek oz. hišno ime je  Hribovc, uradno pa smo v
Podbregu št. 34. Na tem kraju sem se rodila in tu ostala
vse svoje `ivljenje. To je dom mojih staršev, matere
Marije, rojene Jamšek leta 1879. Moj oèe pa ja bil Anton
Jelerèiè iz Hrašè in se je pri`enil na naš dom. Rojen je
bil leta 1868. Doma smo imeli nekaj kmetije, glavni vir
dohodka pa so bili mlin za mletje `ita in koruze in stope
za jeèmen. Na stope smo delali tudi proseno kašo in
mlatili semensko deteljo.

Nekaj posebnega je zgodba moje mame Marije. Njena
teta Katarina, ki ni imela otrok, jo je vzela za svojo, ko
je imela trinajst let. Tako je odrasla pri njej na domu,
kjer je bil mlin. Teta je bila namreè lastnica mlina in
domaèije. Mlin je poganjala voda iz Moèilnika. Dolg je
bil dvanajst metrov in širok pet metrov. Imel je dva
kamna in tri stope. Kolikor vem, je ta mlin deloval `e
pred tristo leti. Poèasi so ga širili in dodajali kamne.

Mama je teti pomagala pri vseh delih, èeprav je
imela tudi nekaj hlapcev in dekel, da so ji opravljali
kmeèka dela. Imeli so `ivino, prašièe, gojili so trte.
Moja mama je rasla, in ko je imela sedemnajst let, ji je
teta sama izbrala `enina. To je bil delavec, doma iz
Hrašè, ki je pomagal na tetini domaèiji. Teta je tako
odloèila in moja mama ni imela pri tem niè besede. Ker
je bila mladoletna, so ji morali še kupiti leta. Pripo-
vedovala mi je, da ni bila še pripravljena za zakon in je
jokala, ker ji je bilo vse neznano. Poduèena ni bila o
nièemer, kar se godi v zakonu. Tudi moj oèe, èeprav je
imel enajst let veè kot mama, je bil nepouèen v tem.
Šele njegov brat mu je malo povedal, kar se tièe zakon-
skih stvari. Èasi so bili paè taki, da so vse o spolnosti in
zakonu skrivali pred mladino. Nista imela posebne
poroke. Vse se je uredilo in v zakonu sta se zelo lepo
razumela. Bil je pa zakon zelo rodoviten. Moja mama je Sv. birma - z botrico ali nunco Terezijo Renar leta 1935

Podbreg 34;
umrla 6. junija 2000
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Moj oèe je še hodil sam na Vrabèe, tam pobral `ito in
tudi sam peljal nazaj moko. Mi pa tega nismo veè zmogli
in so ljudje sami vozili z volmi, konji ali celo roèno po
bli`njicah nosili vreèe na hrbtu. Imeli smo redno obrt,
registrirano do leta 1957. Èe se je v mlinu kaj pokva-
rilo, je popravil kar moj mo`. Ljudje nam niso plaèevali
v denarju, ker ga niso imeli, ampak z »merico«: od sto
kilogramov moke je mlinu ostala merica moke. Imeli
smo prav registrirano leseno posodo,  s katero se je
jemala merica. Ljudje iz oddaljenih krajev so pri nas
poèakali, da se je zmlelo; prespali so v hlevu ali v sobi,
kjer je bilo kaj prostora. Pri nas smo jih nahranili, pa
tudi `ivino, s katero so pripeljali tovor, smo nakrmili v
hlevu. Ljudje so nas imeli radi.

Mleli smo dan in noè. Malo manj dela je bilo poleti
ob sušnem vremenu. Ob mlatvi in `etvi pa je bilo dela
dosti. En kamen smo imeli za pšenico, tam je bila enotna
moka, drugi kamen je mlel koruzo, ajdo, jeèmen, to je
bil trd kamen. Za pšenico je bil pa druge vrste kamen.
Èe smo moko presejali na `idano sito, smo dobili belo
moko. Seveda so takrat ljudje pekli kruh doma, najveè
èrn in koruzni. Moka za polento je bila tudi z istega
kamna, samo malo bolj debelo se je zmlelo. Ista moka

se je rabila tudi za moènik. V tistem èasu so ljudje sejali
tudi dosti ajde, posebno po Vrheh.

Pod Italijo smo lahko mleli le na karte. Bili so hudi
èasi za vse, za ljudi in za nas. Italijanska oblast nam je
dala karte, to je predpisano kolièino, ki je nismo smeli
prekoraèiti. Èe smo hoteli, da je ostalo kaj za ljudi, smo
morali mleti na skrivaj. Na skrivaj smo ljudem delali
usluge. Jaz sem poslala moje neèake na streho, da so
gledali, èe ne gredo k nam italijanski karabinjerji, ki so
nosili takrat bele usnjene pasove in so jih lahko otroci
videli `e od daleè. Èe so jih zagledali, smo takoj ustavili
mletje in skrili moko.

Spominjam se nekega dogodka v zvezi s tem. Ko
smo tako mleli na èrno, sem zato, da bi prej opazila
karabinjerje, kosila travo pred našim mlinom. Nisem
videla, da bi kdo prihajal. Kar naenkrat pa sem zaèu-
tila, da me je neka roka prijela za ramo. Zagledala sem
brigadirja, ki je prišel po drugi poti in me je vprašal:
»Kaj meljete?« Jaz pa sem mu odgovorila: »Kaj niti za
naše otroke ne smemo mleti za polento?« K sreèi je bil
razumevajoè, niè ni ukrenil in je mirno odšel. Takrat
sem u`ila dosti straha.

Kljub stalnemu delu, ki nas je preganjalo, imam na
svojo mladost prelepe spomine. Naša hiša je bila odprta
vsem ljudem. Ko smo tako èakali, da se je `ito zmlelo,
smo ta èas porabili za pogovarjanje. Z dekleti, ki so
pripeljala v mlin, smo tudi delale roèna dela. Dosti smo
prepevali, se smejali - to je bilo zelo prijetno dru`enje.
Tega danes sploh ni veè ali pa zelo malo.

Jaz sem imela sestro poroèeno v Štorje pri Se`ani.
Dostikrat sem se odpravila kar peš k njej na obisk.

Pavla Frelih

Mladost hitro mine – stara devetnajst let.

Oj te mlinar, te mlinar spod klanca... Moj mlinar z volom Sivcem
v Podbregu leta 1980
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Danes imamo pri hiši dva avtomobila, pa kljub temu
nimamo èasa za obiske.

Kolikor pomnim, je bilo na potoku Moèilnik od
Otošè do Podnanosa deset mlinov in dve `agi oziroma
tri. V glavnem smo imeli vsi dovolj dela. Samo dva
mlina, to je pri Kopaèinu in pri Uršèevih, sta imela bele
kamne oziroma kamne za mletje bele moke - in pa še
eden na Lozicah, to je bil Mislejev mlin.

Jaz sem delala v mlinu z oèetom in materjo in sestro
Anèko, ki se je pozneje poroèila v Orehovico. Ona je
bila letnik 1922. Ostali so se poroèili drugam.

Mama mi je umrla leta 1979, oèe pa leta 1944.
Takrat, med vojno, je bilo zelo hudo. Leta 1943 je umrla
moja sestra Ivanka in pustila štiri sinove. Njen mo`

Matija je bil takrat na Sardeniji. Takrat sta dva otroka
ostala doma pri stari materi, dva pa sem vzela k sebi
jaz: to sta bila Janko in Stanko Koritnik, ki je zdaj operni
pevec v pokoju. Oba sta bila kot naša in se ju je prijel
tudi naš vzdevek: pravili so jima Hribovški Stanko in
Janko. Ko sem bila še lejdih, smo vzeli k nam še enega
neèaka, starega sedem mesecev. Njegova mati, moja
sestra Marija, je `ivela v Trstu in je kot slu`kinja oskr-
bovala gospodinjo, ki je bila nepomièna. Tako za otroka
ni imela èasa. Tudi ta njen sin Mario je zrasel pri nas.
Vsi trije neèaki so bili pri nas do vojašèine oziroma do
poroke. Vsi smo bili kot eden, kot bratje in sestre. Pre-
pira nismo poznali. Za vse je bilo dovolj dela in jela.

Kot sem `e omenila, je tekla pri nas obrt do leta
1957. V tistem èasu so potem postopoma prenehali
delati tudi drugi mlini na Moèilniku. Zaèelo se je dru-
gaèno `ivljenje. Prišli so elektrièni mlini in ljudje so
zaèeli kupovati kruh, vse manj se je peklo doma. Naše
gospodarsko poslopje je postajalo poèasi potrebno po-
pravila. Denarja za obnovo ni bilo, pa tudi izguba go-
spodarja, ki ga pri naši hiši ni bilo pet let, je naredila
svoje. Pet let sem bila sama z otroki, materjo, sestro in
tremi  mladoletnimi neèaki. Moj mo` je bil leta 1952
obsojen na deset let zapora, in sicer z motivom, da je
pomagal nekim ljudem pri prehodu èez mejo. Njegova
krivda je bila namišljena in v duhu tistega èasa. Bil je
naznanjen od domaèinov.To ga je tako prizadelo, da
sem se bala za njegovo `ivljenje. Meni pa je rekel: »Raje
sem zaprt, kot da bi bil izdajalec!« Enkrat na mesec
sem ga hodila obiskovat v Gorico oz. v Solkan, dokler
ni bila izreèena sodba. Potem pa je bil poslan v Ljub-

Pavla Frelih

Sedaj opušèeno kmeèko opravilo - okopavanje zemlje
za sajenje flanc na Nanosu leta 1969

Mlinski kamni mirujejo od leta 1953 dalje

Na stari brvi pred hišo z malim Ljubotom
leta 1964

Pripravljanje zemlje za sajenje flanc
na Nanosu leta 1969
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Pavla Frelih

Smeh je pol zdravja - Pavla in Anton v paru leta 1979

Pavla in Anton s hèerko Marijo,
Podbreg leta 1948

ljano na Miklošièevo ulico. Takrat je bilo s podobnim
motivom obsojenih kar petnajst ljudi, v glavnem doma-
èinov. Tudi moj neèak Mario je bil obsojen na dve leti
in ju je tudi prestal. Moj mo` je prišel iz zapora leta
1957 in ostal na kmetiji, obrt pa smo dali noter.

Med vojno smo pomagali partizanom. Moj  mo` je
prišel iz vojske s I. Prekomorsko brigado; `e v ju`ni
Italiji se je vkljuèil v partizansko enoto in prišel z An-
gle`i na Vis. Tam je komaj ugotovil, kam je prišel. Sam
je rekel, da je prišel izpod de`ja pod kap. Slika je bila
èisto drugaèna, kakor so jim jo prej prikazovali. O kak-
šni partiji in komunizmu on sploh ni niè vedel. V te
enote se je vkljuèil samo kot zaveden Slovenec v boju
proti italijanskemu potujèevanju. Pri napadu na Tita na
Visu so mojega mo`a ujeli Nemci in ga odpeljali v Beo-
grad, potem pa kmalu v delovno taborišèe v Nemèijo. Iz
Nemèije se je vrnil leta 1945 maja meseca.

Midva sva se poznala kot fant in dekle samo pet
mesecev in `e sva se poroèila. Pri naši hiši smo potre-
bovali moško silo, in mama mi je rekla: »Èe misliš resno,
se kar poroèi, mi rabimo delovno moè.« Tudi on je bil
zadovoljen, èeprav je `e naredil prošnjo za delo v Ba-
natu, kamor so vabili takrat delavce. Pa je prišlo tako,
da je bil Banat bli`je. Še danes mi pravi, da si ni nikoli
mislil, da bo delal vse `ivljenje v mlinu. Spomni pa se
otroških let, ko je pasel krave in si je napravil lep mlin-
èek na potoku. To se mu je potem nadaljevalo v ̀ ivljenju.

Povedala bom še zgodbo v zvezi z najino poroko leta
1946. Najprej je bila cerkvena poroka v Podnanosu, èez

mesec dni pa smo naredili še civilno poroko v Ajdov-
šèini. Slavje je bilo pri cerkveni poroki. Po poroki smo
vsi skupaj odšli peš po bli`njicah èez hribe na mo`ev
rojstni dom na Veliko polje na Vrheh, kjer smo imeli
kosilo. Vseh skupaj nas je bilo dvaindvajset. Svatje smo
se iz Velikega polja odpeljali na lojtrnicah s parom konj
na moj dom v Hribovc. Tam je bila veèerja, tudi svatov
je bilo pri nas veè. Imeli smo odliènega muzikantarja iz
Postojne. Igral je na harmoniko in je bil v tistem èasu
znan tako kakor zdaj Lojze Slak. Izdeloval je tudi har-
monike. Povabil  ga je moj mo` in ga je tudi plaèal. Bale
sama skoraj nisem imela niè. Tudi mo` je bil brez kak-
šnega velikega premo`enja. Od hiše je dobil samo neko
parcelo z mejo za drva. Najveèjo doto pa je prinesel s
sabo, to je njegova dobrota.

Zdaj imava vse otroke poroèene. Doma je ostal sin
Ljubo, ta mlajši, in ima zidarsko obrt. Ima tri punèke.
Nad mlinom smo naredili plošèo in prenovili hišo. Pod
plošèo je ostal star velban hram, zdaj obnovljen; v enem
delu mlina pa je tudi gara`a. V hramu je sin postavil
mlinski kamen za mizo, za pult pa je uporabil star sod,
ki ga je prerezal na pol. Seveda imamo zdaj za vino
cisterne, leseni sodi so le za okras. V hramu je ostala še
stara preša in nekaj starega orodja.

Ostal je tudi star svinjski hlev. Vèasih smo imeli
merjasca za pripuste. Ko smo oddali obrt noter, smo
imeli tudi po trikrat na leto mlade prašièke, da smo se
pre`iveli. To sem delala z velikim veseljem.

Meni ni bilo nikoli dolgèas. Kot mlado dekle sem
prepevala v pevskem zboru v Podnanosu, pa tudi v
cerkvenem, kjer sem pela prvi sopran. Poleg tega sem
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tudi rada igrala v igrah. Bila sem v Marijini dru`bi in
smo veèkrat nastopili. Iger nas je uèil monsinjor Kovaè,
naš duhovnik, ki je bival v Podnanosu veè kot petdeset
let. On nam je bil dober vzgojitelj in uèitelj ter duhovni
oèe. V naši dru`ini smo v glavnem vsi lepo peli, razen
ene sestre, ki ni imela posluha. Tudi moji otroci vsi radi
prepevajo in so v pevskih zborih.

Zdaj sva z mo`em še oba skupaj v dru`ini s ta mla-
dimi. Po svojih moèeh jim pomagava. Imava svoje do-
hodke. Še zmerom delava vsa mogoèa opravila, kolikor
nama zdravje dopušèa. Lani sem prebolela srèni infarkt,
mo` ima malo sladkorne. Vendar hvala Bogu za vse to,
da smo po te`kem `ivljenju še `ivi in skupaj.

V naši dru`ini smo bili zmerom verni, tudi ta mladi
so ostali taki, zvesti veri - tudi tisti, ki so se poroèili
drugam.

V `ivljenju mi je bilo najhujše, ko je bil moj mo` po
vojni zaprt. Potem pa se je zaèelo novo `ivljenje, ko je
prišel domov, in rodila sem še dva otroka. Vrstili so se

tudi lepi spomini ob obletnicah, rojstnih dnevih otrok,
sorodnikov. Veèkrat se tudi danes dobimo skupaj. Pred
dvema letoma sva z mo`em praznovala petdesetletnico
skupnega `ivljenja. To je bil nepozaben dan. Prišla je
vsa `lahta skupaj in bilo je res veselo in slovesno do-
`ivetje.

Veliko sreèanje sorodnikov po moji strani, to se
pravi Hribovških, smo imeli prviè pred štirinajstimi leti,
in sicer smo se zbrali pri nas doma. Takrat nas je bilo
sto enajst. Tako sreèanje smo ponovili še trikrat, vsako-
krat na drugem kraju. Prviè smo prevzeli organizacijo
mi, moj neèak Rajko in Mario. Potem pa so  jo prevzeli
drugi.

Na koncu naj zapišem še besede moje mame, ki jih
je izrekla mojemu mo`u po poroki: »Da ne boš tako
neumen, da boš imel toliko otrok kot jaz!« On pa je
odgovoril: »Ja, dvajset glih ne, enih osem pa bo še kar
šlo.« Ona pa ni bila zadovoljna niti s tem. K sreèi smo
imeli štiri zdrave otroke.

Pripovedovala v Vipavi septembra 1998

Pavla Frelih
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Jo`ica Pregelj
rojena Turk 8. maja 1921 pri Turkovih na Erzelju;
Vipava, Pod gradom 5, pri Felcovih

imeli dva vola. Njive smo orali z voli, ostala dela smo
opravili roèno. Moj oèe je bil `e star, ko sem jaz odraš-
èala, zato sem jaz furala z voli. @elela sem postati trgovka,
pa se je oèe naslonil na mojo mladost; tako sem pri hiši
nadomešèala moško delovno silo. Gojili smo tudi trte in
prodajali vino v Postojno, in sicer gostilnièarju Pur-
gerju. V našo hišo je hodil kupovat vino petindvajset let.
To nam je bil glavni vir dohodka. Bila je huda vinska
kriza, zato nas je on resnièno pre`ivljal iz leta v leto.

Otrokom nam je šivala Francka Vidrih, doma z
Goè. Ko sem malo odrasla, pa sem sama povzela po
muštru kroj in zašila navadne reèi. Zelo rada sem ¤i-
kala obleke.

Naša hiša je bila zelo stara: ob mete`u nam je prišel
tudi sneg v kuhinjo. Do leta 1922 smo imeli še ognjišèe,
potem pa smo postavili štedilnik. Imeli smo dve sobi. V
eni sta bila oèe in mati, v drugi smo spale sestre in ta
mlajši bratje, in sicer na vsaki postelji po dva. Starejši
bratje pa so morali spati na seniku.

Otroci se nismo prav niè potepali. Glavna je bila
šola in potem takoj odhod domov na delo. Naredila sem
osem razredov italijanske šole, potem sem ostala doma
na kmetiji pri oèetu in materi. Naši sosedje so imeli tudi
devet otrok. Spominjam se le otroške igre, ko smo se
pod veèer igrali skrivalnice. Ko pa je odzvonila ave-
marija, smo takoj tekli domov. Tudi zveèer nismo hodili
ven, pa se zaradi tega nismo èutili niè prikrajšane ali
nesreène.

V šolo smo hodili po štirje. Tam so nam rekli, da
moramo plaèati tešere, to so bile  fašistovske izkaznice.
Treba je bilo plaèati po pet lir za vsakega, doma pa
nismo imeli denarja. Pa nas je nekega dne uèiteljica
zagnala domov, naj gremo po ta denar. Šli smo iz šole,
a samo do prve br`íne, tam nekaj èasa poèakali in se
spet vrnili v šolo, z izgovorom, da mame ni doma. Tako
je šlo vsaj zaenkrat mimo. Tudi oblek balilla (danes ali
vèeraj bi rekli pionirskih) nismo imeli, ker ni bilo de-
narja. Naš tata je bil velik narodnjak, v nobeno stranko se
ni vpisal, to je sovra`il. Znal je lepo peti in lepo plesati.

Vojna je bila na Erzelju strašna

Rodila sem se oèetu Jo`etu Turku, po domaèe tudi
Turkovemu, in mami Emi Kreèiè. Oèe je bil doma z
Erzelja, mama pa je bila z Goè, po domaèe so rekli pri
Krekovih. Moj oèe se je trikrat poroèil. Prviè je vzel
blaguníco, ki se je pisala Gul, doma je bila z Erzelja.
Umrla je za tuberkulozo, otrok pa nista imela. Drugiè
je vzel Kreèièevo z Goè, ona je prišla na Erzelj. Tudi ta
`ena mu je umrla, in sicer za špansko, ko je bila noseèa.
Moja mama, njegova tretja `ena, pa je bila njena pol-
sestra. Tata je bil rojen 20. maja 1880, mama pa 21.
septembra 1896. V dru`ini se nas je rodilo osem, pet
fantov in tri punce. Po vrsti smo se rojevali: Jo`e leta
1920, jaz leta 1921, Viktor leta 1922, Minka leta 1924,
Lojze 1926, Ida 1928, Zdravko 1931 in Ivan leta 1937.

V spominu imam tudi moje stare starše po oèetu, in
sicer staro mamo Ano Jejèiè z Erzelja in starega oèeta
Franca Kreèièa z Goè. Stara mama po mami pa je bila
iz Krtinovice. Spominjam se stare matere, da je bila
zelo pobo`na, vsak dan je šla k maši.

Moj oèe je bil zelo strog, vendar nas ni nikoli tepel.
Veljal je le njegov ostri pogled. Tudi mama nas skoraj
ni imela za kaj tepsti, ker smo jo ubogali na prvo be-
sedo. Oèe nas ni nikoli crtal na rokah ali na nogah,
mama tudi ne.

K maši smo hodili vsi, le eden je zmerom ostal doma
pri hiši, da je varoval imetje.

Ker nas je bilo osem, nismo mogli razkošno `iveti,
vendar laèni nismo bili, ker je oèe poskrbel za hrano.
Pridelali smo jo doma. Vsi otroci smo morali pomagati
oèetu in materi, fantje, dokler niso šli k vojakom, punce
pa, dokler se nismo poroèile. Jaz sem bila od deklet
najstarejša in sem še dobila novo obleko. Drugi dve
sestri pa sta nosili za mano. Enako je bilo s fanti. Naš
jedilnik je bila sama domaèa hrana: £`ol, repa, zelje,
krompir, mleko, moènik, polenta. Redili smo po deset
govejih `ivali in dva prašièa. Za vpre`no `ivino smo

Vipava, Pod gradom 5, pri Felcovih;
umrla 7. avgusta 2007
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A to le v mladosti, potem za to ni bilo veè èasa, saj je
do`ivel dve vojski. V prvi svetovni vojni je bil vsa štiri
leta ujetnik v Rusiji. Pogostokrat je pripovedoval, kak-
šna mizerija je bila tam. Poznal je zakonca, ki sta imela
le eno suknjo za oba. Tako sta hodila ven le vsak zase.
Dopoldan jo je nosil eden, popoldan pa drugi. O Rusiji
nam je dostikrat pripovedoval. Pravil nam je o tako
hudem mrazu, da so ptièki takoj zmrznili, ko so vzleteli
s strehe.

Do poklica je prišla samo sestra Ida: izuèila se je za
šiviljo v begunstvu leta 1943, ko smo bili v Vipavi. Jaz
sem bila v tistem èasu v internaciji v Frosinonu v ju`ni
Italiji. Ostali so doma kmetovali. Fantje pa so imeli v
`ivljenju prav veliko smolo. Brat Jo`e je slu`il itali-
jansko vojsko v Italiji. Mussolini jih je poslal na rusko
fronto. Tam so ga Rusi zajeli in  ga zaprli v lager; v njem
je zaradi mraza, lakote in bolezni umrl. To nam je pove-
dal nekdo z Gorjanskega, ki je bil z njim, a se je le vrnil
domov. Tudi brat Viktor je slu`il italijansko vojsko. Po
razpadu Italije je prišel domov in odšel k partizanom.
@al je padel v bitki pri Èrnem vrhu 6. januarja 1944. To
smo obèutili kot veliko nesreèo in `alost. Mama je ob
nesreèni novici kar padla na tla, da smo jo komaj nare-
dili `ivo. Tudi oèeta je to hudo prizadelo.

Jaz in sestra Minka sva bili v internaciji od 8. marca
1943 do razpada Italije 8. septembra 1943. Leta 1943,
8. marca, so nas pregnali Italijani. Zjutraj smo se zbu-
dili obkoljeni. Dali so nam eno uro èasa, da se izselimo.
Vsi smo morali k šoli, kjer je bilo zbirališèe. Tja je prišla
cela vas in vsa `ivina. Vse je bilo odvezano, `ivina je

mukala, mi smo bili prestrašeni in smo jokali. Tata je
v naglici napravil voz s pletenim gnojnim košem – gratu-
nami, ki ga je sam spletel. V koš je zmetal malo orodja,
obleke, `ive`a. Na dno je dal ploho in še dve pršuti smo
zavili v rdeè prt. (Še tiste pršute so mi ukradli Italijani
v Vipavi.) S tem vozom je šel oèe do šole z volmi. Tam
je moja sestra Ida, ki je znala malo italijansko, prosila
italijanskega komandanta, naj oèeta pustijo doma, ker
je bolan in `e star. To je bilo uslišano, tako da so Ita-
lijani pustili doma oèeta in mater, tri najmlajše otroke
in eno molzno kravo. Jaz in sestra Minka pa sva odšli
sami z nalo`enim vozom in volmi do Gaberij. Tam je
èakal kamion: morali sva pustiti nalo`eni voz in zlesti
na kamion prav brez vsake prtljage. Jaz sem v zadnjem
hipu še vzela pršute z voza. Peljali so nas na karabin-
jersko postajo v Vipavo. Spet so nas nalo`ili na kamion:
z Erzelja nas je bilo kar precej. Peljali so nas v Zagraj.
Od tam so mene z vlakom odpeljali v taborišèe Alatri
Frosinone blizu Rima, èez deset dni pa je prišla za mano
še sestra Minka. Celo vas so Italijani izgnali zato, da ne
bi spodpirali partizanov, ki so se zadr`evali okoli Erzelja,
pa tudi domaèinov je bilo dosti med njimi.

Jo`ica Pregelj

Številna dru`ina - steber slovenstva: mama in tata ter osem otrok
leta 1939: Jo`e (1920), Jo`ica (1921), Viktor (1927),

Minka (1924), Alojz (1926), Ida (1928), Zdravko (1931)
in Ivan (1937). Takrat še nismo slutili gorja druge svetovne vojne.

S sestro Minko pri sv. birmi leta 1935 - velik praznik v dru`ini

142

A to le v mladosti, potem za to ni bilo veè èasa, saj je
do`ivel dve vojski. V prvi svetovni vojni je bil vsa štiri
leta ujetnik v Rusiji. Pogostokrat je pripovedoval, kak-
šna mizerija je bila tam. Poznal je zakonca, ki sta imela
le eno suknjo za oba. Tako sta hodila ven le vsak zase.
Dopoldan jo je nosil eden, popoldan pa drugi. O Rusiji
nam je dostikrat pripovedoval. Pravil nam je o tako
hudem mrazu, da so ptièki takoj zmrznili, ko so vzleteli
s strehe.

Do poklica je prišla samo sestra Ida: izuèila se je za
šiviljo v begunstvu leta 1943, ko smo bili v Vipavi. Jaz
sem bila v tistem èasu v internaciji v Frosinonu v ju`ni
Italiji. Ostali so doma kmetovali. Fantje pa so imeli v
`ivljenju prav veliko smolo. Brat Jo`e je slu`il itali-
jansko vojsko v Italiji. Mussolini jih je poslal na rusko
fronto. Tam so ga Rusi zajeli in  ga zaprli v lager; v njem
je zaradi mraza, lakote in bolezni umrl. To nam je pove-
dal nekdo z Gorjanskega, ki je bil z njim, a se je le vrnil
domov. Tudi brat Viktor je slu`il italijansko vojsko. Po
razpadu Italije je prišel domov in odšel k partizanom.
@al je padel v bitki pri Èrnem vrhu 6. januarja 1944. To
smo obèutili kot veliko nesreèo in `alost. Mama je ob
nesreèni novici kar padla na tla, da smo jo komaj nare-
dili `ivo. Tudi oèeta je to hudo prizadelo.

Jaz in sestra Minka sva bili v internaciji od 8. marca
1943 do razpada Italije 8. septembra 1943. Leta 1943,
8. marca, so nas pregnali Italijani. Zjutraj smo se zbu-
dili obkoljeni. Dali so nam eno uro èasa, da se izselimo.
Vsi smo morali k šoli, kjer je bilo zbirališèe. Tja je prišla
cela vas in vsa `ivina. Vse je bilo odvezano, `ivina je

mukala, mi smo bili prestrašeni in smo jokali. Tata je
v naglici napravil voz s pletenim gnojnim košem – gratu-
nami, ki ga je sam spletel. V koš je zmetal malo orodja,
obleke, `ive`a. Na dno je dal ploho in še dve pršuti smo
zavili v rdeè prt. (Še tiste pršute so mi ukradli Italijani
v Vipavi.) S tem vozom je šel oèe do šole z volmi. Tam
je moja sestra Ida, ki je znala malo italijansko, prosila
italijanskega komandanta, naj oèeta pustijo doma, ker
je bolan in `e star. To je bilo uslišano, tako da so Ita-
lijani pustili doma oèeta in mater, tri najmlajše otroke
in eno molzno kravo. Jaz in sestra Minka pa sva odšli
sami z nalo`enim vozom in volmi do Gaberij. Tam je
èakal kamion: morali sva pustiti nalo`eni voz in zlesti
na kamion prav brez vsake prtljage. Jaz sem v zadnjem
hipu še vzela pršute z voza. Peljali so nas na karabin-
jersko postajo v Vipavo. Spet so nas nalo`ili na kamion:
z Erzelja nas je bilo kar precej. Peljali so nas v Zagraj.
Od tam so mene z vlakom odpeljali v taborišèe Alatri
Frosinone blizu Rima, èez deset dni pa je prišla za mano
še sestra Minka. Celo vas so Italijani izgnali zato, da ne
bi spodpirali partizanov, ki so se zadr`evali okoli Erzelja,
pa tudi domaèinov je bilo dosti med njimi.

Jo`ica Pregelj

Številna dru`ina - steber slovenstva: mama in tata ter osem otrok
leta 1939: Jo`e (1920), Jo`ica (1921), Viktor (1927),

Minka (1924), Alojz (1926), Ida (1928), Zdravko (1931)
in Ivan (1937). Takrat še nismo slutili gorja druge svetovne vojne.

S sestro Minko pri sv. birmi leta 1935 - velik praznik v dru`ini



226
143

Mama naju je prišla enkrat obiskat sama v inter-
nacijo. S sabo je prinesla tudi nekaj hrane. Pošiljala
nama je tudi pakete, pa jih nisva dobili.

Dru`ino, ki je ostala doma, torej pet èlanov, je spra-
vil v Vipavo Matièe Krhnetov. Povabil jih je v svojo hišo
in tam so pre`ivljali begunstvo nekaj mesecev. Iz Vipave
pa so hodili vsak dan v strahu obdelovat našo zemljo na
Erzelj. S sabo so nesli tudi nekaj hrane. Zgodilo se je,
da so med delom sreèali kakšnega partizana, tudi na-
šega Lojzeta, ki je bil pri partizanih, in so še tisto hrano
darovali, tako da so ostali sami laèni.

Med begunstvom je bila naša hiša veèkrat izropana.
Vse je bilo prazno, ko so se moji vrnili domov. Ko smo
odšli od doma, pa smo pustili polno hišo vsega. Ko sem
se vrnila iz taborišèa, sem našla našo mamo èisto spre-
menjeno, bila je vsa siva in postarana. Vse gorje se je
poznalo na njej.

Sama sem v internaciji prestajala hudo lakoto, tega
ne morem pozabiti. Jedli smo nasekane kuhane buèe in
nasekane brzote, neoprane, gosenice so plavale na vrhu.
Kruha skoraj nismo poznali. Po razpadu Italije sva se s

sestro odpravili domov iz Frosinona v dru`bi z drugimi
zaporniki. Najprej smo šli peš do Rima, kjer so bili `e
Nemci. V Rimu sva šli na vlak v strašnem strahu, brez
vsakih dokumentov in brez denarja. Karto je plaèala
naša soseda Marija, ki je bila zaprta z nami in je vzela
s sabo malo veè denarja. Potem ji je naša mama to vrnila.
Z vlakom sva se pripeljali do Trsta, potem pa sva šli peš
do Vipave.

Doma so naju èakali domaèi v oropani hiši. Nismo
imeli rjuh, spali smo na štrmacih. Zgornje obleke nismo
imeli zadosti, tako smo jo kar veèkrat morali barvati,
ker je na soncu izgubila barvo. Ob snidenju je bilo med
veseljem tudi polno `alosti, saj sva s sestro komaj ob
vrnitvi domov izvedeli, da smo izgubili dva sinova, najina
brata. Brat Alojz se je vrnil iz partizanov zaradi oèetove
starosti. Napisali smo prošnjo, ker sta bila dva brata v
partizanih. In res je prišel domov Alojz, Viktor pa je
ostal še naprej v partizanih. Èe bi bil še Alojz z njim, bi
oba padla v Èrnem vrhu. Tako smo rešili vsaj enega.

Ko sem se vrnila iz internacije, sem spet takoj poi-
skala zvezo s partizani in jim pomagala. Zanje sem peljala
hrano na Planino z vozom in volmi, tudi razno pošto
sem raznašala do bli`njih vasi. Verjeli smo v svobodo.
V naši hiši so spali od partizanov, Mongolov, Nemcev,
èetnikov do raznih beguncev. Razumljivo je ob tem, da
so bile naše stalne spremljevalke uši, stenice in bolhe.
Za vsakim, ki je prespal pri nas, smo morali pospraviti
in enega pred drugim skrivati. Vojna je bila na Erzelju
strašna. Najbolj korektni so bili nemški vojaki. Nekateri
domaèini so pred njimi zbe`ali od doma, vendar je bilo
najbolje ostati doma.

Po koncu vojne smo se punce poèasi poroèile, brat
Zdravko je ostal doma in se je tudi poroèil. Moj oèe je
umrl leta 1952 za kapjo, star dvainsedemdeset let.
Mama je umrla leta 1983 zaradi starosti. Brat Alojz se
je poroèil v Vrtojbo, jaz v Vipavo na kmetijo pri Felco-
vih, sestra Minka se je poroèila na Gradišèe pri Vipavi
in sestra Ida tudi v Vipavo. Najmlajši brat Ivan je v
Ljubljani, ta se ni poroèil. Po vojni je bil nekaj èasa na
ladji za kuharja, potem pa je šel delat v hotel Turist v
Ljubljano.

Jaz sem se poroèila leta 1954 z Alojzom Pregljem.
Spoznala sva se, ko je prišel po vino na Erzelj, ker jim
ga je zmanjkalo doma. Potem je prihajal vasovat kar
šest let, vendar bolj poredko, ker ni bilo èasa. Hodil je
s kolesom do Slapa, potem pa peš. V glavnem sva bila
doma, ni bilo denarja, da bi hodila kam ven. Poroko sva
imela v cerkvi na Erzelju. Vozil nas je Frice iz Vipave,

Jo`ica Pregelj

Trenutek mladosti Jo`ice in Minke leta 1940
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ki je imel takrat edini taksi. Po poroki sva šla na Bled.
Jaz sem takrat prviè videla Bled in sem se tudi prviè
peljala s èolnom po jezeru. Spominjam se, da sem se
zelo bala, ker je èoln zibalo. Bilo nas je veè ljudi v njem
in sem mislila, da se bo vse skupaj potopilo. Z Bleda
smo šli na Brezje in iskali prenoèišèe,  pa ga nikjer
nismo dobili. Potem smo našli neki kozolec, kjer je bilo
še veè drugih ljudi. Tam sva z mo`em prespala na senu.
Spominjam se, da je bilo tam vso noè dosti šundra in
`iv`av. Ljudje so si imeli dosti povedati in klepetali smo
celo noè.

Primo`ila sem se na veliko kmetijo. Ko sem prišla
v Vipavo, nisem obèutila kakšnega olajšanja, da sem
prišla s hriba v dolino. Še danes imam rada Erzelj. Tam
sem se rodila in ni mi bilo niè te`ko, èe je bil hrib,
èeprav smo morali dosti nositi na glavi. V Vipavi sem
pogrešala predvsem sadje, ki smo ga imeli doma mnogo
in vsakovrstnega in smo ga nestrpno èakali, da je dozo-
relo. Niè ga nismo škropili, bilo je zdravo in sladko.

Meso smo kupili le za veliko noè, za bo`iè pa je bila
svinina, ker smo doma zaklali. Juho smo kuhali iz kosti.

Pri hiši, kamor sem se poroèila, sem dobila mo`evo
sestro, ki je bila najstarejša. Ob njej sem `ivela devet-
indvajset let. Bila je samska. Rojena je bila leta 1901,
umrla pa je julija meseca leta 1983. Rekli smo ji teta
Marièka. Bila je suha in velika, njena podoba je bila
prav taka, kakor jo je imela njena mati. Celo `ivljenje je
delala na kmetiji. Ona je skrbela za prašièe in štalo.
Nosila je tudi kosila delavcem na polje, grabila seno.

Doma je kuhala. Imela je vrt in gojila cvetje. Bila je
moèna, zmerom je ona zalivala s štenáki vode. Hodila
je s koreto na njivo po hrano za prašièe. Ona je imela
vso skrb za vse seme in je sušila rastline. Seme je zave-
zala v košèek blaga, da je bilo kot nekšna culica. Zjutraj
je zgodaj vstajala, popoldan je šla malo poèivat, zveèer pa
spet zgodaj spat. Zelo je bila varèna, vsega je bilo škoda.
Spominjam se je zmeraj v temnih dolgih krilih, v pasu
nabranih. Zmerom je bila pokrita z ruto, tudi pri maši.

Z mo`em sva imela tri hèerke, vse tri so doštudirale.
Hèerka Majda je konèala `ivilsko tehnologijo, prav tako
hèerka Silva. Danila pa je študirala agronomijo, vendar
je ni konèala. Poroèila se je in ima zdaj dva fanta. Hèerka
Majda je poroèena doma in ima fantka in punèko. @ivi-
mo še skupaj z mlado Majdino dru`ino in s hèerko Silvo.

Zdaj pre`ivljam starost dobro, le zdravja ni veè tistega.
Gmotno smo preskrbljeni, hvala Bogu. Èe pomislim
nazaj, kaj smo vse prestali in kako smo `iveli, ni pri-
merjave s sedanjim èasom. Primo`ila sem se v veèjo
dru`ino in tako smo `iveli skupaj s svakinjo Ano in
svakom Ivanom sedemnajst let. Èe bi drug z drugim ne
potrpeli, bi se lahko `e pobili. Moja mama mi je veèkrat
rekla, da brez trpljenja ni `ivljenja. Rekla je še, naj se
nauèimo najprej potrpeti, potem pa naj se o`enimo.
Tata pa nam je rekel: »Dolga in Boga se bojte!« To sem
si dobro zapomnila in zato nisem nikoli rinila v dolgove.
Tata nam je še pravil, da bo hudo na svetu, ko bodo
golobradci (mladina) `upanovali, kokoši nesle popol-
dan, ko se bodo maše brale zveèer, ko bodo `elezne

Jo`ica Pregelj

In odšla sem za nevesto k Felcovim v Vipavo leta 1954
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kaèe lazile po tleh in `elezni ptièi letali po zraku. Stric
Ciril Prelcov, ki je bil lejdih, pa je rekel, da bo uèenost
svet podrla, kar ka`e, da je res. Zato je pa razlika med
mladimi in starimi tako velika kot dan in noè: oni ne
razumejo nas in mi ne moremo njih.

Starše sem zmerom rada obiskovala, še ko sem
imela majhne otroke. Tudi zdaj še grem pogledat svoj
dom na Erzelj, ki je prenovljen. Na domu je ostala le
svakinja z dru`ino in se lepo razumemo z vsemi. Moja
stara teta, poroèena v Tevèe, mi je rekla, da hodi rada
domov, èeprav vidi samo zidove: to je njeno gnezdo.

Rada sem delala na zemlji, saj sem na njej zrasla in
`ivim še danes. Sama sem `ela `e kot otrok. Šli smo s
srpom ob zori in `eli do vroèine, dokler se ni drobila
slama, ker nismo mogli delati pasov za snope. Posebna
ljubezen mi je bil vrt. Z mo`em sva obdelovala našo
kmetijo, dokler sva mogla. Zdaj je hudo, ker tega ne
zmorem veè.

Svoj prosti èas sem izkoristila za pletenje in šti-
kanje. Obojega sem se nekoliko nauèila v šoli in potem
sama izpopolnjevala. Na bo`je poti smo hodili redno
vsako leto, in sicer na Sveto goro in v Log, pa tudi do sv.
Romana smo šli peš. Tam smo nabirali jurjevke, veselili
smo se vsakega cvetja v naravi in ga brali - to je bilo
naše veselje.

Zrasla sem med vernimi starši in ohranila svojo
vero. Zdi se mi, da ni nedelje, èe se ne gre k maši. Moj
oèe je bil cerkveni pevec in fantovski tudi. Pobo`en
mo`, da ni zamudil niti enih zornic. Hodil je k maši v
cerkev v Tabor na Erzelju zjutraj po temi s faglo v roki.
Ob nedeljah ni nikoli delal, pa tudi mi nismo smeli.

Vse `ivljenje sem se trudila, da bi `ivela kot zavedna
Slovenka in verna `ena. Upam, da mi je to tudi uspelo.
Na smrt ne mislim, bo še sama prišla. Uèili so nas, naj
delamo, kot da bi veèno `iveli, in molimo, kot da bi jutri
umrli.

Pripovedovala v Vipavi 17. januarja 1998
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Marija Ana Kari`
rojena 17. julija 1921 pri Kari`evih v Vipavi;
Vipava, Ob Beli 4

je slu`il kot vojak v prvi svetovni vojni. Mama nam je
tudi pravila, da se je tisti dan poroèilo pet parov iz Vi-
pave. Doma smo imeli še hlev za ̀ ivino in prašièe, senik,
pred hišo dvorišèe in vrt. Kot je obièajno v Vipavi, smo
tudi mi imeli zaprto dvorišèe - borjeè, vhod v to dvorišèe
pa je bila in je še velika kolona. To hišo je kupil moj
stari oèe. Veèino zemlje smo imeli v najemu od grofa
Lanthierija, nekaj pa je moj oèe tudi dokupil.

Ognjišèe v kuhinji je gorelo do leta 1922, potem pa
smo imeli `e štedilnik na drva. Napravil nam ga je znani
vipavski zidar Vincenc Poni`, ali kakor smo mu rekli
Cene. Kot otroci smo poznali le repo in zelje, mineštro,
pašto in £`ol, vsak veèer pa je bila polenta z mlekom –
poleti s kislim. Ob nedeljah je mama kupila malo mesa
za juho. Za veliko noè je spekla tudi  potico in domaè

Petje mi je bilo v veliko veselje
vse `ivljenje

@e sedeminsedemdeset let `ivim in bivam v Vipavi.
Tu sem konèala tudi osem razredov italijanske šole.
Slovensko so me uèili starši doma in duhovniki pri
verouku.

Moja mama je bila Marija Fabèiè, doma z Lozic,
primo`ila pa se je k mojemu oèetu na kmetijo v Vipavi.
Rojena je bila leta 1897, umrla pa je ̀ e leta 1924. Takrat
nas je pustila sirote, dve dekleti in brata. Spominjam se,
da je imela še dve sestri.

Moj oèe je bil doma iz Vipave. Prevzel je domaèijo
od oèeta in kmetoval vse svoje `ivljenje. Po smrti prve
`ene se je potem drugiè poroèil in vzel njeno sestro,
torej našo teto. V drugem zakonu se je rodilo še sedem
otrok, skupaj nas je bilo torej deset. Rojevali smo se na
dve leti. Brat Anton je bil rojen 1920., sestra Marija
1921., Slavka 1923. V drugem zakonu so se rodili Ivan
1926., umrl 1929., Cvetka 1927., Fanèi 1929., umrla
1930., Jo`ka 1931., Fanèi 1933., Anica 1935., Janko
1937. Od vseh sta ostala dva neporoèena. Naša krušna
mati nam ni pustila, da bi sami prali, ker da smo pora-
bili preveè mila.

@iveli smo v kmeèki hiši, ki je imela kuhinjo in dve
sobi. Spali smo po pet otrok v eni sobi, po veè na eni
postelji. Mama in tata sta imela `e štrmace, otroci pa
smo spali na lubencah. Lubje smo menjavali vsako leto
ob novem pridelku koruze. Naši teti ali naši drugi mami
smo vsi rekli mama. To se ji je zdelo zelo lepo. Tudi na
smrtni postelji ni pozabila tega, saj nam je takrat otro-
kom takole rekla: »Dosti sem pretrpela v tej hiši, a
nihèe od vas mi ni rekel maèeha!« To ji je bilo v veliko
tola`bo.

O svoji mami se spominjam, da se je poroèila 1.
marca leta 1919, ko se je moj oèe vrnil iz Galicije, kjer Moja mama Marija s teto Alojzijo leta 1914

Vipava, Ob Beli 4;
umrla 28. avgusta 2003
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kruh. Za Miklav`a pa smo ponavadi dobili nekaj suhih
£g in ro`ièev. Posebej se nas je spomnila, ko smo godo-
vali. Takrat je naredila štrudel iz jabolk ali èešenj ali
èesa podobnega. Pozimi nam je ocvrla tudi miške.

Naša mama ni delala nobenih razlik med nami otro-
ki in vsi smo jo enako spoštovali. Tata je bil bolj strog
do nas. Ob avemariji smo morali biti vsi doma. Kot
otroci smo se Na gorici, to je trg blizu naše hiše, zveèer
skrivali in pozneje  prepevali skupaj. Tam se nas je
zbralo veè otrok.

Takoj po mamini smrti smo prvi trije otroci odšli v
vrtec, to je bilo leta 1924. Italijanske oblasti, ki so takrat
vodile vrtec v Vipavi, so razumele stisko naše dru`ine in
smo bili vsi takoj sprejeti. Vrtec je bil brezplaèen, tudi
moji polbratje in polsestre so svoje otroštvo pre`iveli v
njem. Deloval je do leta 1943, ko je propadla Italija.

Prostori vrtca so bili v pritlièju osnovne šole v Vi-
pavi. Uèile so nas italijanske uèiteljice, po rodu Fur-
lanke. Tam smo dobili kosilo in kos kruha. Od oktobra
do aprila smo dobivali tudi vsak dan ob devetih dopol-

dan `lièko oljènega olja. Enkrat na leto nas je pregledal
zdravnik. Sede` uprave vrtca je bil v Trstu. Glavna oseba
je bila soproga vojvode Emmanuela Filiberta di Savoia.
Spominjam se tudi njenega obiska v Vipavi, ko je prišla
kot vdova v èrni obleki. Na glavi je imela èrn šal. Kot
darilo je v vrtec prinesla izrezbarjeno lilijo v lesu.

Kot otroci smo vsak veèer z oèetom in našo drugo
materjo molili cel ro`ni venec. Od 1. oktobra do velike
noèi smo ga molili vsak dan. Poleti pa tega nismo poèeli,
ker ni bilo èasa.

Na prvi razred imam slabe spomine. V Vipavo je
prišla nova uèiteljica iz ju`ne Italije, po imenu Bianca
Siculo. Ker nismo znali tako dobro italijansko, kot bi
ona `elela, nas je tolkla s palico po prstih. Ravnatelj
Giuseppe Caligaris je kontroliral nove uèitelje tako, da
je prisluškoval pri vratih. Tako je tudi njo. V hipu so se
odprla vrata in sam je videl, kako nas tepe po prstih.
Takoj jo je zamenjal.

Kot otroci smo hodili tudi pet k vojaški maši. Pri
naših mašah smo lahko peli v cerkvi slovensko, èe smo
peli zunaj v procesiji, pa smo morali peti latinsko.

Petje mi je bilo v veliko veselje vse `ivljenje. Pri
trinajstih letih sem `e pela na koru  v cerkvi v Logu. To
je bil moj prvi nastop. Pela sem sopran. Èisto po na-
kljuèju so leta 1934 iskali mlade pevce za cerkveno
petje, ker je med starejšimi pevci nastal neki spor. Na
hitro nas je nekaj deklet pristopilo k vajam. Uèil nas je
takrat organist Anton Viler. On je pel bas, njegova `ena
alt, sin tenor in hèi sopran. To je bila odlièna pevska
dru`ina. Po poklicu je bil Viler fotograf, doma iz Logatca.
Ob razpadu Italije se je njihova dru`ina izselila v Jugo-
slavijo.

Takoj po koncu osnovne šole sem se šla uèit za šiviljo
k sosedi Mari Lekan. Imela je po štiri vajenke. Šivale
smo prav vse, saj ni bilo še nobene konfekcije. S šiva-
njem se je te`ko pre`ivelo, ker je bilo zelo poceni. Vajenke
nismo bile zavarovane in tudi naša majstrica ne. Vse je
bilo brez prijave. Pod Avstrijo vem, da so morale va-
jenke plaèevati svoji majstrici uèno dobo. Pri Lekanovi
sem bila dve leti, potem pa sem se zaposlila v otroškem
vrtcu v Vipavi kot kuharica in tam ostala štiri leta, do
razpada Italije.

Leta 1944 je moj oèe hudo zbolel, za rakom, in je bil
potreben posebne nege. Bolezen ga je muèila celih osem
let. Ves ta èas sem bila ob njem, ga negovala in skrbela
zanj. Umrl je leta 1952, moja druga mama pa je umrla
leta 1963. Poèasi so se moji bratje in polbratje ter pol-
sestre poroèili. Ko se je poroèil moj najstarejši brat, sem

Marija Ana Kari`

Krušna mama Fani Fabèiè 8. 9. 1913 - dobra kot kruh.
Fotografirano v Trstu
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Mrzle rose, ostre kose... @enske v Podgrièu kosijo, ker so bili
kosci v prvi svetovni vojni.

Moj oèe na poroki moje tete Antonije v Vipavi leta 1916

Marija Ana Kari`
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Cerkveni pevski zbor v procesiji ob sklepu misijona v Vipavi leta
1935. V zboru so vsi èlani dru`ine Viler.

Marijina dru`ba v procesiji okoli leta 1937

Marija Ana Kari`
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Petje - moje veselje: cerkveni pevski zbor v Vipavi leta 1936.
Levo sedi takratni šolski ravnatelj Caligaris, desno dekan

vipavski Ignacij Breitenberger.

“Qui si parla soltanto Italiano!”
Otroški vrtec v italijanskem jeziku v Vipavi leta 1942.

Zadaj desno italijanska uèiteljica Anita Guerra in levo domaèinka Anica Šèek kot varuška

Marija Ana Kari`
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šla leta 1960 stanovat v drugo hišo in se takoj zaposlila kot
šivilja v tovarni Fructal. Tam sem delala do upokojitve.

Èeprav `ivim sama, mi zmanjkuje èasa. Vso dobo
mojega pokoja se ukvarjam z varstvom in vzgojo otrok
mojih neèakinj, to so hèerke mojih sester. Vse so zapo-
slene, tako so zaupale meni svoje male otroke. Kar štiri
sem spravila do šole, ker staršev ni bilo doma. Nikoli
me ne preganja dolgèas.

Vsak veèer grem k maši. Ob oddihu vzamem v roke
èasopis. V veliko veselje mi je tudi obdelovanje vrta
pred hišo.

Imam globoko vero, zato nimam straha  pred smrtjo.
Vseskozi sem `ivela pošteno. V najlepšem spominu mi
je od duhovnikov ostal dekan Ignacij Breitenberger. Pod

Marija Ana Kari`

Italijo smo kot mladi igrali igre v cerkveni hiši. Uèila
nas je prednica Marijine dru`be. On pa je prihajal in
nam tolmaèil besede, ki jih nismo razumeli. Pazil je
tudi na lepo slovenšèino in izgovorjavo. Sama sem tudi
bila èlanica Marijine dru`be. Tam smo peli, igrali in se
prav dosti nauèili. To je bila takrat naša tretja univerza.
Ob nedeljah pa so otroci iz osnovne šole hodili v tako
imenovan Marijin vrtec v cerkveni hiši. Tam so jih uèili
raznih igric, petja, deklamacij in nastopov. Poleg dekli-
ške Marijine dru`be je takrat obstajala še `enska Mari-
jina dru`ba, ki je vzgajala matere. Vse to je delovalo do
razpada Italije leta 1943. Prav gotovo je Marijina dru`ba
dala dobro osnovo za `ivljenje dekletom in našim ma-
teram.

Pripovedovala v Vipavi 8. maja 1998
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Marija Gul
rojena Malik 4. januarja 1922 pri Malikovih v Ložah; 
umrla 22. novembra 2013 v Ajdovščini.

Našli smo gole zidove,
miši in podgane

Rodila sem se 4. januarja 1922 očetu Ivanu Maliku, 
po domače Malikovemu iz Lož, rojenemu leta 1892, 
in materi Mariji Židanik z Majerije na Slapu, rojeni 
1897. leta. Oba sta bila kmečkega stanu. Mama je pri-
šla za nevesto v Lože v hišo moževih staršev. V njej sta 
živela še očetova sestra Ana in stari oče. Teta, ki se ni 
poročila, je bila pri hiši do smrti, stari oče pa je umrl 
1926. leta. 

Še danes hranim fotografijo njegovega pogreba. 
Spominjam se ga kot otrok, ker smo mu otroci nosili 
zjutraj v sobo na posteljo črno kavo s sladkorjem. Spil 
je kavo iz lončka, vsakokrat pa je je pustil malo za ti-
stega, ki mu jo je prinesel. Posrkali smo jo z veseljem, 
ker je bila sladka: za nas namreč ni bilo sladkorja, kavo 
so sladkali samo njemu. Stari oče je bil bolan, a nas 
ni nihče opozoril na to. Imel je težko življenje: žena 
mu je umrla na porodu in zapustila šest otrok, starih 
od enega do dvanajstih let. Ni se več poročil, vso težo 
gospodinjstva pa je prevzela starejša hči Marija. Ona 
je zredila otroke. 

Nas je bilo v družini osem: mama Marija, oče Janez, 
stari oče, teta Ana in štirje otroci. Najstarejša izmed 
nas otrok je bila Stana, rojena 1920. leta, za njo sem 
se rodila jaz Marija – Marica 1922., Ivan 1923. in Jože 
1926. Oče nam je umrl, ko smo bili vsi štirje stari manj 
od šest let. To je bilo leta 1926, pet tednov po smrti sta-
rega očeta. V petih dnevih ga je pobrala hitra pljučnica. 
Za marsikaj smo bili potem prikrajšani, ker pri hiši ni 
bilo delovne sile. Mama je morala najemati delavce, da 
so nam obdelovali zemljo. 

V osnovno šolo sem hodila v Ložah in tam končala 
osem razredov. Učiteljice so bile Italijanke, nekatere 
med njimi prav hude. Za vsak nič so nas teple in zapi-
rale po šoli. Slovensko brati in pisati smo se učili doma. 
Vaščan Jože Ferjančič, po domače Ščekov, velik narod-

njak, ki je živel v Gorici, nam je priskrbel čitanko za 
prvi razred. Njen naslov je bil Prvi koraki. Te brošure so 
tiskali ilegalno in jih tako tudi delili po hišah. S sestro 
in bratoma smo se pridno učili doma in pri desetih letih 
sva s sestro znali pisati in brati slovensko in italijansko. 

Počasi smo odraščali in po zmožnostih pomagali na 
kmetiji. Vsi smo imeli veselje do petja in smo večkrat 
zapeli, četudi malokdaj dobrega siti. Najbolj nam je bila 
pri srcu pesem Naj čuje zemlja in nebo. 

Iz mladosti imam zelo lepe spomine, kako so v našo 
hišo, kjer sva bili dve mladi dekleti, prihajali vasovat 
fantje z Goč, iz Manč in celo iz Šturij. Nekega večera 
so prišli in vprašali, kje sva. Mama je odgovorila, da 
sva prehlajeni in da leživa v sobi. Vprašali so jo, če 
naju lahko obiščejo tam. Malo nerodno ji je bilo, a je 
vendarle privolila. Samo dva sta si upala k nama, drugi 
so počakali v kuhinji. To sta bila Alojz Škerjanc in Aleš     

Moj oče Ivan Malik
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Sorta - Prešeren. Nista verjela, da sva s sestro bolni. Iz 
kuhinje je že odmevalo prelepo fantovsko petje. Zapeli 
so Vasovalca: Dobro jutro, zlato jutro, dober dan, ti beli 
dan, zbogom, ti devojka moja, daleč pot je prek poljan! 
Oče, mati me sprašuj'ta, kje si pa tak dolgo bil. Tak 

dolgo sem popival, da sem še klobuk zapil. Oče, mati, 
ne verujta, dobro sem se vam nalagal, saj le z mosta, 
z mosta od radosti v vodo sem klobuk zagnal. Sicer 
pa so takrat fantje dostikrat zapeli na vasi, čeprav niso 
smeli – pod Italijo je bilo to v naših krajih prepovedano.

Pogreb mojega starega očeta Janeza, ki je umrl leta 1926. Fotografija je bila posneta 
na dvorišču pred našo hišo. V ozadju je nad vrati še krancelj za god sv. Ivana, delo naše tete Ane, 

ki stoji v vrsti etrta od leve. Od leve stojijo še teta Rozina, teta Marija, teta Franca, stric Jože, moj oče Janez, 
mož tete Rozine in naš sosed. Otrok spredaj sem jaz. Pri velikem pogrebu so nesli šest lajhtarjev, 

pri malem pa samo štiri. Očeta so nesli na nosilih pokopat na Goče.

Velik praznik sv. birme 3. 7. 1933. Fotografirano pred rojstnim domom mame Marije 
na Majeriji na Slapu. Isti dan smo bili pri birmi vsi bratje in sestre ter dva bratranca 

s Planine. Spredaj stojijo od leve: Marica s sestro Stano, bratoma Ivanom in Jožetom. 
Zadnja dva sta bratranca Ferjančič s Planine. Zadaj stojijo: teta Vincencija Židanik 

z mamo Marijo, strica Jože in Janez in stari oče Jože Židanik. Birmali so nas v vipavski 
cerkvi sv. Štefana. Kolače nam je spekla teta Rodmanova iz Vipave. 

Fotografiral nas je duhovnik Franc Premrl, župnik v Podragi.
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Colle Sannita, kjer sem preživljala konfinacijo. Puščica kaže hišo, v kateri sem stanovala leta 1943.

Nekaj časa sem služila pri Žgavcovih v Ložah, pri 
katerih sem pazila na majhne otroke in pomagala pri 
kmečkem delu. Potem sem šla služit na Majerijo na 
Slapu. Tam sem opravljala vsa kmečka dela. Pri njih 
sem tudi spala. Zaslužila sem 25 lir na mesec. S sestro 
Stano sva hodili tudi na žrnade na Majerjevo graščino 
v Ložah, da sva zaslužili kakšno liro. 

Potem je prišlo leto 1941, grozno in kruto, ko se je 
začela druga svetovna vojna. 

Kmalu se je začelo šušljati o prvih partizanih na 
Primorskem. Sama sem jih bežno srečala nad Ložami, 
ko smo grabili steljo. Mimo nas so šli tiho in vsak zase. 
Oblečeni so bili civilno. 

Dosti jih je šlo v partizane z zavestjo, da se je treba 
rešiti fašizma – med njimi moja brata Ivan in Jože pa 
tudi sestra Stana. V začetku 1942. leta so vsi trije sku-
paj odšli v II. Vipavsko četo, zbirno mesto je bilo nad 
Mančami. Žal mnogi niso več prišli domov. 

Mene je o partizanskem boju bolj obveščal Peter 
Žorž z Goč. To je bilo že v začetku leta 1942. Kmalu je 
začela vsa naša družina pomagati partizanom s hrano 
ali kakšnim starim orožjem. To pa je prišlo na uho ita-
lijanski oblasti in 5. julija 1942 so me prišli aretirat. 
Takrat sem imela dvajset let. Dva dni sem bila zaprta 
v Vipavi, potem sem bila na kvesturi v Gorici, od tam 
pa so me odpeljali v goriške zapore. V njih sem ostala 
štiri mesce, potem so me še za tri mesce preložili na 

Kostanjevico. Obdolžili so me sodelovanja s partizani, 
ali točneje “sentimenti di simpatia per i partigiani”. 
Sodili so mi na prefekturi na Travniku v Gorici in ob-
sojena sem bila na tri leta konfinacije.

V spremstvu dveh karabinjerjev sem morala v južno 
Italijo, v Colle Sannita v pokrajini Benevento. Potovali 
smo z vlakom v tretjem razredu, nekaj časa pa celo v ži-
vinskih vagonih. Bili so tako nabiti, da smo morali stati. 
Tam smo se srečali vsi, ki smo tako ali drugače potovali 
po širni Italiji. Jaz sem bila vso pot tiho, razen ko sem 
prosila na stranišče. Posebej pa moram povedati, da sta 
bila karabinjerja zelo prijazna do mene: povabila sta me 
celo na toplo hrano na postaji v Rimu. Bone za hrano 
sta namreč imela samo onadva.

Meni so rekli, da bom stanovala v hotelu. Ko smo 
prišli z avtobusom v Colle Sannita, sta me karabinjerja 
peljala na tamkajšnjo občino in poklicala neko žensko 
– pisala se je Filomena D’Emilia –, da bi me prevzela. 
Ko me je videla, je privolila, da grem k njej domov. 
Zanimivo je, da so ji takrat, ko me je prevzela, naročili, 
naj bo dobra z mano, ker da sem poštena punca. In ona 
je pritrdila. 

Hotela pa nisem videla: vse skupaj je bilo podobno 
raztrgani kmečki hiši. Nikjer ni bilo stranišča – če se 
mi je posrečilo, sem tekla na konec vasi. Tisti doma-
čini, ki tega niso zmogli, so svojo potrebo opravlja-
li kar pred hišo. Povedali so mi, da je v tem kraju 
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7.000 ljudi. Za vse je bil sredi vasi en sam vodnjak, 
iz katerega so ženske nosile vodo na glavi domov. O 
kopalnicah ni bilo govora, tudi o milu ne. Vse je bilo 
umazano in zanemarjeno. Česa takega nisem videla 
nikoli v življenju. 

Pri tej hiši je bil že od prej politični osumljenec iz 
Nabrežine pri Trstu, ki je bil starejši od mene. Imenoval 
se je Jože, ne spomnim se dobro, morda se je pisal 
Gruden. Bil je revnega stanu in je pobiral čike po vasi. 

Povedal mi je, da se ne smeva pogovarjati med sabo, 
saj so silno ljubosumni, ker ne razumejo našega jezika 
in ker bi lahko kaj rekla čez Italijane. Čeprav sva bila v 
isti hiši, se nisva dosti videvala.

Na občini so dajali vsem hišam, v katerih so bili 
nastanjeni konfiniranci, pomoč v denarju za dva obro-
ka hrane na dan. To vem, da je bilo za naju dva tako 
zmenjeno. Vendar dolgo časa ni bilo dveh obrokov, po 
razpadu Italije pa tudi enega ne. 

Dopisnica, naslovljena na mamo v koncentracijskem taborišču Fraschette

Potrdilo občine Colle Sannita z dne 27. januarja 1944 o mojem vedenju v konfinaciji 
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Kot politična delavka sem se morala dvakrat na 
dan javiti na občini in pri karabinjerjih. Ko so videli, 
da nisem nevarna, so mi odpuščali to dolžnost, tako 
da je zadostovalo samo enkrat na teden. Od doma mi 
ni mogel nihče pomagati, ker sta bili tudi naša teta in 
mama internirani v taborišče Fraschette pri Rimu. Od 
tam sem prejemala njuno pošto. Sorodniki so mi le 
redko poslali kaj hrane, pa saj je tudi sami niso imeli. 
Paketi so prišli v moje roke skoraj prazni in vsi raztrga-
ni. Pomagala sem si s kmečkimi deli, pobirala fižol na 
kmetiji in štrikala majice. Imela sem priliko iti kuhat 
v kolonijo, pa iz tega ni bilo nič, ko so izvedeli, da sem 
konfinirana zaradi politike. 

V družini, pri kateri sem bila, so bili z mano še kar 
prijazni. Doživela pa sem tudi presenečenje: pismo, 
ki je prišlo na moj naslov s karabinjerske postaje v 
Gorici kmalu po moji nastanitvi pri gospe Filomeni. 
Gospodinja me je začudeno gledala in me spraševala, 
kdo mi piše. Odprla sem ga in ga začela brati. Pisal mi 
je eden izmed karabinjerjev, ki sta me spremljala sem. 
V pismu je izrazil svoja ljubezenska čustva do mene in 
me prosil, naj mu odpišem. Bila sem zelo vznemirjena: 
sama, daleč od svojcev in v čudnem položaju. Oglasila 
se mu nisem, čeprav mi je dvakrat pisal in pričakoval 
moj odgovor. Bil je lep človek in pošten do mene. Jaz 
pa sem imela v mislih svoja brata, sestro, mamo in teto: 
Bog ne daj, da bi pripeljala v Lože moža karabinjerja. 
Pisma sem vrgla v ogenj vpričo gospodinje in na vse 
skupaj pozabila. Taka prilika se mi je še trikrat ponu-
jala tudi v vasi sami, pa sem vse odbila. 

Naj omenim še en dogodek iz tistih časov. Ko sem 
še bila pri družini D’Emilia, sem srečala nekega doma-
čina, ki je bil po poklicu mesar in je od časa do časa 
ubil kakšno žival, da je prodal meso in kaj zaslužil. 
Videla sem, ko je prodajal to meso, in sem ga vprašala 
za košček mesa. Najprej me je vprašal, ali imam denar. 
Povesila sem oči in priznala, da nekaj malega. On pa 
mi reče, da mi bo dal boljši košček. Ko sem plačala, 
me je zadržal z vprašanjem: “Povejte mi, zakaj so vas 
tako mlado poslali sem?” Lepo sem mu odgovorila, da 
so me zaprli fašisti, ker sem proti njim, nisem pa proti 
Italijanom. Na to se razjezi: “Proti fašistom smo tudi 
mi, pa ne smemo tega povedati, če ne, bi nas vse za-
prli!” 

Po kapitulaciji Italije se je moje stanje silno spre-
menilo. Zmerom sem čutila veliko skrb, kako se bom 
rešila iz teh krajev, ko nimam ne denarja ne človeka, 
ki bi mi stal ob strani. Prosila sem za kruh po hišah ali 

iskala druga dela. Zato mi je bilo v veliko tolažbo vsako, 
čeprav redko pismo iz Lož ali okolice.

Skozi to vas je šlo takrat dosti vojaščine, najprej 
nemške, ki se je umikala, potem angleške, ko je zaseda-
la Italijo. Bila sem opozorjena, naj se skrijem pod stre-
ho, da me ne bodo prijeli Nemci in odpeljali v Nemčijo. 
Nekega dne leta 1944 je prišla prilika, da zapustim te 
kraje, in sicer v družbi dveh Italijanov, ki sta tudi bila 
internirana v južni Italiji in sta me nagovorila, naj grem 
z njima v Napoli. Misleč, da je to edina rešitev, sem šla 
z njima. Potovanje je bilo silno naporno, ker so bile 
poti uničene, prevoza nobenega. Potovali smo peš ali 
na kakšnem vozu s konjsko vprego. Italijana – njunih 
imen se ne spomnim več – sta se med potjo izkazala kot 
zelo poštena. Vem, da sta bila res internirana, ker sta 
mi pokazala dokument o tem, zato sem se tudi zanesla 
nanju. 

Po dveh dneh smo prispeli v kraj Casoria, pet ki-
lometrov pred Napolijem. Tam smo prenočili, pustili 
kovčke pri neki družini in se odpravili v mesto, da bi po-
iskali kakšen način kako se prebijati naprej. Tam smo 
se prijavili na nekem uradu za begunce. Vsak izmed 
nas je dobil po petdeset lir, in spet smo bili na cesti. 
Kam in kako naprej? 

Bila sem zadovoljna, da nisem sama. Zmenili smo 
se: če se nam nasmehne sreča, naj bo za vse enaka. 
Moja tovariša, ki sta bila prej tako poštena, pa sta me 
zdaj nepričakovano pustila sámo z izgovorom, da gresta 
še nekam pogledat. Takoj se mi je to zazdelo čudno. 
Zaman sem ju čakala sama na ulici. Izginila sta. 

Zmračilo se je in ostala je samo pot pred mano in za 
mano. Neki gospod je opazil mojo stisko in me povabil 
v svojo pisarno. Tam sem prenočila sama kar pokonci. 
Naslednji dan mi je ponudil, da lahko pridem k njegovi 
družini, če hočem. Dal mi je naslov in z enega konca 
Napolija sem šla na drugi, spet s trebuhom za kruhom. 
Ko sem našla to družino, sem si oddahnila, saj bom vsaj 
pod streho. Ženi sem povedala svojo zgodbo. Naslednji 
dan sva z gospodarjem odšla v Casorio po moj kovček, 
tam pa so nama povedali, da sta že prej prišla druga dva 
in vzela vse kovčke, tudi mojega, rekoč, da smo vsi do-
bili delo v Napoliju. Mislili so, da sta poštena človeka. 

Takrat sem se soočila z grenko resnico in se spraše-
vala, komu sploh še lahko verjamem. Vrnila sva se brez 
vsega. Bilo je grozno, ker nisem imela niti najnujnejše 
preobleke. 

Pri tej družini sem morala zdržati štiri mesce. Pisali 
so se Russo, gospodarju pa je bilo ime Raffaele. Biti 
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je moral kakšen višji fašistični uradnik. Njegova žena 
je bila učiteljica in imela sta tri otroke. On je bil zelo 
ljubosumen in žena ni smela nikamor brez njega. Jaz 
sem pazila na otroke, čistila stanovanje in opravljala 
vsa mogoča dela. Povedali so mi, da dobijo na dan po 
deset dekagramov kruha na osebo in da ga zame ne bo. 
Moram pa reči, da sem lahko jedla pri mizi kakor oni. 
Gospodar je potem naredil prošnjo na občino, in res 
sem dobila po kakšnih petdeset lir na mesec. Morala 
pa sem jih takoj oddati njemu in on jih je porabil po 
svoje. Tam služkinje niso smele imeti denarja. V štirih 
mescih so mi kupili eno krtačko za zobe. Gospa mi je 
dala staro raztrgano obleko in stare raztrgane natikače 
z lesenimi podplati. V njih sem coklála doma, za ven 
pa sem nosilo svoje obuvalo od prej. 

Nekega dne sem šla po svoje plačilo petdeset lir na 
občino, pa sem v neki ulici začudeno srečala partizana, 
starejšega človeka. Stopila sem k njemu in ga vpraša-
la, od kod je doma. Odgovoril mi je, da iz Ajdovščine. 
Vprašal me je, kje bivam, in me povabil, naj pridem k 
njim na jugoslovansko sprejemno postajo v Napoliju, 
Corso Umberto, Piazza Nicola Amore 6. Bila sem pre-
senečena in srečna. To sem takoj povedala gospodinji, 
ona pa je začela jokati, ker je takrat pričakovala četrtega 
otroka. Gospodar Raffaele mi je rekel, da naj bo, kakor 
sem se odločila, sicer pa bi me on osebno peljal domov 
po koncu vojne. 

Naslednji dan sem se že javila na jugoslovanski spre-
jemni postaji in tam sem si končno oddahnila. Prijazno 
so me sprejeli in me dodelili za pomočnico v kuhinjo. 
Na to postajo so trumoma prihajali tudi drugi naši lju-
dje, med njimi moji sorodniki, brž ko so zvedeli zanjo. 
Med njimi sem videla mnogo znancev iz naših krajev, 
tudi Franca Petriča z Gradišča. 

V kuhinji sem delala od maja do decembra 1944. 
leta. Po toliko težkih trenutkih od odhoda z doma sem 
bila srečna med našimi ljudmi. 

Nepozaben dogodek iz Napolija pa je bil ogled oper-
ne predstave Madame Butterfly v največjem gledališču 
v mestu, ki se imenuje po sv. Karlu, ulica Viktorja 
Emanuela III. Imeli smo srečo, da smo dobili vsto-
pnice zanjo. Takrat sem bila prvič v življenju v ope-
ri. Italijansko sem dobro znala in sem vse razumela. 
Teater je čudovit in sploh je tudi mesto Napoli nekaj 
posebnega. 

V Bariju pa je bil glavni štab prekomorskih bri-
gad. Zaprosila sem, da bi šla tudi jaz tja, z željo, da 
bi se ob prvi priliki vrnila domov. Tako sem bila pre-

meščena v taborišče Gravina pri Bariju, ki so nam ga 
odstopili Angleži, prej pa so bili tam Nemci. V bazi 
Narodnoosvobodilne vojske v Bariju nas je bilo dosti, 
ne bi mogla povedati koliko. Vsi smo imeli posebne 
legitimacije – moja je imela številko 6149 in jo je pod-
pisal načelnik major Boško Nikolić. Vso oskrbo smo 
prejemali od Amerikancev. Osebno smo dobili še vsak 
teden čokolado, cigarete in vso obleko. 

Dobro sem se počutila med našimi ljudmi. Bili smo 
kot eden: fantje in možje iz Vipave, s Slapa, iz Vrhpolja 
in okolice. Iz Vipave se spomnim Stanka Poniža, Ivana 
Štekarja, s Slapa pa Jožeta Židanika, Jožeta Podgornika 
in drugih. Nekaj posebnega je bilo, ko smo šli poslušat 
naš invalidski pevski zbor, ki je prišel iz Slovenije gosto-
vat v Bari in je nastopal v bolnišnicah in dvoranah. Pod 
vodstvom profesorja Pavla Šivica so od januarja do ju-
nija 1945 gostovali tudi po drugih mestih južne Italije. 
Jaz sem jih šla poslušat v veliko dvorano v Bariju, ki 
je bila nabito polna. Ljudje so jokali in ploskali, vse 
obenem.

V Bariju so me zadrževali, ker so me poznali in 
so hoteli, da bi ostala v avtobataljonu. Kuhala sem, 
prala in šivala šoferjem, ki so bili večinoma doma iz 
Primorske. Ob nedeljah smo se peljali na kakšen izlet 
ali obiskovali ranjence v bolnici, med katerimi je bilo 
tudi dosti Primorcev.

O političnem stanju in premikih naše vojske smo 
bili redno obveščeni. Potem je prišlo povelje, da mora 
naš avtobataljon v domovino. Za domovino smo takrat 
šteli Jugoslavijo. Na pot smo se odpravili po razpadu 
Nemčije maja 1945. Z angleško ladjo smo se pripeljali 
v Split, s kamioni vred. Naš bataljon je imel sedež v 
Splitu. Iz Splita so nas počasi pošiljali domov na do-
pust. Z ladjo sem se peljala do Bakra, naprej s kami-
onom do Reke in od tam z vlakom do Postojne in z 
avtobusom v Vipavo. Taka je bila moja pot na štirinaj-
stdnevni dopust domov. 

Doma sem dobila mamo in teto, ki sta se že prej 
vrnili iz internacije. Obema so okupatorji vse razdeja-
li. Našli smo gole zidove, med katerimi so gospodarile 
miši in podgane, na dvorišču je rasla trava, vse je bilo 
pokradeno, niti žlice ni bilo pri hiši. Takšen je bil takrat 
naš dom. Bilo je, da bi se človek zjokal. Mami je za poto-
vanje domov dala denar gospa Pavla Fajdiga iz Vipave, 
ki je bila skupaj z njo tudi zaprta v taborišču Fraschette 
pri Rimu. Te njene dobrote ni nikoli pozabila.

Tudi moja sestra Stana je že bila doma in v službi 
na okrajnem komiteju v Ajdovščini. Tedaj pa sem zve-

Marija Gul
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dela tudi žalostno in strašno novico, da moja brata Ivan 
in Jože nista več med živimi. Padla sta v partizanih: 
Jože 1943. na Notranjskem – za njegov grob še danes 
ne vemo –, Ivan pa v Renčah in je zakopan na Gočah. 
Mislila sem, da me bo kap, ko sem to slišala. Nisem 
mogla verjeti, da sta zdaj med tistimi, ki so zapisani 
samo še na papirju.

Vse tri so me prosile, naj se vrnem domov. Sestra 
mi je tudi napisala prošnjo in z njo sem se vrnila v naš 
bataljon v Split. Ugodno so mi jo rešili in bila sem de-
mobilizirana. Končno sem se po dolgotrajni odsotnosti 
veselo vrnila domov. Vojaška oblast mi je sicer ponujala 
zaposlitev, vendar sem po tolikem času želela končno 
ostati doma. Domov sem prišla v vojaški uniformi. 
Sestra Stana mi je od Rdečega križa priskrbela dve po-
nošeni obleki, da sem se lahko preoblekla.

Potem smo se s teto in mamo same, brez moške 
delovne sile, borile s kmetijo. Največ so nam pomagali 
Židanikovi, materini sorodniki s Slapa. Sestra Stana je 
bila v službi in ji ni kazalo priti domov.

Po vojni tudi ni bilo vse rožnato, kakor so nam go-
vorili, da bo. Čakali smo boljših časov, vse želje pa se 
nam niso uresničile. 

Leta 1946 so naju z mamo prepričali, da smo z vsem 
premoženjem stopile v Kmečko obdelovalno zadrugo. 
Mislile smo, da bo tako boljše za nas. To je trajalo 
šest let. Teta pa ni hotela v zadrugo in prisiliti je nisva 

mogli.  Potem je mama šla pomagat moji sestri Stani, 
ki je imela majhne otroke, v Ajdovščino, Vrtojbo in na-
zadnje v Šempeter, kjer si je zgradila hišo. Tako sem 
ostala sama s teto. Ker pri hiši ni bilo moške delovne 
sile, ki bi bila v zadrugi bolje plačana, sva bili finančno 
hudo prikrajšani in sva zaradi tega leta 1952 izstopili 
iz nje. Tako so storili tudi nekateri drugi. 

Ko sem bila še v zadrugi, bilo je leta 1948, smo pre-
jeli od komiteja iz Gorice nalog, da mora naša zadru-
ga dati dva člana, ki bosta šla na udarniško delo pri 
gradnji železniške proge Titograd - Nikšić v Črni gori. 
Sestanek v zvezi s tem je bil v rdeči hiši nasproti kasar-
ne v Vipavi, kjer je bil sedež obdelovalne zadruge. Bilo 
nas je dosti. Vprašali so: Se kdo javi? S sosedo Marijo 
Vidrih sva vstali in se javili, misleč, da je tako prav. 
Soseda pa se je pred odhodom premislila in tako sem 
morala sama odpotovati v Črno goro. Teti je bilo, seve-
da, hudo ob mojem odhodu, ker je ostala sama doma. 

Zbirno mesto je bilo na kromberškem gradu, ki je 
bil takrat v zelo slabem stanju. Delovno brigado so for-
mirale tri čete: Sežanska, Goriška in Tolminska. Skupaj 
nas je bilo kakšnih sto petdeset. Priskrbeli so nam ne-
kaj hrane za potovanje z vlakom, ki je trajalo tri dni in 
tri noči. 

Iz Nove Gorice smo tja do Sarajeva potovali v živin-
skih vagonih. Tam so nas preložili na ozkotirno železni-
co – niso še imeli širokotirnih – in po njej smo prispeli v 

Marica Gul s prekomorci v Rimu junija 1945 na nagradnem dopustu 
po nalogu štaba baze jugoslovanske armade v Bariju
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Nikšić v Črni gori. Ta pot je bila zelo naporna, saj smo 
stali drug ob drugem v majhnih vagonih. V Nikšiću so 
čakali tovornjaki in so nas po zelo slabi poti pripeljali v 
Titograd, ki so mu pred leti vrnili ime Podgorica. 

Namestili so nas v tri lesene barake, v katerih smo 
spali na pogradih. Vstajali smo zgodaj, ker je bila huda 
vročina. Nakladali smo in vozili težke lesene samokol-
nice od četrte ure zjutraj do enajste dopoldne in tudi 
še popoldan. Hrana je bila bolj mizerna, vodo so nam 
vozili od drugod. Progo smo delali ob reki Morači. V tej 
reki smo se umivali, se hladili in tudi prali. 

Od prehudega dela sem zbolela. Zdravnik je uka-
zal, da ne smem več voziti samokolnice. Potem so me 
dodelili v kuhinjo. 

Na delu smo imeli hudo nesrečo. Miner, ki je bil 
sicer vajen minerskega dela, je šel pogledat, zakaj mina 
ni eksplodirala, takrat pa se je zgodilo in mina ga je 
raznesla. Doma je bil s Tolminskega, bil je priden in 
dober miner. Večkrat nam je tudi zaigral na harmoni-
ko, da smo bili bolj veseli. 

Na delovišču proge od Nikšića do Titograda je delalo 
dosti brigad, najboljša udarna brigada pa je bila naša, 
Goriška. Bila je petkrat udarna, saj smo zvozili na ti-
soče samokolnic materiala za nasip mosta čez Moračo. 
Prejela je najvišje odlikovanje mladinskih delovnih bri-
gad: red bratstva in enotnosti prve stopnje. Prevzela 
sta ga tovariša Bernard Badalič, komandant brigade, in 
Anton Perdih, komandir Tolminske čete. Iz navdušenja 
se je kar dosti mladincev odločilo, da bodo šli naprej 
gradit Novi Beograd. 

Po dveh mescih udarniškega dela v hudi vročini je 
prišel dan odhoda. Naložili smo se na kamione in se 
odpeljali proti Nikšiću. Tam nas je čakal štab proge. 
Vsem so čestitali in vzklikali: “Živela petkrat udarna 
brigada, živela Slovenija.” Bili smo res najboljši na vsej 
progi. Potovanje domov je potekalo enako kakor tja. Z 
ozkotirnimi vagoni iz Nikšića v Sarajevo, tam smo se 
naložili na tri vagone in se odpeljali proti Novi Gorici. 

Tudi tam so nas lepo in slovesno sprejeli in nam vsem 
čestitali. Poslovili smo se od dobrih prijateljev in pri-
jateljic, si zaželeli vse dobro in odšli spet vsak na svoj 
dom. 

Po vrnitvi domov sem ostala na kmetiji in se 1954. 
leta poročila z Edvardom Gulom iz Lož. Tako je hiša 
dobila moško delovno silo in življenje je šlo lažje naprej. 
Redili smo sedem glav živine, par volov, potem konje, 
obdelovali en hektar vinograda, dvakrat na leto sem 
peljala na sejem v Ajdovščino mlade prašičke. Družina 
se je povečala, rodili so se nama trije otroci: Eda leta 
1955, Marjan leta 1957 in Drago 1963. Ko so odrasli, 
so nama pomagali na kmetiji. Počasi so se izučili po-
klicev, se zaposlili in se poročili. Moja največja želja je, 
da bi se vsi otroci imeli radi in spoštovali drug drugega. 

1966. leta sem pokopala teto Ano, ki me je spre-
mljala vse življenje. Leta 1978 sem pokopala mamo in 
1993. moža. Tistega leta je umrla tudi sestra Stana. Po 
štiridesetih letih skupnega življenja smo tako izgubili 
moža in očeta. Četudi ni bilo vse rožnato, ga zmerom 
bolj pogrešam. Posebno zdaj, ko se mi zdravje krha. 

Zdaj živim sama, v hiši pa je tudi moj sin Marjan z 
družino. Hčerka Eda z družino živi na Cesti, sin Drago 
pa je poročen na Ustje. 

V nočeh brez spanja premišljujem o svojem življe-
nju. V njem je bilo dosti grenkega, malo dobrega. V 
mladih letih je človek naiven in nepremišljen. Zdaj bi 
dosti stvari naredila drugače. Na mnoge moje odločitve 
je vplival čas, v katerem sem rasla. Dostikrat so bile 
težke, spremljala pa jih je misel na rodni dom in slo-
venstvo. Za domovino smo bili pripravljeni tudi umreti. 
Danes pa, žal, živimo v času, ko to ni več “moderno”. A 
prav zaradi narodne zavesti smo Slovenci preživeli vse 
hude čase. Bo tako tudi naprej?

Pripovedovala v Ložah leta 2001 in dokončala pripo-
vedovanje 26. oktobra 2001; objavljeno v Vipavskem 
glasu št. 63, december 2002, strani 37–44.
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Bom še kdaj videl svoje domače?

Franc Vidrih se je rodil 25. marca 1922 v kmeč-
ki družini v Podragi. Mati Marija, rojena Lozej, se je 
dvakrat poročila. Prvi mož se ni vrnil z ruske fronte. 
Ostala je sama na veliki moževi kmetiji s tremi majhni-
mi otroki, otroštvo pa je preživel le najstarejši sin Jože. 
V drugem zakonu, s Francem Vidrihom, sta se ji rodila 
sin Franc in hči Milica, ki pa je umrla še kot otrok. V 
težkih gospodarskih razmerah mlada družina na kme-
tiji ni imela možnosti za napredek.

Franc Vidrih
rojen 25. marca 1922 pri Bratuževih v Podragi;
umrl 31. avgusta 1983 v Podragi

Tako kot vsi otroci na Primorskem v času med obe-
ma vojnama, je tudi Franc Vidrih obiskoval italijanske 
šole in okusil fašistično raznarodovalno politiko. Kot 
osemletni otrok je leta 1930 doživel očetovo aretacijo. 
V hišni preiskavi je policija pretepla mamo in grobo 
zasliševala oba otroka. Oče je najprej prestajal zasli-
ševanja in mučenja v goriških zaporih. Zaradi protidr-
žavnega in protifašističnega delovanja je bil obsojen na 
dveletno internacijo v južni Italiji. Zato je mali Franc v 
šoli še bolj kot drugi otroci občutil gnev in nasilje ita-
lijanskega učitelja. Ko je dorasel, se je že razplamtela 
druga svetovna vojna. Leta 1940 je dočakal nabor in kot 
italijanski vojni obveznik konec leta 1941 prejel poziv 
za služenje vojaškega roka. Dne 21. februarja 1942, 
ko še ni dopolnil dvajset let, se je poslovil od domačih.

Burno dogajanje v treh letih in pol, ki ga je doživljal 
na bojiščih in v ujetništvu, je trideset let pozneje zelo 
slikovito opisal v svojih spominih. Ker je pogostokrat 
pripovedoval o vojnih dogodkih, so njegovi zapisi kljub 
časovni oddaljenosti zelo natančni in dokaj zanesljivi. 
V naslednjih odlomkih njegove pripovedi so opisani 
odločilni trenutki njegovega življenja.

Na poti v severno Afriko
(15. junija do 2. avgusta 1942, 

Pistoja – Bari – Bengazi)

V zbirnem centru v Gorici je bil dodeljen 122. peš-
polku v Pistoji, severno od Firenc. Dne 15. junija 1942 
so z vlakom krenili proti jugu. Njegova naslednja daljša 
postaja je bilo naselje Gagliato v bližini Catanzara v 
Kalabriji, na jugu italijanskega škornja, kjer so čakali 
na odhod v severno Afriko. Tam se je zbralo kakšnih 
petsto Slovencev. Najprej so jih odpeljali z vlakom ne-
koliko proti severu v mesto Lecce v Apuliji in tam so 
čakali na letalski prevoz. Zaradi zavezniških vojaških 
operacij so jih potem prepeljali še bolj proti severu na 
vzhodno italijansko obalo v Bari, da so se tam vkrcali 
na ladje. Prva njihova postaja je bilo pristanišče Patras 

Franc Vidrih kot italijanski vojak, 
fotografiran v puščavski uniformi dne 13. junija 1942,

dva dni pred odhodom iz Pistoie
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v Grčiji. Vožnjo so nadaljevali skozi Korintski prekop 
in pristali na afriških tleh 2. avgusta 1942 v pristanišču 
Bengazi.

Od tam se je 20. avgusta 1942 oglasil domačim. 
“… Tukaj sem pod šotorom, kakor nekdaj Izraelci. Za 
spati je treba potrpljenje, če podložim odejo pod hrbet, 
pa se nimam s čim odeti. Tukaj so noči precej hladne, 
ker vedno piha morski veter. Muh je dosti tukaj, pa so 
jako sitne …”

V zaledju fronte pri El Alameinu 
(28. avgusta do 15. oktobra 1942)

28. avgusta 1942, tik pred odhodom na bojno črto, 
je spet pisal pismo: “… Napravljen sem za iti v dolg 
dolg jarek. Sedaj ostanem sam iz naših krajev, … Poprej 
nas je bila velika in vesela družba, sedaj pa sam … 
Tukaj trpim za žejo, dobim malo vode. Osem dni je že, 
kar sem se zadnjič umil, še za piti mi ni dovolj. Kako 
bode dalje z menoj, ne vem.” /… / Naporna pot se mu 
je vtisnila globoko v spomin: “… Nemogoče je popisati, 
kakšna je bila vožnja od Bengazija do El Alameina. 
Vročina, prah, brez vode, stalni napadi iz zraka, ska-
kanje iz kamionov in iskanje zaklonišč itd. Za ranjence 
in mrtve nismo nič vedeli. Ta vožnja je trajala šest dni 

in noči. Naposled smo prispeli v zaledje fronte do re-
zervnih sestavov.

Na večer prihoda smo prvič dobili kuhano hrano 
/… / Dodeljeni smo bili diviziji Brescia. /… / Po nekaj 
dneh smo zopet krenili dalje po puščavi in prišli do na-
šega bataljona. To je bil 2. bataljon 20. regimenta. /… / 
V noči s 16. na 17. september se je zgodilo naslednje: 
Okrog devete ure zvečer se je slišalo v bližini močno 
streljanje in vpitje. Nihče ni vedel, kaj se dogaja. Okrog 
desetih je prišel kurir s sporočilom, ker so bile telefonske 
zveze prekinjene, da so Avstralci napadli prve postojan-
ke in skoraj vse poklali. Postojanke so štele okrog 200 
vojakov. Ker je bil naš bataljon v rezervi, je bilo takoj 
odrejeno, da iz našega bataljona dopolnijo postojanke. 
Razumljivo, da smo bili Slovenci prvi na vrsti, da gre-
mo tja. Odšli smo v temno noč, neznanemu nasproti. 
/… / Na položaju je bila prva stvar priprava orožja in 
pomoč saniteti pri odnašanju mrličev in ranjencev ter 
popravilo zaklonišč, ki so bila razmetana. /…/ Vse je 
moralo biti opravljeno pred sončnim vzhodom, kajti ko 
je pričelo sonce vzhajati, smo bili lepa tarča za naspro-
tnika. Sonce je namreč vzšlo že ob štirih. Ko sem pričel 
čistiti meni dodeljeno zaklonišče, sem moral bivšega sta-
novalca potegniti ven. Bil je ves prerezan in zmaličen, 
tako da se je črevesje za njim vleklo.” /… / 

Pismo domačim z bojišča pri El Alameinu, 7. septembra 1942. Ko se je kot mlad vojak soočal
s smrtjo, svojim najbližjim ni skrival svoje stiske. Zaupal je le še v božjo previdnost.
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Zaključna ofenziva pri El Alameinu 
(23. oktobra do 5. novembra 1942)

“… In tako je prišel zgodovinski dan 23. oktober 
1942 /… / Točno ob 20.30 se je na vzhodu na vsej fron-
ti vžgalo. Joj, kakšno grmenje, bučanje in bliskanje je 
nastalo! Iz več sto topov so granate padale in eksplodi-
rale na naši strani. Večji del nasprotnikovega vojnega 
arzenala je udarilo na našo divizijo. Bila je namreč raz-
porejena v osrednjem sektorju fronte. Topovski ogenj ni 
prenehal niti za minuto. Kar ni bilo dovolj topovskega 
grmenja in eksplozij, se je pridružilo še letalstvo. /… / 
Ta pekel je trajal tri dni in tri noči, nakar je na našem 
področju nastalo zatišje /… /

Po sedmih dneh, odkar je začela ofenziva, so Angleži 
s svojimi močnimi silami predrli fronto na jugu preko 
depresije Quattara1 ter na severu ob morju, tako so ob-
koljevali od vseh strani. Naša divizija je pričela z umi-
kom dne 30. oktobra 1942 proti večeru. Umik je bil bla-
zno preganjanje, eden pred drugim si je utiral pot med 
razno motorizacijo. Letala so nas stalno preletavala in 
obstreljevala. Bili smo brez vode in hrane, vojska je bila 
nebogljena, strašno je bilo vse obnemoglo, mnogo je bilo 
bolnih in ranjenih. /… / Vse se je drenjalo v eno smer. 
Sploh nismo vedeli, kaj se dogaja in kam gremo.” /… /

V angleškem ujetništvu
v bližini Aleksandrije 

(november 1942)

5. novembra 1942 se je bitka pri El Alameinu kon-
čala. Pomenila je odločilen preobrat v razmerju moči 
obeh vojskujočih se strani v drugi svetovni vojni – za-
četek poraza nemške in italijanske vojske. V severni 
Afriki je ostala nepregledna množica vojnih ujetnikov 
najrazličnejših narodnosti, ki so sestavljale poraženče-
vo vojsko. Za Slovence, vključene v italijansko vojsko, 
pa je pomenila olajšanje. 7. novembra 1942 so ujetni-
ki že prispeli v angleško zbirno taborišče Agami blizu 
Aleksandrije, od tam pa so jih razporejali v različne 
kraje. Francu je bilo usojeno taborišče El Tahag bli-
zu Kaira, kamor so jih prepeljali z vlakom. Tam so se 
zbirali slovenski in hrvaški ujetniki. Ganljiva so bila 
srečanja z znanci iz domovine, še prav posebej pa tista 
z nekaterimi sovaščani.

1 Pravilno Qattarah – Katarska depresija.

V jugoslovanskemu kraljevemu gardnem 
bataljonu v bližini Ismailije

(konec novembra do 23. decembra 1942)

V kratkem času so jih obiskali častniki jugoslovan-
ske kraljeve vlade v emigraciji. Z njimi je navezal sti-
ke poročnik Janko (Ivan) Rudolf, doma iz sosednjega 
Podnanosa, takratnega Šentvida, po domače Učenikov, 
ki je bil znan tigrovec, narodni buditelj in organizator 
slovenskih fantov v Afriki. “Namen obiska je bil, da nas 
Primorce pridobijo za kraljevo vojsko, ki se je formirala 
nekje v Palestini. Ker nismo imeli nobenih točnih infor-
macij o dogajanju v domačih krajih, nam ni preostalo 
drugega, kakor da pristanemo na njihova prigovarja-
nja, sicer je ostala druga izbira: ostati v taborišču, se 
preganjati od taborišča do taborišča in Bog vedi, kam 
nas bi poslali. Bili smo celo ponosni, da nas v tujini 
nekdo iz Jugoslavije obišče in vabi, da se gremo borit 
proti fašistom.”

S podpisom izjave, da prostovoljno pristopijo k jugo-
slovanski vojski, se je slovenskim ujetnikom življenje 
povsem spremenilo. Nič več niso bili ujetniki. Dobili 
so angleške uniforme, drugačno hrano. Pridružili so 
se razgibanemu kulturnemu in družabnemu dogajanju. 
Vendar le za kratek čas /… /

Vojaško urjenje 
v Palestini in Kairu

(23. decembra 1942 do konca junija 1943)

“Dne 23. decembra 1942 smo zapustili taborišče ter 
se z vlakom odpeljali iz Egipta v Palestino in sicer do 
mesta Haifa, kjer so nas čakali tovornjaki, da nas odpe-
ljejo v taborišče Atira, kjer je bil nastanjen jugoslovanski 
bataljon. Kraj Atira je bil velik nasad zelo starih oljk 
pod goro imenovano Karmel, približno 12 km oddalje-
no od Haife. Ker smo prispeli ponoči in ni bilo veliko 
časa, smo naslednji dan izrabili za iskanje znancev in 
prijateljev. /… / Po novem letu se je pričelo pravo voja-
ško življenje. Bili smo kot novinci, prej v italijanščini, 
sedaj v srbščini. Po nekaj dneh takega urjenja smo imeli 
prisego kralju Petru in domovini Jugoslaviji, daleč od 
nje. To je bila že druga moja prisega, ki je tudi držala 
le malo časa. Moje življenje je nadalje potekalo tako, da 
nisem več vedel, čigav sem, komu pripadam.”

18. januarja 1943 je bil Franc povsem nepričakova-
no, skupaj z enajstimi tovariši, izbran za premestitev v 
Kairo. Nič ni vedel, kaj ga čaka, zakaj taka odločitev.
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“V Kairu na železniški postaji nas je pričakoval an-
gleški vojak z majhnim tovornjakom, s katerim smo se 
odpeljali do predmestja Docchi Giza. Nastanili so nas 
v lepi vili, kjer nas je pričakalo šest fantov in slovenska 
družina Merljak iz Bukovice pri Šempetru pri Gorici. 
V Egipt so prišli s trebuhom za kruhom, kakor mnogo 
drugih.” /… /

Skupino primorskih fantov so Angleži usposablja-
li za radiotelegrafiste in padalce. Pripravljali so jih za 
pristanek v domovini, kamor jih je vlekla želja, da bi se 
pridružili boju za osvoboditev izpod fašizma. Spet jih je 
obiskal Ivan Rudolf in jim razložil, da so bili izbrani “… 
da bi šli prvi v domovino in angleški obveščevalni službi 
posredovali informacije o gibanju in oborožitvi sovra-
žnika ter kje se nahajajo večja oporišča ali pa skladišča 
vojnega materiala. /…/ Pouk je trajal šest ur dnevno. 
Življenje je potekalo bolj civilno kot pa vojaško. Šolske 
ure so bile redne in obvezne. Opoldne je bila ena ura 

odmora, ostali del dneva je bil prost in smo šli, kamor 
smo hoteli. Plača je bila na nivoju angleškega vojaka, 
šest egipčanskih lir ali funtov. Dve uri dnevno je bila 
telovadba, dvakrat tedensko smo šli na piramide. V 
mesecu februarju je odšlo osem tovarišev na padalski 
tečaj nekam v Palestino. Med 17. in 18. marcem je prva 
skupina petih tovarišev2 odletela proti domovini. To so 
bili: v eni skupini Miro Križmančič, Rado Semolič3 in 
Niko Sever4 ter v drugi skupini Vencelj Ferjančič5 in 
Bojan Koler.6 Iz naše hiše so odšli vsi naenkrat. Janko 
Rudolf jih je spremljal do letališča v Derni, kjer se je 
vzletalo.” /… / 7

Britanci so med drugo svetovno vojno pošiljali v 
Jugoslavijo svoje misije preko dveh posebnih služb: 
SOE (Special Operations Executive – Uprava za posebne 
operacije) in ISLD (Inter-Services Liaison Department 
– oddelek za koordinacijo in zveze, imenovana tudi 
Intelligence Service), ki sta medsebojno usklajevali ak-
cije. V Jugoslavijo so pošiljali britanske odposlance, po-
leg njih pa so še posebej izurili primorske Slovence, ki 
so bili zajeti kot italijanski vojaki na afriškem bojišču. 
Franc Vidrih – prijatelji so mu dali vzdevek Mali – je bil 
vključen v ISLD. V svojih spominih imenuje to službo 
kot IS (Intelligence Service). Po odhodu prvih padalcev 
je tudi sam nestrpno čakal na odhod.

Junija 1943 je opravil še padalski tečaj v Palestini. 
“… Center za urjenje padalcev je bil v odročnem kraju, 
približno 30 km severozahodno od Haife. Pokrajina se 
je imenovala Rama David. V roku 14 dni je bilo treba 
opraviti celoten tečaj z vsem, kar k temu spada. Prve 
dni je bila samo telovadba. Bila je raznovrstna in precej 
zahtevna. Vsak je moral obvladati deset skokov, štiri 
posamezne, tri skupinske in tri nočne skupinske. Pri 
prvem skupinskem skoku se je meni pripetila nesreča. 
S padalom sem prišel v škarje med dva kontejnerja. 
Padalo se je po eni strani skoraj do polovice pretrgalo, 
eden od kontejnerjev pa me je oplazil po desni nogi, da 
mi je na treh mestih vrezal precej globoke rane. /… /

Po končanem tečaju sva se srečala s Sivcem, ki se je 
vračal v Kairo.8 Izkoristil sem priliko, da sem si ogle-

2 Dejansko jih je bilo šest.
3 Poleti 1945 se je za njim izgubila vsaka sled.
4 Tudi za njim se je poleti 1945 izgubila sled.
5 Leta 1947 je šel v Argentino.
6 Ubili so ga četniki poleti 1943. V drugi skupini je bil še Anton 

Božnar iz Polhovega Gradca, za katerim se je izgubila sled že 
jeseni 1943.

7 Prvi trije so se spustili med partizane, drugi trije med slovenske 
pripadnike Jugoslovanske vojske, ki jih je vodil major Novak.

8 Alojz Sivec iz Libušnjega je pristal v domovini z misijo Livingston 

Urjenje in priprave na prve skoke s padalom 
v Palestini junija 1943

Franc Vidrih
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dal nekaj zanimivosti Palestine. Sivec je dobro poznal 
kraje. Ogledali smo si Jeruzalem, Betlehem, Getsemani, 
Oljsko goro. Ob Mrtvem morju smo se sprehajali. Pa še 
druge zanimive kraje smo videli.”

Pristanek na domači zemlji
18. avgusta 1943

Mesec julij je preživel v Kairu v nestrpnem priča-
kovanju na odhod v domovino. 8. avgusta 1943 sta se 
z Alojzom Širco9 odpeljala z vlakom iz Kaira v Derno. 
Vključena sta bila v skupino Vrabec. Tako so jo imeno-
vali partizani. Britanci so vse misije v mesecu avgustu 
imenovali Livingston II, pozneje pa so jih preimenovali 

I dne 18. julija 1943. Pred odhodom je svojcem napisal dolgo pi-
smo, v katerem je natančno opisal srečanje s Francem Vidrihom 
in njuno vrnitev v Kairo. Jeseni 1944 je izginil brez sledu.

9 Alojz Širca je bil doma iz Podkraja, umrl je na vojaški službeni 
poti decembra 1945.

v Crayon. Pridružila sta se skupini treh Slovencev, ki jih 
dotlej ni poznal. Bili so v sestavi SOE in usposobljeni za 
uporabljanje eksploziva: Alojz Črnigoj iz Stomaža, iz-
ginil brez sledu jeseni 1945; Valter Gorjanc iz Slavinja 
pri Hruševju, padel junija 1944; Cvetko Šuligoj iz 
Gorice, umrl leta 2001. Določen je bil datum odhoda, 
13. avgust. Tega dne je med slovenske partizane na 
Primorskem priletela prva skupina Britancev, ki jo je 
vodil major Neville Darewski. Slovenskim padalcem pa 
so zaradi okvare letala odhod preložili za dva dni, na 
15. avgust. Bili so že eno uro v zraku, ko so se morali 
zaradi okvare vrniti na letališče. 

“17. avgust 1943: Zopet so nas pripeljali na letali-
šče, kjer smo čakali na odhod. Toda ta večer nismo bili 
tako razpoloženi in brezskrbni kakor prvi dan. Prvi in 
drugi dan je odpeljalo samo po eno letalo. Ta dan pa 
so pripravljali bombnike in lovce. Vsa letala so preiz-
kušali, hrumelo je na letališču tako, da je kar glušelo. 
Med čakanjem sem opazoval, kako so letala polnili z 
gorivom in bombami. Izgledalo je, kot da pripravljajo 
eskadriljo za bombardiranje. K nam dodeljenemu letalu 
so pripenjali kontejnerje, kjer je bila spravljena naša 
in partizanom namenjena oprema in orožje. Na poti 
do pristanka smo bili oboroženi z dvema pištolama in 
nekaj naboji. Piloti in posadka našega letala ter posad-
ke ostalih letal so se objemali in pozdravljali, morda 
zadnjič na tem svetu. Tudi meni je srce nekam čudno 
utripalo, ko sem se vzpenjal v ogromen trup letala z 
mislijo, da zadnjič stopam po zemlji, pa čeprav je to 
Afrika.

Odleteli smo ob 19. uri, kakor vsakokrat poprej. 
Vsak izmed nas je bil zatopljen v samega sebe, nobene-
ga pogovora ni bilo. Obrazi so bili nekoliko prepadeni. 
Šele tega dne, ko smo bili na poti že štiri ure, nam je 
eden od posadke povedal, kje bomo pristali. Ko je na-
vedel področje Nanosa in kapelo sv. Hieronima, sem se 
temu začudil, kajti po moji presoji ta teren ni bil pripra-
ven za tak pristanek. Leteli smo stalno nad Jadranskim 
morjem. Izogibali so se kopnega vse dotlej, dokler nismo 
prispeli v bližino Trsta oziroma nad Trst. Tedaj nam je 
bilo ukazano, da si nadenemo padala. Takrat pa me je 
stisnilo, kajti v tem trenutku smo se že bližali mojemu 
rojstnemu kraju. Kakšni občutki! Bom ostal živ? Bom 
kdaj videl svoje domače? Sama vprašanja brez odgovo-
ra. Že smo bili nad Vipavsko dolino. Luna je bila polna, 
iz letala se je videlo skoraj kakor podnevi. Videl sem, 
kako smo preleteli Št. Vid, takoj nato smo že bili nad 
Nanosom. Bližali smo se kraju pristanka. ” /… /

Med pripravami na odhod, julija 1943 v Kairu.
Spredaj čepi Franc Vidrih. Od leve proti desni stojijo: Zoro Pišot 
(kuhar v Kairu, umrl doma leta 1985), Josip Dolenc (prek Barija 

se je vrnil maja 1944; izginil brez sledu decembra 1945) 
in Alojz Širca (na domačih tleh pristal skupaj s Francem 

Vidrihom 18. avgusta 1943, umrl na službeni vojaški poti 
decembra 1945).

Franc Vidrih
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Dejansko je bilo dogovorjeno mesto pristanka v 
bližini Vodic. Franc je s skokom zakasnil in pristal 
na pobočju Javornika. S padalom se je zapletel med 
veje košatih dreves. Kar nekaj težkih ur strahu pred 
italijanskim okupatorjem je preteklo, prej kot se je sre-
čal s partizani. Tudi tovor z opremo ni srečno pristal. 
Radiotelegrafska postaja se je poškodovala in je bila ne-
uporabna. Tako niso mogli vzpostaviti zveze z Britanci 
v Kairu.

Domača vas je bila v dolini, toda do nje ni bilo 
mogoče. Partizanski pohod je imel drugo smer: pre-
ko Čavna, proti Čepovanski planoti. Ustavili so se na 
Velikih Vršah, nad Čepovanom. Od tam so nadzorovali 
gibanje italijanske vojske po dolini Idrijce. Z italijansko 
posadko v Čepovanu so se v tem kratkem času nekaj-
krat spopadli. 9. septembra 1943 jih že zgodaj zjutraj 
presenetila vesela novica o kapitulaciji Italije. V dveh 
dneh so zasedli vse italijanske postojanke. Veselje pa 
ni trajalo dolgo.

Kmalu za tem, 18. septembra 1943, je prispela 
iz Kaira še ena misija, in sicer Alojz Knez in Miloš 
Adamič. Tudi slednji je bil poleti 1945 aretiran in je 
izginil brez sledu. Z zavezniško pošiljko je prispel tudi 
nov oddajnik. Medtem so Nemci pričeli s protiofenzivo. 
Franc Vidrih se je najprej udeležil “goriške fronte”, ki 
so jo Nemci strli 25. septembra. Tik pred tem se je z 
bataljonom premaknil v Stomaž, kjer se je nahajal štab. 
Od tam je končno s kratkim obiskom razveselil svoje 
starše. Zaradi hitrega nemškega prodiranja so se uma-
knili proti Podkraju. V nekaj dneh so Nemci prečesali 
tudi to območje. Sredi oktobra sta morala z Alojzom 
Rovanom iz Podkraja poskrbeti za prevoz novega od-
dajnika v karavlo P-14 nad Podrago, čez par dni pa spet 
nazaj v Podkraj. Druga pot v Podrago mimo nemških 
patrulj se je srečno iztekla, v vasi pa so ju Nemci zajeli. 
23. oktobra 1943 se je tako za Franca Vidriha začela 
ujetniška kalvarija po vzhodni Evropi. Najprej je okusil 
tržaške zapore Coroneo, 16. novembra 1943 pa je na 
tržaški tovorni železniški postaji napočil dan novega 
križevega pota. Vroča afriška tla je zamenjal z ledeno 
mrzlim severom. 

Decembra 1943 je izkusil najprej nemško taborišče 
v bližine Vilne v Litvi, nato v Minsku v Belorusiji. Po 
srečnem naključju je hudo rusko zimo, ko se je tem-
peratura spustila tudi do 30° C pod lediščem, preži-
vel v kurilnici in mizarski delavnici. Junija 1944 je 
ruska armada začela z močno ofenzivo proti nemškim 

 zasedbenim silam in prodirala od mesta Smolensk 
proti Minsku. Ujetnikom je vlivala upanje na rešitev 
iz ujetništva. Julija1944 so res dočakali prihod Rdeče 
armade, ki pa zanj spet ni pomenila nič dobrega. Ko 
so Nemci zapustili Minsk in vsa bližnja taborišča, je 
v mestu zavladala popolna zmešnjava. Ujetniki so bili 
prepuščeni lastni iznajdljivosti. Peš so se odpravili proti 
207 kilometrov oddaljeni Vilni in v hudi vročini tavali 
naokrog. Za ruske vojake so bili sovražniki. Le stežka 
so jim dopovedali, da so jugoslovanski, Titovi partiza-
ni, ki so jih Nemci pripeljali v svoja taborišča v dalj-
nih okupiranih državah. Tako kot mnogi drugi je tudi 
Franc zamenjal status nemškega ujetnika za ruskega. 
Namesto da bi se vračal proti domu, so jih Rusi z žele-
zniškim transportom odpeljali še bolj proti vzhodu, v 
mesto Tambov, jugovzhodno od Moskve, kjer so se v 
jetniških barakah zbirali vsi narodi Evrope. Preživel je 
še eno hudo rusko zimo. Sreča mu ni bila tako naklo-
njena kot v Minsku. Dodeljen je bil v delovne enote, 
ki so jih vsak dan prevažali na delo v gozdove in na 
železniško tovorno postajo. Dočakal je pomlad 1945 
in konec vojne. Šele 2. avgusta je prišel na vrsto, da se 
odpravi proti domu. Z železniškim transportom se je 
vozil preko Romunije in Madžarske v Subotico in šele 
od tam po čudnem naključju v Slovenijo. Domov se je 
vrnil 11. septembra 1945, ko so domači že izgubljali 
upanje, da ga bodo še kdaj ugledali.

Trde povojne razmere in sumničenja zaradi njegove-
ga sodelovanja v angleških padalskih misijah in nepo-
jasnjena izginotja njegovih padalskih tovarišev so mu 
še dolgo grenili življenje. Dosti je pripovedoval o svojih 
vojnih doživetjih v krogu domačih in prijateljev. Ves čas 
je iskal resnico o padalcih, pa je ni dočakal. Leta 1983 
je v nesreči za svojo hišo, po domače pri Žnidarjevih, 
sklenil svojo življenjsko pot. Kmalu po njegovi smrti se 
je počasi začela razpletati usoda drugih padalcev, šele 
leta 1999 pa je bilo preživelim in umrlim podeljeno 
skupno državno priznanje častnega znaka svobode.

Življenjepis Franca Vidriha je skrajšala in priredila za 
objavo njegova hči Lilijana Vidrih Lavrenčič, objav ljen 
pa je bil v nadaljevanjih v Vipavskem glasu št. 68, ma-
rec 2004, strani 6–11, št. 69, junij 2004, strani 12–17, 
št. 70, oktober 2004, strani 25–30 in št. 71, december 
2004, strani 8–12. 

Franc Vidrih
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Bogomira Bajc
rojena Kete 12. oktobra 1922 pri Drejcovih v Tabru v Vipavi, 
umrla 16. maja 2016 v Vipavi.

se vsi skupaj zbrali na našem ganku ob vodi in tam
zaèeli prepevati z mamo in oèetom. Tako so nam `e v
otroških letih vcepili ljubezen do petja, predvsem do
slovenskih pesmi. Vsi otroci smo imeli posluh in lepe
glasove. Tako je naša soseda Dora Seljak takrat doma
rekla: »Aha, pri Drejcovih je `e koncert.« Pri nas se je
namreè po domaèe reklo pri Drejcovih, ker je bil naš
bisnono Drejc.

Starši so bili strogi, niso pa nas tepli. Edina kazen
je bila, da nam je oèe ukazal kleèati v njegovi mizarski
delavnici in smo morali biti prav tiho. Ko smo se šli
drsat na Police, nas je klical z mosta èez Vipavo: »Vida,
Mira, Mario!« To smo takoj razumeli in tekli domov.

Ta starejša sestra je bila Vida, rojena 1919. leta,
nato sem se rodila jaz, za mano brat Marjan 1924.,
sestra Alda 1932. in sestra Marta 1934. Vsi smo v
glavnem naredili šolo pod Italijo. Slovenski jezik smo
imeli le v domaèi vzgoji in v cerkvi, dosti smo èitali. Z
nami se je igral le stari oèe: iz trsk nam je izdeloval
majhne vilice in `lièke, to so bile naše igraèe. Uèno
dobo je imel le brat Marjan. Sestra Alda ima še danes
poseben dar za risanje. To jo je veselilo `e od mladih let.

Ko sem imela štiri leta, me je mama dala v itali-
janski vrtec. Bil je brezplaèen. Tam smo imeli hrano
zastonj. Obleke smo imeli oznaèene. Uèiteljice so bile
Italijanke. Tam so nas uèili raznih roènih spretnosti, na
primer delati štirštih z barvnimi sukanci na papir in
drugo. V osnovni šoli smo `e govorili italijansko, med
sabo pa zmerom slovensko. Uèitelji so bili iz raznih
krajev Italije. Verouk nas je uèil kaplan, ki je hodil iz
Ajdovšèine. Bil je Italijan, zelo strog, vsi smo se ga bali.
Za kazen smo morali iti pred šolska vrata stat. V cer-
kveni hiši pa nas je uèil verouk dekan Breitenberger,
zmerom v slovenšèini. V osnovni šoli smo imeli kro`ke
za igro in glasbo. Spominjam se, da so nas uèili operete,
in sicer Sneguljèico in Zuriko. Obe predstavi sta bili v
treh dejanjih. Imeli smo nanovo izdelane kostume, ki so
nam jih napravile italijanske uèiteljice. Ves material je
prispevala šola. To so bile ruske in amerikanske obleke.

Pesem je kot zdravilo

Rodila sem se v Tabru materi Mariji Petriè, rojeni
leta 1898 prav tam, in oèetu Leopoldu, rojenemu leta
1900. Oèe je bil doma iz Dolenj pri Ajdovšèini. Pri`enil
se je v Vipavo na majhno kmetijo. Imeli smo kravo,
prašièka, pridelovali smo grozdje, sadili krompir in
koruzo. Imeli smo veliko hišo tik ob reki Vipavi. Hiša je
bila dvostanovanjska, z gospodarskim delom, štalo,
hlevom in hramom za shranjevanje vina. Vinograd smo
imeli v Podguri za Gradišèem pri Vipavi. Moj oèe je bil
mizar in se je ukvarjal z mizarstvom. Ob veèjih delih
doma pa je pomagal mojemu staremu oèetu, ki je `ivel
z nami. Z nami sta `ivela še stric Franc in teta Pavla, to
so bili sorodniki po mamini strani. Tudi onadva sta
pomagala kmetovati, dokler se nista poroèila.

Dru`ina je bila velika, otrok nas je bilo sedem, dve
sestri sta umrli `e v otroški dobi, pet nas je pre`ivelo.
Mama je kuhala predvsem kmeèko hrano, kar smo
pridelali doma. Otroci smo pomagali pri kmeèkih opra-
vilih, kolikor je bilo v naši moèi. Ko je naš stari oèe
Franc dal premo`enje mojemu oèetu, je izgovoril, da
mora moj oèe skrbeti tudi za  njegovega sina  Franca, to
je mojega strica, ki je ostal pri hiši, dokler se ni poroèil.
Spominjam se, da je moral moj oèe plaèevati pod Italijo
samski davek za strica. Ker stric tega ni plaèeval, smo zašli
v dolgove in je potem oèe prodal tri tale v gozdu na Na-
nosu, da se je poplaèal ta dolg, sicer bi prišlo do rube`a.

Moja mama si je pomagala s tem, da je prala itali-
janskim o£cirjem perilo in je s tem nekaj zaslu`ila. Ni
bilo zaslu`ka.

Spominjam se, da je mama zelo rada èitala sloven-
ske knjige. Jaz sem ji knjige nosila iz farov`a, kjer mi
jih je posojal dekan Breitenberger. Mama je bila èlanica
Marijine dru`be in cerkvena pevka. Za knjige nismo niè
plaèali. Oèe je hodil pomagat tudi v Grabrijanov mlin,
ko so mleli moko. Dosti je delal na `agi pri Lutmanu in
na `agi v Tabru. Lepe spomine imam na veèere, ko smo
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Spremljal nas je vojaški o£cir s klavirjem. Nastopili
smo v Hrovatinovi dvorani v Vipavi. Predstava je bila
zelo uspešna, bilo je enkratno do`ivetje za nas otroke,
ki smo nastopali, pa tudi za obèinstvo. Ves program je
bil, seveda, v italijanšèini.

Šolo sem konèala s trinajstimi leti. Potem sem se šla
uèit nekaj mesecev k šivilji Dori Bukoviè, ki se je kasneje
zaposlila v hotelu pri Karlotu Ferjanèièu. Dalje sem se
uèila šivati pri gospe Elici Pangercovi oz. Avi, kakor so
ji izrekli otroci. Za uèenje nismo posebej plaèevali go-
spodarju. Ko sem bila stara petnajst let, sem `e šla na
`rnado kot šivilja k Bratu`evim in Furlanovim. Gospo-
dinje so me prosile, da bi prišla kaj zašit ali za¤ikat.
Prav dosti sama nisem znala, pa so mi gospodinje sveto-
vale, naj srajco ali druge stvari najprej razparam, nato
pa po starih kosih ure`em drugo in tako naredim novo.
S tem sem si pridobila znanje šivanja. Prvo obleko sem
naredila gospe Ivanki Bratu`. S tem sem se zelo mar-
trala. Zaslu`ila pa sem pol toliko kot stara šivilja.

V prostem èasu sem hodila v trgatev, poleti sem
brala maline na Nanosu. Peš smo hodili na Nanos,
prespali pri Margonovih in zgodaj zjutraj odšli nabirat
maline. Pod veèer smo jih peš nosili do Vipave in jih
prodali v zbiralnici pri Stankotu Poni`evemu. Zaslu`ek
je bil majhen, trpljenja pa dosti.

Kot mlado dekle sem hodila s skupino drugih tudi
na plesišèa, na izlete v hribe, vse peš. Bil je tudi `e kino
v Vipavi. V poletnem èasu smo hodili se kopat na jez in
na Vilo Ano, kjer so imeli letno kopališèe. Tam je bila
tudi otroška kolonija. Spominjam se, da ni takrat nihèe
kupoval drv za zimo. Hodili smo nad pruft pri Podskali
po veje, jih povezali v butare in odvlekli po drèi. Doma
smo jih potem sami cepili. Kurili smo tudi s starimi
trtami, ki so jih ljudje vrgli iz starih vinogradov.

Leta 1942 je moj brat Marjan `e delal za partizane.
Šival je za italijansko vojsko. Od krojaèa Ernesta Kra-
pe`a je prejemal v popravilo stare vojaške obleke, pri
tem pa je lahko še kaj napravil za partizane. Njega so
potem vzeli v italijansko vojsko v battaglione speciale in
potem sem prevzela njegovo delo jaz. Ovajena sem bila,
da tudi jaz delam za partizane. Zato so me Italijani leta
1943 zaprli. Zaprta sem bila v Coroneu, nato takoj
pogojno izpušèena do razpada Italije. Pozneje so me
zaprli tudi Nemci, rešil pa me je vipavski baron Mas-
burg, ki je znal nemško in je takoj interveniral. Bil je
dober za vse Vipavce.

Poroèila sem se leta 1947 s Silvotom Bajcem iz
Dupelj. Skupaj sva hodila leto in pol. Ohcet je bila
`alostna, mizerna. Denarja ni bilo. Mo` je bil traktorist,
delal je v Ajdovšèini na traktorski postaji. Jaz pa sem

Bogomira Bajc

Lutmanova `aga v Vipavi, kjer je delal moj oèe
pod italijansko oblastjo
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doma šivala, da sem kaj zaslu`ila za hrano. Stanovanj-
sko opremo smo kupovali po kosih, kakor smo imeli
denar. Stari šivalni stroj mi je darovala teta. Rodila sem
tri otroke; zdaj so vsi poroèeni in imam šest vnukov.
@ivim sama, mo` mi je umrl leta 1982. Materialno sem
preskrbljena, drugaèe pa imam te`ave z nogo. Lahko
reèem, da se imam zdaj odlièno, èe se spomnim, v kakšni
mizeriji sem `ivela dolga leta. Osamljenosti ne èutim,
ker imam zmerom koga v gosteh, ali svoje ali prijatelje.
Smrti se ne bojim, bolj se bojim bolezni.

Vero smo gojili doma od otroških let. Tudi danes
grem v cerkev, kadar morem. Vse, kar me je v `ivljenju
doletelo hudega, sem prenesla in šla naprej. Bila sem
tudi nekajkrat hudo bolna, tako zapovrstjo vsako leto
enkrat v petih letih. Pa je šlo vse mimo, videla sem
mnogo drugih, še slabših od mene. To me je pomirilo.
Otroci me prihajajo obiskovat. Z njimi imam lepe odnose
in tako `ivim, dokler bo bo`ja volja.

Pripovedovala v Vipavi 28. januarja 1998
V zrelih letih, ko postaneš vdova in oddaš otroke

– leta 1996
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Pred rojstno hišo v Podnanosu tri sestre @gur – Bo`icove:
Slavka, Fani in Ana okoli leta 1940

Alojzija Premrl
rojena @gur 24. maja 1923 pri Bo`icovih v Šentvidu(Podnanosu);
Vipava, Milana Bajca 3

veèkrat zgodilo, da se je katera od `anjic urezala. Takrat
seveda ni bilo penicilina. Pomagali smo si kar sami, in
sicer tako, da smo se polulali na rano. Èe pa je bil pri
roki šnopc, smo si rano zmoèili z njim. @etev smo nadalje-
vali popoldne po drugi uri. V odmoru smo si privošèili
poèitek v senci kar na polju. Hrano so nam prinesli na
njivo. Takrat nismo poznali sokov in drugih pijaè, pili
smo samo vodo, moški pa vino.

@ito smo peljali mlet na Moèilnik k Troštu. Za to
nismo niè plaèali, gospodar je vzel odmerjeno merico.
Kot dekle sem tudi nekajkrat sama peljala voli z vozom
v gozd na Nanos. Na jesen smo v Rebrnicah grabili

Kako smo spoštovali
drobne klaske

od njive do mize

Na mojem domu v Podnanosu so rekli pri Bo`ico-
vih. To je bil dom moje mame. Moj oèe pa se je pri`enil
in je vzel blaguníco. Mama je imela še tri sestre, in sicer
Malko, Francko in Pavlo, in štiri polbrate: to so bili
Janez, Pepe, Alojz, èetrtega se ne spomnim. Moja mama
je bila Alojzija @gur, rojena Bo`iè 1891., oèe pa je bil
Franc @gur, rojen 1889., prav tako iz Podnanosa.

Pri nas doma smo bili kmetje. Imeli smo srednje
veliko kmetijo. V zakonu so se rodile štiri dekleta, in
sicer Stanka, jaz Alojzija - po domaèe Slavka, Ana in
Franèiška. Stanka, moja sestra, je odšla od doma v Trst
k stricu, stara trinajst let. Ostale tri pa smo ostale doma
in pomagale staršem obdelovati kmetijo. Opravljale
smo vsa moška dela. Vèasih so nam pomagali vojaki.
Lakote nismo nikoli trpeli, toliko smo le pridelali sami
doma. Redili smo po osem glav `ivine, po dva prašièa,
vèasih smo imeli tudi mlade. Preva`ali smo z voli, konja
so pri hiši kupili šele leta 1949.

Posebno dobro se spominjam `etve. V mojih mladih
letih smo še `eli pšenico, r` in jeèmen roèno s srpi. Ko
je bila `etev, smo vstajali ob zori. Pri `etvi smo zdr`ali
do vroèine, to je bilo do enajste ure. Zbrali smo se v
glavnem sorodniki. Moški so brusili srpe, klepali, po
potrebi so vezali snope s slamo od `ita. To je bil pas. Èe
se je bli`alo slabo vreme, smo zlagali snope `ita v kopo,
da so se posušili pred mlatvijo. Bila je okrogla, snopi so
bili obrnjeni s klasjem na notranjo stran. Èe je bila
pšenica suha in lepo vreme, smo jo peljali kar v mlatil-
nico. Tudi drobno klasje smo pobirali, èeprav utrujeni
in segreti od sonca. Klaske smo potisnili v snope, da se
niso porazgubili po njivi. Ko danes vidim sve` kruh, ki
se daje `ivini, se spomnim na te drobne klaske, kako
smo jih spoštovali od njive do mize. Seveda se je tudi

Vipava, Milana Bajca 3;
umrla 24. novembra 2009

Šentvidu;
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steljo. Za našo `ivino je bilo treba pripeljati kar štiri
vozove stelje. Februarja pa smo hodili brat listje k sv.
Socerbu, to je na Vrheh nad Podrago. Kot dekleta smo
doma tudi vezle na kotenini in si same pripravljale balo.
Tudi volno smo imeli doma, ker smo redili ovce. De-
kleta smo prele na kolovratu v zimskih veèerih. Same
smo tudi doma spletle nogavice, maje, lajpke, rokavice.

Nekaj èasa smo doma imeli tudi menzo, to je bila
vojaška menza pod Italijo. Na hrani so bili italijanski
o£cirji, kuhal pa je vojak.

Naš dom je imel tudi pevsko tradicijo. Vsi smo radi
prepevali. Jaz sem pela v prosvetnem zboru, vodil pa
nas je Slavko z Goè - najbr` se je pisal Vovk. Posluh in
lepe glasove smo pri nas podedovali po oèetovi in ma-
mini strani. Tako so takrat pravili, da sta bila moj stari
oèe Anton Bo`iè in oèetov bratranec iz Podbrega, po
domaèe Toninkov, prva pevca na Kranjskem. Oba sta
prepevala v duetu v zborih in celo na sprejemu cesarja
Franca Jo`efa v Postojni.

Moj stari oèe Anton je bil vdovec s petimi otroki. Pri
dvainštiridesetih se je vdrugiè poroèil z nevesto, ki je
bila iz Gri` nad dolino Raše. Bila je dvajset let mlajša od
njega. V zakonu sta se med sabo vikala zaradi otrok, ki
naj bi ju zaradi tega bolj spoštovali. Z drugo `eno je imel
še štiri otroke. Ob njegovi smrti je izšel v takratnem
èasopisu èlanek s pohvalo, ker je bil dober mo`, oèe in

Alojzija Premrl

@anjice v Podgrièu pred I. svetovno vojno - tako sem tudi sama `ela

odlièen pevec. Ko je moja mama prepevala v pevskem
zboru na koru in ko je pokojni domaèin, duhovnik in
skladatelj Stanko Premrl, Johanov iz Podnanosa, orglal
v cerkvi, so domaèini rekli moji mami kot cerkveni
pevki, ko je odhajala domov iz cerkve: “Danes pa je pri
nas sv. Vid še višje vzdignil oblaèilo, ker je na orgle
igral gospod Stanko, ki je iz starih orgel še prah izpihal
ven.” Vsi so bili veseli, kadar se je on usedel za orgle.
Takrat je bil v cerkvi velik praznik. Veèkrat je prihajal
iz Ljubljane v svojo rodno vas in z veseljem smo ga
prièakovali.

Mene so starši imeli za najbolj ubogljivo od vseh
sester. Oba starša sta bila dobra. Èe je bilo prav hudo,
je pel pas po riti, drugaèe ne. Zjutraj smo vstajali zgodaj,
zaradi dela, èe ga ni bilo, pa smo vstali otroci zgodaj, da
smo šli k maši. Zveèer smo molili ro`ni venec. Vendar
sem pri molitvi kmalu ostala sama, vsi drugi so zadre-
mali. V odgovor sem slišala le glas polbrata, ki je na
glas odgovoril: Amen. Zveèer smo bili namreè vsi utru-
jeni, ker je bilo dosti £ziènega dela.

V šolo sem hodila pod Italijo in naredila osem razre-
dov. Za kmeèko delo sem poprijela `e v šolski dobi in ga
opravljala tudi potem, po poroki in vse do današnjih
dni, kolikor sem mogla.

Dekleta smo poèasi odrasla in se pomo`ila. Prva je
odšla Stanka. Ona je ostala kar v Trstu. Druga sem se
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poroèila jaz leta 1949 v Vipavo, kjer sem tudi zdaj.
Tretja se je poroèila Ana v Italijo, najmlajša Franèiška
pa je šla v Ajdovšèino.

Ko sem se poroèila, sem imela petindvajset let. Z
mojim bodoèim mo`em Alojzom Premrlom sva hodila
skupaj pribli`no leto. Bil je od mene starejši petnajst let
in je imel `e takrat kupljeno hišo. To je bilo pod Italijo.
Poroèila sva se v Podnanosu. Svatov nas je bilo okoli
petnajst. Sobno mobilijo je naroèil moj tata pri mizarju
Krhnetu v Vipavi iz èešnjevega lesa. Vselila sva se v
skoraj prazno hišo. Poèasi smo si vse opremili. Za doto
mi je oèe dal seno`et. Mo` je kupil eno kravo in enega
prašièa. Tako sva zaèela.

Mo` je imel nekaj zemlje od hiše, ker je bil doma z
velike kmetije v Vipavi, ki se ji je reklo pri Drejdlnovih.
Precej je gozdaril z enim konjem. Rodilo se nama je troje
otrok: hèerka Lenèka leta 1950, potem sin Rafael leta

1952 in še sin Sreèko leta 1958. Vsi so zdaj poroèeni in
imajo otroke. Tako imam pet vnukov. Poèasi smo si tudi
popravili hišo. Kmeèka dela smo še vsa delali roèno,
napravili smo si tudi nov vinograd. Posebno hudo je bilo
po vojni in takoj po poroki, saj nisva imela niti steklenice
za vodo. Takrat se ni niè dobilo. Ni bilo ne denarja in ne
robe. Meni je dosti pomagala sestra iz Trsta. Ta mi je
tudi oblaèila otroke in še drugaèe pomagala. Drug dru-
gemu smo morali pomagati, da je šlo naprej.

Èe se povrnem nazaj domov v Podnanos v dobo
vojne. V hiši smo imeli bunker. Kar naprej so hodili
patruljirat, enkrat partizani, drugiè èetniki, tretjiè Nemci.
Stalno smo `iveli v strahu, ker je bila naša hiša pri cesti.
To je bil te`ki èas vojne. Lahko pa reèem, da so se vsi
vojaki v naši hiši lepo obnašali. Res je tudi, da jim mi
doma nismo nikoli dali povoda, da bi nas lahko grdo
napadali. Oba starša sta znala nemško in italijansko,
tako da smo se lahko lepo pogovorili z enimi in z dru-
gimi. Dekleta smo takrat tudi same nosile vrne grozdja,
ker ni bilo moške sile ali pa so se fantje skrivali, ker so
se bali Nemcev, da jih ne bi mobilizirali.

Zdaj sem vdova, mo` mi je umrl leta 1981. Imam
petinsedemdeset let, nekoliko me `e utruja skleroza in
te`ko delo se mi pozna na zdravju in `ivcih. Ko zdaj
pomislim nazaj, sem dosti potrpela. Zmerom sem bila
v veliki dru`ini. Z nami je `ivela tudi mo`eva sestra.
Zmeraj smo imeli kakšne delavce pri hiši, pa tudi na-
jemnike. Naša hiša je v dvorišèu, tako smo imeli v istem
dvorišèu po enajst otrok, pet dru`in, dva gospodarja.
Zmerom je bilo treba gledati na druge iz obzira. Sama
z mo`em sem bila le na starost. Zdaj imam svoje gospo-
dinjstvo, nevesta pa svoje. Tako je najboljše. Otroci
prihajajo na obiske, tako da nisem sama. Pomagam,
kolikor morem, tudi £nanèno. Socialno sem preskr-
bljena, po mo`u imam italijansko in osebno pokojnino
- tame mo` `iví, èeprav je mrtev.

Pripovedovala v Vipavi 31. oktobra 1998

Alojzija Premrl

Omo`ila tri otroke in ostala vdovaPoročila tri otroke in ostala vdova

– tako me mož živí, čeprav je mrtev.
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rojena Ferjanèiè 27. avgusta 1923 pri Mihovih na Goèah;
Goèe 45, pri Po`arjevih

Goška kupa `ivljenja

Vse svoje `ivljenje sem pre`ivela na Goèah kot hèi
Franca Ferjanèièa in Pavle, rojene Vidrih. Oba sta bila
Goèana, rojena istega 1892. leta. Mama je bila najmlajša
iz številne dru`ine, imela je še šest bratov. Mama ji je
umrla, ko je bila stara tri leta. Na domu moje mame se
je reklo pri Drejcovih, ker so bili vsi moški prvorojenci
Andreji. Poroèila se je k Mihovim. Tam je bila polna
hiša ljudi, saj je imel moj oèe doma še dva brata, dve
sestri in mater. Zato so mamini bratje sklenili, naj se
njen brat Andrej poroèi z njeno svakinjo Alojzijo, da bo
eden manj pri hiši. Pri Drejcovih so z odhodom edine
sestre, moje mame, ostali doma sami moški. Potreba po
`enski roki je bila zato velika. Zamenjava se je posreèila
in stvar se je konèala dobro za obe dru`ini.

Moja mama je rodila pet otrok, dva sina in tri hèerke.
Jaz sem bila najstarejša izmed hèerk. Doma smo bili
kmetje na kar veliki kmetiji. Gospodarsko stanje na
Primorskem pa je bilo takrat zelo te`ko. Naše posestvo
je zabredlo v dolgove in kmetija je šla na boben ali na
kant, kot se je reklo. Ostalo nam je le malo zemlje.
Kmalu nas je prizadela še nenadna smrt oèeta. Moja
najmlajša sestra je bila takrat stara komaj pet mesecev.
Mama je po oèetovi smrti koraj`no prevzela vajeti v
svoje roke in z vero v srcu premagovala vse te`ave. Še
danes jo vidim, kako je zveèer po molitvi pred Kri`anim
na predalniku sklenila roke in poljubila razpelo. Ona
nas je uèila vseh moških del. Otroci smo jo spremljali
na polja in travnike in pre`ivljali dneve na delu z njo.
Kadar smo zveèer molili ro`ni venec, je privila petro-
lejko, da smo porabili manj olja. Spat smo hodili zgodaj.
Spominjam se, da sem jo `e kot otrok zveèer v postelji
prosila: “Mama, zapojte nam kakšno pesem.” Bila je
cerkvena pevka z odliènim sopranom - tudi sama sem
po njej podedovala lep sopran. Še danes mi odmevajo
njeni akordi tiste lepe Stoji uèilna zidana. Domaèo slo-

vensko pesem smo lahko slišali le doma in v cerkvi.
Slovenska beseda v javnosti nam je bila Primorcem
prepovedana. V italijanski šoli so nas hoteli na hitro
nauèiti samo italijansko, tako da otroci sploh nismo
vedeli, kaj govorimo, kaj pomenijo besede. Tudi sama
sem se uèila italijansko na pamet. Mama mi je veèkrat
rekla: “Lepo te prosim, pojdi se uèit na štalo, da ne bom
poslušala te spakedranšèine, nièesar ne razumem.”
Mene pa je bilo sram, da bi pred uèiteljem ne znala
odgovarjati oz. na pamet ponavljati italijanskega bese-
dila.

Na mamo imam res najlepše spomine. Umrla je leta
1982, stara devetdeset let. Pazila je tudi moje otroke.
Ko sem hodila na cerkvene pevske vaje v mrzlo goško
zakristijo, mi je zmerom posodila volnen pled, da me
tam ni tako zeblo.

Oèe mi je umrl `e, ko sem imela šest let. Nanj me
ve`e edinstven spomin. Tudi on je bil cerkveni pevec.
Pri polnoènici na Goèah, ko še ni bilo elektrike, sem mu
dr`ala sveèo, da je lahko bral note na koru. Meni se je
to takrat zdelo zelo imenitno in ponosna sem bila nanj.
Imela sem ga rada. Bil je zelo lep èlovek.

@e kot otrok sem prebila  dosti èasa pri moji birmanski
nunci Francki Ferjanèiè, ki je stanovala v sosešèini. Bila
je odlièna šivilja - pozneje se je zaposlila v modnem
salonu v Ljubljani. Pri njej sem `e kot punèka poèasi
zaèela likati, šivati, plesti. Nauèila me je roèno delati
luknje in druga roèna dela. Po njenem odhodu v Ljub-
ljano sem dopolnila znanje šivanja še pri Julki Volk,
Matev`kovi na Goèah.

Ko mi je bilo dvajset let, sem se poroèila z doma-
èinom Rudolfom Po`arjem, letnikom 1916, izuèenim
mizarjem. Imel je delo, vendar ljudje niso imeli denarja
za plaèilo njegovega mizarskega dela. Bil je prijatelj
mojih bratov in je veèkrat zahajal k nam domov. Tako
je sèasoma nastalo prijateljstvo in tudi ljubezen. Menila
sva se štiri leta. Bil je izredno nadarjen kot vsi iz dru`ine
Po`arjevih. Njegov stric Anton Po`ar je bil doktor sve-
tega pisma. Pri njem je tudi dosti bival, ko je slu`boval

Goče 45, pri Požarjevih;
umrla 28. junija 2010
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Mo`eva sestra Marija v Trstu 11. 2. 1928

Trgovina na Goèah, ki sta jo imela mo`eva sestra Marija in njen
mo` Svetak okoli leta 1922

Olga Po`ar
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kot duhovnik v Koprivi. Ko je stric videl njegovo  nadar-
jenost, ga je dal v šole v Gorico. Kmalu pa je Rudolf
zaradi velikega domoto`ja in tudi pomanjkanja ušel
domov, skupaj z nekim Milanom s Slapa. Njegova mama
in stric sta potem modro sklenila, da bo moral nasled-
nje leto spet v zavod, vendar Rudolf ni hotel veè nazaj
v šolo. Izuèil se je za mizarja, èeprav tega poklica ni
maral. Kot samouk je znal igrati na violino, kitaro,
mandolino, trobento in harmoniko. Bil je tudi dober
pevec. Toda igranje na inštrument ni bilo po godu nje-
govim staršem. Menili so, da bi bilo bolje, da bi se
ukvarjal z drugimi, bolj donosnimi posli. Zaradi takega
nasprotovanja so mu celo odvili elektrièno varovalko,
da ne bi videl not. Po duši je bil Rudolf poet. Ko je slu`il
vojaški rok v Torinu in Milanu, mi je pisal vsak dan. Še
danes hranim njegova pisma in jih še prebiram. Vsako
zase je roman in odsev njegove široke duše.

Za mojo poroko je prišel od vojakov na dopust. Poro-
èila sva se 2. julija 1942 v cerkvi sv. Andreja na Goèah.
Svatov je bilo malo. Moji bratje so bili takrat vsi pri
vojakih. Kosilo je bilo pri Po`arjevih. Kuhali sta moja in
mo`eva mati. Balo sem imela skromno. Nekaj mi je
dala mama, nekaj sem si kupila sama.

Spominjam se cerkvenega obreda. Peli so mi domaèi
goški pevci. Poroèil naju je gospod Kralj, ki je bil na
Goèah enainpetdeset let. Bral je iz velike rdeèe pozla-
èene mašne knjige, ki tehta še danes deset kilogramov.
Prenašati jo je moral me`nar, ker je bila za stre`nike
prete`ka. To knjigo, pisano v latinšèini, krasno vezano,
je goški cerkvi s testamentom podaril mo`ev stric dr.
Anton Po`ar. Sam jo je kupil in vanjo zapisal: Ta knjiga
je stala dve veliki debeli kravi. Stric je imel dosti knjig,
tako da so jih po njegovi smrti iz Koprive peljali s konji
na lojtrncah v `upnijsko knji`nico v Tomaj.

Novi hiši sem se kmalu privadila. Mo` se je po dvaj-
setih dnevih moral vrniti v italijansko vojsko v Torino.
Slovo je bilo te`ko. Ostala sem sama z njegovo materjo,
s katero pa sva bili kot prijateljici. Tudi mo` je imel
mamo zelo rad.

Meseci so tekli in bli`ala se je te`ka usoda. Itali-
janske oblasti so poslale mo`a na rusko fronto. Odbran
je bil deseti v vrsti. Tako so jih odbirali. Sicer pa je slu`il
pri vojakih skupaj z našim herojem Vojkom Premrlom
iz Podnanosa. Celo skupaj sta spala pri vojakih in bila
dobra prijatelja, istega mnenja, bistra fanta. Oba sta
odklanjala vojaške èine. Italijanski vojaki oz. naši fantje

Goèe: moja birma leta 1933 z nunco Franèiško Ferjanèiè

Olga Po`ar
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Ventimiglia v Italiji: mo` Rudolf trobentaè v italijanski vojski
leta 1937 (tretji z leve)

so prihajali na dopuste izmenoma. Tako je prišel domov
na dopust najprej Vojko in se odloèil, da odide v parti-
zane. Nekaj dni za njim je, pred odhodom na rusko
fronto, prišel moj mo` za tri dni. Takrat ga je prišel
obiskat tudi Vojko. Povedal mu je svojo odloèitev in mu
svetoval, naj gre v partizane tudi on. Vsi doma smo bili

pred veliko odloèitvijo, kaj storiti. Njegova mama je bila
v silnem strahu, da se ne bi zaradi tega italijanske oblasti
znesle nad nami, zato mu je rekla: “Rudolf, prosimo te,
ne stori tega, naša hiša bo gorela, pobili nas bodo. Jaz
bom molila zate, boš videl, da boš prišel domov iz Ru-
sije”. Jaz nisem bila toliko proti, le `elela sem si, èe bi

Goèe leta 1936 - goški fantje muzikantje. Zadnji desno s kitaro
sedi mo` Rudolf.

Olga Po`ar



259
162

Poroèni dan – Goèe 2. 7. 1942. Na fotografiji stoji prvi levo tudi
moj drugi mo` Alojz @ivic.

Albenga v Italiji leta 1937: primorski fantje letniki 1916
v italijanski vojski. Mo` Rudolf stoji prvi levo. Na tablo so fantje

zapisali “Še 64 dni” do odhoda domov.

naneslo, da bi padel, da bi padel doma. Konèno odlo-
èitev smo prepustili njemu samemu.

Ta njegov obisk je bil zadnji. To je bilo 25. novem-
bra 1942. Takrat sem bila jaz noseèa in sem mu to tudi
povedala. On pa je rekel, da se bo pustil ujeti Rusom,
da bi tako pre`ivel fronto. Ob te`kem slovesu od doma

ga je mama na pragu pokri`ala. Bila je preprièana, da
se bo vrnil iz Rusije `iv. To sem verjela tudi jaz. Sprem-
ljala sem ga do goškega kri`a, potem je šel dalje peš do
Štanjela. Ob slovesu mi je dejal: “Veš, èe ne bom prišel
domov `iv, bom pa prišel mrtev v duhu.” Iz Milana so
vojaki odšli v Rusijo z vlakom. @e med potjo mi je pisal

Olga Po`ar
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vojaško karto in se mi je še oglašal. Njegovo zadnjo
pošto sem dobila iz mesta Harkov 6. 1. 1943. Bo`iè je
pre`ivel pri neki ruski dru`ini pod zemljo. Gospodinja
je tisti dan ubila petelina in z njim postregla tudi njemu.
Pisal mi je, da je bil na stra`i in da mu je èrnilo zmrznilo.
Odtajal ga je na peèi. Zapisal je še, da sliši topove in da
ne ve, kaj bo. Pisal mi je tudi, da se poèuti kot nekakšen
tolmaè za italijanske o£cirje, ker je dobro razumel rusko.
In pisal mi je, kako je gledal v luno na stra`i in si mislil:
“Kako si ti sreèna, ti vidiš moj dom in moje drage, jaz
pa sem tu tako daleè in sam.” Tudi jaz sem mu pogosto
pisala, toda moje pošte ni nikoli prejel.

Na ruski fronti sta bila še dva Goèana: Lado Kodre
in Jo`e Volk, letnika 1919 in 192l. Oba sta se vrnila
domov.

Po 6. 1. 1943 pa so mo`eva pisma odmanjkala.
Tako sem ostala brez sledu in vesti, kaj je z njim. Obha-
jale so me zle slutnje. Zlobni jeziki so celo vedeli pove-
dati, da je to zato, ker ni odšel v partizane. Bila sem
noseèa in sem morala misliti nase in na otroka. Ob
strani sta mi stali njegova in moja mama. Skupaj smo
prenašale dosti hudega in malo dobrega. Kljub temu da
nisem veè prejemala pošte od mo`a, sem sama še pisala
na njegov naslov.

Vojna je divjala povsod in Italijani so pri Benèinovih
na Goèah odkrili tajno radijsko postajo. Zaradi tega sta
goreli Sortova in Bedancova hiša. Prišel je ukaz, da se
mora vsa vas zbrati pred šolsko stavbo. Italijanski vojaki
so preganjali ljudi iz hiš in tako prišli tudi v našo. Jaz
sem bila noseèa in na misel mi je prišlo, da sem itali-
janskemu vojaku pokazala mo`evo pismo z ruske fronte.
Oèitno sem se mu zasmilila in pustil me je v hiši. Med
tem pa se je vas izpraznila. Odšli so vsi moji sosedje,
tašèa, otroci, staro in mlado. Postalo me je strah, kaj bo
zdaj, kaj bo z njimi in kaj z mano. K sreèi je posredoval
naš gospod `upnik Kralj, ki se je skušal nekako pogo-
voriti z italijanskimi vojaki in je jamèil za nas. Tako je
sledilo povelje, naj se vsi vrnemo domov, v treh dneh
pa naj se pripravimo na begunstvo, in sicer v take
kraje, kjer je nastanjeno italijansko vojaštvo. V treh
dneh smo si morali najti druga bivališèa, povprašati
okoli po vaseh, pri sorodnikih in prijateljih, nalo`iti
nujno opremo na vozove in oditi iz vasi. S sabo smo
vzeli tudi `ivino in nekaj sena ter šli vsak po svoje.
Sama sem odšla s tašèo v Vipavo k dru`ini @abarjevih
pri cerkvi. Z Goè smo šli 10. marca 1943 skupaj z
našim duhovnikom, ki se je nastanil v vipavskem fa-
rov`u. Èas poroda se mi je hitro bli`al, tako da sem v
begunstvu v Vipavi rodila dvojèici, Danico in Rudico.
Pri porodu mi je pomagala dobra vipavska babica
Viktorija Jamšek, rojena Èuk. Domaèa hèi Pavla je
bila zelo dobra do mene. Prala mi je plenice v mrzli
vodi potoka Bele, skrbela za dojenèka in me znala
potola`iti. Nikoli je ne bom pozabila. Po vojni je odšla
v Avstralijo. Njenih bratov ni bilo doma: vsi so bili v
italijanski vojski. Oèe in mati sta bila tudi dobra.
Kuhala sem na skupnem štedilniku. Vsi Goèani, ki so
bili v begunstvu po bli`njih vaseh, so hodili vsak dan
obdelovat svojo zemljo na Goèe, da se je le nekaj pri-
delalo. Vsak dan so delali v strahu in `iveli pri drugih
ljudeh. Tudi moja mama je bila v begunstvu v Vipavi in
je vsak dan nosila z Goè v culi seno za kravo. Ko je tam
zmanjkalo, je hodila `et staro travo v Guro nad Vipavo.
Stanovala je pri Škapinovih Na hribu in tudi `ivino je
imela v njihovi štali.

Jaz sem rodila 1. maja 1943. Porod je šla prijavit
moja mama. Italijanske oblasti pa niso hotele zapisati
rojstva na 1. maj, zapisale so, da je bilo 30. aprila.
Menile so namreè, da je 1. maj praznik komunizma in
partizanstva in da bi se rojstvo na ta dan obhajalo preveè
slovesno. Še danes stoji v knjigi zapisano rojstvo 30.
aprila 1943.

S hèerko Rudico sva ostali sami - Goèe leta 1948

Olga Po`ar
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Nekako junija meseca smo vsi begunci z Goè, ki
smo bili nastanjeni v Vipavi, odšli v Lo`e in Manèe. Z
dojenèkoma in tašèo smo se naselili pri Polonnih v
Lo`ah. Z nami je bil tudi naš `upnik gospod Kralj. V
Lo`ah je maševal kar v neki sobi pri Fajdigovih. Kot
begunci smo bili pri domaèinih v Lo`ah zelo lepo spre-
jeti. Sploh pa smo bili ljudje v vojni drug z drugim zelo
dobri. Lo`ani so z nami delili vse, kar so imeli, `iveli
smo skupaj kot bratje. Na domove na Goèe smo se po-
èasi vraèali šele po 4. juliju, ko je razpadel fašizem.
Naši domovi na Goèah so bili oropani, razbiti. V goški
šoli je bilo dosti vojašèine. Prihod na domove je bil
`alosten: razbita okna, steklo je le`alo povsod po tleh,
potrgani so bili lustri in elektrièna napeljava, po hišah
je zmanjkalo tudi vse orodje.

Hvala Bogu, da sem imela obe punèki zdravi in sem
ju sama dojila. Rešila me je naša krava: moja hrana je
bila polenta in mleko. Toliko sem je pojedla, da je danes
ne maram niti videti. Moram pa povedati, da sem za
otroka dobila nekaj hrane od italijanskih oblasti, vse

dokler ni Italija razpadla. V glavnem je bil to ri`, pašta,
olje, sladkor. Po 9. 9. 1943 tega ni bilo veè.

Doma smo si takoj malo poštimali, v glavnem kuhi-
njo in sobo. Iz Rusije še vedno ni bilo glasu. Otroka sta
rasla in shodila. Hèerka Danica je zbolela za davico.
Zdravnika ni bilo. Moja tašèa je šla prosit za zdravila dr.
Jamškovo v vipavsko lekarno. Ta je res naredila pose-
ben sirup za mojo hèerkico. Ker ni imela sladkorja zanj,
ji ga je prinesla v lekarno moja tašèa. @al, ta sirup hèer-
kici ni niè pomagal. Danica, ki je pri dveh letih `e vse
govorila, mi je umrla v naroèju 15. januarja 1945. To
je bila `e druga velika nesreèa v mojem `ivljenju. Dosti
sem prejokala. Ljudje so me hrabrili, da se bo mo` vrnil
nekega dne, da se bo kar prikazal na vratih. Jaz pa
temu nisem veè verjela.

Prišla je dolgo prièakovana svoboda. Sama sem se
tola`ila z delom, zmerom me je navdajala moè in dol`-
nost skrbeti za otroke oz. za hèerko Rudico, ki mi je še
ostala, in sama zase. Z vso vnemo sem šivala sebi in
drugim, da sem kaj zaslu`ila in pre`ivela. Šivala sem v
glavnem ponoèi, ker podnevi ni bilo èasa.

Prvo vest o mo`u sem prejela šele po koncu vojne:
bilo je samo obvestilo, da je pogrešan, drugega niè. Šele
pred dvema letoma, v maju mesecu 1997, sem prejela
iz Rima njegove dokumente in nekaj podatkov. Sporo-
èili so mi, da je bil zajet na ruski fronti 8. 1. 1943 in da
je umrl v taborišèu na Krilovem 5. 5. 1943, ko sta moji
hèerki imeli pet dni. In še vest, da je bilo v taborišèu na
Krilovem l0.000 italijanskih ujetnikov.

Taborišèe ujetnikov je bil velik brezov gozd. Ujetniki
so bili shirani, bolani in mnogi so tam doèakali smrt.
Vsem umrlim so tam postavili spomenik. Dobro je bilo
to, da je taborišèe prejelo pomoè iz Amerike, tako da jih
je vendarle dosti pre`ivelo in doèakalo svobodo. Moj
mo` Rudolf, `al, ni bil med njimi. Moja hèi Rudica se
je letos odloèila, da bo šla pogledat tiste kraje, kjer je
njen oèe tako nesreèno konèal.

Moram pa še povedati o dogodku, ki ga ne bom
nikoli pozabila. Kmalu po svobodi leta 1945, v tistem
poletju, me je obiskal poštar s posebno pošiljko. To je
bila siva ovojnica z obrabljenimi vogali, naslov je bil v
ruski pisavi, pisan na pisalnem stroju. Ovojnica je bila
krog in krog poštemplana z ̀ igom neke pošte. Ne morem
povedati, kako mi je bilo pri srcu, ko sem jo odpirala.
Iz nje so se usula vsa moja pisma, ki sem jih pisala
mo`u na rusko fronto. Zraven je bil dopis, da se opra-
vièujejo, ker pisma niso prispela na naslov, da ni bila
mogoèa dostava. Rane so se mi spet odprle in zakrva-

Moja mama Pavla (1891-1982) pred starim zidom
na Goèah okoli leta 1960
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Goèe okoli leta 1960: cerkveni pevski zbor z organistom in
zborovodjem Slavkom Vovkom. Desno ob njem sedim jaz.

Fotografirano v èasu misijona z g. Jo`kom Kragljem

Olga Po`ar

vele. To se mi zgodi še danes, ko gledam ta pisma, ki jih
skrbno hranim.

Svoje `ivljenjske kalvarije ne bi mogla prenesti, èe
ne bi imela vere in ljubezni do petja.

Moja hèi Rudica je rasla, dorasla. S te`avo sem jo
študirala. Danes je profesorica z dvojno diplomo zgo-
dovine in slovenšèine. Uèi na Proseku `e šestindvajset
let. Ima eno hèerko, ki tudi študira. Hèerko imajo ljudje
tam radi. Meni je v tola`bo, da je tako. Vodi proslave in
goji slovenstvo v zamejstvu. Je obdarjena s Po`arjevimi
talenti.

Leta so tekla in 1951. sem se ponovno poroèila.
Hiša je potrebovala gospodarja. Tudi drugi mo` je bil z
Goè, in sicer stric prvega mo`a Alojz @ivic. V zakonu
sva imela tri otroke: Majdo, Danico in Bo`ota. Vsi so
bistri, meni je le `al, da jim nisem mogla omogoèiti
študija. Vendar so vsi prišli do poštenih poklicev z lastnim
prizadevanjem. Imajo me zelo radi, èeprav zdaj `ivim
sama na Goèah. Vsi so odšli od doma in se poroèili.
Razveseljujejo me z obiski in šestimi vnukci. Kolikor
morejo, mi pomagajo. Sama se pre`ivljam s pokojnino
po drugem mo`u. Èeprav sem po vojni ostala bosa in
naga, sem kljub prizadevanju, da bi po izgubi mo`a v
Rusiji prejela kakšne dohodke, ostala brez njih. Moj

prvi mo` seveda ni imel niè delovne dobe, kar je bilo
pogoj za pridobitev italijanske pokojnine. Iz Italije sem
prejela le dopis, da je italijanska vlada poslala denar za
`rtve vojnega nasilja v Beograd. Tako je tam ostal tudi
denar za `ivljenje mojega prvega mo`a.

Zapisala sem svojo `ivljenjsko pot od 27. avgusta
1923 dalje. Prestano gorje je za menoj, ostali so spo-
mini, taki in drugaèni. @ivljenje pa ima tudi tako moè,
da zna tola`iti. Najboljši tola`nik je èas sam. Ta zaceli
rane.

Ta mladim bi priporoèila, naj se imajo radi in naj
`ivijo pošteno, èetudi bolj skromno, in naj si vzamejo
èas tudi zase in za svoje bli`nje.
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Olga Po`ar

Dodatki k `ivljenjepisu

Prvi

Pred odhodom v aktivno italijansko vojsko je bil moj
mo` Rudolf v Ajdovšèini zaprt petnajst mesecev zaradi
`ganjekuhe, ki je bila pod Italijani strogo prepovedana.
To je bilo, mislim da leta 1936. Ko je odslu`il zaporno
kazen, je bil takoj poklican v redno italijansko vojsko;
poziv za vojašèino ga je `e èakal doma, še prej kot je
prišel iz zapora. To mu je povedala njegova mati ob
vrnitvi.

O `ganjekuhi pod Italijo še zdaj kro`ijo zanimive
zgodbe. Na Goèah so, na primer, italijanski £nancarji
zaprli ̀ eno in mater desetih otrok - to je bila naša soseda
Angela Vovk, ki je nesla prodat nekaj `ganja na Pivko,
da bi prišla do kakšne lire. Na poti so jo dobili £nan-
carji, ji pobrali `ganje in jo zaprli za šest mesecev v
Ajdovšèino v istem èasu kot mojega mo`a. Medtem ko
je bila zaprta, je otroke pazila in zanje skrbela njena
najstarejša hèi. Zato ji še danes njeni bratje in sestre
reèejo “naša mati”. Ta Angela Vovkova je bila dobra
`ena. Mo` mi je pravil, da so imeli sreèo, ker je po nitki
spušèala rezine starega kruha iz prvega nadstropja
zapora v pritlièje, kjer so bili zaprti naši fantje. V zaporu
so namreè dobivali samo en obrok hrane in štruco kru-
ha na dan. Od doma so lahko prejemali pakete, vendar
je bila takrat po naših domovih velika mizerija in ni bilo
kje vzeti. V celici v zaporu je mo` kar naprej hodil gor
in dol, tako da je v petnajstih mesecih znucal kar dva
podplata na èevljih.

Drugi

Moji punèki sta zboleli istoèasno za davico, nalezli
sta se je druga od druge. V Vipavi ni bilo nobenega
zdravnika. Bolezen sem pri drugi punèki Rudici opazila
dan po smrti Danice. Ko je Danica le`ala na parah, sem
se morala boriti za `ivljenje Rudice. Vedela sem, da
hodi neki partizanski zdravnik z Opèin vsako sredo
zdravit bolnike v bli`njo Branico. To mi je povedala
naša babica. Tako sem se sama odloèila, da bom Ru-
dico takoj nesla k njemu, èeprav sta mi mama in tašèa
to odsvetovali. Otroka sem tisto usodno sredo zavila v
deko in se s sestro Nado in mo`evo neèakinjo peš odpra-
vila k zdravniku v Branico. Ordiniral je kar v kuhinji pri
Albini Krnavèkovi, ki je bila babica.

Ona je takoj videla, da je otrok bolan. Zdravnik se
je pripeljal z motorjem, na hrbtu je imel rukzak. Pred
hišo so ga `e èakali drugi bolniki, med njimi tudi parti-
zani. Zaradi otroka so mi vsi dali prednost, tako sem
bila prva na vrsti. Zdravnik je otroka pregledal in mu z
`lièko predrl grlo. Nato je stopil k rukzaku, v katerem
je imel zdravila, vzel v roke injekcijo, dvignil roke proti
sliki Matere bo`je, ki je visela na steni, in mi rekel
dobesedno: “Zahvalite se Bogu in Materi bo`ji, da imam
še eno, zadnjo injekcijo proti davici, sicer bi vam še ta
punèka umrla v štiriindvajsetih urah.” Rudica je dobila
injekcijo, zavile smo jo in odnesle domov. Zdravnik
nam je napisal recept še za novih pet injekcij in povedal,
da ta zdravila dobimo v Se`ani. Neèakinja Milka je takoj
odšla peš v Se`ano, tam dobila injekcije in se sreèno
vrnila pozno zveèer domov na Goèe, kjer smo jo vsi v
strahu prièakovali. Te injekcije je potem dajala moji
hèerki Štefka Ferjanèiè ali Uršna z Goè. Imela sem res
veliko sreèo, da se je tisto sredo tako konèalo. Èe bi
zdravnik prišel v Branico v èetrtek, bi bilo prepozno.

Tretji

Kakor sem `e povedala, sem leta 1942 spremljala
mo`a Rudolfa iz vasi, ko se je vraèal k italijanskim
vojakom v Milan in je `e vedel, da bo potem odšel na
fronto v Rusijo. Poslovila sva se na cesti pod Goèami.
Takoj ko sem prišla domov od tam, mi je njegova mama
povedala, da so ga `e iskali doma italijanski karabinjerji
iz Vipave. Povedala jim je, da se je sin `e odpravil nazaj
v italijansko vojsko in ga ni veè doma. Pozneje mi je
mo` pisal v pismu, da so ga na poti proti Štanjelu usta-
vili isti karabinjerji in ga s policijskim avtom peljali na
`elezniško postajo v Štanjel, od tam pa je nadaljeval pot
z vlakom do Milana, kjer je bila njegova enota alpinov.
Na rusko fronto je odšel 30. novembra 1942.

Èetrti

Moj mo` je veèkrat prijel za svinènik in svoje misli
zapisal v pesniški obliki. Tako imam doma še njegove
pesmice. V èasu po poroki, ko je `e vedel, da mora na
rusko fronto, je v Aquili 21. 9. 1942 zapisal na listek:
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Moja poroka 2. julij 1942 ob 11. uri

Poroèni dan si res krasan,
ko zvon te vabi v bo`ji hram,
takrat ljubezen sklenem veèno,
veselo gledam nevesto sreèno.

Še enkrat stisnem roko ne`no,
da srce mi ne bode nikdar vbe`no.

Sedaj pa usoda ti pošiljaš,
niè veè poroke ne omiljaš,
èloveka proè od `ene mlade
sovragu v pest, brez kdaj nagrade.

Kako je slutil, da ga ne bo veè nazaj in da nagrade
ne bo dobil nihèe. Ostal je v Rusiji z 90.000 italijanskih
vojakov, z mnogimi primorskimi fanti. Zato greva s
hèerko Rudico vsako leto v Cargnacco v Italijo, kjer stoji
velika cerkev ali tempelj, posveèen vsem padlim vojakom
v Rusiji. V spodnjih prostorih te cerkve so razstavljene
knjige, kjer so po abecedi zapisani vsi tam padli in
pogrešani vojaki. Zapis o mojem mo`u se glasi: Dne

8. 1. 1943 zveèer se Po`ar Rudolf ni vrnil k svoji enoti.
Ta podatek so imele tudi naše oblasti po vojni, pa mi ga
ni nihèe pokazal, dokler nisem tega prebrala v tej cerkvi.
Pet mesecev je bil v lagerju, bil je podhranjen, sicer bi
vojno pre`ivel. Veèkrat mi je iz Italije in potem iz Rusije
poslal denar, pa ga, `al, nisem nikoli prejela. Ne vem,
kje se je to ustavilo.

Peti

Pred našo hišo na Goèah je stala štirna. Globoka je
šestnajst metrov. Iz nje sem sama prekalála dosti vode
za `ivino, za pranje perila mojima dvojèicama in za
druge potrebe. Poèasi je razpadala, posebno kamni na
vrhu. Zato se je moj drugi mo` odloèil, da bo porušil
njen nadzemni del. Zdaj je pokrita, na doloèeni višini pa
pušèa, kar se pozna ni`je pod hišo.

Tašèa mi je pripovedovala, da so Po`arjevi prej sta-
novali v drugi hiši na Goèah. Ko so fantje doštudirali,
pa so vsi skupaj zbrali denar in kupili to veèjo hišo, v
kateri stanujem. @e takrat je bila ta štirna pred hišo, o
èemer prièa kamnita napisna plošèa, ki je bila vzidana
na njenem vrhnjem obodu. K sreèi smo jo ohranili in je
zdaj vzidana na proèelju naše hiše ob pokritem vod-
njaku. Na plošèi piše:

ULETI STIRNI
NEIMA · OBEDEN NEZH

TALE KOKER SAM IOSEF
Vidrich on je sam sa

NIO SPENDOU 600FL MI
OD 1817 SAZHETA 1827

KONPLENA TA 28 MaI

Štirna ima izvir, zato v njej nikoli ne zmanjka vode.

Pripovedovala v Vipavi 11. novembra 1999 in
zaklju~ila 27. januarja 2000

Goèe okoli leta 1967 - doma pred hišo: jaz, moja mama in sin
Bo`o s psièko Dino

Olga Po`ar
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Alojz Je`
rojen 21. januarja 1924 pri Zgornjih Abramovih na Nanosu;
Nanos 8

Moj rod po mamini in oèetovi strani

Pisni viri prièajo, da Je`eva rodbina na Nanosu
obstaja `e tristo let, od tod pa so se Je`i razselili `e po
celem svetu.

Oèe: Jo`e Je`, rojen 1891. Bil je prvorojeni sin, kot
ruski  vojak sodeloval v prvi svetovni vojni in umrl naravne
smrti leta 1978.

Mati: Ivana Je`, z dekliškim imenom Poprijan, rojena
1893. Doma iz Višenj pri Colu, poroèena na Nanos leta
1922. Umrla je naravne smrti leta 1974.

Tudi moj stari oèe je bil Jo`e Je`, lastnik velikega
posestva, ki ga je razdelil med sinova. Eden je bil moj
oèe, drugi pa Abramov stari oèe, torej oèe Štefana Je`a.

V moji dru`ini nas je bilo šest èlanov: mati, oèe, jaz,
dva brata: Ivan in Jo`e, in sestra Milka. Z bratom Jo`e-
tom sva bila dvojèka. Oba brata sta padla med drugo
svetovno vojno.

Doma~ija

Mojo domaèo hišo sta sestavljala bivalni del in go-
spodarsko poslopje. V hlevu je bil zmerom par konj,
pribli`no sedem glav `ivine in prašièi. H gospodar-
skemu poslopju je spadal še kozolec, v katerem je bilo
shranjeno orodje in otava.

Hiša, v kateri smo `iveli, je imela v pritlièje, kjer je
bila kuhinja, manjša soba, shramba in ve`a, prvo nad-
stropje, v katerem so bile štiri sobe, in podstrešje. Pod
Italijo je bila pri nas gostilna, dopolavoro, zato je bil
poseben prostor namenjen pivnici. Stranišèe je bilo v
posebnem prostoru, ki je bil prizidan k hiši. Najveè
èasa, posebno mrzle zimske veèere, smo pre`iveli v
kuhinji. Tam je bilo poleg stvari, ki so potrebne za kuho,
še veliko odprto ognjišèe, nad njim napa, ki je po`irala
dim, ob ognjišèu pa svinjski kotel. Tla so bila oblo`ena
z glino.

K domaèiji oz. kmetiji je spadalo nekaj njiv, gozd,
travniki in pašniki.

Ljubi domèek,
èe ga je le za en lonèek

Po poklicu sem kmet in gozdar oz. gozdarski delo-
vodja. Napravil sem pet razredov italijanske osnovne
šole, opravil sem tudi dva veèerna gozdarska teèaja v
Kromberku in v Škofji Loki, v letih 1966-1967 pa dve-
letno gozdarsko delovodsko šolo v Postojni.

Po koncu šole sem kmetoval in gozdaril z oèetom.
Leta 1942, meseca oktobra, smo bili pregnani od itali-
janske vojske v begunstvo v Vipavo. 25. januarja 1943
leta sem bil odpeljan v italijansko vojsko, v battaglione
speciale v Arezzo in tam sem ostal do razpada Italije.
Takrat sem se vrnil domov in èez nekaj dni odšel v
partizane, v Gradnikovo brigado. Med ofenzivo Nemcev
smo bili z brigado na Nanosu. V veliki borbi so nas
Nemci razgnali in prijeli mojega brata. Po tistem sem se
vrnil domov. Štirinajst dni kasneje se je Gradnikova
brigada spet pribli`ala Erzelju pri Vipavi in sem se ji
spet pridru`il. V njej sem ostal do 20. februarja 1944.
Moj oèe je takrat prosil  komandanta brigade Pavla
Je`a, da mi je izdal zaèasno prepustnico zaradi smrti
brata, ki so ga Nemci ubili. Prišel sem domov in sode-
loval naprej z Osvobodilno fronto. Spet so prišli Nemci
in me odpeljali v Gorico. Od 13. marca 1944 do 5.
aprila 1944 sem bil v njihovi vojski. Ob neki priliki mi
je sestra v kruhu prinesla prepustnico z okro`ja, da sem
lahko prišel v uniformi spet v našo vojsko. Od 5. maja
1944 do 2. julija 1944 sem bil spet borec v Gradnikovi
brigadi. Potem sem bil od 2. julija 1944 do razpada
Nemèije kurir na komandi mesta Ajdovšèine. Od 3.
maja 1945 do 12. julija 1945 sem bil v izvidniškem
eskadronu V. brigade II. divizije Knoja. Od 12. decem-
bra 1945 do 15. januarja 1946 sem bil na razporedu II.
divizije Knoja. 15. januarja1946 sem bil dodeljen v 43.
divizijo IV. jugoslovanske armade. Iz nje sem bil spušèen
27. marca 1946 in potem sem pomagal oèetu obnavljati
dom, ki nam ga je za`gal nemški okupator.

Nanos 8;
umrl 24. aprila 2005
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Otroška leta

V otroških letih sem zelo hitro zaèel spoznavati in
poèeti stvari, ki jih ponuja `ivljenje na Nanosu. Zrasel
sem ob zdravi, kmeèki hrani, ki smo jo pridelali doma.
Sami smo pridelovali krompir, jeèmen, oves, zelje,
repo, peso, kolerabo in vrtnine. Takoj ko sem shodil,
sem `e capljal naokrog po kmetiji in vzljubil domaèe
`ivali in naravo. Pozneje, ko sem bil star kakšnih sedem
let, sem `e zaèel opravljati la`ja kmeèka dela, kot je
spravilo sena, pasel sem krave, pomagal pri vsako-
dnevnem odpravljanju `ivine, sajenju in pobiranju njiv-
skih pridelkov, vèasih pa tudi hodil z oèetom v gozd.
Najbolj naporno in nezanimivo pa je bilo zame pletje
krompirja.

@ivljenje na kmetiji je terjalo dosti dela, ki ga je po
veèini opravljal moj oèe. Dan za dnem je delal od jutra
do veèera. Tako sem v otroštvu veè èasa pre`ivel z ma-
terjo, ki je gospodinjila doma. Na prvo besedo sem
zmerom bolj ubogal oèeta, ko mi je bilo hudo, pa sem
se zatekel v naroèje k materi, da me je pocrkljala. Mislim,
da sem imel enako rad oèeta in mater.

Poleg dela me je mamina sestra Pepca, ki je `ivela
pri nas na Nanosu, uèili prvih èrk in številk. Ko sem bil
še manjši, pa mi je pripovedovala pravljice. (V spominu
mi je ostala tudi teta Julka, ki je `ivela v Gabrjah in mi
je dala jesti, ko sem se kot partizan ustavil pri nji.)

Verouk nas je uèil `upnik, ki je prihajal na Nanos iz
Podnanosa. Uèil je v slovenskem jeziku. Spomnim se
vroèih poletnih dni, ko je prišel. Otroci smo se posedli
z njim v senco pod kakšno drevo in tam nam je razlagal
bo`jo besedo. Doma smo imeli nekatere zelo stare knjige,
katerih naslovov se ne spomnim, zmerom pa je bila
doma dru`inska pratika. Naroèeni smo bili na Mohor-
jeve knjige. Kasneje, ko sem se `e poroèil, smo bili
naroèeni tudi na Dru`ino in Ognjišèe.

 Od desetega do petnajstega leta sem hodil v itali-
jansko šolo, ki je bila pri sosedih Abramovih. Tja nas je
hodilo okrog trideset otrok. Bili smo mi, Bla`onovi,
Strgarjevi, Štancovi, Margonovi, Abramovi, Melletovi
in otroci oglarjev, ki so `iveli po barakah v gozdu. Med
sabo smo se zelo dobro razumeli. Ker je pouk potekal
v italijanskem jeziku, mi pa ga prej nismo razumeli,
smo prve dni samo strmeli v uèitelja; sèasoma pa smo
razumeli prve italijanske besede in potem vse, kar so
nas uèili. Uèili so nas italijanšèine, brati, pisati in raèu-
nati. Šolo sem opravljal z dobrim uspehom in z uèitelji
sem se dobro razumel, saj niso bili preveè strogi. Eden
izmed njih je celo stanoval v naši hiši in ta mi je najbolj
ostal v spominu. Zelo dobro je smuèal in me je tudi uèil
smuèati. Pozimi sva dostikrat skupaj smuèala z raznih
hribov - enkrat sva se spustila celo od Vojkove koèe.

Poleg smuèanja sem v prostem èasu tudi polharil -
tega me je nauèil stari oèe in je še danes moje veselje.

V mojem otroštvu so bili veseli dogodki predvsem
ob praznikih, kot sta bo`iè in velika noè. Takrat smo
delali jaslice in krasili bo`ièno drevo; ob teh prilikah
smo boljše jedli, mati je spekla potico, od sorodnikov pa
sem prejel razna darila. Od staršev smo bili obdarovani
zelo poredko: to je bilo ob veèjih praznikih in ob  sv.
Miklav`u, ki smo se ga zelo veselili. Darila so bila orehi,
sadje in bomboni. Veseli smo bili tudi kakšne lire, ki so
nam jo starši stisnili v `ep, ko smo šli v Vipavo, Pod-
nanos ali Podkraj k maši.

 Pri nas smo imeli gostilno in še danes se spomin-
jam veèerov v njej. V veèernem èasu, po koncu dela v
gozdu ali na cesti, so se v njej zbrali delavci iz Višenj, z
Otlice in s Predmeje; veèkrat so se napili in vnel se je
pretep. Mi otroci smo izza peèi opazovali, kako je oèe z
raznim orodjem miril vroèekrvne`e. Vèasih je bilo tako
hudo, da je bil zid okrog in okrog krvav, saj so delavci
uporabili no`e in fovèe.

Kasneje, ko sem `e malo odrasel, sem si zelo `elel
dveh stvari, ki pa mi jih oèe in mati nista mogla kupiti.
Prva je bila kolo, druga pa, ker sem imel veselje do

Veselje na smuèeh – Nanos leta 1948

Alojz Je`
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glasbe, harmonika. Kolo sem takrat vseeno dobil, ko je
oèe kupil neko staro in ga dal popraviti. Harmoniko pa
sem si kupil sam po vojni in jo znal kar dobro igrati -
igral sem celo na poroki pri sosedih Margonovih.

Starši so me kar trdo vzgajali in zahtevali red in
disciplino; vèasih sem dobil tudi kakšno po zadnji plati,
vendar redko. Nikoli pa nisem obèutil kakšne veèje
ostrine. @e kot otroka so me nauèili, da sem ubogal na
besedo.

V otroštvu sem vseskozi ̀ ivel na Nanosu, zato nisem
imel dosti prijateljev: dru`ili smo se z Abramovimi
otroki. Prave prijatelje sem spoznal šele, ko sem šel v
vojno, in pozneje, ko sem dosti bival v dolini.

Naj dodam še, da sem bil v otroštvu tudi zaradi tega,
ker sem bil rojen kot dvojèek, telesno šibak in rahlega
zdravja, zato sem precej bolehal. Tudi kasneje sem bil
v Firencah, dan pred kapitulacijo Italije, zaradi sklepne
revme izvr`en kot italijanski vojak.

Vojna

Slu`il sem torej tudi italijansko vojsko. Najprej smo
bili oktobra 1942 z Nanosa kot begunci pregnani v
Vipavo - tam smo `iveli v Lanthierijevem dvorcu. 25.
januarja 1943 sem bil odpeljan v italijansko vojsko, v
battaglione speciale v Arezzo. V Italiji sem bil do raz-
pada Italije in slu`il v mestih Arezzo, Strada, Firence...
V italijanski vojski smo bili loèeni od drugih italijanskih
vojakov, o£cirji pa so, vsaj v moji skupini, do nas imeli
dober odnos. Spomnim se, kako smo nekoè imeli marš
na bli`njo vzpetino. O£cir je opazil, da te`ko hodim in
da me boli noga, zato je naroèil enemu izmed mojih
tovarišev, naj me da na hrbet in nese. Oprtal me je in
nesel, jaz pa sem mu v šali pel na uho: “Ta bolan ta
zdravega nese.” Na ta raèun smo se kasneje še dostikrat
smejali. O£cirji so nam ob prihodu dali vse potrebne
informacije in nas seznanili z vsem potrebnim; prav
tako so nam po razpadu Italije dali vse napotke za vrni-
tev domov.

Domov smo se vraèali z vlakom proti Trstu. Nekaj
kilometrov pred Trstom je k nam prišel italijanski spre-
vodnik in nas opozoril, da na `elezniški postaji v Trstu
Nemci pobirajo slovenske vojake, in nam rekel, da se
lahko rešimo samo s skokom z vlaka. Jaz in nekaj dru-
gih smo skoèili z vlaka. Zatekel sem se v neko hišico ob
`elezniški progi. Tam so me lepo sprejeli, mi ponudili
hrano in prenoèišèe in prespal sem do naslednjega dne.
Iz te hiše je bil doma tudi `eleznièar in mi je posodil

njegovo obleko. Tako sem šel nazaj na vlak in Nemci so
me v Trstu pustili pri miru. V Trstu sem šel k neki
dru`ini, ki sem jo poznal, ker so poleti hodili na zrak na
Nanos. Imeli so sorodnike v Sloveniji, zato so mi poma-
gali èez mejo in vrnil sem se v Vipavo. Po nekaj dneh
sem vstopil v Gradnikovo brigado (kar sem `e povedal
v kratkem `ivljenjepisu na zaèetku). V tistem èasu smo
se zadr`evali na Krasu, v okolici Pivke, v Trnovskem
gozdu, Grgarju, Hudaju`ni, Baški grapi, Grahovem,
Cerknem... 13. marca1944 so me prijeli Nemci in do 5.
aprila 1944 sem slu`il njihovo vojsko v Gorici. Raz-
vršèeni smo bili ob `elezniški progi od Gorice do Trsta
in smo delali na `eleznici. Ob progi je bila gostilna, v
kateri smo se veèkrat zbirali ob veèerih. Vprašali smo,
ali bil lahko dobili zvezo z partizani. Gospodinja je
obvestila partizane, potem smo se sreèali z njimi in ušli.
Najprej nam niso verjeli, da smo tudi mi partizani, ker
smo imeli nemške obleke in znake, in so nas hoteli celo
ustreliti. Na sreèo sem imel pri sebi listino s peèatom
Gradnikove brigade: potem so nam verjeli in obvestili
naše sorodnike. Sestra mi je v kruhu èez mejo prinesla
prepustnico, da sem se lahko vrnil domov. Od 5. maja
1944 do 27. marca 1946 sem spet sodeloval v Gradni-
kovi brigadi, bil kurir na komandi mesta Ajdovšèine in
v II. diviziji Knoja (kar sem tudi `e navajal). Ko je bil
osvobojen Trst, sem bil v II. diviziji in  takrat smo kot
patrulja jahali na konjih po ulicah Trsta. Nazadnje sem

Alojz Je`

Kot partizanski vodnik na Prestranku leta 1945



268
171

bil v 43. diviziji IV. jugoslovanske armade do 27. marca
1946, ko so me izpustili iz nje. Nato sem bil še reden
slovenski vojak v Ljubljani in Mariboru. Ko sem se vrnil
domov, sem oèetu pomagal graditi hišo na Nanosu, ki
so jo po`gali Nemci.

Moja mladost

Moja mladost se je zaèela, ko sem konèal italijansko
šolo. Zaznamovali so jo tako kot vsa obdobja veseli in
`alostni dogodki. Prej kot smo bili pregnani v Vipavo,
sem hodil z oèetom na lov in `e takrat vzljubil naravo.
Takrat sem imel tudi nekaj panjev èmrljev in dva panja
èebel, zato sem se tudi po vojni ukvarjal s èebelarstvom.

Zdaj sem doma opravljal tudi te`ja dela. Kositi sem
se nauèil sam in to delo mi je bilo kar všeè. Pri košnji
so nam pomagali sorodniki in prijatelji pa tudi drugi
kosci iz doline, saj je bilo doli to delo `e opravljeno.
Spomnim se, kako smo zgodaj zjutraj vstali, se najedli,
prijeli sklepane kose in jo urezali vsak svojo v breg. Pri
tem smo se tudi dosti smejali, saj je vsake toliko kdo
povedal kakšno šalo. Še lepši od tega pa je bil okrog
enajstih pogled na pokošeno ravnico.

Veseli trenutki so bili tudi takrat, ko smo se zbrali
sorodniki in prepevali razne ljudske pesmi. Zelo `alo-
sten dogodek pa je bil v tem obdobju zaèetek druge
svetovne vojne. Takrat so k nam prišli Italijani in nam
ukazali v dveh dneh izprazniti hišo. Z `ivino in najpo-
trebnejšim smo odšli v begunstvo v Vipavo. Spomnim
se tudi, kako so k nam prišli Italijani in od matere zahte-
vali mleka. Mati je na mizo prinesla mleko, ki pa je bilo

kislo. O£cirji so jo takoj obsodili, da jih je hotela zastru-
piti; planili so pokonci in nas hoteli postreliti. Mati je
nato morala pred njimi piti tisto mleko, da so  videli, da
ni strupeno.

Ko smo se preselili v Vipavo, sem zaèel tudi bolj
zahajati v dru`bo in si dobil prve prijatelje. Z njimi sem
se dru`il pred vojno, med njo in še mnogo let po njej.
Kot mladenièi smo dosti igrali karte v baru v Vipavi, po
vojni pa smo s kolesi hodili na Slap na plese in bandali
po celi Vipavski dolini. Jaz sem zelo rad plesal: med
slu`enjem vojaškega roka v Ljubljani me je celo uèil
plesati znani mojster Jenko. Z enim izmed mladostnih
prijateljev imam stike še danes: to je Mario Kete, ki `ivi
v Novi Gorici in ima vikend blizu naše hiše na Nanosu.

@ena je bila iz revne dru`ine

Mojo `eno Elviro (Valerijo) sem poznal `e kot otrok,
saj so oni `iveli na Vrhu, v današnji lovski koèi, in mimo
naše hiše hodili v italijansko šolo k Abramovim. Moja
mati je Elviro in njeno sestro veèkrat poklicala v hišo in
jima ponudila hrano ali vsaj skodelico èaja. Poznanstvo
iz otroštva se je nadaljevalo v zrela leta, le da so se med
tem èasom oni z Vrha preselili v Podnanos. Tam so
`iveli v bli`ini moje tete, in ko sem šel k nji v Podnanos,
sem se ustavil tudi pri Meletovih. Z Elviro sva zaèela
hoditi, ko sem bil star trideset let, in prej kot v enem
letu sva se tudi poroèila. Med tem èasom sva hodila po
raznih plesih, na skrivaj se nisva videvala, saj so najini
starši vedeli za najino razmerje. Nasprotni so bili le
moji starši, predvsem zaradi tega, ker je bila Elvira iz
revne dru`ine. Ta spor smo rešili in 24. februarja 1954
sva se z Elviro poroèila. To je bila civilna poroka v Vipavi,
naslednji dan pa še cerkvena v Podnanosu. Po poroki
smo se moji in `enini bli`nji sorodniki zbrali v njeni
domaèi hiši ob skromnem kosilu. Zveèer je bil v Pod-
nanosu ples, ki sva se ga udele`ila tudi midva in najini
svatje. Po enem tednu sva z `eno odšla peš na Nanos.
Z Elviro sva potem `ivela na mojem domu skupaj z
mojimi starši.

Z `eno v najinem `ivljenju nisva imela veèjih sporov
in še danes `iviva kar sreèno zakonsko `ivljenje. Za tak
odnos je najprej potrebno medsebojno spoštovanje in
zaupanje. Èe `e pride do spora, se je treba o stvari
pogovoriti, nepomembne malenkosti pa zamolèati in
potrpeti. Jeze v sebi ne smeš dr`ati, in še prej kot sonce
zaide, moraš spor rešiti. Vera, upanje in ljubezen so
temeljne vrednote za uspeh.Rojstna hiša na Nanosu leta 1968

Alojz Je`
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Najini otroci

Imel sem šest otrok. Štiri je `ena rodila doma, dva
pa v porodnišnici v Postojni. Pri porodu treh od štirih,
ki jih je rodila doma, je pomagala babica, ki sem jo z
motorjem pripeljal iz Vipave. Pri enem otroku, ki se je
rodil sedmega marca, pa je babica prišla šele štiri ure
po porodu, ker jo je ovirala huda zima. Takrat smo
štirje mo`je celo noè gazili sneg od Vipave do Nanosa,
da je lahko prišla babica ob enih ponoèi k novorojencu.
Moji otroci so Boris, Jo`e, Alenka, Bogdan, Dario in
Igor. Boris, prvi otrok, mi je umrl v naroèju, ko smo ga
peljali v infekcijsko bolnico v Ljubljano. Umrl je za
davico, ko je imel komaj tri leta. Moj predzadnji otrok
Dario pa je umrl en mesec po porodu v šempetrski
bolnišnici - zaradi pljuènice. Enako smo se veselili rojstva
vseh otrok in imeli vse enako radi. Odrašèali so v skup-
nem gospodinjstvu mene, moje `ene in mojih staršev.
Nikoli niso bili sami, kajti èe nisva pazila nanje midva
z `eno, sta jih varovala moja starša. Od vsega zaèetka
smo jih vzgajali tako, da smo jih uèili olike in s tem tudi
nasprotovali ugovarjanju. Uèili smo jih ubogati na prvo
besedo in zato z njihovim vedenjem nismo imeli te`av.
Še danes se vsi med sabo dobro razumemo in otroci se
radi vraèajo domov na Nanos. Za igro z otroki je bilo
èasa bolj malo, vseeno pa smo jim veèkrat peli pesmi in
jim pripovedovali pravljice. Pravljice so bile Pepelka,
Sneguljèica, Volk in sedem kozlièkov, Rdeèa kapica,
precej pa smo se jih izmislili sproti. Poleg tega smo jim
peli stare ljudske pesmi. Osnovnih molitev smo jih zaèeli
uèiti takoj, ko so spregovorili, najprej pa pokri`ati se.

Otroci so zaèeli odrašèati in so postali šoloobvezni.
Sin Jo`e je za tri leta odšel v Podnanos k materi moje
`ene, torej k svoji stari mami, in tam hodil v šolo. Prav
tako je bila v Podnanosu eno leto tudi hèi Alenka. Ko je
moral v šolo še Bogdan, pa smo se preselili na Lozice.
Tam smo dvanajst let `iveli v stari šoli (št. 34), dokler
niso šolanja konèali vsi moji otroci.

O mojem delu in prostem èasu

V mojih mladih letih smo ob nedeljah in praznikih
zjutraj opravili najpotrebnejša dela v hlevu, potem pa
do kosila molili. Mati je sedela ob štedilniku in molila
naprej, mi pa okrog mize in odgovarjali. Po nekoliko
boljšem kosilu kot ob delavnikih nas je zmerom kdo
obiskal, najsi bo prijatelj ali sorodnik, in tako je minil
tudi praznik ali nedelja.

Kakor sem `e povedal na zaèetku, sem se izuèil tudi
poklica. Najprej sem po vojni delal gozdarske izpite v
Kromberku in Škofji Loki in se zaposlil kot logar na
Nanosu. Tako sem delal pet let. Potem pa so me starši
prosili, naj se vrnem domov, in sem pustil slu`bo. Kmalu
zatem sem imel drevesnico in svoje ljudi, ki so delali pri
meni. Leta 1966 sem odšel v Postojno in sem se dve leti
uèil za gozdarja. Po koncu te šole, in dokler nisem do`i-
vel dveh prometnih nesreè z motorjem leta 1969, sem
delal kot gozdarski delovodja. 1972. so me invalidsko
upokojili.

V prostem èasu sem predvsem pozimi iz posušenih
leskovih viter pletel rešeta, ki smo jih potrebovali, da
smo na njih sušili borova semena. Potem smo jih sejali
v moji drevesnici na Ravniku. Šlo je za precej velike
kolièine semen, saj so mi stor`e vozili s kamioni s Krasa.
V èasu, ko sem imel drevesnico, je pri meni delala še
skupina ljudi, ki je pomagala pri pogozdovanju. Poleti
pa sem si prosti èas zapolnil z lovom in èebelarjenjem.
Imel sem okrog trideset panjev èebel, ki sem jih poleti
imel na Nanosu, pozimi pa v Vipavi ali na Lozicah.

Z uplenjenim jelenom v Vipavi leta 1977

Alojz Je`
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Èebelarstvo terja dosti dela, zato sem bil še dodatno
zaposlen. Ob dobrih letinah so mi èebele nabrale tudi do
štiristo litrov meda, ki sem ga prodajal v Medex v Ljub-
ljano.

Od dru`inskih praznikov smo doma praznovali po-
roke, birme, obhajila in rojstne dneve. Ob teh prilo`-
nostih smo se zbrali vsi sorodniki, ponavadi smo boljše
jedli in pili in vèasih tudi zapeli.

Jaz peš na bo`je poti nisem hodil, saj je bila `e vsa-
ka nedelja nekakšna bo`ja pot. Bil sem pa potem, ko so
se `e pojavili avtomobili, nekajkrat na Sveti gori.

Mislim, da so ljudje v preteklosti, kljub temu da je
delo potekalo poèasneje, res imeli veè prostega èasa, to
pa verjetno zaradi tega, ker so se bolj organizirali in
delali bolj zbrano kot danes, ko se skaèe od dela do
dela. Ko je bilo delo opravljeno, so se moji starši in tudi
jaz sreèali z edinimi sosedi in razpravljali o kmetovanju,
o vremenu...

Moja sedanjost

Tretje obdobje ̀ ivljenja pre`ivljam z ̀ eno na Nanosu,
in èeprav je slišati to odroèen kraj, nisva nikoli sama.
Zmerom se radi vraèajo domov sinovi, hèere in tudi
vnuki, zato mi je le redko dolgèas. Podnevi se zamotim
z delom, saj kmetija zahteva ravno toliko dela, da ga
zmorem poèasi opraviti v celem dnevu. Ob delavnikih
zveèer, ko sva z `eno sama, zmerom gledam dnevnik na
televiziji in rad si ogledam tudi dokumentarne oddaje.
Z `eno igrava tudi karte, ponavadi pa grem `e zgodaj v
posteljo.

Ker sem imel dve prometni nesreèi, sem invalid.
Imel sem poškodbe glave, pretres mo`ganov in poškodbe
nog, zato te`ko hodim, a vseeno hodim, kolikor morem,
v naravo. Z naravo sem bil v stiku vse svoje `ivljenje: kot
otrok, potem poklicno kot gozdarski delovodja in tudi
kot lovec. Še posebej jo obèudujem spomladi, ko minejo
pusti, mrzli zimski dnevi in vse za`ivi. Takrat z mojo
stalno in zvesto spremljevalko, palico, hodim naokoli,
opazujem prve liste in cvetove ter ugotavljam, ali bo `ir
in ali bo sadno drevje obrodilo. Primem tudi za roèno
koso in poèasi kosim prvo mlado travo, ki jo pojedo
prašièi.

Vesel sem vsake nove `ivali, ki pride v hlev, in ker
z njimi prebijem dosti èasa, mi ob zakolu (ali poginu) ni
vseeno, vendar se mi pretirano ne smilijo, saj vem, da
jih za zakol tudi redimo.

Nedelje in praznike pre`ivljam kot ostale dneve; ker
te`ko hodim in sem oddaljen od fare, k maši ne hodim.
V ta namen kaj zmolim, pa tudi mašo poslušam, po
radiu ali po televiziji. Misel na smrt - veèkrat se spom-
nim, da je to za èloveka neizogibna usoda: bojim se je
ne, saj je naš ljubi Bog poskrbel za to, da ne vemo, ne
kdaj ne kje nas èaka. Pregovor pravi: delaj, kot da bi
veèno `ivel, moli, kot da bi jutri umrl. @elim si le to, da
ne bi preveè trpel. Usoda pa bo naredila svoje in tako je
prav, treba je resniènost vkljuèiti v red svojega `ivljenja.
@iveti, umreti je treba, a cilj nam je visoko posajen. Glej
drevo, za usodo niè ne vpraša, a veèno se bori za svoj
obstoj.

Podedovana in moja sporoèila

Kot vsi starši so tudi moji priporoèali, dajali nasvete
in govorili tudi v pregovorih: da bodi dober, spoštuj
drugega, na primer: spoštuj oèeta in mater, da boš
dolgo `ivel in da ti bo dobro na zemlji. Bodi pošten, da
boš tudi spoštovan in tako sreèen, sreèa pa je vodnik
tvojega `ivljenja. Bodi dober in tudi tako boš obèutil
sreèo, ki je sicer opoteèa, dobrota pa je sirota. Pred-
vsem je va`no, da si èloveku èlovek.

Mislim, da je vera za `ivljenje zelo pomembna. Le z
vero in s trdnim zaupanjem v nekaj lahko v `ivljenju
uspeš. Poleg tega pa nas vera uèi še poštenosti in spo-
štovanja, kar sta temeljni vrednosti dobrega èloveka.

Èasi, v katerih sem jaz odrašèal, so se po vzgoji
precej razlikovali od današnjih. Vzgoja je bila precej
stroga, predvsem pa so nas odvajali upiranja in ugo-
varjanja. Taka vzgoja nas je nauèila spoštovati starše,

Prevoz materiala za gradnjo televizijskega stolpa pri Vojkovi koèi
na Nanosu leta 1960
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zato smo jih imeli radi. Ko sem odrasel, sem gledal, da
jim nisem povzroèal te`av, vseeno pa se je vèasih zgo-
dilo, da jim kaj ni bilo po godu, na primer, da jim moje
dekle ni bilo všeè, toda jaz temu nisem dal pozornosti
in sem naredil po svoje. Moji otroci so odrašèali v neko-
liko boljših èasih kot jaz, vendar ne v izobilju. Tudi
vzgoja, ki sem jim jo dajal, mislim, da je bila prava.
Kregal se nisem nikoli z njimi, kar je bilo in je moje, je
tudi njihovo, to pa omogoèa, da se dobro razumemo.
Mojih nasvetov niso potrebovali in jih ne potrebujejo,
opa`am, da so marsikaj sposobni narediti sami. Èasi se
sicer spreminjajo in jaz imam `e svoja leta, vendar mi-
slim, da ne bo nesoglasja med nami. Razlogov za neso-
glasja med mladimi in starimi je veè, vendar sta za
prepir zmerom potrebna dva, ki si nasprotujeta. Sicer
pa je v skupnosti potrebna tudi sreèa, da èas mine brez
prepira.

Ko sem se jaz poroèil z `eno, nisva bila ravno lepo
sprejeta v dru`insko skupnost, ker moji starši moje
`ene niso spoštovali. Zato je bilo veèkrat hudo, vendar
je vseeno šlo naprej in skupaj smo `iveli dvajset let do
smrti moje matere, z oèetom pa štiriindvajset. Zaèetni
spori so se kasneje pomirili, da smo lahko `iveli mirno
dru`insko `ivljenje. Z `eno sva se iz tega nauèila, da je
treba v `ivljenju veèkrat potrpeti.

Tudi z mojim najstarejšim sinom in njegovo dru`ino
`e sedemnajst let `ivimo uspešno in kot ena dru`ina.

O spremembah

Dandanes se res vse hitro spreminja in skoraj ne
mine dan, da ne bi iznašli kaj novega. @ivljenje je kot
veter: vsem se zelo mudi. Rad opazujem mlade, pred-
vsem sina in njegove vnuke, kako hitro opravijo delo, ki
smo ga vèasih opravljali bistveno dlje - k temu so, seveda,

dosti pripomogli tudi stroji. Predvsem se to pozna pri
košnji, ki smo jo vèasih na roke opravljali tudi dva
meseca, danes pa je v lepem vremenu seno spravljeno
v desetih, štirinajstih dneh. Tudi ljudi je danes pri košnji
potrebnih manj kot vèasih, saj je takrat pri košnji poma-
galo do sedem ljudi. Poleg sprememb v delu so spre-
membe tudi drugje, na primer v obleki. Vèasih si hodil
v isti obleki, dokler je nisi raztrgal, tudi èevlje si imel le
ene in si jih nosil, dokler jih nisi raztrgal. In hrana je
bila tudi drugaèna: pri nas smo jedli zelje, repo, krom-
pir, polento in kislo mleko, meso je bilo le ob nedeljah.
Imeli smo tudi posušeno meso, najveè za delavce, ki so
pomagali pri delu na kmetiji. Danes lahko z modernimi
prevoznimi sredstvi hitro pridemo iz kraja v kraj, vèasih
pa je bilo treba vzeti pot pod noge. Po nakupih in k maši
smo hodili v Podnanos, Podkraj ali Vipavo, povsod pa
je bilo precej daleè. Tudi denarja je bilo manj kot zdaj,
vendar sem vseeno imel kakšno liro v `epu.

Kot re~eno, {e danes `ivim v rojstni hiši na Nanosu.
V njej sem se rodil, rasel, delal, izuèil, `ivel s starši, po
poroki `ivel s svojo dru`ino, danes pa s sinom, z nje-
govo `eno in njunimi otroki. Nekdanjo hišo smo precej
predelali. V hiši so kuhinja, shramba, dnevna soba, dve
stranišèi, štiri sobe (nonina soba, soba sina in `ene,
soba vnukov in soba, imenovana po hèerki Alenkina
soba) in podstrešje. K hiši spadata še kozolec in {tala,
v kateri je trenutno pet glav `ivine. H kmetiji spada še
okrog šestdeset hektarjev zemlje: najveè je gozda, ostalo
pa so travniki in njive.

Mislim, da ni èloveka, ki ne bi bil rad doma: še
pregovor pravi, da ljubi domèek, èe ga je le za en lonèek.

Po pripovedovanju Alojza Je`a zapisal vnuk Jernej Je`
na Nanosu od decembra 1998 do januarja 1999
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Košnja pri hiši na Nanosu leta 1959

Lojze pri petinsedemdesetih letih na Nanosu
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Jo`e Koren
rojen 2. februarja 1927 pri Korenovih V grapi v Budanjah;
Vipava, Pod gradom 9

toplih in varnih naroèij ti ne more nadomestiti nihèe na
svetu.

Èe bi današnji starši ob zakonskih razvezah premi-
slili in se zavedali, kaj poènejo, ne bi nagrmadili toliko
zmedenosti, toliko duševne pušèobe in gorja na ne`ne
in obèutljive duše svojih otroèièev, ki ostajajo pri tem
zanemarjeni in nemoèni ter hrepenijo le po starševski
ljubezni. Èe bi imeli pred oèmi duševne potrebe svojih
otrok, bi se morali zatekati k strpnosti in popušèanju.
Za mnoge, starše in otroke, bi bil svet lepši.

S šestim letom so me vpisali v prvi razred italijanske
osnovne šole, ker slovenskih `e davno ni bilo veè. Tedaj
sem zašel v èisto nov svet, ki ga nisem prav niè razumel.
Bili smo razred “butcev”. Uèiteljica, italijanska seveda,
nam je govorila in po svojih metodah in moèeh razla-
gala abecedo in iskala na naših obrazih in v oèeh vsaj
majcen znak, da smo jo razumeli. Zaman ga je iskala.
Ni ga našla. Vsa `alostna in obupana nas je opoldne
spušèala domov. Kljub tolikšnemu trudu se ji ni posre-
èilo, da bi v naše glave vcepila vsaj tisti nedol`ni “A”.
Za ubogo uèiteljico in za nas otroke je bilo zelo hudo,
ker se nismo mogli sporazumeti. Zanjo je bilo hudo še
bolj, ker se je bala šolskega ravnatelja, ki je redno ob-
èasno prihajal na kontrolo po vaških šolah. Bala se je
oèitkov, da ni sposobna razlagati uène snovi. Ne vem po
kakšni milosti bo`ji nam je ob koncu šolskega leta sko-
raj vsem dala zadovoljiva sprièevala, da smo naslednje
leto stopili v drugi razred.

Glej nakljuèje! Prav tisto leto je nastopilo slu`bo
uèiteljice in sprejelo drugi razred mlado dekle, po imenu
Cesarina Koren, Slovenka, doma iz Kobarida. Br` je
opazila moj priimek, ki je bil enak njenemu, in me je
sprejela, vsaj meni se je zdelo tako, malo lepše kot
druge. Sprejela me je kot daljnega sorodnika. Ta uèi-
teljica, ki se je dobro spoznala na naše razmere, si je pri
pouku pomagala z našo prepovedano slovenšèino in
uspeh je bil idealen. Zase lahko trdim, da me je nauèila
toliko, da poslej z italijanšèino nisem imel veè te`av. Z
lahkoto sem jo sprejemal in tudi pomagal drugim. Uèi-

Narava vsa je tu z menoj,
ko zemlja se obraèa

S polno srèno radostjo in tudi z veseljem ob spo-
minu na dokaj sreèno `ivljenje se predstavljam, da sem
Jo`e Koren, sin pokojnega Franca in Terezije, z dekli-
škim priimkom Fegic, rojen v Budanjah št.16 (prej
111) dne 2. februarja 1927, tj. na sveènico. Ko sem
tega prazniènega dne zagledal luè sveta, po zelo dolgem
in te`kem porodu, so me takoj krstili in mi dali ime
Jo`e. Torej so me starši, malo `ivega in izmuèenega od
poroda, zaupali v bo`je varstvo svetemu Jo`efu, ki me
je resnièno sprejel pod svoje varno okrilje in mi še zme-
raj, vsak dan, daje èutiti, da je to dol`nost sprejel zelo
resno. Hvala Bogu, še me èuva in vodi `e veè kot sedem-
deset let, èesar nisem nikoli prièakoval. Da sem do`ivel
toliko let v tej naši viharni vojni dobi, je prav gotovo
njegova zasluga, za katero sem mu neizmerno hva-
le`en. Zato ga bom še naprej èastil, se mu priporoèal in
izroèal do konca mojih dni.

Kot predšolski otrok sem rasel in dorašèal bolj ali
manj po otroèje kar sreèno. Vsakemu otroku, tako se je
tudi meni zdelo ob trenutkih, ko me je vzela v naroèje
mama ali oèe, da so se mi odprla nebesa. Ne samo
sreènega, ampak prav bla`enega sem se poèutil. A kaj,
ko so taki trenutki bili res samo trenutki, ker nas je bilo
otrok veè in vsi bi radi bili istoèasno v toplem objemu.
To so še zmerom sve`i in sladki spomini, ki ne bodo
nikoli zbledeli. Še zdaj, ko sem odpestoval vseh svojih
sedem vnukov, je ta slika, z vsemi prijetnimi obèutki in
spomini, še `iva v meni in prav vso sem skušal prenesti
nanje.

Ko se zamišljam v to moje sreèno in brezskrbno
predšolsko otroštvo, mi prihajajo pred oèi nekateri moji
sodobniki, ki so napol osiroteli, ko so zgubili enega od
staršev. Kakšna nesreèa jih je doletela! Ljubeèega mate-
rinega in oèetovega milega pogleda, objema, njunih

Vipava, Pod gradom 9;
umrl 15. januarja 2004
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teljica je v prostem èasu in ob veèerih rada prihajala k
nam, Korenovim, in mi z veseljem pomagala pri nalogah
in drugem uèenju. Seveda se je posvetila tudi mojim
bratom in sestram. Za izbistritev v italijanšèini se imam
zahvaliti samo njej.

V kakšnem polo`aju smo bili takratni otroci, ki
nismo niè razumeli in nam starši niso mogli prav niè
pomagati, prièa tale pripetljaj, ki se je zgodil na Erzelju.
Povedal mi ga je pokojni vrhpoljski `upnik Janko Pišot.
Takrat smo povsod po šolah zaèenjali pouk z oèenašem
in tudi naš vipavski Erzelj ni bil izjema. No, ko so uèenci
na poziv prišli v razred in stopili v svoje klopi, jih je
uèiteljica pozvala, naj zmolijo obvezni oèenaš, s temi
besedami: “Pregate ragazzi, io non prego perché sono
Ebrea.” (Molite otroci, jaz ne molim, ker sem Judinja.)
Ko je po pouku prišel Volkov fantiè domov, je prav
srame`ljivo zaupal mami: “Mama, ti ne veš, kaj nam je
danes povedala uèiteljica!” “Pa kaj tako va`nega, Ciril?”
ga je prijazno vprašala. “Da je breja!” ji je odgovoril s
povešeno glavo, ker je bilo to zanj nekaj nezaslišanega.

Take motnje so se dogajale v sporazumevanju v
takratnem èasu poitalijanèevanja povsod po naši Pri-

morski. Dogajale pa so se tudi take, ki jih danes te`ko
sprejemamo. Ta je prav domaèa: Šoloobvezen fant, v
sedmem razredu, je bil v dru`ini `e pomembna pomoè
pri vseh kmeèkih opravilih. Tako je bil tudi ta, o katerem
pišem. Fant je zaradi domaèih del in potreb zanemarjal
šolo, in sicer èedalje bolj. Nekega dne je, morda prav
zaradi tega problema, uèitelj usmeril svoj sprehod prav
mimo te hiše. Dru`ino je našel na gomili gnoja, pridno
zaposleno z nakladanjem in odva`anjem na njive. Zra-
ven je bil tudi ta fant, ki je pomenil glavno delovno silo.
Fantov oèe se pribli`a uèitelju in mu hoèe dopovedati,
da se cela dru`ina trudi, da bi èimprej zvozili ta gnoj na
njive, da bi rad zoral in posejal, dokler je še lepo vreme.
Seveda: da je uèitelj razumel, kaj mu `eli povedati oèe
gospodar, so morali pristopiti tudi otroci in po svojem
znanju italijanšèine pomagali tolmaèiti obema. Zaklju-
èek je bil pa tak, da je uèitelj velikodušno prisluhnil
potrebam dru`ine in gospodarju obljubil, da bo fanta v
šoli vodil kot prisotnega in mu na koncu šolskega leta
dal tudi primerno sprièevalo. To se je vse v resnici izpol-
nilo. Uèiteljevo velikodušnost in dobrotljivost je ta dru-
`ina poslej plaèevala s sve`imi jajci, kar mu je zelo
prijalo. @al pa se ta dva starša nista zavedala, kakšno
grdo medvedjo uslugo sta delala svojemu lastnemu
sinu, ko sta ga tako potiskala v nevednost.

S skrbno pomoèjo uèiteljice Cesarine Koren sem v
Budanjah dovršil šest razredov osnovne šole in se nato
odloèil nadaljevati šolanje v malem franèiškanskem
semenišèu, ki so ga prav tedaj ustanovili v Vipavskem
Kri`u. V tem samostanu je pred prihodom Italijanov na
naše ozemlje `ivel in delal oèetov starejši brat Janez. Po
koncu prve svetovne vojne so se morali naši slovenski
franèiškani umakniti v Jugoslavijo in dati mesto itali-
janskim. Vse to je lepo opisano v samostanski in kriški
kroniki v Vipavskem Kri`u. Kakor izhaja iz te kronike,
je bil ta moj pokojni stric v vsem zelo spreten in na
široko uporaben. Prav gotovo so me njegovi zgledi pri-
tegnili na njegovo `ivljenjsko pot.

Iz Vipavskega Kri`a sem nadaljeval svojo študent-
sko pot v Rovigo v Italiji in od tam še v Verono, kjer sem
dovršil èetrti razred italijanske gimnazije. Tu se je tudi
konèalo vse moje uradno izobra`evanje, ki je bilo vse
strogo italijansko.

Tako sem zdaj zakorakal v svoja osemdeseta leta in
sem Slovenec brez ene same sekunde slovenske šole. V
slovenšèini sem popoln samorastnik in imam iz tiste
dobe mnogo mnogo enakih sovrstnikov. Zato naj mi
bodo vse napake v tem pisanju oprošèene.

Jo`e Koren

Poroèna slika staršev Franca in Terezije Koren leta 1921
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Zelo rad bom tu navedel pesem, ki je nastajala od
omenjenega mojega odhoda iz dru`ine in sem ji nekaj
dodal še po vojni.

Odhod iz dru`ine

Kakor neoperjeni ptièek
sem padel iz gnezda topline.
Jaz dvanajstletni fantièek
sem prvi odšel iz dru`ine.

Niè veè ni mama
s svojo darno rokó
mi kruha dajala,
mi stregla topló.

Ko mi je cul’co vezala
za `ivljenjsko to pot,
se je bridko jokala,
bala se zame nezgod.

Solze sem njene ne`no globoko
v mlado dušo si skril.
Ko je oèe mi roko podajal,
me je zadnjiè z nauki pojil.

Z bridkostjo obte`en
sem stopil z dvorišèa,
od slovesa zmeden
in od jokavega vrišèa.

Tako zahodil sem sam,
brez staršev opore,
v svojo usodo vdan,
preprièan, da èlovek vse zmore.

Oj! ti novo `ivljenje,
zdaj se razgali, poka`i
obraz in svoje hotenje!
Resnico povej! Ne la`i!

Ne nágli se zeleni fantiè,
ne prehitevaj ti èasa.
Èas bo tvoj strogi biriè,
tako se vest mi oglaša.

Njo ti vselej poslušaj!
Glasno mi srce veli,
ko boš grenkobe okušal,
iz nje èrpaj sve`ih moèi.

Takrat se spomni solzá,
ki jih je mati zate prelila.
Da bi zrasel v pravega mo`a,
je Boga goreèe prosila.

Prošnje te je uslišal Bog.
Gradil, èvrstil je moj znaèaj.
Prebrodil sem morjá nadlog
in vrnil se sreèno nazaj.

Polno let je zdaj od tega.
Starša mirno v grobu spita,
a sve` spomin mi v dušo sega,
kjer je mamina solza skrbno skrita.

Do smrti jo bom hranil,
jo vzel s seboj na oni svet,
saj z njo sem dušo si prehranil,
da je zrasla v zreli cvet.

Moja rodovina po oèetu

Po oèetu izhajam iz Korenovega rodu, ki je po ustnem
izroèilu prišel v Budanje iz Podkraja. Toèneje z doma-
èije, stojeèe ob bolj kolovozni cesti Podkraj - Vodice. Ta
domaèija je še danes `iva in se ji po domaèe reèe pri
Fratarju. Nekoè sem jo obiskal prav z namenom, da bi
se s temi Fratarji malo pogovoril o naših starih Korenih.
Z gospodarjem sva ugotovila, da je to zelo star, zdrav,
moèan in trden rod, ki da se odlikuje po prirojeni prid-
nosti, vztrajnosti, vzdr`ljivosti, pa tudi po trmi, mi je
smejé se dodal. To je bil zelo `ivahen mo`akar, ki je `al
danes `e pokojnik in ga domaèini prav gotovo pogre-
šajo, ker je bil dober šaljivec in pripovednik.

Moj stari oèe ali ded Franc Koren je imel z `eno
Meto sedem otrok, štiri fante in tri dekleta. Prvi sin,
Janez, je bil franèiškanski redovnik, zelo sposoben in
precej znan menih. O njemu bo še govor. Drugi sin,
Franc, rojen 1887. leta, to je bil moj oèe, je na kmetiji
nasledil svojega oèeta in je postal nosilec rodu. Ta se je
rodil obdarjen z vsemi vrlinami in lastnostmi, o katerih
mi je govoril Fratar. Tretji sin Edvard in èetrti Nikolaj
sta morala s svojima bratoma Janezom in Francem v
avstro-ogrsko vojsko: tam sta še kot nedozorela fanta
padla za blagor tuje domovine.

Dekleta so bila: Francka, ki se je poroèila na Slap k
Je`evim in je imela devet otrok;  Micka, ki se je poroèila
v Dolenje pri Ajdovšèini in je imela štiri sinove, in Rozina,
ki se je poroèila v Lo`e in je imela sedem otrok, in sicer

Jo`e Koren
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štiri fante in tri dekleta. Vsi ti dedovi otroci so se poro-
èili lepo po normalni poti in ustaljenih navadah. Izjema
je bila teta Micka, ki se je poroèila prav ob “suhi” lju-
bezni, kot se je delalo nekdaj, da so se mladi poroèali po
volji staršev. Pri njej pa ni šlo za voljo staršev, ampak je
šla od hiše kot prodano `ivinèe. Oèe nam je to zgodbo
veèkrat pripovedoval.

Gradili so cesto Vipava - Vrhpolje - Col. Oèe je pri
tej gradnji sodeloval kot prevoznik s konji, vodja del pa
je bil pokojni Anton Kete iz Dolenj. Nekega dne je ta
vodja vprašal mojega oèeta: “Ti, France, ali nimate pri
vas še eno dekle za omo`it?” “Seveda imamo”, mu je
odgovoril oèe. “Povej ji, da jo bova prišla jutri z našim
Gusteljnom pogledat”, je še dodal vodja Kete in odšel.

Naslednjega dne zveèer sta res prišla v hišo kot
resna interesenta za Micko. Ko se je nezanimivi del
dru`ine odpravil k poèitku, so stekla pogajanja, ki pa so
se pozno ponoèi brezuspešno konèala. Micka je ̀ alostna
legla k poèitku z grenko mislijo, da ji je `enitna prilika
odplavala po vodi. Naslednjega dne sta se na delu spet
sreèala oèe in vodja Kete in ga je oèe vprašal: “Mojster,
kako ste se kaj dogovorili sinoèi z našim oèetom?” “Niè!”,
mu je odgovoril trdo in pusto in poèasi nadaljeval: “Tvoj
oèe je trmast in ne da Micki poleg bale še 2.000 goldi-
narjev, kolikor zahteva Gustelj.” “Kolikšna pa je razlika
med njima?” ga je vprašal oèe. “500 goldinarjev,” mu
oni zopet trdo odgovori. “Tistih 500 goldinarjev bom pa
jaz dodal!” se je odrezal oèe in èakal, kaj bo odgovoril
mojster Kete. “Ja, èe je tako, bo tudi prav,” je zaèel
govoriti poèasi, s premislekom. “Nam je vseeno, kdo da
denar. Glavno je, da ga Gustelj dobi.”

Po nekaj dneh je prišel Gustelj po 2.000 goldinarjev
in balo, zraven nalo`il še Micko in vse skupaj peljal v
Dolenje, kjer sta se šele po poroki spoznavala in se uèila
ljubezni. To je bilo leta 1921. Tako zdru`ena sta pre-
`ivotarila svoj odmerjeni èas `ivljenja in stric Gustelj je
veèkrat dejal: “Saj jaz in moja Micka se nisva poznala,
pa sva se vseeno vzela in kar slo`no `iviva.” To je bilo
res. Skromno sta od`ivela svoj èas in nam v spomin
zapustila naèin in podobo takratne `enitve, ko so o sreèi
mladih odloèali drugi in se zanje pogajali kot za govedo.

Po opisu dedove dru`ine se moram vrniti spet k
njemu. Najino skupno `ivljenje je bilo zelo kratko in je
trajalo le štiri leta, vendar pa ga nosim skozi `ivljenje
`ivega v dveh spominih. Še danes ga vidim sedeti na
stolici pred hišo, ko sva mu z mamo prinesla kosilo.
Mama mu je prinesla hrano v kozièki, jaz pa kos kruha.
Lepo me je pobo`al in rekel: “Ja, Jo`ek, to je pa lepo,

da mi prineseš kruha.” @ivo ga tudi vidim na dan nje-
gove smrti. @e urejen, preobleèen in pripravljen za
polo`itev na mrtvaški oder je le`al v sobi na tleh. Glavo
je imel zvezano s plavo ruto. Malo proè od njega so mu
pripravljali in postavljali mrtvaški oder. Ko je bil oder
konèan, ga je mama lepo pregrnila s prti in nanj so
polo`ili mrtvega deda. Vse to sem pazljivo spremljal in
te priprave in ti sne`no beli prti, pa toliko lepih ro`, so
se mi zdeli nenavadni. Vse je bilo videti prav velièastno.
Ded na odru, lepo napravljen, se mi je zdel prav kra-
ljevski. Ko pa so mu ob zakljuèku dali v roke še lesen
kri` z grozeèo mrtvaško glavo, se mi je zdelo, da so vse
pokvarili. Tista grda smrt pa mojemu dedu ni pristojala
in je nisem mogel gledati. Ko so za hip odšli iz sobe,
sem zlezel na oder k njemu, izdrl tisti kri` z grdo smrtjo
iz njegovih sklenjenih rok in šel ven pred hišo. Poiskal
sem primeren kamen in z njim zaèel razbijati tisti kri`
s tako grdo smrtjo.

Prav tedaj je prišla soseda kropit in me je lepo vpra-
šala: “Jo`k, kje pa imate oèeta?” Jaz, strašansko zaposlen
s tisto smrtjo in jezen na vse, ker so jo dali v roke tako
pridnemu in mirnemu dedu, sem ji surovo zabrusil:
“Kaj tebe briga! Oèe je moj!” Odgovor jo je tako prese-
netil, da me ni veè nadlegovala. Stopila je v hišo kropit
in mami povedala, kako prijazno sem jo sprejel in pri
kakšnem delu me je dobila zunaj na poti. Mama je
pritekla k meni, ampak precej prepozno, ker sem med-
tem, po svojem okusu, kri` in tisto grdo smrt `e popol-
noma predelal. Smrti ni bilo veè, sem jo `e vrgel v gr-
movje. Obtolèeni kri` pa niti za v grob ni bil veè pri-
meren. Mama je morala poiskati drugega, in ker je tisti
dan ̀ e bilo dovolj ̀ alosti in joka v hiši, me še kaznovala ni.

Rod po mami

Rod po mami pa je bil precej bolj nesreèen. Res je
izviral iz premo`nih prednikov, o èemer je prièal cel
sklop obrti, ki so delovale, se razvijale in domovale v
hiši. Poleg kmetije so se ukvarjali še z `ago za razrez
hlodovine, z mlinom s stopami, s kovaštvom, s trgovino
in gostilno. Vse ka`e, da so se ti ljudje preveè pehali za
delom, ki jih je izèrpavalo in so zato lezli v bolezen.
Poèasi jih je zaèela pobirati prezgodnja smrt. Ostali sta
dve dekleti: Pepca in Meta. Prva je pripeljala k hiši zeta
Andreja Fegica iz Firštove dru`ine iz @apu` pri Ajdov-
šèini. Druga, Meta, pa se je poroèila z mojim dedom po
oèetu. Nje nisem poznal. V pogovoru v dru`ini pa se je
vedno omenjala kot dobra gospodinja in skrbna mati.

Jo`e Koren
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Moj ded po mami, Andrej Fegic, je bil prav rojen za
takšno hišo, h kakršni se je pri`enil. S svojo razgleda-
nostjo, pridnostjo in podjetnostjo je vzorno vodil vse
posle in usklajeval delo. A kaj, ko ga je za hrbtom sprem-
ljala unièujoèa bolezen. Mlada `ena, ki je gotovo nosila
v sebi klice rodbinske bolezni, je zaèela hirati in mu je
po rojstvu tretjega otroka umrla. Tako je ostal sam,
mlad vdovec. Neusmiljena smrt mu je s svojim pose-
gom v dru`insko sreèo unièila vse upe in vse lepe naèrte
in `ivljenjske cilje. Ker ni mogel sam naprej s tremi
otroèièi, Andrejem, Pepco in Marièko, si je zaèel iskati
novo `ivljenjsko sopotnico. Našel jo je na Planini nad
Ajdovšèino. Francka se je klicala in je bila iz me`nar-
jeve dru`ine. Ta `enska se je okoraj`ila, ga sprejela za
mo`a in s tem postala tudi druga mama njegovim trem
otroèièem. Jaz se je še dobro in ̀ ivo spominjam in moram
reèi, da je bila dobra mama z ljubeèim materinskim
srcem.

Rodile so se jima še štiri hèerke, tako da sta poslej
imela v dru`ini sedem otrok, o katerih bomo govorili
malo kasneje, in bom zdaj najprej opisal deda. Kolikor
je bil ta ded dober in sposoben, toliko je bil tudi nesre-
èen. Nesreèe so bile njegove zveste spremljevalke. Tako
je nekega dne valil hlode v `ago in pri tem valjenju mu
je en hlod tako poškodoval nogo, da mu jo v takratnih
èasih ni mogel nihèe pozdraviti. Po tej katastrofalni
nesreèi, ki ga je èedalje bolj omejevala v gibanju, se je
njegovo poprej cvetoèe dru`insko in gospodarsko `iv-
ljenje obrnilo navzdol. Telesno onesposobljen in duševno
strt se propadanju ni mogel zoperstavljati, zlasti še ker
mu je nekega dne zdravnik odkrito rekel: “Èe hoèete še
nekaj èasa `iveti, vam moram nogo odrezati!” Seveda je
tako resnobno postavljen pred zid privolil v amputacijo
noge in se popolnoma zaupal zdravniku. Ta je po nekaj
dneh spet prišel k njemu v Budanje, opremljen z no`i in
`ago za izvršitev take operacije, in mu kar doma v nje-
govi postelji odrezal oz. od`agal nogo. Zamislite si tako
operacijo, ki jo opravijo brez vsake anestezije, brez
vsakega drugega sredstva za omrtvièenje. Nesreèniku
so dali popiti malo `ganja, tesno so ga privezali k po-
stelji, dva soseda sta ga neusmiljeno trdno tišèala z
rokami in zdravniku omogoèala, da je poèasi in pazljivo
dedu `agal nogo.

Neštetokrat sem poslušal potek tega izjemnega in
neèloveškega dogodka od svojih staršev, pa tudi od
sosedov.

Ded je v neznosnih boleèinah zelo trpel, silno jokal
in vpil, da ga je bilo slišati daleè naokoli. To so bile

muèeniške boleèine, ki so pretresle vsakega, ki jih je
slišal. Dru`ina in otroci so v pritlièju kleèe jokali in
molili zanj. Ampak `aga, ki se je za`rla v njegovo kost
stegnenico, je morala svoje delo dokonèati in ga tudi je,
ne oziraje se na neèloveške muke, ki jih je prizadejala.

V današnjem èasu reèemo, da je operacija uspela.
Ta je tudi uspela, a ded je poèasi shiral in umrl. @iv-
ljenje mu je izpila bolezen, najveè pa obupna misel, da
je zdaj z njim konec.

Vsi lepi upi in nade in prav vse se je naslonilo na
premladega in neizkušenega sina Andreja, pa ne za
dolgo. Avstro-ogrska oblast ga je še mleènega poklicala
v prvo svetovno vojno, od koder se ni veè vrnil. Umrl je
za takratno tujo oblast, ki je njegovo `ivljenje in z njim
vso zgubljeno dru`insko sreèo plaèala s skromnim spo-
roèilom, da je paè padel tu in tu, tako kakor se dela še
danes po vsem svetu in tudi pri nas.

Druga mama, Francka, gospodarstva, ki je z nesre-
èami kar drvelo navzdol, ni mogla zaustaviti. Muèila se
je na vso moè, a ves trud je bil zaman. Te šibke `enske,
tako osiromašene, so vendarle pre`ivele prvo svetovno
vojno. Štiri, Pepca, Rezka, Albina in Štefanija, so se
tudi poroèile.

Pepca je poroèila `andarmerijskega vahmajstra
Janka Zevnika. Z njim se je preselila v Ilirsko Bistrico
in ni imela ob njem niè lepega `ivljenja. Bil je velik
pikolovski posebne` prav v vsaki stvari, tako da mu
nikoli ni mogla ustreèi. Šibka, kot je bila, mu je rodila
pet otrok, tri fante in dve dekleti. Ti otroèièi z rojstvi
vred in brezèuten mo` so bili zanjo prete`ko breme in
je klonila pod njim in umrla.

Jo`e Koren

Stric Andrej Fegic po amputaciji noge; ob njem so druga `ena
Francka in hèerki Marièka in Karla. Nogo mu je “od`agal”

dr. Kanc leta 1921, umrl je leta 1923.
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Povedal bom samo en primer, ki je najbolj nedol`en
iz njenega vsakdana v `alostnem zakonskem `ivljenju.

Nekega dne se je bojeèe in polna obupa pripravljala
na kuho kosila. V mislih je pretresla vse mogoèe jedi,
ob katerih je manj godrnjal in s katerimi bi mu morda
tega dne ustregla. Odloèila se je za najboljšo jed in jo
pripravila. Opoldne, ko je prišel njen mogoène` domov
na kosilo, in sicer potem, ko je obhodil vse bistriške go-
stilne, ga je sprejela s prijaznim nasmeškom in mu
ljubeznivo postregla z zvrhano mero vdanosti in ustre`-
ljivosti. On pa je surovo odrinil servirano hrano od
sebe, èeš da je `e po videzu in vonju zaniè. Zaèel jo je
zmerjati, da je nesposobna gospodinja v hiši, da ne zna
niè skuhati, da se tako ne bi smela niti poroèiti in one-
sreèiti mo`a in da naj se gre uèit kuhanja k sosedi. Teta
ga je poslušala, in ko je omenil sosedo, ji je šinila v
glavo tale misel: “Poslušaj, Janko, nekaj moraš pojesti.
Èe noèeš jesti moje hrane, pa vsaj pojej tisto pecivo, ki
ga je prav zate prinesla soseda.” Na te besede je hitro
povlekel nazaj predse poprej odrinjeni kro`nik s peci-
vom in zaèel jesti ob prešernem hvaljenju peciva in
sosede, ki zna res napraviti nekaj enkratnega. Ob vsa-
kem košèku, ki ga je nesel v usta, je zapel hvalnico
sosedi: “To je `enska, ki ima zlate roke. Iz njenih rok
duhtijo peciva z naj`lahtnimi okusi! Ti nisi znala in ne
boš znala speèi tako prijetno sladkega peciva, ki se kar
topi v ustih! Glej barvo, glej rahlost, pa ta rumeno-zlata
škorjica, ta te prav vabi, da jo poèasi poèasi ješ in u`ivaš
ob tem! Itd.” Ko je pojedel in se je Pepci zdelo dovolj,
je stopila k mizi, vzela izpred njega prazni in prav poli-
zani kro`nik in mu mirno rekla: “Janko! Da boš ve-
del, da je to pecivo, ki si ga tako hvalil, spekla tvoja
Pepca, in èe ti je bilo res tako dobro, si ga lahko še
vzameš, tam v pekaèu je.” To ga je tako razjezilo, da je
takoj popravil to hvalièenje peciva in povelièevanje so-
sede z besedami: “Pecivo bi bilo res lahko dobro, pa mu
manjkata dve zrnci soli.” “Janko”, mu je rekla, “glej,
kako si hudoben in kako me s to hudobijo unièuješ.”
Tako jo je znal poni`evati in muèiti in jo je tudi izmuèil
do konca.

Marièka je v Trstu dobila slu`bo hišne pomoènice.
K sreèi je zadela na dobro dru`ino, se prav spojila z njo
in z njo pre`ivela veè kot šestdeset let. Ko je popolnoma
opešala, je prišla domov in poni`no in vdano èakala na
smrt, ki se je je usmilila in jo vzela po dvaindevetdesetih
letih starosti.

Karla, v mladosti precej naivno dekle v svoji pod-
jetnosti, je do`ivela trgovski bankrot v Gorici, ki jo je z

obèutnimi posledicami še pravoèasno spametoval. Ta
moja teta je potem kot zvesta pomoènica do smrti poma-
gala svoji najmlajši sestri, teti Štefaniji. Pri njej je bila
popolna gospodinja in ji je zato veèkrat ponagajala njena
superiorna `ilica. Šla je v mesto na trg po nakupih za
gospodinjstvo in z bistrim oèesom pogledala v kavarni
na šank in police. Videla je, da bo tega in onega kmalu
zmanjkalo. Hitro je šla h grosistu in naroèila manjka-
joèe blago. Prav tako pa je `e naroèil stric Angel, in
grosist je pripeljal blago po obeh naroèilih. Stricu ni
bilo všeè, da se mu vtika v njegove vodstvene posle, in
je zato prišlo med njima do prepira in ostre kritike, na
katere pa je hitro pozabila in kmalu ušpièila kaj novega.

Terezija se je poroèila z mojim oèetom Francem
Korenom, ki je bil njenim polsestram bratranec. To pa
je `e zapisano pri moji zgodovini po oèetu.

Albina se je poroèila z Jernejem Štefanèièem in
imela sta dva otroka, Rada in Zorko. Ta njen mo` je
precej pomagal svakinji Karli, ko je bankrotirala, in se
je £nanèno izèrpal. Da bi si ponovno opomogel, je šel
za boljšim zaslu`kom v Ameriko: nameraval si je po-
novno prislu`iti to, kar je zgubil ob tistem bankrotu. To
je bilo okoli leta 1927. V Ameriki je bil precej uspešen,
to pa je bilo zanj usodno, ker so ga prav zaradi tega
sodelavci napadli, okradli in ubili. Teta Albina je ostala
vdova in tudi veè let pomagala mlajši sestri Štefaniji pri
delu v kavarni v Tolminu.

Štefanija, najmlajša, je zaèela kot stre`nica v Benkco-
vem hotelu v Ajdovšèini. Potem se je spoznala z mladim
trgovcem Angelom Markièem in z njim odprla trgovino
tekstila v Èedadu. Ko sta si prislu`ila dovolj denarja, sta
to trgovino oddala in se vrnila v Gorico: tam sta zaèela
s kavarno. Po nekaj letih sta odprla drugo kavarno v
Tolminu in se preselila tja. V Gorici sta pustila teto
Karlo, da je vodila to kavarno in skrbela za njunega
sina, ki je tu študiral. Ta teta, Štefka smo jo klicali, je
bila zelo dobra `enska in skrbna gospodinja. Vsi reve`i
so jo poznali in se zatekali k njej. Najbolj pa je bila
znana po tem, da se je ob praznikih spomnila na vse
znance. Tako je ob bo`iènih in velikonoènih praznikih
napisala po sto petdeset vošèilnic. Ponosna je bila, ker
jih je tudi toliko prejela in najveèkrat še veè. Ob takih
prilikah nam je dejala: Glejte, z obrestmi mi vraèajo.
Umrla je v triindevetdesetem letu starosti.

To je bil bolj skromen opis rodovine po mojih starih
starših. Vendar pa se tudi iz tega vidijo `ivljenjske usode
posameznikov, ki so s svojimi vzponi in padci pomagali
prenesti svoja do`ivetja v nove rodove.

Jo`e Koren
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Rod po mojih starših

Kakor je bilo `e prej omenjeno, se je moj oèe poroèil
s Terezijo, rojeno Fegic, ki je sprejela nasledstvo po
svojem nesreènem oèetu Andreju Fegicu. Po tej poroki
je oèe svojo hišo v Budanjah prodal in se preselil k `eni,
moji mami, ker je imela hišo na boljšem in lepšem
kraju. Tu sta zastavila novo skupno `ivljenje, kar jima
ni bilo te`ko, ker je ta njuna zveza malo dišala po sorod-
stvu, saj je bil moj oèe pravi bratranec dvema sestriè-
nama po pokojnem oèetu Andreju Fegicu iz prvega
zakona. Ali, da bom bolj razumljiv: prva `ena Andreja
Fegica, Pepca po imenu, in Meta, mama mojega oèeta,
sta bili sestri. Tako sta bila moj oèe in mama v nekak-
šnem sorodu, ampak ne v krvnem.

V tej zakonski zvezi so jima zaèeli prihajati na svet
otroci. Prva je prišla sestra  Ana, ki se je rodila 1922.
leta in se je poroèila 1947. leta z Emilom Bo`ièem iz
Dolge Poljane 62. Zdaj sta `e oba pokojna in sta pustila
tri dobre otroke: Anico, Milko in Jo`eta. Vsi trije so
dobri starši svojim otrokom.

Francelj se je rodil kot drugi otrok 1924. leta. To je
bil izreden fant, zelo samostojen in gospodarski. @e
pošolski se je uveljavljal na gospodarskem podroèju.
Vseskozi pa je nad njim visel Damoklejev meè v tejle
podobi: “Prva dva mi bo vojska vzela!” Tako je oèe
zmerom govoril in seveda tudi mene prišteval k njemu.
Ta napoved se je uresnièila in je ta brat res padel spo-
mladi 1943. kot osemnajstleten partizan v neenakem
boju z Italijani med Erzeljem in Gabrjami.

 Jo`e, tretji otrok, to sem jaz, sem se rodil 1927.
leta. Nad menoj je po oèetovi napovedi tudi visel Damo-
klejev meè in še visi in Bog mu daj viseti tudi še po moji
smrti. Vojno sem okusil najveè izmed vseh v dru`ini in
se po nekaj veè kot štirih letih vrnil domov, dva dni prej,
kot sem dopolnil dvajseto leto starosti. To je bila mla-
dost! Ni kaj!

 Terezija, Zinka, je bila sestra in èetrti otrok. Rodila
se je leta 1928, to je eno samo leto za menoj. Bila je
drobcena, a `iva punèka, ki je skrbela za veselje v hiši.
Telovadila in zvijala se je, kot da nima hrbtenice. Do-
rasla je tudi ona in se poroèila 1952. leta s Cirilom
@vokljem iz Vrhpolja. Imela sta štiri otroke. @ivi so še
trije in vse tri moram posebno pohvaliti. Vsi trije so zdaj
`e poroèeni in zelo samostojni vodje svojih dru`in.

 Alojz, ki se je rodil 1932. leta kot peti otrok, je tudi
umrl kot otrok, in ko smo govorili o njem, je mama

zmerom dejala, da ga je Bog vzel, ker je potreboval
angelèka.

Alojz, ki je nadomestil umrlega Lojzka, se je rodil
1934. leta. Njemu je oèe zmeraj govoril: “Prva dva mi
bo vojska vzela, ti, Lojze, boš gospodar.” Glede nasled-
stva se je ta napoved docela uresnièila: Lojze je postal
vsem v veselje in zadovoljstvo dober gospodar na naši
Korenovini, na katero se prav zaradi tega vsi radi vra-
èamo. Tudi njegov sin Bo`o se je rodil bogato obdarjen
z lepimi vrlinami, ki ka`ejo in zagotavljajo, da bo naša
oèetnjava še `ivela. Poleg sina Bo`a sta v dru`ini še dve
hèerki. Mamo tem trem otrokom in gospodinjo na kme-
tijo pa je Alojz dobil pri Vovkovih na Erzelju, kjer so mu
dali hèerko Stanko, ki je bila rojena prav po merah in
potrebah njegove domaèije.

Andrej, ki se je rodil 1936. leta kot sedmi otrok, se
je zaposlil v Tekstilni tovarni v Ajdovšèini, kjer je po
marljivosti in zaslu`enju poèasi napredoval do mojstra
v barvarni, ali po tovarniško v farbaraju. Tu je delal do
upokojitve. V tovarni se je spoznal s simpatiènim dekle-
tom, Marijo po imenu, in z njo stopil v zakon. Njemu se
je rodilo pet sinov, ki pa še niso vsi pri kruhu. Vsi so
marljivi in pridni in obetajo, da bodo vredni otroci svo-
jega oèeta, ki je v `ivljenju delal in zoreval le zanje.

Ivan, ta je naš postr`ek, ki se je rodil 1938. leta kot
osmi, tudi on je bil vseskozi do smrti priden, pošten in
ugleden èlovek. V zakon sta se vzela z Ivo Curk iz Vrh-
polja. Kupila sta si dve stari hiši in zgradila novo. Pri
koncu gradnje pa ga je na slu`benem mestu v tovarni
testenin v Ajdovšèini zadela kap, ki ga je omrtvièila na
pol telesa. Po devetih letih invalidskega `ivljenja ga je v
Èateških toplicah zadela ponovno, in ko je `e mislil in
upal, da je tudi ta udarec premagal, je neke decembrske
noèi za `eninim hrbtom za veèno zaspal. Pokopali smo
ga na sveti veèer 24. decembra 1996. Zapustil je štiri
otroke, tri hèerke in enega sina, in so vsi razen zadnje
hèerke `e sreèno poroèeni.

Zdaj sem pa dol`an napraviti èrto in oceniti ta naš
rod. To bom storil kar s tem, kar sem napisal pokojni
mami:

Naši mami

Goreèe naša mama je molila
za vseh osem nas otrok,
milo je Boga prosila,
naj nas ne spusti iz rok.

Jo`e Koren
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od njiju zaèel kazati znake, da z njim nekaj ni v redu. Po
nekaj urah se je zgrudil in poginil. Oèe je zapregel preo-
stalega konja in z njim zavlekel poginulega na travnik
ob hiši. Nato ga je na vampu prerezal, in kar se mu je
pokazalo, ga je prav osupilo. Uboga, komaj štiri leta
stara `ival je imela poln vamp èrvov in ti so jo pregrizli
in povzroèili smrt. Da bi si kupil novega konja, si ni
upal niti pomisliti, ker ni imel denarja.

Kmalu zatem je, na muèeniški naèin, poginila krava
na porodu. Po zdravnikovih navodilih so jo zelo trdno
privezali k jaslim in iz nje je vleklo tele osem mo`. @ivi-
nozdravnik, gospod Poberaj po imenu, jih je priganjal,
naj moèno vleèejo, in so vlekli tako moèno, da so teletu
v kravi utrgali prvi nogi in jih povlekli ven na plano.
Kakšne muke sta prestajala krava in tele! Ko je gospod
Poberaj videl, kaj se je zgodilo, je ukazal kravo takoj
ubiti.

Ob tej nesreèi sem se prviè, `e kot otrok, sreèal z
iskreno molitvijo. Mamo sta premagala `alost in jok in
je odšla v hišo. Mene, ki sem iz primerne oddaljenosti
opazoval vsa dogajanja, je tudi pretreslo, ko sem zasli-
šal zdravnikov ukaz: “Kravo hitro ubijte!” Ustrašil sem
se, kot da je ukazal ubiti èloveka. Stekel sem v hišo z
namenom, da se zateèem k mami, a mame ni bilo nikjer.
Povsod sem pogledal in nazadnje še v spalnico. Ni me
slišala, ko sem vstopil, vsaj zdelo se mi je tako. Obstal
sem pri vratih in jo opazoval. Kleèala je pred podobo
Matere bo`je in v silnem joku ihteè molila: “Spomni se,
o premila devica, da še nikdar ni bilo slišati, da bi Ti
koga zapustila, ki je pod Tvoje varstvo pribe`al, Tvoje
pomoèi prosil, se Tvoji prošnji priporoèal. S tem zau-
panjem navdana hitim k Tebi, devic devica in mati.
Pred Tebe pridem in pred Teboj zdihujoèa grešnica
kleèim. Nikar ne zavrzi, mati, besede mojih besed,
temveè me milostno poslušaj in usliši me. Amen.”

To molitev je proseèe ponavljala s polnim zaupa-
njem v devico Marijo, jaz pa sem bojeèe strmel vanjo in
èakal po otroèje, kaj se bo zgodilo. V otroèji duši sem
premleval to veliko nesreèo v štali, nesreèno in do kraja
obupano mamo, ki tako goreèe prosi bo`jo mater po-
moèi. Skratka, v nesreèni duši in zmedeni glavi sem
èutil, da se pod nami podira svet. Danes zanesljivo vem,
da sem takrat kot otrok razmišljal pravilno, zakaj tega
še ni hotelo biti konca.

Kmalu, kakšen mesec zatem, se svinja v hlevu nika-
kor ni mogla oprasiti. Oba, oèe in mama, sta se trudila
in trudila, da bi ji pomagala tiste pujske spraviti na svet.
Ves njun trud je bil zaman. Svinja je od neznosnih muk

Da bi pridni bili in pošteni,
da bi nas vsakdo rad imel,
so vzdihi njeni, globoko iskreni
èakali iz Neba odmev.

Predvsem duševni blagor
naj Bog nam milo podeli.
Za telesni blagor
pa naj se potrudimo samí.

Samo pet centezimov
naj vsak otrok ima odveè.
Za malih pet centezimov
prosila je Boga ihteè.

Vsi otroci smo `e stari zdaj
in ji lahko v nebesa sporoèimo:
Le mirno u`ivaj nebeški raj.
Mama! po tvojih naukih vsi lepo `ivimo!

Moje otroštvo

Nekaj sem `e povedal o svojem otroštvu, ki ni bilo
prav lepo in z ro`icami postlano. Tudi danes ga ocenju-
jem po mojem takratnem otroškem dojemanju. Oèe je
stalno krièal na nas otroke, zlasti èe smo bili obuti.
“Sezujte se! Šparajte èevlje za zimo! Kje bom dobil
denar, da vam bom kupil nove.” Itd.

Zaradi takega krièanja sem ga prav sovra`il. Trdno
sem bil preprièan, da krièi na nas otroke zato, ker nas
ne mara. Saj je vendar vsako leto v Logu na šmarni dan
toliko èevljev, da jih niti prodati ne morejo. Torej jih bo
tudi za nas dovolj. Reve` se takrat nisem zavedal, da
problem tièi v pomanjkanju denarja in da to pomanj-
kanje hromi oèetu dušo in telo.

Kmeta stalno spremljajo nesreèe. Poletna toèa je
kmetu zvesta spremljevalka. Oèe si je napravil nad
vasjo lep velik vinograd, a v njem ni nikoli niè pridelal.
Prav redno mu ga je vsako leto sklestila toèa in ta reve`
ga je vseeno vsako leto obdeloval in tiho upal, da bo to
leto bolje, da bo vsaj nekaj pridelal. Neko leto pa se je
prav vse zgrmadilo nad našo hišo.

Prva nesreèa se je zgodila, ko je oèe nekega nedelj-
skega dne zapregel konje in celo dru`ino odpeljal s
seboj v Godoviè, kjer je imel opravke. Bila sta lepa,
mlada pramèka, zelo `ivahna in ubogljiva. Ves dan sta
se lepo obnašala. Po poti je oèe govoril mami: “Teh
dveh konj do velike sile ne bom prodal.” Tako vesel ju
je bil. Toda zveèer, ko smo se pripeljali domov, je eden

Jo`e Koren
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poginila in oèe je vse skupaj zakopal. Reve`, suh kot
cerkvena miš, je prièakoval, da bo zredil te pujske in jih
prodal, pa jih je moral s svinjo zakopati. Ni pa mogel
zakopati potreb po denarju, ki so ga terjale vedno veè.

Da je bila mera polna, je na jesen umrl še osem-
najstmeseèni bratec Alojz. Velika `alost se je zopet
naselila v hišo. Nobena izmed nesreè ni hotela mimo.
Vsaka je hotela zadati naši dru`ini globlje in ostrejše
boleèine in jo še bolj prizadeti. Zopet se je vse ponovilo.
Oèetova ̀ alost, ki je ̀ e trhlo stala na meji obupa. Mamin
neutola`ljivi jok po otroèièku mi je prav pregrenil dušo,
ker je bila polna strahu. Spomnim se, da je bila noè, ko
sta oèe in mama pripravljala na mizi v sobi mrtvaški
oder. Mi otroci, štirje smo `e bili, smo zmedeni cepetali
za njima in jima delali napotje. Starejša sestra, ki je
imela deset let, je prenašala po potrebi po prostorih
edino petrolejko, ki je bila v hiši, in osvetljevala, da sta
starša lahko delala. Ta medla svetloba pa je delala po
stenah take £gure, da bi se jih moral vsakdo bati, ne
samo mi otroci. Konèno je bil oder narejen, da ga je
lahko pohvalila tudi mama, ki ji ni in ni hotel biti dovolj
dober in lep. Oèetu je prigovarjala: “Potrudiva se, saj
drugega temu otroku ne moreva veè dati.” Otrok je še
le`al v svoji posteljici in mama je venomer tekala k
njemu, ga obraèala, gledala, èe je dovolj umit in èist, èe
je dovolj toplo obleèen, in Bog ve, kaj je še valovilo po
njeni ljubeèi, a nesreèni duši, ko je svojega ljubljenega
otroèièka pripravljala za veènost. Vse bi mu rada dala,
s svojim srcem vred, samo da bi mu bilo lepše, udob-
nejše, da si ne bi mogla oèitati, da je zanj storila premalo.
Oèe jo je tola`il in pomirjal, dvignil otroka v naroèje in
ga nesel na oder v drugo sobo. Vsi smo ga spremljali in
poslušali mamino molitev: “Spomni se, o premila de-
vica Marija...” Reva je bila popolnoma strta, le v molitvi
je še našla nekaj tola`be. Tega veèera ne bom nikoli
pozabil.

Pozabiti pa ne morem tudi tega otroèjega pripet-
ljaja. Navadno, ko je mama odhajala od hiše, bodisi da
je nesla kosilo v grunt ali šla po kakšnih nujnih oprav-
kih, je nas otroke dala v vrno, to je v kad za grozdje.
Menila je, da smo notri najbolj varni in da so nam od-
vzete vse mo`nosti, da bi ušpièili kakšno po otroèje.
Najbolj se je bala, da bi prišli do v`igalic, do ognja ali do
no`ev. Obstajajo tudi druge nevarnosti, vendar se je
naštetih najbolj bala. Tako se je zgodilo nekega dne, da
nas je morala pustiti same, in seveda smo jo ob odhodu
vsi pospremili z obupnim jokom. To so bile melodije
brez primere, saj so prihajale iz globine naših otroških

src, kar se je slišalo `e po nizkih in visokih tonih, ki so
se prepletali in prelivali med seboj. Poèasi se vse unese
in tako je bilo tudi z našo `alostjo in jokom za mamo.
Tudi tega dne je bilo tako. Ko smo se umirili, je pokojni
mali Lojzek `elel imeti moje jabolko. Jaz hudoben, še
ne pet let star bratec mu ga nisem hotel dati. Spet je
nastal jok in prepir, iz katerega sem izšel kot zmago-
valec. Sladkost te zmage pa je bila zelo kratka, stopila
se je kot sladoled na soncu in postajala vse bolj grenka
in pekoèa v moji duši in srcu. Kako se je to kritièno
oglašalo v meni, ko sem opazoval mamo, s kakšno lju-
beznijo ga je mrtvega napravljala za pot v veènost. Ni
vedela, kaj bi mu še dala s seboj na to pot. Jaz pa še
`ivemu niti enega jabolka nisem hotel dati.

Ta oèitek me grize ̀ e skoraj sedemdeset let, in èeprav
sem to napako zagrešil in storil še kot predšolski otrok,
èutim ogromno odgovornost zanjo. Velika škoda, da je
ne bom mogel nikoli veè popraviti in bo trkala na mojo
vest do konca `ivljenja.

Jabolko ni bilo veliko, greh, ki sem ga storil z njim,
pa je mnogo veèji od Triglava. Tega ne pišem zato, da bi
si s tem olajšal vest, ker si je ne morem, ampak zato, da
bi kdo za mano iz tega povlekel kakšen dober nauk zase
in da ne bi vztrajal v trmi, kakor sem jaz.

Kakor se vidi, je bila mama res vseskozi pooseb-
ljena dobrota. Vse `ivljenje se je zatekala k molitvi.
Nikoli je nisem poznal zdrave, in odkar jo pomnim, jo
vidim z moèno obvezanimi nogami do kolen, ker je do
njih imela prav gnili nogi. Zaradi teh obvez je nosila do
smrti dolga krila skoraj do tal, da je zakrivala svojo
nesreèo. Svoje stiske in te`ave je znala tudi napisati,
zlasti v verzih, ker je v sebi imela precej pesniške `ilice.

V tem obdobju, leta 1931, se je v naši hiši pripetil
zanimiv dogodek. Neki veèer, po veèerji, je oèe utrujen
v kuhinji na klopci zaspal. Mama pa je šla v spodnje
prostore pogledat k prašièem, èe je treba še kaj postoriti
in èe je z njimi vse v redu. Tedaj so oèeta prebudile
moène moške stopinje, ki so prihajale od zunaj po ganjku
v ve`o in iz ve`e šle dol po stopnicah v spodnje prostore.
Oèe je radoveden vstal, stopil k stopnicam in zaklical
mami: “Reza! Kdo je prišel dol k tebi?” Mama mu je
odgovorila: “Jaz nisem slišala ne videla nikogar.” Neza-
dovoljen z odgovorom se je zopet ulegel na klopco. Te-
daj vnoviè zasliši tiste moène stopinje, ki so prihajale od
spodaj gor v ve`o in iz ve`e zavile po stopnicah v gornje
prostore, kjer smo otroci `e spali. Skoèi pokonci, po-
grabi kuhinjski no` in luè in steèe za stopinjami po
stopnicah v gornje prostore. Vendar ni slišal nièesar
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veè. Povsod je vladal mir in tišina. To pa ga ni pomirilo.
Trdno preprièan, da se nekdo sprehaja po hiši, jo je do
zadnjega kotièka vso preiskal z luèjo in no`em v roki, a
povsod je bilo vse v redu in miru. Vrnil se je k mami v
kuhinjo in tam sta se še dolgo pogovarjala o tem èudnem
dogodku. Zjutraj pa je prišel poštar s telegramom, s
katerim so mu samostanski predstojniki sporoèili, da
mu je brat Janez mirno v Bogu zaspal. Ta telegram je
oèetu pojasnil nenavadni dogodek in vse svoje nadaljnje
`ivljenje je pre`ivel v trdnem preprièanju, da ga je brat
Janez ob svoji smrti prišel pozdravit in se poslovit od
njega. To je bilo leta 1933.

V tem èasu je šlo pri nas precej kmetij “na boben”.
Italijanske banke so rade posojale kmetom denar, toda
z visokimi obrestmi. Teh pa kmetje gospodarsko niso
bili sposobni plaèevati in so se znašli kot muhe v pajkovi
mre`i. Banke so kar po`irale zadol`ene kmetije in nanje
ustolièevale italijanske dru`ine, da bi tako pospešeno
poitalijanèevali naše zasedeno slovensko ozemlje.

Takega propada se je bal tudi moj oèe. Zato je gledal
na vse in povsod, da je shajal s svojim, pa èeprav strogo
strogo skromno. V takem duhu je vzgajal tudi nas otroke,
ki smo na svoji ko`i stalno èutili njegovo trdo roko.
Odel nas je res v trdo ko`o, tako da še danes, na starost,
ne moremo iz nje.

Zjutraj, navsezgodaj, ko se je komaj zaèelo malce
daniti, nas je prebujal in nas peljal na njivo okopavat
krompir, koruzo ali kaj drugega. Spominjam se, kako
je cerkveni zvon zjutraj ob petih oznanjal sveto jutro,
nam pa ga je oznanjal `e ob delu na polju. Èeprav smo
takrat na tiho moledovali in se jezili, ko smo še od spanca
omotièni sledili oèetu na njivo, smo mu danes vsi glo-
boko hvale`ni, ker nas je nauèil sprejemati in izvrševati
delo kot normalno in nujno `ivljenjsko sestavino.

Oh, kako rad bi iz te moje otroške in mladeniške
dobe napisal kaj lepega, kaj veselega, a `al se je meni
ta doba tako skrèila in skrajšala, da je bilo v njej za lepo
otroštvo zelo malo prostora in èasa. Zato so pa bili izjemni
dogodki bolj globoko in èustveno do`iveti. Na primer
praznovanje rojstnega dne. Moj je drugega februarja,
praznièni dan sveènice. Dobro sem ga imel zaznamova-
nega v koledarju, ker sem vedel, da bo tega dne mama
ocvrla eno jajce samo meni in samo zame. Nihèe se ga
ni smel niti dotakniti. Velièastno sem ga jedel in dal
pokušati tudi drugim. Prijeten je bil obèutek, da je to
zame veliki dan, v katerem se vse z ljubeznijo in pozor-
nostjo vrti okrog mene.

Drugi tak dan je bil  šmarni dan v Logu. Na ta dan

je prišla vsako leto k maši v Log naša teta Marièka, ki
je slu`ila v Trstu. Po maši ji ni bilo te`ko zbrati nas
otroke in nas peljati k sladoledarju. Pri njem je kupila
vsakemu izmed nas lep velik sladoled, ki smo ga z neiz-
mernim veseljem in u`itkom prav poèasi lizali in si
`eleli, da bi ga lizali ves dan. Hvale`ni smo ji bili in to
hvale`nost smo ji izkazovali tako, da smo ves dan, do
njene vrnitve v Trst, tišèali vanjo in ji pripovedovali naše
zanimive otroèarije, ki jih je pozorno poslušala. Tu pa
tam je z nami izmenjala kakšen poljubèek, kar nam je
potrjevalo, da smo pravi prijatelji, da se imamo radi in
da bo drugo leto spet prišla in bomo vsi lizali njen sladki
sladoled.

Iz otroške dobe mi je ostalo najbolj vtisnjeno v spo-
min praznovanje velike noèi. To je bil poseben praznik.
Prviè zaradi tega, ker je pri vstajenjski procesiji zmeraj
nosil kipec vstalega zvelièarja naš oèe, ki se je za ta
obred lepo oblekel in napravil, da je še bolj poudaril
pomembnost tega velikega dogodka iz Jezusove kršèan-
ske zgodovine. Ta kipec je iz naše hiše nosilo veè rodov
in je še danes hišna dol`nost, ki jo po pokojnem oèetu
zdaj opravlja braz Alojz, ki ga je nasledil v vsem.

Ko smo zjutraj prišli vsi od maše, smo se posedli
okrog mize in mama nam je vsem narezala `egnanih
jedi: kos potice, kos belega kruha, pirh in pršut, na
katerem je vsak dobil malo hrina, ki ga je obvezno moral
pojesti kot spomin na Kristusovo trpljenje na kri`u, ko
so mu v pijaèo, za katero je prosil, pomešali grenki `olè.

Na ta praznik je imela dru`ina na mizi bel kruh,
drugaèe je bil zmerom koruzni. Kakšna razlika je bila
med njima? Beli je bil res posebna dobrota.

Po tem vzoru sva kasneje tudi midva z `eno nadalje-
vala s takim naèinom praznovanja velike noèi, vendar
moram po pravici povedati, da se mi odraslemu ni nikoli
veè posreèilo tako globoko do`ivljati teh praznovanj.

Tudi bo`ièni prazniki so lepi. Èudoviti so ob postav-
ljanju jaslic in bo`iènega drevešèka. Udele`ba in sode-
lovanje pri polnoèni maši, v razsvetljeni cerkvi in ob
prešernem petju, je nekaj posebnega. V nabito polni
cerkvi, obdan s prijatelji, se poèutiš, kakor da bi bil na
sprejemu pri samem ljubem Bogu v nebesih.

Ja, kar si v otroštvu vcepiš v dušo, te spremlja do
groba. Zatopljenemu v te spomine se mi nehote kar
sama od sebe potoèi in spolzi po licu solza hvale`nosti
za vse pre`ivete lepote. Škoda, da vse to z nami pre-
mine, a lepo je, èe to v vsej svoji pristnosti izroèamo
našim otrokom in jim damo vedeti, da smo z veliko
skromnostjo, ko nam svet še ni omogoèal nobenega
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razkošja, `iveli sreèno in se veselili vsakega bombon-
èka, ki nam je ob redkih prilikah padel ali prišel v roke.

O Marijini romarski cerkvi v Logu in o praznovanju
v njej moram povedati še nekaj, ker je bilo polno stvari
zanimivih. Na veliki šmarni dan, 15. avgusta, in na mali
šmaren, 8. septembra, je prišlo v Log mnogo romarjev.
Iz oddaljenih krajev so prišli `e dan prej, da so la`e
opravili spoved in prejeli zakramente. Mnogo jih je
prebedelo noè v cerkvi ob molitvi. Ostali pa so noè
prespali po kmetijah v Dolgi Poljani, v Budanjah in
Dupljah. Ti ljudje so v Log prihajali veèinoma peš. Nekaj
se jih je pripaljalo z vozovi, nekaj z bicikli, nekaj z avto-
busom, le eden iz Idrije je prišel vsako leto s svojim
motorjem, s svojim avtomobilom pa nihèe, ker so bili
takrat še zelo zelo redki. Tudi zabavišèniki so se, s
svojimi vrtiljaki, preseljevali iz kraja v kraj v glavnem le
z lastnimi oslièi, ki smo jih otroci z veseljem in zani-
manjem gledali, spremljali in obèudovali.

Iz teh šmarnih praznovanj mi je kot otroku ostal v
spominu neki mladi mo`, ki se je tako opil, da je oma-
gal in zaspal za stavbo `upnišèa. Le`al je vznak na hrbtu
z razprostrtimi rokami in nogami in na svojih odprtih
dlaneh kazal svojo `alostno revšèino. Dlani sta bili polni
grdih `uljev, ki jih je obkro`ala razpokana, debela in
grda ko`a temno rumene barve. Reve` je kazal sliko
zgaranega in odslu`enega konja. Zasmilil se mi je in kot
otroku mi je ostal globoko v spominu, zakaj ne prej in
ne poslej se nisem veè sreèal s tako zgaranim èlovekom.

Odkar sem zaèel hoditi k Materi bo`ji v Log, sem od
staršev in drugih slišal, da na šmarni dan tu ne sme
nikoli zmanjkati ne kruha ne peciva. In prav to smo
do`iveli 1942. leta. Ljudje so takoj zaèeli govoriti, da se
nam obetajo slabi èasi. In res so prišli in nam prinesli
vojno, ki je trajala do maja 1945 in pustošila našo de`elo
tudi okrog Matere bo`je v Logu in redèila vrste njenih
èastilcev.

Ker sem pisal, kako in s kakšnimi prevoznimi sredstvi
so prihajali romarji v Log, bi rad omenil razliko zdaj,
po petdesetih letih, ko je okrog cerkve oblak avtomo-
bilov sedanjih, modernejših romarjev.

Da je tudi meni nekaj pomenila ta prijazna domaèa
bo`ja pot, prièa ta pesnitev, ki sem jo pred leti namenil
njej:

Marija, mati v Logu,
`e stoletja tu stojiš,
ka`eš pot nam k Bogu
in skrbno nad nami bediš.

Oh, kako vsi radi
k Tebi v Log prihajamo,
v lepi bo`ji nadi
v trumah Te obdajamo.

Pred Teboj smo vsi otroci
in prav take nas `eliš,
da nam kot dobra mati
bo`je milosti deliš.

Ti nikomur ne odreèeš
ljubezni materine,
pri tebi se nau`ijemo
tola`be in topline.

V naroèju Tvojem bo`je dete
vabljivo zre na nas,
njegove roèice svete
nas blagoslavljajo ves èas.

Marija, ostanita z nami!
vsem iz duš nam vre,
glejta, z odprtimi rokami
Vama podarjamo srce!

Moja mladost

Leta 1942 je v Logu na šmarni dan zmanjkalo peciva
in kruha, in kakor sem `e zapisal, je to oznanjevalo
prihod slabih èasov. V našo hišo so ti èasi prišli po
slabih štirih mesecih. Toèno drugi dan po novem letu
1943. leta je moj starejši brat Francelj šel k partizanom.
Pritegnila sta ga prijatelja iz Lo`, brata Slavko in Boris
Mohorèiè, po domaèe Gašpercova.

Naslednjega dne, 3. januarja 1943, so prihrumeli
Italijani s kamioni, nalo`ili vso dru`ino in nas odpeljali
v karabinjersko kasarno v Vipavo: tam so nas zasli-
ševali celo noè. 4. januarja 1943 so nas spet nalo`ili na
kamione in nas odpeljali na kvesturo v Gorico. Ostalo
mi je v spominu, da je bilo okrog nas v Vipavi mnogo
radovedne`ev, ko so nas nakladali na kamione. Izmed
njih se je utrgala Marija Tonèkova iz Dupelj in dala
mami v roke štruco kruha. Nikoli ne bom pozabil te
njene dobrote in naj bo tudi tukaj zapisana.

Na kvesturi v Gorici so nas loèili. Mene in oèeta so
odpeljali v Zagraj pri Gorici v zapor IV. italijanske ar-
made. Mamo, sestro Zinko in tri brate, Alojza, Andreja
in Ivana, pa so peljali na Kostanjevico pri Gorici. Pove-
dati moram, da je bila sestra Zinka stara štirinajst let,
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bratje pa devet, sedem in pet let in verjetno so bili taki
Italijanom silno nevarni, da so jih morali vreèi v zapor.
Najte`e je prenašal zapor petletni brat Ivan. V dobrih
dveh mesecih se je popolnoma deformiral. Trebuh in
glava sta mu hudo narasla in nabrekla. Ostali deli telesa
pa so se tako izsušili, da ni bil veè podoben èloveškemu
bitju. Ostali trije, sestra in dva brata, pa so bili zdrav-
stveno `e vidno naèeti in prizadeti, tako da so jih dali iz
zapora. Mamo, osvobojeno otrok, so peljali pod Rim v
znano taborišèe Fraschete pri Alatri Frosinonu. Lahko
si predstavljamo duševne stiske in boleèine matere, ki jo
odtrgajo od njenih bolnih otrok in jih zavr`ejo kot leglo
oku`enih in neozdravljivih psov. In to so delali fašistièni
Italijani, s polnimi usti samohvale o kršèanski in mo-
ralni etiki.

Dom in imetje so nam izropali. @ivino in konje so
prodali. Vse je kupil vipavski `upan, Italijan seveda,
Federico Dicozzi.

Za nas je skrbela mamina sestra, teta Karla, in nam
nosila pakete v zapor.

Povedal sem `e, da je mama imela pesniško `ilico in
tukaj bom, njej v spomin, zapisal njeno pesem k Mariji
v Logu.

Mariji v Logu

Presveta Ti devica,
pošiljam Ti pozdrav,
milostno ga sprejmi
iz `alostnih daljav.

Èe le sem mogla,
k Tebi sem prišla,
milosti prosila,
bila sem uslišana.

A letos èasa imam dovolj,
a Ti predaleè si,
ker stra`i me fašist ohol,
k Tebi moèi priti ni.

Vsaj otroke mi pripelji,
da jih po dolgem vidim spet.
Veè od tega, Loška mati,
jaz ne morem si `elet!

Presveta Ti devica,
ozri se v to gorjé.
Milostno Te prosim:
obriši nam solzé.

V Zagraju so naju z oèetom loèili. Okrog marca je
prišla neka skupinica ljudi, ali bolje reèeno neka komi-
sija, ki je zaèela odbirati sposobne ljudi za delo. Takrat,
v pomladanskem èasu, so imeli velike potrebe po delovni
sili na velikih dr`avnih posestvih, mi zaporniki pa smo
bili dobra delovna sila in zraven še zastonjska.

Tako so mojstrsko ugotovili, da sem za delo ̀ e dovolj
sposoben, in so me z ostalimi odbranimi odpeljali na
lep otok Fossalone, ki le`i v morju blizu Ogleja. Tam so
nas namestili v neko z `ico ograjeno hišo, ob kateri je
stala ena manjša s karabinjerji, ki so bili postavljeni za
naše varstvo. Pod njihovim nadzorom smo opravljali
vsa kmeèka dela: sadili krompir, koruzo, okopavali,
kosili, `eli in mlatili `ito itd. Nekateri, ki takega dela
niso bili vajeni, so tarnali in se prito`evali. V glavnem
pa smo se vsi poèutili bolje kot v zaporu. Tukaj smo
dobivali hrano trikrat na dan, v zaporu pa samo enkrat.
Delati smo res morali, a smo lahko delali tudi po svoje.
Vrste so bile dolge veè sto metrov: kdo te je mogel kon-
trolirati na tako razdaljo, saj nam niso stali za hrbtom.
Na primer, ko smo takrat še roèno sadili krompir, smo
polna vedra semena zakopali na eno mesto in potem
daleè daleè niè. Tako je šlo naprej z napakami pri vsa-
kem delu. Posestvo je imelo dosti `ivine in tudi mnogo
parov volov in konj, s katerimi smo preva`ali tudi mi
interniranci, ki smo poskrbeli, da je ob praznikih prišel
kateri izmed njih na naš jedilni list.

S takim `ivljenjem smo doèakali kapitulacijo Italije.
Takoj, ko je bila ta uradno razglašena, so naši varuhi
zaèeli stikati glave in se posvetovati, kaj naj naredijo.
Opazili smo, da se njihovo število iz ure v uro zmanj-
šuje, ker so zaèeli uhajati in zapušèati slu`bena mesta.
Tako smo naredili tudi mi. Navalili smo na vrata in
odloèno zahtevali, naj nas izpustijo. To so tudi storili.

Koraj`no smo ubrali pot proti kraškim grièem, ki so
se nam kazali v daljavi iznad Tr`ièa, a doseèi jih nismo
mogli. Razdalja med njimi in nami se je res zmanjše-
vala, a mi je nismo opazili. Sreèevali smo italijanske
vojake, ki so se prav tako veselo vraèali domov kot mi.
Na tem naglem maršu je prišlo do selekcije. Starejši so
zaèeli zaostajati, mi mladi pa smo urno pospeševali
korak in malo v noè dospeli v Doberdob. Tam je bilo
zbranih `e mnogo partizanov in so nas kar vkljuèili v
svojo enoto. Dali so nam malo jesti, in kakor hitro smo
pojedli, so nas nalo`ili na kamione in nas peljali na
goriško fronto. Vseskozi smo se dr`ali skupaj in skupaj
tudi potovali, tu na fronti pa smo se po razporeditvah
morali loèiti, kar mi je bilo zelo hudo. Moja sopotnika,
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Ivan Kodre iz Lo` in Jo`e Rešeta s Slapa, sta tukaj sre-
èala prijatelje, stare partizane, in ti so si ju dobesedno
prisvojili. Jaz, šestnajstleten fantiè, sem se znašel sam
med nepoznanimi partizani s puško v roki in z zelo
mešanimi obèutki v srcu. Nestrpno sem èakal, da bo
minila noè, da se vsaj malo spoznam s svojo puško in
se nauèim uporabljati jo. Da se bom moral streljati z
Nemci, še pomišljal nisem, a tudi do tega je prišlo, še
prej kot sem se dobro spoznal s svojo puško. Nekaj
korakov od mene je na polo`aju le`al prav tak zelenec,
ves podoben meni. Pogovarjala sva se in spoznala, da
sva oba letnika sedemindvajset. Torej, brez vsakršne
vojaške vzgoje sva se znašla prav na fronti. Podobno je
bilo, kot da bi pripeljali teleta v klavnico. Njemu se je ob
meni prav to dogodilo. Ne vem, kaj je hotel, da se je
dvignil na noge, in prav tedaj je priletel rafal, ki ga je
prerezal prek trebuha. Poklical sem bolnièarja, da je
reve`a zavlekel v kritje in potem naprej na doloèen kraj
za ranjence. To se je zgodilo na Biljenskih grièih.

Še nekaj èasa smo vztrajali na teh polo`ajih, potem
je prišlo povelje za umik. V tem èasu sem mislil na
nesreènega fanta ob meni, ki je gotovo umrl, in na na-
pako, ki jo je storil, da je vstal in se nastavil kroglam.
Ko smo se zaèeli umikati, je potekalo vse neorgani-
zirano. Poveljstvo je prav odpovedalo. Dr`al sem se
svojega nadrejenega, ker se mi je zdel pameten. Ostale
smo majhne skupine. Vse se je razbe`alo. Umikali smo

se po vipavsko-kraškem obrobju proti Rihemberku,
zdaj Braniku. Pri tem umiku sem si z opazovanjem
drugih, pametnih, previdnih in izkušenih vojakov nabiral
vojaških vešèin, ki so mi pomagale, da sem pre`ivel to
grdo vojno. Èez nekaj dni smo se v borštu nad Zavinom
formirali v Gregorèièev bataljon in mene, mladega fanta,
so postavili za intendanta bataljona. Odtlej sem to slu`bo
opravljal skoraj ves èas svojega partizanstva, do konca
vojne. Obèasno so mi nalagali tudi pisarniške posle, ki
so po volji komande vèasih postali moje glavno delo.

Jo`e Koren

Kot partizan v IV. bataljonu II. brigade VDV leta 1944.
Sedita dekleti Anelina Humar in Marta Bajc iz Vipave, zadaj stojijo Mirko Je` iz Lo`,
Ton~ek iz Brd, komisar Milo{ s Krasa, Jo`e Koren iz Budanj in Karlo Bajc iz Dupelj.

Tako sem pouèeval na predvojaški vzgoji v Vrhpolju leta 1950.
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Po vojni, ko sem bil postavljen za sekretarja oddelka
slovenske meje, pa se mi je to delo zaèelo upirati, kljub
temu da mi je obetalo lepo napredovanje. Stroga varnost
podatkov, varnost in tajnost vse pisarije, zaupnost pri
šifriranju in dešifriranju depeš, peèatenje omar in pre-
dalov, peèatenje pisarn itd. Neštetokrat sem se vrnil iz
stanovanja pogledat, ali je vse v redu, in to po veèkrat na
veèer. Ta konspirativnost, ta zahtevana budnost mi je pila
`ivce, zlasti ker sem slu`bo jemal zelo resno in odgo-
vorno.

Nekega dne je v meni konèno dozorela `elja, da bi
zapustil to slu`bo. Usedel sem se za pisalni stroj in
napisal prošnjo za razrešitev in demobilizacijo iz vojske.
Po dolgem neuspešnem preprièevanju, naj umaknem
svojo prošnjo za izpust, so me iz Kranja poklicali v
Beograd in me odpustili iz vojske v takratnem èinu
poroènika.

Domov sem prišel 30. januarja 1947. leta, to je dva
dni pred svojim dvajsetim letom starosti. Tam mi niso
dali niti toliko èasa, da bi lahko razmislil, kaj bo z menoj,
kam naj se usmerim. Postavili so me za predsednika
vaškega krajevnega odbora in mi nalo`ili dela in funkcije,
da je bilo še slabše kot v vojski. Zopet sem postal pre-
obremenjen in nezadovoljen. Od vojaškega `ivljenja je
bila razlika samo ta, da tu ni bilo vojaških tajnosti, ki
sem se jih v resnici bal.

Ob vsem tem sem premišljal oèetove besede, ko
nam je pred vojno govoril: “Velika dva mi bo vzela vojna,
ti, Lojze, boš gospodar!” Seveda je brat Lojze, ki je
sedem let mlajši od mene, `ivel s to mislijo, da bo on po
oèetu zagospodaril na kmetiji. Te misli in tega prièa-
kovanja mu nisem hotel jemati. Sreèno sem se vrnil iz
vojske in zdaj sem bil dol`an ustvariti pogoje za samo-
stojno `ivljenje. Pogledal sem malo po primernih dekle-
tih in se ustavil pri Bratov`evi Ivanki v Vrhpolju. To
dekle ni bilo veliko, ne moèno in ne bogato. Bilo pa je
nabito z neverjetno `ivljenjsko energijo in voljo do `iv-
ljenja. Nikoli se ni z nikomer pogovarjala praznih rok.
Zmeraj je imela v rokah kakšno roèno delo. Iz nje je
`arelo polno `ivljenje, ki je poudarjalo njeno prikuplji-
vost in simpatiènost. Ker sem verjetno tudi sam imel
nekaj teh lastnosti, sva se odlièno ujemala in se lepo
brez bogastva, brez bale, brez pohištva in brez moreèih
skrbi poroèila 5. novembra 1949. Tako je tega dne de-
vetnajstletna Ivanka dobila mene, dvaindvajset let sta-
rega mo`a. V zakon sva prinesla samo zvrhano mero
ljubezni in iz te ljubezni je potem v najlepši harmoniji
in so`itju zraslo vse, kar sva potrebovala.

Moje resno `ivljenje

Prej sem napisal, da je iz ljubezni in so`itja zraslo
vse, kar sva potrebovala. Potrebovala pa sva vse, ker
nisva imela niè. Zato sva se zagrizla v delo vsak po
svojih moèeh in vsak veèer štela in ugotavljala, kaj nam
je prinesel dan, in usklajevala naèrte za jutri. Ivanka se
je trudila s šivanjem za plaèilo in s pletenjem, poleg tega
pa je tudi pomagala vašèanom pri delu ob `etvi, trgatvi
in drugih opravilih. Znala je delati vse in je imela zelo
pridne in spretne roke, zmerom moèno namazane z
dobro voljo. Skupaj sva `ivela, ustvarjala in gradila
dru`insko duševno, moralno in gospodarsko sreèo celih
šestinštirideset let in šestindvajset dni in prav za vsak
dan sem ji globoko hvale`en.

Jaz sem prijel za vsako delo in delal vse mogoèe,
samo da mi je prinašalo denar, da bi si gospodarsko
opomogel. Vse moje delo pa je temeljilo na kmetijstvu,
v katero sem se usmeril v takratnem preprièanju, da mi
bo še najbolj zagotavljalo obstoj in napredek. Ni èudno,
da sem bil tako usmerjen, zakaj do takrat sem pre`ivel
`e dosti laènih dni.

Z odloènim garanjem in trmasto vztrajnostjo se
nama je `e po dveh letih posreèilo toliko dvigniti, da sva
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Najin poroèni dan s soncem obsijan
v Vrhpolju 5. 11. 1949
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si upala misliti na dru`ino. Tako se nama je 1952. leta,
9. maja, rodil sin Jo`ko. S svojim prihodom naju je prav
po`ivil, nama vlil novih moèi in dal novega poleta, da
sva še bolj garala in skrbela za narašèajoèo dru`ino.
Leta 1956 sva dobila drugega sina, Jordana, in z njim
tudi zadnjega najinega potomca. Prvi sin je prišel na
svet z veliko muko vseh sodelujoèih pri porodu v po-
stojnski porodnišnici. Z drugim sinom pa so bile mnogo
hujše sitnosti. Babica je `eni ob kontrolnih pregledih
noseènosti zmerom zatrjevala, da nosi drobnega otro-
èièka in da bo lahko rodila doma. Ko pa je napoèil ta
èas 27. maja1956 pribli`no ob petih popoldne, se je
izkazalo vse drugaèe. Kljub vsemu trudu in boleèinam
porod ni in ni napredoval. Ko se je proti jutru `ena
onesvestila, je babica dovolila, da sem šel poklicat rešilca,
in sva jo peljala v Postojno. V Postojni sva jo na nosilih
nesla v porodno ordinacijo, tam pa jo je zdravnik samo
odkril, pogledal in ji dal injekcijo, nama pa naroèil, naj
pohitiva z njo na Reko. Ni se dal preprièati, da bi ji
pomagal on v Postojni. Tako odslovljena sva jo nesla
nazaj v rešilni avto in se z vso naglico odpeljala iz Po-

stojne, ampak ne na Reko - napotila sva se v Ljubljano
in tam sva jo nesla naravnost na operacijsko mizo: zdrav-
niki so s carskim rezom dobili popolnoma izmuèenega
otroèièka. Od ponedeljka zjutraj pa do sobote ji ga niso
pokazali. Ves ta èas so se borili za njegovo `ivljenje in
hvala Bogu, da so bili v tem boju uspešni.

Èe se od tod vrnem v mislih na svoj poroèni dan in
na tiste èase, je mnogo vredno zapisati. Kako lahkotno
sva se poroèila. Prav niè nisva bila obremenjena z mislijo
na prihodnje dni in èase. Vse se nama je zdelo nor-
malno in premagljivo. Zdaj, ko so zašla v nevarnost tudi
`ivljenja dru`inskih èlanov, pa sva zaèela bolj resno
razmišljati o tem. Hvala Bogu, da je bila Ivankina mama
dokaj zdrava in trdna, da ji je lahko stala ob strani in jo
v vsem podpirala.

Po svojih izkušnjah svetujem, naj stopajo v zakon
samo tisti, ki jih na to pot vodi èista in pristna ljubezen,
zakaj èe je ljubezni dovolj, pride za njo vse ostalo. Take
zakonske pare tudi nesreèe ne zmedejo in ob vsaki
`ivljenjski tragediji se jim pribliska in poka`e pot rešitve.

Z rastjo dru`ine je raslo tudi imetje. Dobrih deset let
po poroki - to sem `e napisal - sem se posvetil domu in
prilo`nostnim zaslu`kom, ki so mi toliko prinašali, da
sem lahko dokupoval zemljo in poveèeval posest.

Prvo parcelo sem tedaj kupil za tovarno Fruktal v
Ajdovšèini. Bila je res moèno oddaljena, ampak sem se

Jo`e Koren

Spomin na sv. birmo. Sam sem boter bratoma
Andreju in Ivanu v Vipavi leta 1947.

Naša dru`ina, posneta ob moji poroki 5. 11. 1949, brez brata
Alojzija (umrl 1933) in Franceljna (ki je padel pri partizanih

1943. leta med Erzeljem in Gabrjami).
Sedita mama Terezija (1896), tata Franc (1887); stojijo sestri

Zinka in Ana ter bratje Franc, Jo`e, Alojz in Andrej.

bratov

in tata Franc (1887); stojijo sestri
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ravnal po starem modrem reku, ki pravi, da svoje ni
nikjer predaleè. Bog mi je to potrdil, saj se mi je `e po
nekaj letih ponudila prilika, da sem to parcelo prodal in
za izkupièek kupil veèjo parcelo in skoraj doma.

Naslednje leto sem kupil Rajercovo paludnico, Šmi-
èevo paludnico in za krono vsega še njivo ob Beli. Ho-
tel sem se èimprej rešiti obdelovanja njiv in vinograda
na polovico in obdelovanja zemlje v zakupu, ki je bil
zmerom zelo negotov. Za tiste èase se mi je zdelo, da
kar dobro lezem proti temu cilju. Nekaterim vašèanom
pa se je zdelo, da uspevam prehitro in na sumljiv naèin.
Seveda so kot dobri in skrbni sosedje o tem obvestili
policijo, da bi poskrbela, da ne bi prehitro obogatel.
Tenkoèutna policija je pohitela poizvedovat po naši in
po sosednjih vaseh in oglasila se  je tudi pri mojih pri-
jateljih in jih spraševala o mojih postranskih zaslu`kih.
Nekega dne so prišli kar štirje in mi povedali, kako
zanimiv da sem za policijo. Mene je to razkaèilo in sem
stopil na policijo v Vipavo. Komandirju, ki me je spre-
jel, sem na grob naèin izrazil nezadovoljstvo, da tako
vohajo za mano, ko bi lahko bili prišli k meni ali me
poklicali, pa bi jim zagotovo dal bolj toène podatke od
tistih, ki so jih nabrali pri ljudeh. Po precej dolgem
razgovoru, med katerim me ni mogel pomiriti, sem se
še bolj jezen odpravil domov. Razmišljal sem, ali je bil
ta korak, napravljen v navalu jeze, pravilen. Odgovor na
to vprašanje sem dobil prav kmalu. V našo vas je prišel
gostilnièar Korenèan iz Dolnjega Logatca in od mene
kupil sod vina (ca. 1.500 litrov vina). Po dogovoru za
ceno smo to vino zaèeli nalivati v sode na kamionèek.
Še ni bilo do konca nalito, ko se je iznenada v kleti
pojavil policaj in mi rekel: “Svetujem ti, da to vino raz-
lo`ite nazaj v klet in ga nocoj ne peljete nikamor, zakaj
na cesti ti ga bom moral zapleniti.” Vsi sodelujoèi smo
ga radi ubogali in sode zvalili nazaj v klet. Po nekaj
dneh se je gostilnièar vrnil ponoèi in vino sreèno odpe-
ljal. Komandir policije pa mi je èez nekaj èasa povedal,
da ga je moj angel varuh takoj obvestil, da natakamo
vino. Vzorna budnost in nadzor dobrih sovašèanov,
mar ne? Prav v tej posreèeni zadevi sem spoznal, da
moj razgovor s komandirjem `e rojeva sadove.

Tu moram povedati, da sem imel zelo slabo (toplo)
klet. V toplejših dneh ni bila sposobna obdr`ati dobre
kvalitete vina: zaèelo se je kisati. Pesem, ki sem jo pisal
leta 1955 ob kopanju  za novo klet, izra`a vso mojo
zagnanost v tistih mladeniških letih. Pristavim naj še,
da sem zaèel kopati kar v stavbi, in takrat so mi vsi
govorili, da si bom sam zrušil hišo na glavo.

Moja klet

Klet, klet in zopet klet,
mi rojilo je po glavi,
ko postal sem zet
na skromni oèetnjavi.

Iz glave vroèa `elja
se v róke je prelila,
ko minila je nedelja,
me `e vsega je ovila.

Zavihtel kramp sem in lopato,
ki sta mi sopotnika,
kot da bi kopal rudo zlato
ali gonil nasprotnika.

Oddihi so bili le momenti.
Udrihal sem na moè.
Ob mleku in polenti
sem potil se dan in noè.

A naletel sem na te`avo.
Velika skala se mi pojavi.
Kako ugnati nepridipravo,
ki se ti tako na pot postavi?

Dva kubika sem jo cenil
in jo razbijal celo noè,
zjutraj v `ep bi lahko denil,
kar je od nje odletelo proè.

Spodkopavat jo bo treba!
prišlo mi zjutraj je na um.
Zakaj `e snoèi, uboga reva,
nisem vprašal svoj razum?

Tako z menoj je lezla v tla.
Bila je pridna, ubogljiva
vse dol do dna,
spremljevalka neutrudljiva.

V dnu sem ji pa grob skopal,
dovolj visok in dovolj globok,
ko sem jo zakopal,
sem se smejal kot otrok.

Vino, zdaj imaš svoj dom
in to me veè ne `re.
Vesel se v njega vraèal bom,
dokler mi bilo bo srce.

Jo`e Koren
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Lepa klet je dokonèana
in ravno pravšnja je,
moja `elja neugnana
zdaj potešena je.

Poleg tega moram dodati, da sem tudi vseskozi se-
zonsko preprodajal sadje in zelenjavo. S konjem, ki je
bil tedaj najbolj primerno prevozno sredstvo, sva bila
stalno na cesti. Prodajal sem naše vipavske dobrote
prek Podkraja, Hrušice, Gorenja, Bukovja, Predjame,
Belskega, Studenega, Strmice vse tja do Postojne. Druga
smer me je vodila prek Èrnega vrha, Godovièa, Hotedr-
šice tja do Dolnjega Logatca, tretja pa do Idrije. Takrat
na cestah ni bilo prometa in veèkrat sem vso pot do
doma prespal na vozu.

V tistem obdobju sem si tudi `e kupil motor. Uvozil
sem ga iz Trsta in z njim sem si zelo pomagal. Pozimi
in na pomlad sem z njim preprodajal trsne cepljenke
širom po Primorski. Dovolj je bilo, da sem prišel enkrat
v vas, pa sem `e dobil kup naroèil. Vinogradniki so me
kar pošiljali drug do drugega. Bil sem ustre`ljiv in lepo
mi je teklo in se je nateklo toliko, da sem sklenil, da to
malo omejim in se zaposlim, da se obdr`im na primerni
ravni. @ena je tej moji nameri silno nasprotovala in me
z obupnim jokom odvraèala od tega. “Komaj sva se
malo dvignila, pa boš zdaj vse unièil”, mi je govorila. Z
jokom in to`bami me ni omajala. Šel sem v Ajdovšèino
in v Mlinotestu dobil delo skladišènika, ki je bilo kar
pravšnje, da sem se poslovno in uradno osve`il. Kmalu
sem napredoval in postal glavni skladišènik podjetja.
Ko se je `ivljenje uteklo, Bog ne daj, da bi rekel `eni, da
bom pustil slu`bo. Umrla bi od joka in `alosti. Tako je
bila zadovoljna zaradi te spremembe. Ob slu`bi, ki je
zahtevala celega èloveka, je bila vsa dru`ina še bolj
vpre`ena. Zaradi tega pa nismo niè moledovali in
tarnali.

Kot skladišènik sem razpošiljal naše izdelke po vsej
Sloveniji in tudi zunaj nje. Spoznal sem mnogo ljudi in
prijateljev in z njimi smo tudi na zasebnem podroèju
lepo sodelovali. Tako sem od prijateljev kupil traktor.
Ni bil nov, bil pa je res v odliènem stanju in prvi v pri-
vatnih rokah po drugi svetovni vojni na Vipavskem. Z
njim sem si nakopal toliko dela, da me je še oblast
preganjala zaradi tega in mi prepovedala delati usluge.
Na obèini so bili na oblasti taki in`enirji, ki še niso
vedeli, da ima narava svoje zakonitosti, in so mislili, da
se oranje njiv in sajenje poljšèin lahko razpotegne tja do

novega leta. Še danes veèkrat kasnimo s temi opravili,
pa èeprav ima `e vsaka kmetija svoj traktor, ker nam
tudi vreme diktira svoj tempo.

Ta traktor se je hitro navzel naših dru`inskih navad
in je zaèel delati tudi ponoèi, seveda pod mojim budnim
spremstvom. O najinem tesnem sodelovanju sem na
njem ponoèi napisal tole pesem:

Oranje

Pridi lunca dobrohotno
in razsvetli mi zemljó,
da bo delo bolj lahkotno,
usliši skromno mi `eljó.

Zorati moram še dve njivi
pred potekom te noèi,
v dru`bi tvoji dobrotljivi
la`je budne so oèi.

Traktor, z dušo ti zapoj
zdaj pesem veselega oraèa,
narava vsa je tu z menoj,
ko zemlja se obraèa.

Zjutraj bom pšenièno seme
v to zemljo posejal,
zraven pa še te`ko breme
gnojila ji dodal.

Potem jo bom pa Bogu izroèil.
On nad njo naj skrbno b’di,
da ko bo `etve èas napoèil,
bogat pridelek mi rodi.

Mislim, da sem `e nekaj napisal o svojem delu,
marsièesa pa še ne. Videli ste, da mi je bil dan pre-
kratek in da sem delal tudi ponoèi, èe sem hotel ustreèi
vsem svojim potrebam. Nikoli pa nisem delal z neje-
voljo, èetudi sta mi nagajala utrujenost ali zaspanec.
Zmerom sem bil dobro razpolo`en in med delom pri-
pravljen tudi kaj po mojih sposobnostih spraviti na
papir. Leta 1963 poleti sem po veèerji nekega dne šel
kosit seno in med košnjo je prišla na svet naslednja:

Jo`e Koren
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Oj ti lunca

Oj ti lunca nagajiva,
ki se èez Nanos prismehljaš,
oj ti lunca nagajiva,
zakaj mi skrivaš svoj obraz?

Ali ne vidiš, da te èakam,
da po tebi hrepenim?
V obilnem znoju obraz si makam,
ko urno v temi jaz kosim.

Moja kosa rada re`e,
travca pada zbrana v red.
Pridi, lunca, si ogledat,
kako mi pada seno`et.

Ptièki vsi so `e zaspali
in èrièkom dali v varstvo noè,
prej pa so se pomenk’vali,
da jim dan je bil prevroè.

A komu jaz naj se poto`im
èez prevroè in trpe`en dan?
Tebi, lunca, naj razlo`im,
kako sem truden in zgaran?

Rad s teboj bi noè preb’del
tu v seno`eti nad vasjo.
Kaj vse bi rad ti razodel,
preprosto dušo razgalil vso.

Zato te prosim hrepeneèe:
zaplavaj mirno nad menoj,
znoj, ki mi v curku s èela teèe,
zvári v sladki mi napoj.

Moja kosa rada re`e,
travca pada zbrana v red,
pridi, lunca, si ogledat,
kako mi pada seno`et.

Tako je potekalo moje `ivljenje, ki je bilo vseskozi
oprto na dru`ino in tudi podprto od nje, kar me je bodrilo
in mi vlivalo moèi, da sem la`e uresnièeval porajajoèe
se zamisli. Sledil sem razvoju in se opremljal po nje-
govih novostih. Tako sem kmalu po nastopu slu`be v
šestdesetih letih kupil osebni avto £at giardinetta. Ob
tem nakupu pa mi je sinèek spustil precej hladen tuš.
Zvedel sem za ta avto in ga šel neki veèer pogledat v
Novo Gorico. Po nekih dobrih okolišèinah sem ga tisti

veèer tudi kupil in obljubil, da pridem naslednjega dne
ponj. Zveèer sva doma pozno v noè z `eno debatirala o
tem nakupu in se dogovorila, da bo šla naslednjega dne
na banko po naše prihranke in mi jih ob malici prinesla
proti Ajdovšèini. To se je zgodilo in sreèala sva se na pol
poti proti Ajdovšèini. S sabo je pripeljala sinèka. Posedli
smo v travo ob cesti in jaz sem preštel denar. Ko je bil
denar preštet in lepo razporejen po travi, sem vprašal
najinega fantièka: “Jo`ko, kaj naj naredim: naj pri-
peljem avto ali naj imamo ta denar doma?” “Tata”, mi
je rekel, “nesimo ta denar domov!” Njegov odgovor me
je prav šokiral, tako da sem še dolgo potem razmišljal
in se spraševal, kdo izmed naju dveh je bolj pameten.
Èas je pokazal, da je bil nakup pravilna nalo`ba, saj je bil
avto za naše trgovanje silno potreben. Izkljuèil je mnogo
poèasnejšega konja in nam tako hitreje in veè prinesel.

Ob sprejemu slu`be v Mlinotestu v Ajdovšèini sem
se dobro zavedal, da za tako delovno mesto nimam
potrebne kvali£kacije in strokovne izobrazbe. Zato sem
se nemudoma vpisal na trgovsko šolo v Novi Gorici in
jo uspešno konèal. Tako je bila odstranjena ovira, ki bi
se morda kdaj pozneje na poti razvoja in napredka posta-
vila predme.

Poleg tega da sem imel na pleèih `e domaèijo in
slu`bo, je bila ta šola zame te`ko breme. Vsak dan, po
slu`bi v Ajdovšèini, hiteti v šolo v Gorico ni bilo lepo, še
manj pa lahko. Vsekakor pa nujno in potrebno, ker
takrat so iz šol `e prihajali sposobni, izšolani fantje, ki
bi me lahko uradno spodrinili. To se mi ni zgodilo.
Zgodilo se pa je, da se je obme spotaknilo moje poli-
tièno preprièanje, kar bom opisal pozneje.

Zelo lepo smo se v`iveli v mojo slu`bo in zraven tudi
pazili na napredek kmetije. Še sem dokupoval zemljo in
sem  je nakupil toliko, da sem dosegel zakonski limit,
ki je bil takrat v veljavi, to je deset hektarov obdelovalne
površine. Kupil sem tudi sedem gozdnih parcel na Na-
nosu, tako da smo poslej imeli svoja drva za ogrevanje
nanovo zgrajene pišèanèereje. Kmetije nisem hotel
dr`ati gole in suhe in sem jo sproti opremljal z gumi
vozovi, teh je bilo štiri, in s potrebnimi stroji.

Po pribli`no desetih letih moje slu`be pa je naše
podjetje Mlinotest dobilo novega direktorja. Dotedanji
je šel na obèino za `upana in na njegovo mesto je prišel
iz notranje uprave v Novi Gorici tovariš Stane Bajuk.
Tudi s tem èlovekom sva se od zaèetka kar dobro razu-
mela. Kmalu pa je na partijskem sestanku prišel na dan
z idejo, ki je potem postala obveznost: da moramo biti
vodje enot vsi organizirani in postati èlani KP. Nedolgo
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zatem mi je nekega dne poslal Franca Bo`ièa, sekretarja
podjetja, da bi z mano uredil to silno pereèo zadevo.
Seznanil me je s sklepom partije in mi rekel: “Torej,
Jo`e, èe se hoèeš obdr`ati na tem stolèku, se moraš
vpisati v partijo.” “Veš kaj, Francelj, sem mu mirno
odgovoril, z rdeèo knji`ico si ne bom utrjeval polo`aja,
pa naj direktor naredi, kar hoèe.”

Res me je ta èlovek zaèel odrivati in po nekem do-
glednem èasu so na moje mesto pripeljali utrjenega
komunista, Branka Bandlja iz Dornberka, mene pa so
postavili njemu za pomoènika z nalogo, naj ga vpeljem
v delo. Tako je bilo zadošèeno vsem partijskim direkti-
vam in naèelom. Mene pa je to šikaniranje bolelo in
bolelo, tako da sem zaèel prav hirati in duševno šibeti.
V roke me je vzel dr. Jo`e Felc, primarij psihiatriène
bolnice v Idriji, in se resno zavzel zame: skušal mi  je
pomagati in me spet utrditi. Po preiskavah, ki so jih na
meni naredili veè, so me marca 1971. leta upokojili.
Zdravljenja z dr. Felcem pa nisva prekinila še veè let. Še
danes ga imam in ga bom imel za zdravnika z dušo.
Zaèele so se kazati izboljšave in rodbina in dru`ina z
`eno na èelu me je podpirala, mi svetovala in pomagala,
da sem zaèel obiskovati veè ljudi, ki se ukvarjajo z alter-
nativno medicino. Èez kakšno leto so se zaèele kazati še
veèje izboljšave in obetale, da se bodo stvari popravile.
Res so se do tolikšne mere, da sem zaèel sodelovati in
tudi voditi.

V tistih lepih, Mlinotestovih èasih sem v Vrhpolju
kupil za drugega sina Jordana veliko staro kmeèko
hišo. To hišo smo zaèeli popravljati in jo usposobili za
rejo pišèancev brojlerjev. Naselili smo jo s sedem tisoè
pišèancev Perutninskega kombinata Pivka in proiz-

vodnja je lepo stekla. Ker se je ta proizvodnja pokazala
dobro donosna in obetajoèa, smo druge obrobne dejav-
nosti opustili in se bolj posvetili tej. V tej hiši smo pod
mojim imenom in vodstvom zredili trideset turnusov
brojlerjev.

Potek te proizvodnje in pogled na tr`išèe sta me
spodbujala k poveèanju kapacitet. Poleg tega sem od
zaèetka naše pišèanèereje deloval v gospodarskemu
odboru kombinata in v drugih vodstvenih organih, kar
mi je omogoèalo, da sem bil na tekoèem o vsem.

Zaèel sem iskati primerno lokacijo, na kateri bi mi
oblast dovolila postavitev take proizvodne dvorane.
Povsod sem zadel na odklonilna stališèa, a po vztrajnem
iskanju sem le dobil neko nièevo parcelo, ki se je tudi
oblastnikom zdela primerna. Na njej so hitro stekle
priprave za gradnjo. Rad bi imel sto dvajset metrov dolgo
halo zaradi aparatur in strojne opreme. To je bil v £rmi
nekakšen standard. Parcela, ki sem jo kupil, pa nam je
omogoèala samo šestdeset metrov dol`ine. Po razmisleku
se mi je porodila ideja, da bi lahko postavili enonad-
stropen rejni objekt. Firma je predlog sprejela in dela so
stekla. Stekla pa so na `alosten in trpe`en naèin. Teren
je kraški, jamast in luknjast, ob de`evju pa poln izvir-
kov vode. Vsak izvir bi bil sposoben poganjati mlinska
kolesa. Kamioni so se pogrezali in jih je bilo te`ko reše-
vati. Nemalokrat smo se na delo nosili štuporamo. Gra-
dili smo v tistih èasih, ko se je delalo še vse roèno. Zato
smo tlak, prvo in strešno plošèo delali s štiriindvaj-
setimi delavci kar po štiri delovne dni. Ubogi naši dve
`enski Ivanka in Milena, ki sta morali poskrbeti za
hrano! K sreèi smo imeli zelo pridnega in sposobnega
mojstra, ki pa, reve`, konca te gradnje ni dokonèal.
Neko jutro je doma v Logatcu napravil samomor. Po
smrti mojstra smo v dru`ini še bolj strnili moèi in se
zagnali v delo. Sin Jo`ko in njegova `ena Milena sta
pridno delala malto in stregla. Jaz, ki sem nasledil
mojstra, in ostali pa smo sreèno dokonèali in povabili
monterje, da so montirali centralno ogrevanje, elektriko
in drugo opremo, potrebno za rejo.

Dneva, ko je v hali zaèivkalo 25.000 pišèanèkov,
sem se najbolj razveselil. To èivkanje nam je nazna-
njalo, da sta naši dru`ini izbojevali te`ko, a pomembno
`ivljenjsko zmago.

Za to gradnjo mi je £rma dala 160.000.000 dinar-
jev kredita, prekoraèil pa sem ga za 4.000.000. Ta
prekoraèeni denar sem po obraèunu moral £rmi takoj
vrniti, in ker ga nisem imel dovolj, sem si pomagal s
prodajo zadnjega konja, ki sem ga imel tako rad.

Jo`e Koren
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Ob zaèetku gradnje, ko so nam privatni šoferji -
kamionisti zaèeli nava`ati material, sem se vsak dan
postavil h gradbeni baraki in delil plaèila. Denar je kar
kopnel in nas silil k razmisleku, da bi kupili svoj kamion.
To se je hitro zgodilo. Sin Jo`ko je zvedel, da je v Dorn-
berku naprodaj tovornjak kiper, ki bi bil kot nalašè za
naše potrebe. Šla sva na ogled, ga kupila in pripeljala
domov. Jo`ko, ki je `e imel mehaniški in vozniški izpit
v rokah, je kamion porihtal in zaèel pridno voziti. S tem
so se veliki stroški zaèeli zmanjševati.

Ko je bilo to zgrajeno in je `e s pridom slu`ilo svo-
jemu namenu, saj smo tedaj v obeh objektih na vsaka
dva meseca, ali toèneje reèeno petkrat na leto, zredili tja
do dvainšestdeset ton `ive perutnine na turnus, smo
zaèeli misliti, da bi nadaljevali z dru`inskimi naèrti. Ob
hali je manjkala stanovanjska hiša in štala za govejo
`ivino. Prednost smo dali stanovanjski hiši. Prijatelj iz
Barke v Brkinih mi je svetoval neko zidarsko skupino,
a se je kmalu izkazalo, da nima pravega mojstra. Slabo
se je spoznal na naèrte in tudi z merami je bil skregan.
Vendar smo tudi to stavbo z zdru`enimi moèmi spravili
pod streho in jo potem pustili mirovati.

Zaèeli smo s pripravami za gradnjo hleva. Kot vidite,
nismo nikoli èakali, da bi se nam gradbene rane zace-
lile, in ves zaslu`eni denar smo takoj vgradili. Tako je
šlo  tudi s štalo. Dokupiti je bilo treba od soseda 400 m2

zemlje, ki nam jo je prodal prav po “diamantnih” cenah.
Pridobiti je bilo treba tudi vso gradbeno dokumentacijo.
Ko smo jo imeli v rokah, smo najeli stroje za izkope in
zidarsko skupino, ki bi to zidavo izpeljala.

Delo je zaèelo teèi prav izvrstno. Po izkopu gnojne
jame z merami 22 m × 4 m × 4 m so ji zidarji takoj
napravili opa` in vanj, po naèrtu, vgradili dvojno arma-
turo debeline 8 mm in jo hiteli betonirati. Ko je bila
jama zabetonirana, smo zveèer vsi utrujeni legli k po-
èitku. Med našim spanjem pa je nebo tako podivjalo in
nalilo toliko de`ja, da so vsi vodni izviri na našem grad-
bišèu moèno o`iveli in vse zalili. Opa` je popustil, beton
je razpokal in gnojna jama je bila unièena. Naš gradbeni
nadzornik, in`. Dušan Èernigoj, direktor gradbenega
podjetja Primorje iz Ajdovšèine, se je osem dni trudil in
se pogajal z zavarovalnico, da bi plaèala to škodo, ker je
bila gradnja zavarovana. Našli so luknjo in se skoznjo
lepo izognili plaèilu škode. Škode pa je bilo nekaj
nad 50.000.000 dinarjev in je vsa padla na naša pleèa.
Med temi pogajanji pa smo dali betonu èas, da se je
docela strdil. Zato smo morali navrtati stotrideset min,
da so raztrgale tisti dobro armirani beton in nam omo-

goèile, da smo jamo izpraznili, jo oèistili in pripravili za
ponovno betoniranje. Oh, koliko muènega dela smo
imeli poleg tako hude £nanène nesreèe!

S trdim delom in bo`jo pomoèjo smo 1983. leta `e
naselili štalo s 75 glavami goveje `ivine in nekaj drob-
nice. Kmalu so v njej dobile mesto tudi tri kobile, ki so
potešile moje `elje po konjih.

Ves naš dru`inski napredek sem ovekoveèil na kakšen
naèin in ga skušal prenesti in utrditi v nepozabnem spo-
minu. Kdor se je v ̀ ivljenju toliko ̀ rtvoval in se trudil tako,
kakor se je naša dru`ina, me lahko razume. Ni te`ko oce-
niti, koliko dela smo si nalo`ili, in vendar smo ob vsem
našli èas, da smo pomagali tudi drugim. Moja `ena, ki je
imela petinpetdeset kilogramov, je bila naš glavni kosec,
odkar je bila pri hiši motorna kosilnica. Z njo je poko-
sila vse naše površine in ustregla tudi sosedom.

Malo me je zaneslo in sem se oddaljil od tega, ko
sem mislil opisati rojstvo naše nove hiše, pa se bom
ponovno utiril:

Naša nova hiša

Vsaka ptièka si gnezdo splete,
s kljunèkom ga iz bilk in blata zgnete.
A zakaj ga mi ne bi?
ponoèi v glavi mi roji.

Saj imamo krepke roke,
novo hišo postavimo za otroke.
Misel nas je vse zdru`ila
in nam voljo gradnje utrdila.

Danes nova hiša `e stoji,
dru`ina vsa se je veseli.
V njej lepše je `ivljenje
`e poplaèalo trud in vse trpljenje.

O Bog, to `eljo mi zdaj usliši,
da kdor bival bo v tej hiši,
naj z dobrim bo o`arjen,
naj s sreèo bo obdarjen.

Ne klièem ji obilnega bogastva,
še manj pa muènega s’romaštva,
le to, da imela bi neusahni vir,
kjer bi vsakdo našel pravi mir.

Stvari je ni èez to vrednoto,
zato naj vsak dobi jo v doto.
Da ne bi nikoli od hiše odšla,
z menoj prosite vsi Boga.

Jo`e Koren
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Na tej naši lokaciji so ̀ e stale tri lepe zgradbe. Kakor
so bile postavljene, se je pokazalo, da bi se dalo govejo
štalo in pišèanèjo halo lepo povezati in zdru`iti z gospo-
darsko lopo, ki jo je naša domaèija silno potrebovala.
Izziv je bil tako velik in privlaèen, da nas je osvojil. Sin
je bil `e v taki gospodarski formi, da se je oprijel te misli
in jo tudi izpeljal do konca. Zgradili smo okrog 800 m2

povezovalne lope, ki je zelo lepo zaokro`ila oba objekta,
zlasti funkcionalno. Ta gradnja, ki po obsegu ni bila
prav majhna, nam ni dala toliko te`avnega roènega dela
in trpljenja kakor druge. Vse okostje oz. ogrodje s strešni-
mi elementi vred nam je v svoji betonarni ulilo gradbe-
no podjetje Primorje iz Nove Gorice in nam ga s svojimi
dvigali tudi postavilo. Ostala dela na strehi in tlaku pa
smo naredili iz betona, ki smo ga vozili iz betonarne v
Ajdovšèini. Niè veè nismo mešali doma. Vse so nam
naredili sodobni stroji. Hvala Bogu, da smo vsaj na
koncu okusili malo te moderne naslade.

Ko je bilo vse to zgrajeno, postorjeno in dano v pogon,
smo te`išèe del prenesli v stanovanjsko hišo in jo zaèeli
dokonèevati. Mnogi so nas zafrkavali, da smo veè in
bolj mislili na `ivino kot pa nase. Mi pa smo `iveli z
obèutkom, da nam stara hiša, ki smo jo temeljito obno-
vili in poveèali, omogoèa dovolj udobno stanovanje, saj
ima poleg vseh bivalnih prostorov v pritlièju še pet
spalnic v nadstropju. Torej je bilo za našo dru`ino veè
kot dovolj prostorov. Resnièno pa je tako velik obrat,
zaradi nadzora, potreboval bli`ino èloveka, saj pri nas
teèe `iva proizvodnja. To nas je gnalo, da smo hiteli z
deli in prostore v nadstropju pripravili za vselitev. Tako
se je mlada dru`ina lahko preselila tja. Jaz in `ena sva
ostala v stari hiši, soèasno pa smo za naju dokonèevali
prostore v pritlièju nove hiše.

Tedaj pa se je zaèelo najslabše. Neke noèi proti
jutru so me iz spanca prebudile slabosti. Vstal sem s
postelje in si skušal pomagati s èaji in sodo bikarbono.
To mi je malce pomagalo, da sem se spet ulegel. Sla-
bosti pa niso prav ponehale. Vseeno sem vstal in se
namenil na delo k `ivini. Poklicala me je `ena in me
prosila, naj najprej kastriram gnezdo mladih pujskov.
Ustregel sem ji in to delo kljub slabosti tudi naredil. Ko
pa sem potem prišel v novi hlev k `ivini, so nastopile
okrog srca in v prsih tako hude boleèine, da sem `e
mislil, da je konec z mano. Nevesta Milena me je nalo-
`ila v avto in me je odpeljala v ambulanto: tam je zdrav-
nica Luèka ugotovila srèni infarkt. Hitro me je oskrbela
in me kar z Mileno poslala v bolnico. Ta infarkt sem
preboleval enaindvajset dni in se vrnil domov zdrav-

stveno precej naèet. Malo pred tem napadom so nam na
dvorišèe pripeljali kamion z dvanajstimi tonami ce-
menta. Bil sem sam doma in sem ga tudi sam razlo`il.
Vseh dvesto štirideset vreè sem znosil v teku in enako
sem tekel s prvo kakor tudi z zadnjo vreèo.

Ta infarkt pa mi je take podvige za vselej prekri`al.
Zanimivo se mi je zdelo, da mi je vsakdo, ki me je prišel
obiskat, rekel: “Jo`e, zdaj pa ne boš veè delal, ja Jo`e,
zdaj pa ne boš veè delal.” Zdelo se je, kakor da ljudje
u`ivajo v tem, da ne bom mogel veè `iveti tako kakor
poprej. Res je prišlo do tega, da ne morem veè, zakaj
prvemu infarktu so do zdaj sledili še trije in vsak je
terjal po enaindvajset dni bolniške oskrbe. Dobro je
menda bilo zame to, da so me ti udarci udarili v ob-
dobju nekaj let. Zdaj `ivim lahkotno `ivljenje in pazim,
da se ne obremenjujem, pa gre. Koliko èasa bo šlo, pa
bomo videli.

@ena, ki je vseskozi pazila name, se mi je zdela
neunièljiva. Nekega dne, v poletju 1995, je èistila pra-
šièem in jo je sin slikal, ko je iz hleva nasmejana peljala
polno samokolnico gnoja. Èez nekaj dni ji je prinesel
sliko. Ko so si jo vsi ogledali, je prišla v roke tudi meni.
Po ogledu sem jo obrnil in na hrbtno stran zapisal:

Tako mama vozi karjolo
`e polnih 60 let.
Obilo obdarjena s smolo
je `e majhna prišla na svet.

Še dobro, da jo vozi smejé,
èeprav je breme te`kó,
zakaj ni daleè do tistega dne,
ko tega veè zmogla ne bo.

Polno vpre`ena v dru`inske dol`nosti je normalno
`ivela do polovice novembra, tj. še par mesecev po tem
slikanju, ko sem moral njeno sliko spet vzeti v roke in
dopisati še eno kitico:

Glejte, to sem ji zapisal za šalo,
a Bog je vzel si zares.
Od tedaj poteklo èasa je malo
in mama nas danes `e gleda z nebes!

Zgodilo se je takole. Tam okrog 15. novembra 1995
je zaèela to`iti, da jo boli v prsih. Rekel sem ji: “Daj,
odpravi se in te peljem k zdravniku!” “Ja, toliko pa me
ne boli, da bi morala k zdravniku”, mi je odgovorila.
Popoldne, ko je prišla nevesta Milena iz slu`be, sem ji
povedal, da ima mama boleèine v prsih. Takoj je šla k
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njej in jo prav po vojaško prisilila, da jo je odpeljala k
zdravniku. Ta je takoj ugotovil infarkt in jo napotil v
bolnico. V bolnici je ostala do 1. decembra 1995. leta,
ko je ob petih zjutraj umrla.Tam je do`ivela še tri in-
farkte. Zadnji, v noèi 30. novembra, jo je ponesel v
veènost. Smrt nam je vzela dobro mater, pridno in zelo
delavno gospodinjo, ki je prav cela kot sveèa zgorela za
našo dru`ino. Malo je na svetu mo`, da se lahko tako
pohvalno spominjajo svoje `ene. Ob smrti sem ji na-
pisal ob mrtvaškem odru:

Tebi, Ivanka!

Ro`o najinega `ivljenja
pol stoletja sva gojila.
Polna `eljá in hrepenenja
sva zvesto ji slu`ila.

Vseskozi v odprtem cvetju
sva najino ro`o oba dr`ala,
jo kot biser na srènem polju
budno varovala.

A najino budno varstvo
samo najino je biló,
saj na svetu stvarstvo
je smrti vse zapisano.

Tako si morala umreti
tudi Ti, moja ljuba Ivanka.
Njemu se nisva mogla upreti.
Kaj bo z mano, je še neznanka.

Pustila si mi ro`o najino,
ki s Teboj je odcvetela.
Zdaj sam skrbel bom zanjo,
ne bo mi ovenela!

S solzami jo bom zalival,
z vzdihi jo sve`il,
ljubezni ji nikjer zakrival,
dokler na svetu bom še `iv.

Res, še sem `iv, a do kraja unièen, zapušèen in
skrušen.

V Svetem pismu piše, da se je ob Jezusovi smrti v
templju pretrgalo pregrinjalo. S smrtjo `ene in mame se
je tudi naši v dru`ini pretrgalo vse, z `ivljenjsko sreèo
na èelu. Na vse nas je legla te`ka in mraèna `alost.
Koliko se je vsa leta trudila z nami pri gradnji objektov,
pa ji ni bilo dano in naklonjeno, da bi vsaj kratek èas

`ivela in prebivala v novem stanovanju. V njem smo jo
samo polo`ili na mrtvaški oder.

Oh, kako nepredvidljiva, nehvale`na in kruta so
naša `ivljenjska pota!

V novo hišo je prišla le na mrtvaški oder, kjer so se
od nje poslovili vsi njeni, sorodniki, prijatelji in znanci,
teh res ni bilo malo.

Zadnjo noè, po polnoèi do jutra, sem bil sam ob njej
in v globoki duševni stiski so iz naju obeh vreli verzi
“Tebi Ivanka”. Njen mirni, vošèeni in nemi obraz mi je
odobravajoèe potrjeval besedo za besedo. Gledal sem ta
obraz in èakal, da se bodo vsaj še malo odprle veke na
njem, da se bodo odprle oz. pokazale njene oèi in se
vsaj še za hipec sreèale z mojimi, da bi ji iz oèi v oèi, iz
srca v srce in z odprto dušo mogel reèi samo besedico:
Hvala! Hvala Ti, Ivanka, za vsak pre`iveti trenutek v
skoraj petdesetih letih najinega skupnega `ivljenja. Z
zadnjim poljubom in s stiskom roke sem prenesel v
njeno dušo v mrtvem telesu vse moje lepe `elje in hre-
penenja in preprièan sem, da jih je lepo in hvale`no
sprejela.

Marsikdo je pri sebi `e obèutil te`o in grenkobo
take hitre loèitve in bi z mano zdaj prenašal neznosno
in moreèo `alost s popolnim soèustvovanjem.

Mnogi se bodo še neizbe`no sreèali z njo. Prav vsem
pa `elim, da bi jo la`e prenašali, kakor sem jo jaz.

Ne znam in ne morem opisati obèutkov, ki so mi
lomili dušo in srce, ko smo jo pospremili k pogrebu. Ko
smo z njo šli mimo rojstne hiše, v kateri sva pre`ivela
vse najino skupno `ivljenje, so mi zaklecala kolena.
Privreli so spomini in se sprevrgli v obupno `alost, s
katero so mi dali vedeti, da je zdaj najinega skupnega
`ivljenja in dru`inske sreèe konec. Odklopilo mi je
mo`gane, da sem med sinoma nadaljeval pot do cerkve
in pokopališèa ves omotièen in odsoten. V mojem skru-
šenem telesu so popustili vsi ventili. @alost in jok sta
prestopila vse bregove moje duševnosti, v kateri sem
videl samo to, kako mi trgajo in jemljejo mojo `ivljenj-
sko najzvestejšo sopotnico.

V tem neizmernem obupu sem se zatekal po pomoè
k svojemu patronu, svetemu Jo`efu. Po zgledu in navo-
dilu pokojne mame sem ga vdano prosil pomoèi in to-
la`be, ki sem je bil tako potreben.

V duhu sem se vraèal domov, v rodno dru`ino v
Budanjah, kjer sem bil kot otrok prièa takšnemu trplje-
nju svojih staršev. Premišljal sem, koliko takih tegob in
`alosti sta do`ivela in pre`ivela - vsekakor ne brez opaz-
nih posledic, ker vsaka pretrese èloveka in mu ošibi
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dušo in telo. Vse postane ohromljeno in brezvoljno. V
neki knjigi sem bral, da je za starše najhujše, ko zgubijo
svoje otroke. Moja sta zgubila dva. Malega Lojzka in
Franceljna, ki je padel v partizanih. Ta je prizadejal s
svojo smrtjo muke in boleèine, ki za `ivljenja staršev
niso nikoli popustile. Ampak ne on, to so bili ljudje, ki
so prihajali k nam in prinašali zmotne novice, da so
našega Franceljna videli med partizani v Ljubljani. Drug
je prišel z novico, da ga je videl na Jesenicah. Tretji, da
ga je videl v Mariboru. Èetrti ga je videl v Kranju itd.

S takimi in podobnimi novicami so tako burili dušo
naši dru`ini in jo begali, da se iz tega dolgo ni mogla
izvleèi. Mama je neprestano pritiskala na oèeta: “Pojdi
v Ljubljano in pripelji Franceljna vsaj na dopust.”

Meni je pisarila v Kranj, naj pogledam po kasarnah.
Vem, da je v eni naš Francelj. Videli so ga in mi pove-
dali, je preprièljivo zapisala. Drugiè, da naj grem na
Jesenice, da je zdaj zanesljivo tam v neki kasarni. Tretjiè,
da naj grem ponj v Maribor. Bodi tako dober, saj je tvoj
brat in ti to lahko storiš, ker si o£cir. Tako mi je pisarila
mama, pre`eta in prepojena z neizmerno `eljo, da bi po
dolgem èasu spet videla svojega prvega sina, ga mate-
rinsko objela in mu ljubeèe pomagala. Koliko joka,
koliko vzdihov, polnih `alosti, koliko prošenj v Nebo,
koliko preèutih noèi, koliko èakanja in hrepenenja je
bilo v njej, ko je ponoèi prisluškovala in napeto èakala:
zdaj zdaj me bo poklical. Hitro bom vstala in tekla odpi-
rat. Gotovo bo laèen, premra`en. Vse mu bom ponu-
dila, kar imam, da je le prišel domov. Revica tega ni
doèakala.

To ̀ ivo hrepenenje je gojila v svojem srcu in je umrlo
v njej z njeno smrtjo. Pribli`no enaki obèutki so valovili
po moji duši in srcu, ker se nikakor in nikakor nisem
mogel sprijazniti z dejstvom, da mi je Ivanka v enem
tednu resnièno in za zmeraj umrla in da je ne bom
nikoli veè videl. Dvanajst ur pred njeno smrtjo sem šel
od nje iz bolnice, ne vedoè, da sva se tedaj v `ivo za
zmeraj poslovila. Bila je vesela, vsa nasmejana, razpo-
lo`ena in zgovorna. Kdo bi si mislil, da je bila `e takrat
tako blizu konca svoje `ivljenjske poti.

Ta njen nasmejano sprošèeni in dobrodušni obraz
nosim zdaj v srcu in hvala Bogu zanj. Koliko te`ji bi bil
spomin nanjo, èe bi jo videl trpeti in bi jo ob slovesu
pustil trpeèo, ne da bi ji mogel pomagati. Takega greha
si ne bi mogel odpustiti, ko pa je vse `ivljenje trdno
verjela vame, mi popolnoma zaupala in `ivela v pre-
prièanju, da pomenim najini dru`ini popolno varnost.
Iz povedanega mi sili v misel trdno preprièanje, da bi

zanjo dosti storil in ji daljšal prehod v veènost, èe bi ji
v njenem smrtnem boju stal ob strani in jo dr`al za roko
do njenega zadnjega diha.

Kakorkoli `e, zgoditi se je moralo tako, kakor je
predvidela in naèrtovala bo`ja previdnost. Res je dolo-
èeno vsakemu izmed nas, da mora sam izpiti svoj kelih
trpljenja, in tako smo ga morali tudi mi. Ivanka ga je `e
izpila do dna. Jaz ga pa še praznim in mi postaja èedalje
bolj trpek in grenak.

Tako sem z osiromašeno dušo `ivotaril in, zlasti
ponoèi, prav pridno s solzami moèil in prepajal blazino
pod glavo. V takem trpeèem vzdušju je prišla prva oblet-
nica smrti, ki sem jo prav v `ivo podo`ivljal. Malo pred
tem, 5. avgusta, je imela `ena tudi svoj rojstni dan. Ta
je bil prvi po njeni smrti, zato pa toliko bolj boleè in
pekoè. Ker sva bila duševno trdno povezana, sem jo
èutil ob sebi in sem ji za ta rojstni dan takole govoril:

Ivanka!

Danes je zopet 5. avgust,
ki sva se ga vedno veselila,
a ta je `alosten in pust,
ker si me prezgodaj zapustila.

Ta je Tvoj prvi rojstni dan
v vrsti petdesetih let,
zame prepoln srènih ran,
ker Te, draga, veè ne morem objet’.

Ne morem veè Ti izreèi vošèila,
tako kot sem Ti ga do sedaj.
Oh! zakaj si mi preminila
in odšla v nebeški raj?

Lahko bi še skupaj `ivela
in si lepšala dneve, noèi,
a usoda je drugaèe hotela
in v teh mislih mi duša jeèi.

V duhu te èutim ob sebi,
ko hodim, delam al ‘spim.
Vse `elje in misli romajo k Tebi,
jaz reve` se v solzah topim.

Ivanka! Tako kot nekoè
jaz ljubim Te še.
Spomin je sve` in še vroè,
ko `alosten mislim na Te!

Jo`e Koren
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Tako mi je duša vztrajno uhajala k njej, kjer je,
èeprav `alostna in strta, našla kanèek utehe. Tudi odpa-
sla se mi je v dolgih preèutih noèeh tja daleè po rodo-
vini. Najprej se je ustavila pri bli`njih. Pri bratu, ki mu
je strel pretrgal nit `ivljenja pri devetnajstih letih. Bog
ve, kako je umiral reve` tam na gabrski gmajni, sam,
brez vsake pomoèi in tola`be. Pri sestri Ani v Dolgi
Poljani, ki je umirala ravno leto dni. Do`ivela je do-
voljna leta za upokojitev in se upokojila. Veè let je imela
pruh na trebuhu. Menila je, da ima zdaj èasa dovolj, da
si gre v bolnico to operirat in popravit, da ji èreva ne
bodo veè uhajala pod ko`o. Ob operaciji, ko je bila
odprta na trebuhu, je zdravnik opazil, da ji iz hrbtenice
raste novotvorba in se razvija v trebušno votlino. Pokli-
cal je nekaj zdravnikov na posvet in skupaj so sklenili,
naj jo zašije in poklièe iz Ljubljane specialista, da bi jo
pogledal in odredil naèin zdravljenja. Ta je res kmalu
prišel, jo pregledal, se usedel k njej na posteljo in ji
rekel: “Gospa, vra`ièa imate!” Mislil je na raka. @ivela
je toèno še leto dni, ko smo jo pokopali. Ne bom opiso-
val muk, ki jih je pretrpela v tem zadnjem letu. Niti
duševnih ne, ko je hirala, umirala in zapušèala tri otroke.
Ne morem pozabiti, kako mi je tik pred smrtjo naro-
èala: “Jo`e, štirje bratje ste. Vi me nesite k pogrebu!”
Tako se je pripravila na odhod in govorila, kakor da se
to nje ne tika. Ne vem, kje je naèrpala toliko moèi za
zadnje ure `ivljenja, ko se je za zmerom poslavljala od
svojih dragih pri popolnoma zdravi pameti in zavesti.

Brat Andrej, prepojen z `ivljenjsko silo, se je na
koncu moral sooèiti z unièujoèo rakovo obolelostjo. Le
malo èasa ji je kljuboval. V kljubovalnosti pa ga je gnala
volja in `elja, da bi še pomagal najmlajšima sinovoma
(dvojèkoma) Miranu in Marjanu, da bi se izšolala in
prišla do poklica. Èeprav sem bolan, nam je govoril,
toliko se pa bom potrudil, da bom njive preoral. Pose-
jala jih pa `e bosta fanta. Naèrte, ki so mu pomenili
`ivljenje, je prekri`ala smrt. Pokopali smo ga, ko bi
moral zaèeti z oranjem.

Brat Ivan, gibèen in pokonèen, `iv in poskoèen, naš
najmlajši dru`inski èlan in postr`ek, se je prav tako tudi
obnašal. Toda tudi njemu Bog ni prizanesel. Na delov-
nem mestu v Mlinotestu ga je zadela kap in je ostal
mrtev na pol telesa. Ni se mogel premikati, ne govoriti.
Na bolniški postelji nas je gledal v oèi in mrmral: “N’
mougu, n’ mougu”, edino to je lahko blebetal in ponav-
ljal vsakemu, ki se je pribli`al njegovi postelji. Vsa èast
in zahvala gre njegovi `eni in otrokom, da so se ga tako
lepo oklenili po izpustu iz bolnice in mu vsestransko

pomagali. Uspelo jim je, da je ob palici shodil, da se je
skoraj nauèil govoriti in tudi malo brati. Bolezen so
navidezno zadr`ali, vendar je v njem napredovala in je
dva dni pred bo`ièem 1997 v postelji ob ̀ eni prav mirno
zaspal za zmerom.

Zdaj, ko imata naša starša ob sebi v onstranstvu `e
pet svojih otrok, me misel navdihuje, da napišem o moji
dru`ini še to:

Moj dom in dru`ina

Pod obrobjem goratim
prelepe Vipavske,
na svetu skopo bogatim
rodni dom mi stoji.

Tu luè sem zagledal
prelep’ga sveta.
Starša sta tu me sprejela
iz vsega srca.

Osem nas otrok
je v dru`ini biló,
dvajset roèic in rok
je skrbelo za njó.

Smo radi se imeli,
drug druz’ga cenili,
veselo pesmice peli
in pridno k Bogu molili.

A prišel kruti je èas
in razbil to našo dru`ino.
Kakor volk je planil med nas
in po`rl so`itja milino.

Tako svet nas posrkal je vase,
vmes je posegla tud’ smrt.
Ostali ne `ivimo le zase,
vsak je drug v drugega uprt.

Zdaj tiho tiho v duši poslušam,
kako nam mama veselo duhovièi,
kako ji oèe posega vmes:
Pohitite, otroèièi!
saj ni daleè do nebes.

Tam se skupaj snidemo
in nam zopet bo lepo.
Se nikoli veè ne razidemo.
To jamèi nam Nebo.

Jo`e Koren
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Táko je vabilo mame in oèeta nam trem, ki še `ivi-
mo: Jo`etu, Zinki in Lojzetu. Bolj ko lezemo v leta,
glasnejše je. Kmalu se bomo morali povzpeti k njim na
dru`insko barko, da bomo skupaj veselo zapluli v veèni
in sreèni zaton. Zato nas mama klièe: “Pohitite, otro-
èièi!”

Mi trije, še zmerom ubogljivi otroèièi, smo se `e
povzpeli na hitre konje bolezni in `e dirjamo in dirjamo
za maminim klicem. Bog daj, da bi bila ta konèna dirka,
èe ne sreèna, vsaj dostojno znosna in Bogu dopadljiva.

Sklep

Po smrti moje `ene in naše mame nam kruta usoda
še naprej od`ira dru`insko sreèo. Tako je 1997. leta
mlajši sin Jordan do`ivel srèni infarkt, ki ga je onespo-
sobil in porinil na stranski tir. Po koncu šolanja se je
zaposlil in delal šestnajst let kot doktor veterine, se lepo
poroèil in si ustvaril dru`ino s štirimi otroki. Ko ga
dru`ina najbolj potrebuje, ga je usoda pahnila v `ivo-
tarjenje. Zdaj, nekaj veè kot leto dni po infarktu, so ga
na Kliniènem centru v Ljubljani temeljito preiskali in
ugotovili, da ima v eni `ili ob srcu pribli`no dva centi-
metra dolg zamašek in da bo nujna operacija z baj-
pasom. Kakšen bo uspeh, pa se vsi bojimo.

Prvi sin, ki me je nasledil na domaèiji, je do`ivel
srèni infarkt ob novem letu 1999 in je po zdravljenju
prišel domov 2. februarja tega leta. Tudi njega je ta
udarec potisnil na stranski tir. Njegov naslednik je še
šolski otrok. Kmetija z bolnim gospodarjem pa ima
slabo in `alostno perspektivo.

Upam, da bo vsak, ki bo to bral, lahko potrdil, da je
moj kelih `ivljenja bolj trpek in grenak, kakor sem
napisal. Za oèeta dru`ine je zelo hudo, da mu bolezen
tako spodjeda in unièuje sicer zdravo, delavno in pod-
jetno dru`ino. Da se to dogaja pred njegovimi `e osta-
relimi oèmi, pa je še huje. Ne enaka, prav ista bolezen

je doletela mene, do kraja pokonèala ̀ eno in zdaj moèno
oplazila tudi oba najina sinova.

Temu usodnemu posegu v dru`ino se nismo mogli
postaviti v bran. Ne preostane nam niè drugega, kakor
da se poni`no in vdano sprijaznimo s kri`em, ki nam ga
je Bog namenil, in ga nosimo, dokler bo njegova volja
tako hotela.

Sam sem se `e obrnil nanj z goreèo prošnjo in del
tega bom zdaj ponovil z `eljo, da se mi pridru`ite:

O Bog, to `eljo mi zdaj usliši,
da kdor bival bo v tej hiši,
naj z dobrim bo o`arjen,
naj s sreèo bo obdarjen.

Ne klièem ji obilnega bogastva,
še manj pa muènega s’romaštva,
le to, da imela bi neusahni vir,
kjer bi vsakdo našel pravi mir.

Stvari je ni èez to vrednoto,
zato naj vsak dobi jo v doto.
Da ne bi nikoli od hiše odšla,
z menoj prosite vsi Boga.

Vsem mojim dragim pa bom tu napisal kitico pesmi
o mojem rojstnem domu:

Ko se mi vsak dan prevesi
in nastopi moè noèi,
se mi ob domaèi lesi
duša znova po`ivi.

Zdru`imo se vsi ob domaèi lesi in prosimo milost-
nih darov za našo duševno in telesno po`ivitev!

Napisal Jo`e Koren v Vipavi v zimi 1998/1999

Jo`e Koren
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Abesínec - Etiopijec
Abesínija - Etiopija
alpín - alpinec, pripadnik gorskih enot italijanske vojske
árnik - slanik
aviácija - letalstvo
ávtoblínda - vojaško oklepno vozilo
ávtokaréta - poltovorno motorno vozilo
balávenca - balanca, krmilo kolesa    
bánda - vojaška godba
bándati - veseljačiti
bar - točilnica, bife
battaglióne speciale - delovni bataljon
beč - sod
béjži - pojdi 
béka - grm ali drevo z dolgimi, šibastimi vejami
bendíma - trgatev
bísnóno - praded
blaguníca - hči edinka, dedinja premoženja
blek - krpa, zaplata
Bolonjéž - Bolonjčan 
bórječ - dvorišče
bórša - torba
bórška - torbica
boršt - hrastov gozdiček
bóta - golenica
brángarca - branjevka, ki je po vaseh odkupovala živež in 

ga nosila prodajat v mesto
bréntač - posoda iz jelovih dog z enim ročajem, ki se 

uporab lja za grozdje pri trgatvi (ca. 18 litrov)
brusén - brusni
brzóta - ohrovt
bržína - brežina
c(a)rtáti - razvajati, pretirano negovati
cajh - groba in trpežna bombažna tkanina, hlačevina 
cájhast - iz hlačevine
cebáti - brcati   
centézim - stotina italijanske lire
centiméter - trak za merjenje z označenimi centimetri, dolg 

1,5 metra
címrarést - sobni zapor
cípele - čevlji 
civíl - civilist   
copáti - copate
cóprifuóco - policijska ura
crúgli - vajeti
cvíbah - prepečenec
cvilh - groba in močna lanena, konopljena ali bombažna 

tkanina

Slovarček narečnih izrazov in rečenic
ter nekaterih tujih besed

cvíren - sukanec
čéjo - hočejo
čentézim, čentéžim - stotina italijanske lire
čik - cigaretni ogorek
čížmi - čevlji, ki segajo do gležnjev ali malo čez; visoki čevlji
čújati - bedeti
dek - dekagram
déka - odeja
déniti - deti, položiti
díndrle - dirndl, vrsta ženske obleke po tirolski ljudski noši
dópja - dva litra vina
drat - žica
drev - drevo
drevéšček - božično drevesce
Dúlenci - prebivalci dolnje Vipavske doline
električíst - elektrikar
énih - približno, nekako
fágla - bakla
fájfa - priprava za kajenje, ki se napolni s tobakom; pipa
fanéjla - jopič, suknjič 
fantína - fant
farbaráj - barvarna
fárovž - župnišče
fejst - dober, priden
fíčo - tip manjšega osebnega avtomobila znamke Fiat
fírbec - radovednež
firkl - četrt (kilograma, litra)
fírnik - zavesa
fíršk - otroški predpasniček
fírtoh - predpasnik
fit - najemnina, stanarina
flánca - zeljna sadika
fláška - steklenica
flaškón - velika opletena trebušasta steklenica, ki drži od 5 

do 50 litrov
flíka - krpa, zaplata
flíkati - krpati
fóksnar - šaljivec
fovč - nož z zakrivljenim rezilom, zlasti za obrezovanje trt
fóvčkanje - igrati se, iti se skrivalnice
fraj - konec
fráska - veja; bršljanova ali drugačna veja kot izvesek za 

osmico
fruóht - vožnja za plačilo, zlasti s konjsko vprego 
frúštek - zajtrk
fúnda - temelj; izkop za temelj
fúra - vožnja
fúrati - voziti, prevažati, zlasti s konjsko vprego
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fúrman - voznik, prevoznik s konjsko vprego
fútrati - krmiti, hraniti
gan(j)k - balkon
gása - ulica
gáte - spodnje hlače
gik - gig, navadno odprt lahek enovprežen voz na dveh  

kolesih
gledati koga - skrbeti za koga
glih - ravno
globín - loščilo za čevlje, pasta za čevlje
Goricján - Goričan
gospód - župnik, duhovnik
gratúne - pleten gnojni koš za voz
gres - koruzni zdrob
grunt - del zemljišča kmetije; kmečko posestvo
gúmi voz - voz z gumijastimi kolesi
gvíšen - gotov, zanesljiv
hájkati - z manjšo vojaško akcijo nastopati proti partizan-

skim enotam
háljina - obleka
héftati - naudariti
hekt - hektoliter
hlev - svinjak
holc - metrski čoki
hram - klet za vino
hrin - hren
ígla - šivanka
intríga - spor, prepir; spletka
Istriján - Istran
italijanska - italijanska (delovna, starostna ali vojaška) 

pokojnina za primorske Slovence, nekdanje italijanske 
državljane

jápenca - apnena jama
jápno - apno
járem - gornje jasli, podobne lestvi, pritrjene na steno  

v hlevu, da živina puli seno iz njih
Jerúman - Hieronim
jéšprenj - ješprenj, ričet
joh - nekdanja ploščinska mera, 57,55 ara; oral
júrjevka - divja narcisa 
júžina - malica 
káda - kad
kalálo - manjša posoda iz jelovih dog za nabiranje grozdja,  

ki drži ca. 10 litrov; vedro
kámbra - soba
kamjončín - majhen tovornjak, poltovornjak
kandúht - pare
kápo - vodja; jetnik v koncentracijskem taborišču,  

ki je oprav ljal pazniška dela
karabinjér - italijanski policist, poseben rod italijanske 

vojske
karjóla - samokolnica
kartolína - razglednica
kása - blagajna
kélnarica - natakarica
kíper - tovorni avtomobil z nagibnim kesonom; prekucnik
kisáva - kisla repa ali kislo zelje
kíšta - zaboj

kítla - krilo
kítlca - nekdaj srajčka ali oblekica za otroke do tretjega leta
kje - tja
kloníca - pokrit prostor za shranjevanje vozov, kmečkega 

orodja, strojev; kolnica
knájparica - zdravilka po metodi Sebastiana Kneippa
kolóna - kamnit porton, običajen pri dvoriščih 
komášne - gamaše, golenice, ovojke
kombiné - kombineža
komplén - dokončan, dovršen
kontrabánt - tihotapsko
koréta - ročni voziček na dveh kolesih
korjéra - avtobus
kósem - visoka garderobna omara
kotenína - močna, navadno nebeljena bombažna tkanina
kován - okovan
kóvter - prešita odeja
kóvterček - mala prešita odeja
krágelc - ovratnik
kráude - koralde
krepáti - poginiti
krompir v komášnah - neolupljen kuhan krompir 
kršín - visoka trava z ozkimi dlakavimi listi in trdimi kore-

ninami, ki so jih uporabljali za krtače
kšeftáriti - (pre)kupčevati
kúfer - kovček
kúferček - majhen kovček
kúgla - krogla
kvesturín - agent italijanske politične policije
ládelc - predal
láger - taborišče
lágersko - taboriščno
Lah - Italijan
lájhtar - svečnik
lajpk - telovnik
láščina - italijanščina
láški - italijanski
left - zrak
léjdih - samski
limón - limona
lógor - taborišče
lójber - lovor
lójtra - lestve
lójtrnica - lestvi podobna priprava na strani voza
lójtrnice - voz z lestvi podobnima pripravama na straneh
lójtrnik - lestvenice, voz z lestvi podobnima pripravama na 

straneh
lovíti - poditi, odganjati
lúbenca - lubnica; z ličkanjem napolnjena blazina za ležanje
lúbje - koruzno ličkanje; krovni listi, odstranjeni s koruznega 

storža
lúknja - gumbnica
lúšen - lušten; čeden, ljubek
ma - toda, ampak
magacín - skladišče
májstrica - mojstrica (v šivanju ...)
málar - soboslikar
málen - mlin
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malováriti - pomagati, streči zidarju
mandulát - slaščica iz mandeljnov, medu, beljakov, slad-

korja, obdana z oblati
mántel - plašč
marešálo - karabinjerski stražmojster
mártrati se - mučiti se, truditi se
mašína - stroj
mašínca za cigarete - priprava za zvijanje cigaret
mašiníst – strojevodja, strojnik
méja - slabši gozd za drva, navadno bližje naselij
meníh - podolgovato pleteno pecivo iz kvašenega testa 

s pirhom na enem koncu, znano na Primorskem in 
Notranjskem

méniti se s kom - gojiti ljubezenska čustva s kom
miljé - vezenina, pri kateri se blago prereže po vzorcih in 

obšiva
míška - ocvrto pecivo iz kvašenega testa
mizéren - reven, slab
mizérija - revščina, pomanjkanje
mláda - nevesta, snaha
mójškra - šivilja
músovž, músuž - galerija ali hodnik v gornjem nadstropju 

hiše
múšter - krojna pola
muštík - ustnik
muzikántar - muzikant, godec
na štáli - senik, na seniku
namálan - naslikan
nevésta - snaha; nevesta
nónin - pripadajoč stari materi, noni
núcati - potrebovati, rabiti
nunc, nunca - birmanski boter, botra
oblíca - neolupljena kuhana repa
obŕšlan - bršljan
ókéj, o. k. - vse v redu, dobro
odprávljati živino - nakrmiti in napojiti živino in ji nastlati
odprávljen - oblečen, opravljen, opremljen
óhcet - svatba
okísan fižol - fižol v solati
okuhávati perilo – prati perilo v doma pripravljenem lugu 

iz pepela
opóka - lapor
oprtnják - nahrbtni koš
organizíran - včlanjen v komunistično partijo
otíska - otiščanec; poškodba tkiva, kože zaradi pritiska,  

tiščanja 
ovrgávati - obšivati rob tkanine
ožéhtati - oprati
paladíč - kolec za oporo trte
palúdnica - močvirno zemljišče, na katerem rase trstje ipd.
pandékl - krstno oblačilo za dojenčka
pandlc - trak iz barvnega krep papirja
panjóka - hlebček črnega kruha v italijanski vojski
paradána - predelna stena
párkelj - podolgovato pleteno pecivo iz kvašenega testa  

v podobi parklja
pasapórt - potni list
pášta - vrsta testenin; jed iz testenin; kremna rezina

páštašúta - jed iz testenin in preliva
pedéntar - strežnik
péglezen - likalnik
péjdi - pojdi
penzijón - pokojnina; pokoj
pérje - listje
petjót, pitjót - petijot, lahko vino, narejeno iz tropin  

z dodatkom vode in sladkorja
pfénig - manjši nemški kovanec, stotina marke
pinjáta - železen lonec z ročajem za kuhanje nad ognjiščem 

(dolnjevipavski izraz)
pívcer - cepič
plac - trg 
platfúsar - ploskonožec
plavína - barvasto blago za vrhnja oblačila
pleh - pločevina
pleh múzika - godba na pihala
plejšk - srajčica
ploh - deska, debela pet centimetrov; kratka deska; perilnik
plóha - šotorovina
plóšati - igrati se igro s škrlícami in balinom, podobno  

balinanju
podirati (oblačila) - parati
podnéta - netivo
pólkno - oknica
popisávati - popisovati
poríhtati - popraviti, urediti
poróbek – parobek, štor
poročíti - oddati (odraslega otroka) v zakon
portón - velik kamnit portal, običajen pri dvoriščih 
poštemplán - žigosan
poštímati - popraviti, urediti
pótle - potlej, potem
póvšter - blazina
pozádina - zaledje
préci - precej, takoj, brž 
predvojáška - predvojaška vzgoja
prekaláti - pretočiti
prémca – ročni voziček na dveh kolesih
préša - stiskalnica (za grozdje)
prímotájo - radič prve rezi
prišpárati - prihraniti
pršúta - pršut
prtíhlček - slinček
prtóšel - denarnica, listnica
pruft - kamnolom
pruh - kila
puf - dolg, kredit
púmpa - črpalka
puóhter - nekakšen delovodja, oskrbnik (?)
purš - vojak, dodeljen oficirju za pomoč na domu
púšelc - šopek
putána - kurba, prostitutka
púter - maslo
púvej - povoj
rastrelaménto - vojaško ali policijsko prečesavanje,  

preiskovanje terena
ráta - obrok
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rávbar - ropar
regrút - rekrut, nabornik, vojaški novinec
rékelc - suknjič
répete - ponovitev obroka
rešpékt - spoštovanje, iz spoštovanja izvirajoč strah
ribélli - uporniki
ríhtati - urejati
rimórkjo - tovornjak s prikolico
rínglšpíl - vrtiljak
rínke - jušne testenine v obliki obročka
rišeljé (richelieu) - vezenina, pri kateri so oblike obrobljene 

z zančnimi vbodi, izrezani deli tkanine pa so navadno 
povezani z mostiči

ríti kamen - lomiti kamen
rom - okvir  
rúkzak - nahrbtnik  
Sardénija - Sardinija
shájano testo - boljše testo kot za kruh, kuhano v slanem 

kropu
Siciliján - Sicilijanec
síngerica - šivalni stroj znamke Singer
skúha - jed iz kislega zelja ali repe, fižola in krompirja
sláčenje túršce - ličkanje koruze
snésti - pojesti
snídvati - vzhajati (testo, kruh)
sold - denar
spétlih - spet
spodpírati - podpirati
spon - vrsta motike s trikotnim ali podobnim listom  

za sajenje in osipanje krompirja
srébež - sirotka
srž - stržen
státi - stanovati, bivati
súra - sora; svora; močnejši drog, ki povezuje sprednji in  

zadnji del voza
svítek - obročasta pletena ali iz blaga narejena priprava za  

lažje prenašanje bremen na glavi
šank - točilni pult
šap - vrsta motike za kopanje in pletje
ščávo - italijanski slabšalni izraz za Slovence
Šémbid - Šentvid (pri Vipavi)
šembíjski - nanašajoč se na Šembid, šentviški
šenk - darilo
šiht - izmena, delo, služba
škol - školj, večja skala
škórjica - skorjica
škrl - skril
škrlíca - skrilica, majhna skril
škvadríst - pripadnik organizirane oborožene fašistične  

skupine, skvadre
šlógarica - vedeževalka
šlósar - ključavničar
šnédlc - vezalka
šníta - rezina
šnopc - žganje
špajz, špájza - shramba
špancírati - sprehajati se
špánska - španska gripa, virusna kužna bolezen

špárati - varčevati
špárgert - štedilnik
špégati - kukati, oprezovati
špíca dežnika - napera dežnika
špíce - čipke
šránga - zapornica, pregraja
štála - hlev za govedo ali konje
štenák - vedro
šténge - stopnice
štíhec - droben vbod s šivanko
štíkan - vezen
štíma - glas
štírna - vodnjak
štírštíh - dvojni vbod, temeljni vbod pri vezenju
štókfiš - polenovka 
štrik - vrv
štríkati - plesti
štrmác - žimnica
štrmín - stramin, močna, kanafasu podobna tkanina
štrpáca - rovnica z ozkim dolgim listom za kopanje  

v vinogradih
štrpándelj - podveza pri nogavicah
štrúdel - zavitek
štúnfke - nogavičke
šúnder - hrup
šúštar - čevljar
šušteráj - čevljarstvo
šúta - gramoz
švájsmašína - varilni aparat
ta stárši - najstarejši
tal - gozdna parcela, npr. na Nanosu ali v Klajnikih; delež
táncati - poskakovati po eni nogi
távžent - tisoč
tépih - preproga
térzo grádo – vojaška oznaka za tretjega brata, če sta bila že 

dva brata pri vojakih
téšera - izkaznica 
téta - teta; starejša ženska
téti - hoteti
tévi - ti, tile
tíšlar - mizar
toválič - prtič
tráhtor - lij
trífa - osmica; začasni vinotoč, v katerem se prodaja doma-

če vino
trúga - krsta
trúgica - majhna krsta
túlkati - kotaliti
túršen - koruzen
túršca - koruza
ukórdati se - pogoditi se, dogovoriti se
urezávati - krojiti (blago)
úrmóher - urar
v fóle - v praznem teku
vádnica - učni prtič za vezenje
vágati - tehtati
váhmájster - stražmojster
vántla - brisača
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vékarica - ura budilka
vélban - obokan
vísta - vojaški nabor
vístar - nabornik
voz, trd - voz z železnimi obroči na platiščih koles
vŕna - posoda za grozdje, narejena iz jelovih dog, ki drži do 

150 litrov
vse sórti - razne reči, vse mogoče
zaénkrat - za zdaj
zaflíkan - zakrpan
zaflíkati - zakrpati
zastópiti - razumeti
zébra - progasta obleka taboriščnikov, zapornikov,  

kaznjencev
znúcati - izrabiti
zóbek - zobec, polkrožna ali trikotna prvina, navadno  

ob robu klekljane, kvačkane čipke

Rečenice in krajevne oblike besed

biti pod sušo - biti občutljiv, dovzeten za sušo
boriti se s kmetijo - truditi se, ubadati se s kmetijo
dati obrt noter - vrniti obrtno dovoljenje
delati kmetijo - obdelovati kmetijo
držati koga pri birmi - biti komu za birmanskega botra
držati se koga za kitlo – biti nesamostojen
hoditi po žrnadah, na žrnado - hoditi na dnino
iti na kant - iti na dražbo, v bankrot   
iti v poroko - odločiti se za poroko
iz druge roke - rabljen, ne nov
jemati v trgovini na knjižico - kupovati na kredit, pri čemer 

se dolg zapisuje v knjižico
kupovati na točke - kupovati (živež in drugo blago) za bone 

(po drugi svetovni vojni)
so prele - so predle
vezati birmo - navada, da je boter ali botra birmancu ali 

birmanki po škofovem maziljenju zavezal trak okrog 
čela, ki je trajala do druge svetovne vojne

zraven voli - zraven volov
živeti na karte - živeti od bonov za živež (po drugi svetovni 

vojni)
    

zoc - ječmenova kava
zóger - cestar
zvágati - stehtati
zvívati - zvijati
žákelj - vreča
žégen - pokopališče
žégnan - blagoslovljen
žéhta - perilo; pranje
žéhtati - prati
žídano sito - svileno sito
živál - živina
žláhtnica - sorodnica
žleht - hudoben
žnídar - krojač
žnídarica - šivilja
žrnáda - dnina
žúpa - juha

Opomba v zvezi s slovarčkom in lekturo

Slovarček je bil narejen zato, da bodo narečne in 
druge manj znane besede, razni germanizmi, romaniz-
mi ipd., razumljive širšemu krogu bralcev in da pripo-
vedi tečejo bolj gladko, neobremenjene z razlagami. Z 
ostrivcem je v besedi označeno samo mesto naglasa, ne 
pa tudi kvaliteta glasu.

Razlage besed v slovarčku so povzete iz ustnih 
virov in iz slovarjev; med slednjimi jih je bilo največ 
najti v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, dalje v 
Slovenskem pravopisu, 1962, v Verbinčevem Slovarju 
tujk, 1968, Splošnem tehniškem slovarju I in II, 1978 
in 1981, in v Bezlajevem Etimološkem slovarju sloven-
skega jezika I, II, III, 1977, 1982, 1995.

Lektura besedil je skušala ohranjati čim bolj neo-
krnjen jezik in slog pripovedi in je v zvestobi govorjeni 
besedi kdaj pa kdaj namenoma puščala slovnična pra-
vila vnemar, na primer pri sklanjanju osebnih imen 
(Stanko, Stankota namesto Stanka) in podobnem.

Božidar Premrl



Sponzorji

Občina Vipava

Krajevna skupnost Vipava

Pami d.o.o., Nova Gorica



Preteklost je luč,
ki sveti v prihodnost,
brez nje bi bila tema.

Tone Kuntner
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