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PRVI PROTIFAŠISTIČNI UPORI 

LETA 1921. 

Koper, 13. maja 2016 

Miloš Ivančič 

PRVE BARIKADE PROTI FAŠIZMU V OSAPSKI DOLINI 14. MAJA 1921 

 

Upor v Marezigah je znan, nekoč se je o njem veliko pisalo in govorilo, v Kopru so ga izbrali 

tudi za občinski praznik. Danes kljub temu vedno manj ljudi ve, kaj se je dogajalo, vendar to 

je širši problem sedanjega časa, v katerem se skuša prevrednotiti zgodovino in predvsem 

zakriti bistvo fašizma. Danes se načrtno, da bi zakrili njegovo bistvo, izpostavlja le njegovo 

militantno osvajanje in antisemitizem. Tu v naših krajih so ga naši dedje najprej čutili kot 

nestrpnost do Slovanov, nato kot etnocid, na koncu pa že kot genocid in to veliko prej kot 

Judje v Nemčiji, Čehi in Poljaki. Fašizem se je namreč začel prav tu pri nas in tu so bile tudi 

prve žrtve, to pa je takratni svet dovoljeval in celo podpiral, saj je vendarle šlo le za neke 

manjšine, Ščave, in kaj je to v primerjavi z rdečo nevarnostjo. Naši ljudje pa so to kar hudo 

čutili, saj leta 1921 ni šlo le za upor samo v Marezigah, kot to stalno govorijo in zožujejo 

pojem fašizma nekateri politiki, novinarji in celo zgodovinarji ampak za splošen in v 

nekaterih primerih celo organiziran upor proti fašizmu. 

V svojih oddajah sem objavil več pripovedi ljudi, ki so mi govorili tako o dogodkih v 

Marezigah in okoliških krajih, tako kot so se jih sami spominjali in tudi v Osapski dolini. 

Kljub neprimerno starejšemu in večjemu spomeniku v Marezigah in občinskemu prazniku in 

neprimerno bolj prisotnem v strokovni literaturi  sem prepričan, da je upor v Osapski dolini še 

bolj pomemben, pa ne zato ker izhajam od tam, saj tu ni šlo za spontani odpor ob napadu, 
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ampak načrtno organizirano obrambo pred fašisti, še preden so ti prišli. In drugič, pri tem 

uporu so že od samih priprav sodelovali vsi, od župnika do komunistov in mladincev. Ob vseh 

pritiskih fašistov že pred volitvami, sta dekan Franc Malalan in učitelj Fran Jereb, ki je sicer 

bil komunist, že zvečer, dan pred volitvami, torej v soboto 14. maja 1921, sklicala v farovžu 

sestanek najpomembnejših mož in tudi predsednice Mladine, ki so se odločili, da v 

pričakovanju fašističnih škvader že ta večer postavijo barikade in jim preprečijo prihod v 

dolino. Mladinci so se takoj odpravili na Križpotu pod Mačkoljami in tam že tiso večer 

postavili prvo barikado in stražo. Malalan nato naslednji dan med nedeljsko mašo še pozval, 

da se barikade postavi še pred vsako vas v dolini. 

Fašisti so res prišli že nedeljo zjutraj a domačini so jih zadržali že pri prvi barikadi v treh 

navalih zdržali tudi čez noč do naslednjega dopoldneva 16. maja do prihoda redne vojske . Tu 

je v spopadih padel prvi borec komunist Andrej Žerjul. Ko so jih nato po pogovorih med 

Malalanom in oficirjem spustili v vas, so fašisti zažgali glasovnice, in hoteli še vas, a jim je 

Malalan to s pomočjo Oficirja preprečil, so ga pa ob tem ustrelili v nogo. Ker so ugotovili, da 

so ob tem prišli v vas tudi možje iz Mačkolj, so se nazaj grede ustavili in požgali del vasi. 

Mačkolje je tako postala prva vas, ki so jo požgali fašisti.  

Kaj se je dogajalo so mi povedali tudi ljudje, ki so to videli, bili udeleženi tega dogajanja, kar 

je opisano tudi v moji knjigi Roža osapska: 

 

Toni Ulčar in Danica Tul iz Mačkolj 

 

Toni Ulčar iz Mačkolj, ki je bil takrat star 15 let, se je leta 1995 spominjal dogodkov. 

»Spomin se, da so se naši možje, vsi pokojni, zvečer zbirali tukaj blizu naše hiše, blizu 

našega stanovanja, bi rekel, in da bodo šli dol v vale, po domače povedano, da bodo šli 

prekopat cesto, da fašisti ne bodo šli v Osp po tiste glasovnice.« 

»Vi oziroma vaši starejši so takrat hodili v Osp na volišče ... Tam ste imeli tudi šolo.« 

»Ja, ja.« 

»No, takrat so tudi prekopali cesto in naslednji dan je v jarek padel kamion, s katerim so 

se hoteli pripeljati.« 

»Ja, tako sem slišal tudi jaz. Videl nisem, ker sem bil mlad.« 

»Slišali pa ste streljanje po vasi?« 

»Ne po vasi. Spodaj, kjer so prekopali cesto in so čakali naši možje.« 

»Ja. Naslednji dan pa jim je vendarle, ko so prišli vojaki, uspelo priti in zatem so se iz 

Ospa vrnili sem v Mačkovlje in tu požgali nekaj hiš.« 

»Se ne spominjam najbolje, ali je bilo naslednji dan ali je bilo nekaj dni kasneje.« 

»Koliko hiš so požgali?« 

»Tri hiše so požgali.« 
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Kaj pa se je dogajalo v Mačkoljah: Danica Tul Smotlak, ki se takrat še ni rodila, pa mi je 

povedala, kaj je izvedela od staršev: 

»Potem ko so se vrnili, ko jim še ni bilo dovolj, so se maščevali nad Mačkoljami in 

požgali tri družinske hiše in tri poslopja. Ena je sedanja Srenjska hiša, ki je prav pri cerkvi. 

Nato Šturmanova, ki so se preselili na Križpot. Tretja je bila Tulova. Ljudem, ki so pogoreli, 

so pomagali tudi drugi, če se ne motim, je prispevke za pomoč pobiral Slavec iz Ospa.« 

»Torej so denar za obnovo zbirali tudi po drugih vaseh?« 

»Ja, in tudi Jugoslavija je pomagala.« 

Na pobudo društva Edinost je akcijo zbiranja pomoči vodil Jože Slavec iz Ospa, ki je s 

pomočjo Ivana Baruta iz Gabrovice in dekana Franca Malalana zbral 4.500 lir, kar je bilo za 

tedanje razmere kar velik znesek. 

 

Franc Slavec s Križpota 

 

Pri iskanju prič že zelo oddaljenega dogajanja sem se leta 1995 ustavil tudi pri hiši na 

Križpotu, kjer je bila prekopana cesta. Tam je še živel najstarejši prebivalec zaselka Franc 

Slavec, sedaj uradno Francesco Salvi. Leta 1921, ko je bil še Slavec in so bile tam barikade, je 

imel samo deset let, a dovolj, da si je zapomnil zanimive stvari. S fašisti se je osebno srečal 

drugi dan, saj kot otrok prvi dan ni smel iz hiše. 

»Jaz se dobro spominjam, da, jaz sem bil v postelji. Jaz in dva brata od treh in dve sestri. 

Vsi smo bili v postelji. In pride gor en fašist in z mojo materjo je vse pregledal – postelje, 

omare in pod posteljami. Mojo ta mlajšo sestro je prijel za nosek in eno malo pojugal, je 

rekel: 'Gospa, bodite v miru. Vse prav.' Ko je šel dol z mojo materjo, sem šel tudi jaz za njim. 

Na srečo sem prišel po stopnicah v vežo. Tam sem našel naboj za pištolo in ga pobral ter 

pokazal očetu. 'Joj,' je rekel, 'na srečo si ti to dobil, če ne bi mene odpeljali v zapor in bi 

zažgali hišo. In mogoče bi tudi vi drugi zgoreli notri.' In potem sem videl, kako so mojega 

očeta brcali v noge in klofutali po obrazu, da mora povedati, kateri so bili zraven, okoli hiše, 

tam blizu. Moj oče: 'Nisem videl nobenega, ker nisem šel ven. Sem bil notri v hiši z mojo ženo 

in mojimi otroki. Če bi se slučajno godilo kaj hudega,' je rekel, 'da bi pobral otroke in jih rešil 

smrti.' In jaz se vse to dobro spominjam. In potem fašisti niso mogli priti na vrh do naše hiše 

in so se vrnili ter pri Orehu vzeli eno četo vojakov in potem zasedli Mačkovlje, iz Mačkovelj 

pa so prišli dol do nas. Šele potem so šli v Osp zažgat škede.«1 

                                                 
1  Volilne listke. 
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FOTO: Ruševina požgane rojstne hiše Andreja Žerjula v Prebenegu po drugi svetovni 

vojni, v ozadju že ena obnovljena hiša. (Foto: M. Magajna) 

 

 

Marjo Slavec iz Ospa 

 

O dogajanju mi je kot priča za oddajo o barikadah pripovedoval tudi moj nono Marjo, ki je bil 

najprej Josip Slavec, potem Giuseppe Salvi, med vojno samo Marjo, po njej pa Marjo Slavec, 

je pa vedno praznoval god za svetega Jožefa. Takrat je imel 14 let in je videl, kako so ubili 

Andreja Žerjula in ranili duhovnika Franca Malalana. Bil je brez staršev in zelo samostojen, 

tako je lahko tudi sam šel na brikade. 

»Radovedni smo bili, kako ta stvar gre. Zgodaj je bilo. So že po Mačkolah palili in se je 

slišalo kakšen tiro od pukše.2« 

»Vi ste se tudi zadnji pogovarjali s takrat ubitim Andrejem Žerjulom iz Gabrovice.« 

»Mi smo bežali gor, ker so streljali za nami, in smo ga srečali. On, korajžen, se je 

nasmejal, vzel par kamnov na zidu in rekel: 'Kaj se bojite?' Jaketo je imel tukaj in je bil samo 

v srajci in je šel dol. Mi smo prišli 100 metrov gor in smo slišali rafal. Ko jih je videl, da 

gredo po cesti gor, je skočil s ceste ven, gor na desno, pod latnik, in so ga s ceste gor ustrelili. 

Rafal je prišel z one strani do sedanje bencinske črpalke, s tem rafalom so ga ubili.« 

Ko sem snemal pogovor z nonotom, ga nisem vprašal, kateri dan barikad je bilo to, prvi 

ali drugi, torej ali je bil ubit 15. ali 16. maja. Skoraj vsi, ki sem jih vprašal, so mi rekli, da se 

je to zgodilo 15. maja, in tudi na spominski plošči v Gabrovici tako piše, v knjigi Slovenska 

Istra v boju za svobodo pa je naveden 16. maj 1921. Tudi iz pripovedi mojega nonota izhaja, 

                                                 
2  Strel puške. 
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da je bilo to drugi dan barikad, saj mi je v nadaljevanju povedal, da so proti njim streljali 

vojaki, ne pa fašisti. Teh dilem me je rešil Milan Stepan, župnik iz Predloke, kjer so sedaj 

osapske župnijske knjige, v katere je Malalan lastnoročno v latinščini zapisal, da je Andrej 

umrl 16. maja 1921, ustreljen od fašistov, ki so ga nato odvlekli v Milje. 

Preprosti ljudje se ne spominjajo datumov, ampak dogodkov. Vsi pa so mi namreč 

pripovedovali, da je drugi dan prišla na barikade poleg fašistov tudi enota redne vojske. 

Branitelji jih niso pustili naprej, dokler ni prišel župnik Malalan, ki je po pogovoru z oficirjem 

dejal, da je kraljeva vojska zaščitnik reda, torej tudi vasi, ne pa fašističnih škvader, in je 

ukazal umik tramov. Iz pripovedi lahko tudi sklepam, da je bil Žerjul ustreljen po umiku 

barikad, ko so se vojaki in fašisti že premikali proti Ospu. 

Kako je bilo potem, ko so prišli v Osp? Tako pripoveduje moj nono: 

»Mi smo bežali gor in po tistem so prišli v vas in šli naravnost noter v dvorano, kjer so 

bile volitve. Jaz sem bil tukaj z njimi, zraven.« 

»Vi ste torej videli, kako so prišli v dvorano, kjer so bile volitve.« 

»Ja, kot mulc, vsega se ne spominjam, ampak videl sem. Oni so pregledali tisti dve kišti,3 

kjer smo volili, tam na mizah. Videli so, da je bila notri samo lipa.4 Mi smo volili vsi 

slovensko. Za njih ni bilo zagotovo niti enega glasu. In so to zažgali in šli ven. Potem je prišel 

naš duhovnik Malalan in protestiral. S tistim oficirjem iz Milj, fašistom, se je prijel.« 

»In kdo je potem ustrelil?« 

»On je ustrelil. Ampak ni ustrelil v njega, streljal mu je pod noge. Ne vem, ali je krogla 

šla pod nogami … ali se je odbila od zida ...« 

»Takrat je bil duhovnik Malalan ranjen.« 

»Ja, bil je ranjen. Kri je tekla iz noge, šandule (sandale) je imel. In so ga peljali v farovž. 

Tam so mu povezali nogo, Milja mu jo je obvezala, ki je potem postala moja žena, je bila 

starejša od mene, takrat je imela 17, 18 let.« 

Fašisti so dosegli svoje in se z vojaki umaknili iz vasi.  

Takrat so gorele tudi Mačkolje. Po nekaterih pripovedih je skupina fašistov napadla takoj 

po umiku barikad, po nekaterih drugih pa so jih Mačkolani zadržali s svojo barikado pred 

vasjo, se je pa druga skupina fašistov odpeljala okrog hriba in prišla v vas z dolinske strani. 

Tu so kričali, streljali in metali bombe ter zažgali nekaj hiš. To je bila prva slovenska vas, ki 

so jo požgali fašisti. Naslednji dan so se vrnili s karabinjerji in s sabo odpeljali več moških, ki 

so končali v koprskih zaporih, kjer so jih ob pretepanju in mučenju zadržali skoraj dva 

meseca. 

Župnik Franc Malalan je po teh dogodkih postal pravi ljudski junak in njihov vodja, 

Andrej Žerjul, komunist iz Gabrovice, pa junak in legenda. Po podatkih, ki jih je zbral Peter 

Krmec, se je Andrej rodil 20. novembra 1879 v Prebenegu, ko so ga ustrelili, je imel 43 let in 

                                                 
3  Zabojčka. 
4  Glasovnice z znakom lipove vejice. 
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je bil že oče štirih otrok: Ivane, Andreje, Cecilije in malega skorajda še dojenčka Franca. 

Njegova žena, ki je v Gabrovici ostala sama z otroki, je kmalu zaradi žalosti hudo zbolela, 

tako da so otroci ostali skorajda sirote. Zanje je prevzel skrbništvo oče Petrove žene Josip 

Žerjul s Prebenega. Peter mi je dejal, da o najmlajšem otroku nima nobenega podatka, 

prvorojeni sin Andrej pa se je poročil z Angelino in med vojno padel kot eden od prvih 

partizanov. Angelina Žerjul pa tudi ni imela lepega življenja, a bo tudi ona še kaj povedala v 

enem od naslednjih poglavij. 

Andrej Žerjul ni bil edina žrtev tega upora. 

    

FOTO: Na prvi sliki Andrej Žerjul stoji v vaški noši ob očetu Andreju, na drugi 

fotografiji pa samo Andrej v praznični noši tržaških Slovencev z metuljčkom in visoko kučmo, 

ki je Italijanom vlivala strah pred Slovani. (Foto: last družine Krmec) 

 

Tudi v Osp in ostale kraje osapske doline so se fašisti naslednje dni večkrat vrnili in to z 

orožniki. Pretepali so ljudi in jih tudi več odvlekli s sabo Trst. Tam so še pred sojenjem do 

smrti pretepli drugega znanega borca na barikadah Andreja Vodopivca, mežnarjevega sina iz 

Ospa in podpornika Jugoslovanske narodne stranke.  

V opisu sem namerno poudaril status oziroma politično pripadnost najbolj izpostavljenih 

oseb, saj med sabo niso bili sovražniki ampak prijatelji. To se je tu poznalo ves čas fašizma 

zlasti med NOB in tega nihče razen ne more prav razumeti. To sem tudi opisal v knjigi Roža 

osapska, ki se seveda nadaljuje do leta 1955. Prav zaradi tega so kasneje skojevke pele v 

cerkvenem, zboru žene komunistov pa so bile članice Marijine družbe.  

Poudaril sem jih tudi zato, ker nekateri trdijo, da so te barikade zamolčane, ker jih je vodil 

duhovnik, kar najbrž ne drži, saj so v tej zgodbi imeli dovolj komunistov, da bi jih lahko 
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izpostavili. Prav tako o tej vlogi Malalana nisem našel niti besede katoliškem tisku in 

Edinosti, ki so mu ob smrti posvetili primerne članke. Glavni vzrok je v mejah, ki so po vojni 

razdelile ta svet, da se priseljenci ukvarjali predvsem z mesti in da je kraj barikad skupaj z 

dokumenti ostal na oni strani meje. Pozabljene ali zamolčane so celo nekatere druge žrtve iz 

teh krajev še pred omenjenimi barikadami, ki so sicer omenjene v nekih knjigah, vendar brez 

imena. Kolikor sem preverjal pri ljudeh je bil v spopadu s fašistično škvadro v Črnem Kalu 

ubit neki Andrejašič.  Torej ni meja samo med Trstom in Koprom, ampak tudi med Koprom 

in Osapsko dolino oz. Črnim kalom. Te meje pa moramo končno zbrisati in združiti te 

spomine, saj nam skupaj kažejo na neprimerno večjo širino in pomen enotnega boja proti 

fašizmu.  Tudi zato smo se pri Združenju protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov 

Koper odločili, da letos v Ospu postavimo župniku Malalanu spominsko ploščo, kasneje pa 

skupaj našimi rojaki pa na Križpotu tudi spomenik barikadam. 

Pa še nekaj, prve barikade se očitno vedno zamolčane, tako te v Ospu, ki so bile postavljene 

že 14. maja leta 1921, kot tudi tiste 26. junija 1991, torej 70 let kasneje, prav nad to dolino pri 

Črnem Kalu. 

 

Kdo je bil duhovnik Franc Malalan5 

 

Sam osebno častitega Malalan nisem poznal, sem pa o 

njem veliko slišal tako doma v družini kot tudi po 

okoliških vaseh. Govorilo se je tudi o njegovemu 

prijatelju župniku Kocjanu, ki so mu, po 

pripovedovanju, Nemci prestrelili ličnici, osebno se pa 

lepo spomnim mojega učitelja verouka Rudolfa Žgurja, 

za katerega so mi pripovedovali, da so ga Nemci ob 

požigalski ofenzivi celo noč mučili v sodu mrzle vode, 

a ni nobenega izdal. Omeniti bi morali tudi druge, ki so 

tu veliko naredili in pustili, vsaj dekana Antona 

Petričiča, ki je tu ustanovil prvo slovensko šolo Istri, in 

Josipa Kompareta župnika in deželnega poslanca, ki je 

to vas tudi kulturno in gospodarsko prenovil. 

Franc Malalan je bil iz znane zavedne slovenske 

openske rodbine in eden zadnjih Karlinovih duhovnikov. Andrej Karlin je bil namreč tržaško 

koprski škof slovenske narodnosti, ki so ga takoj po italijanski okupaciji odstranili samo zato 

ker je bil zaveden Slovenec. Malalan je moral že po prvi maši leta 1915 za vojnega kurata v 

Galicijo. Tam je bil skupaj s številnimi slovenskimi fanti prav tu iz teh naših krajev, in celo 

svojim bratom Rikom. Tam je preživel najhujše grozote prve svetovne vojne in še hujši mraz. 

Moj nono je pripovedoval, da če si  pljunil na tla, je naredilo klink klink, klink, saj je pljunek 

                                                 
5 Iz mojega govora ob odkritju spominske plošče mons. Francu Malalanu v Ospu 15. 5. 2016 
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zmrznil predej se je dotaknil tal. Tu so se po Leninovem vojnem premirju srečevali z ruskimi 

vojaki in skupaj kuhali krompir.  

Po vojni je bil poslan na svoje mirnodobno poslanstvo najprej v tržaško bolnišnico nato pa 

sem v Ospu, a tu ni bilo miru, pa ne zaradi Osapcev, ampak Italijanov, ki so začeli prihajati v 

te kraje kot izredno prepotentni gospodarji. Njihovi vojaki so namreč že leta 19 prišli v to vas 

in zahtevali od ljudi, da bi z njimi govorili italijansko, obenem pa so dajali opolzke pripombe 

na račun naših deklet. Fantje, ki so to razumeli, so jih s tega našega Školovega zidu tu zgoraj, 

začeli obmetavati s kamenjem. Menda se je takrat izpod stene zaslišalo tudi nekaj puškinih 

pokov, pa so kot se za italijansko vojsko spodobi, hitro zbežali v varnejši Trst. 

Malalana so leto kasneje v tej vasi izredno lepo sprejeli, tudi zaradi prijateljev s fronte. 

Vendar on je tu postal ne samo dušni pastir, ampak tudi učitelj, kmetijski pospeševalec, 

zdravnik, narodni buditelj  in predvsem prijatelj ljudi. Škorja iz Černotič mi je pripovedoval, 

da je njegov oče hodil k maši v Osp, ker je tam lahko po maši šel v gostilno igrat karte z 

Malalanom, ki jim je ob tudi marsikaj zanimivega povedal,  še več kot v pridigi: to kar je 

prebral v knjigah  in časopisih ali pa slišal na srečanjih svečenikov svetega Pavla, katerih član 

je tudi sam bil. Dogajanje je znal razložiti in poudariti to kar je prav, tudi kaj je fašizem in 

kakšni so njegovi pravi cilji. 

Ob dogodkih, ki so se začeli vrstiti že pred volitvami  leta 1921, je postal oziroma so ga ljudje 

s svojim zaupanjem postavila za svojega ljudskega voditelja. Prav on je namreč s pomočjo 

učitelja Jereba in mladincev že 14. maja, torej dan pred dogodki v Marezigah, organiziral prvi 

sistem sedmih barikad proti fašistom.  

Malan je preprečil tudi uničenje slovenskih napisov v osapski cerkvi, saj je tam zalotil tri 

fašiste, ki so hoteli razbiti vse slovenske napise. Pravijo, da je vse tri oklofutal in jih nato s 

trebuhom vrgel čez cerkveni prag. Podobno je naredil tudi med mašo na Plavjah, kamor so 

trije fašisti prišli motiti slovenski obred. Tudi te je pred vsemi ljudmi vrgel iz cerkve. 

V vaški hiši, kjer je bil poleg prostorov društva Domovina tudi farovž, je nudil zatočišče 

marsikateremu preganjanemu, kar eno celo leto Virgiliju Ščeku in občasno tudi svojemu bratu 

Riku Malalanu, legendarnemu sekretarju tržaških komunistov. Vsi trije so legende. Kljub 

vsem nevarnostim so ponoči pri odprtih oknih ljudem v korajžo peli slovenske pesmi, najbolj 

pogosto Buči buči morje Adrijansko, tako da se jih je slišalo po vsej vasi. Moja nona mi je 

pravila, da se z bratom tudi pričkala o politiki, vendar za oba je skrbela ena velika duša, to je 

bila njuna sestra, ki se sicer gospodinjila v farovžu.  

Ko je postalo še bolj nevarno je naročil mojemu nonotu Štefanu, da pred fašisti reši izredno 

bogato vaško knjižnico, a kaj ko je ta fašizem in nato še vojna toliko časa trajala, da so knjige 

v tisti zakopani omari in podstrešjih popolnoma strohnele.  

Gregor Krašovec, medvojni osapski partijski sekretar, ki je stanoval tu spodaj mi je 

pripovedoval kako je nekega večera, ko je Malalan najbrž že vedel, da bo šel na sodišče in 

nato v konfinacijo, prišel k njemu in mu rekel, da sedaj gre zares in da je treba vse poskriti. 

Prinesel je s sabo prapor društva Domovina, da bi lahko sekretarjeva žena, ki je delala 

najlepše prte za oltarje všivala v enega od prtov tudi ta prapor, tako da bo ostal skrit kar na 

oltarju. On je nato moral v konfinacijo in ta prt je z oltarja šel na podstrešje.  
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Malalan je tu v Ospu že v času fašizma, ko je to prvo slovensko šolo prevzel takoimenovani 

Caga in carta  organiziral skrivni dodatni pouk slovenščine. Ko se je leta 1941 vrnil iz prisilne 

konfinacije v Abrucih, ga takrat tržaški škofov kljub prošnjam in protestom ni pustil nazaj v 

Osp, ampak ga je poslal službovat v Boršt pri Dolini. Tudi tam je ostal med ljudmi zapisan 

kot legenda. V oddajah, ki sem jih snemal so mi pripovedovali, da je na skrivaj še vedno 

ohranjal slovensko besedo in pesem in celo organiziral partizansko šolo. Ljudje so mi s 

ponosom povedali, da je ob udoru Nemcev tudi preprečil požig vasi. Njegovo ime najdete tudi 

v moji knjigi Peruti tržaškega aborigina, več pa lahko preberete v Osapski roži. 

Po vojni cerkvene oblasti niso mogle mimo njegove priljubljenosti pri ljudeh, saj so v 

njegovem cerkvenem koru pele celo  skojevke. Mogoče je tudi zato, pa ne samo zaradi 

duhovniške narodne pastirske vloge, prejel častni naziv monsinjor.  

 


