
 

Oddaja RTV Slovenije, TV Kopra, MERIDIANI z dne 30.4. in  21. 5. 

spominja na oddajo RAI  PORTA  A PORTA 13.2.2012. 

 

Oddaja MERIDIANI  na televiziji Koper – Capodistria, predvajana 30. aprila in 21. 

maja  t. l.,  spominja na oddajo RAI  PORTA  A PORTA  z dne 13.2.2012. Zaradi 

resnice in pravice ne moremo in ne smemo molče mimo tega. 

Italijanski skrajni nacionalisti že ves povojni čas uspešno ponujajo italijanski javnosti prek 

medijev, filmov, šolskih programov ipd. enostransko in izkrivljeno interpretacijo novejše 

zgodovine, po kateri naj bi Slovenci in Hrvati s terorjem, pobijanjem in metanjem v fojbe 

načrtno pregnali Italijane z ozemlja Istre in Kvarnerja in s tem spremenili etnični sestav 

tega območja.. Še zlasti se je ta propagandna kampanja okrepila po razpadu Jugoslavije, ko 

je tudi uradno Italijo in še bolj njeno iredentistično podzemlje obšla skušnjava po reviziji 

Osimskega sporazuma in z njo tudi po spremembi meja. To njihovo travmo izraža tudi 

izbor dneva podpisa Pariške mirovne pogodbe (10. februar), ki je dejansko prinesla Evropi 

mir. Ta dan lahko upravičeno imenujemo dan miru in ne datum velike tragedije za 

italijanski narod. Pri tem jim niti na misel ne pride, da bi lahko bil resnični datum njihove 

velike tragedije npr. dan, ko je Italija stopila v vojno na strani sil Osi ter zahrbtno napadla 

Francijo, ko je bila le-ta že na tleh in so po Elizejskih poljanah marširali Nemci.  

S presenečenjem in ogorčenjem opažamo, da si enostranska in izkrivljena interpretacija 

polpretekle zgodovine po malem utira pot tudi na RTV Slovenija prek oddaj Regionalnega 

studia v Kopru, kot npr. z oddajo Meridiani dne 30. aprila 2012 in 21. maja 2012. Snovalci 

oddaje bodo morda rekli, da je bil program v kontekstu ostalih dogodkov (obisk mest 

zločinov dveh totalitarizmov) namenjen pomiritvi, vendar je potek oddaje to zanikal. V 

njej je bila npr. Lega nazionale, ki se je v preteklosti v našem prostoru proslavila s surovim 

poitalijančevanjem, soglasno predstavljena kot zgolj domoljubna in kulturna organizacija. 

Tudi fašizem je bil v oddaji komaj bežno omenjen. Oddaja bi bila uravnovešena, če bi se v 

njej enakopravno soočili kvalificirani razlagalci zgodovine z ene in druge strani. Vendar se 

to ni zgodilo. V njej je vedril in oblačil vedno priročni razlagalec zgodovine »Italijan« 

Kristjan Knez. Koprski zgodovinar prof. Salvatore Žitko pa se je ob prevladujočem 

propagandističnem poteku oddaje v očitni zadregi zavil v molk ter kasneje priznal, da je bil 

zaveden, misleč, da bo oddaja potekala  med zgodovinarji na ustrezni strokovni ravni.  

Podobno se je dne  21. maja 2012 oddaja z naslovom »Pot spomina in sprave« spet 

zasukala v poznano smer obtoževanja Slovencev in Hrvatov. Prisotna Slovenca Franc 

Malečkar in Leander Cunja sta bila s svojimi argumenti prav tako potisnjena na obrobje s 

prekinjanjem njunega nastopa in omejevanjem časa, medtem ko je univerzalni zgodovinar 

Kristjan Knez lahko neovirano izkoristil svoj čas oddaje. Podobno se je dogajalo na oddaji 

Porta a porta, ko voditelj ni dopuščal popolne razlage zgodovinarjev Alessandre Kersevan 

in Raula Puppa.  Morda je imel snovalec te oddaje na TV Koper, dobre namene, vendar se 



je v razpravi izrodila v sovražni govor. Voditelj oddaje je to očitno dovoljeval in tudi sam 

obsežno komentiral in usmerjal razpravo. 

Po tej poti ne bomo mogli priti do sprave. Ob obravnavi zgodovinskih dogodkov 

polpreteklega časa nikakor ne bi smeli mimo poročila in  ugotovitev skupne slovensko-

italijanske kulturno zgodovinske komisije iz leta 1991, ki je kot prva soglasno podala 

pošteno in uravnovešeno sliko zgodovinskih dogodkov. Italiji poročilo komisije ne ustreza 

in zato se je od njega distancirala. Zgleda, da bi ga tudi predstavniki italijanske manjšine 

radi pozabili. Ni pa treba, da bi to počeli tudi mi, Slovenci. Naš veleposlanik v Rimu Iztok 

Mirošič se je kot gost v jutranji oddaji na RAI 1 „Unomattina caffe“ dne 16. maja jasno 

zavzel za nujno sprejetje poročila in predlagal tudi, da odprimo vse fojbe in raziščimo 

ostanke mrtvih in njihovo identiteto.  Italijanska stran to seveda zavrača .  Vprašajmo se 

ZAKAJ? 

 Mar ni bilo v preteklosti že dovolj zavajanja in potvarjanja zgodovinske resnice!? 

                                                                                                    Lucijan  Pelicon 


