
Velecenjeni gospod, bili smo hudo prizadeti, ko smo izvedeli, da fotografijo, ki nas 

spominja na nadvse hude izkušnje, ki jih je naš narod utrpel v kar devetindvajsëtih 

mesecih zasedbe italijanske vojske, država, ki ji Vi predsedujete obširno uporablja za 

spodbujanje sovraštva do našega naroda. Izvedeli smo, da se je uporaba te fotografije 

začela z njeno objavo na portalu Notranjega ministrstva Italijanske republike in da 

se je, kljub protestu slovenskih oblasti pri veleposlaniku Alessandru Pietromarchiju 

preteklega leta, v letošnjem letu njena uporaba močno povečala vse do objave v zelo 

popularni oddaji javne televizijske službe preteklega 13. februarja. 

Že leta 2007, ko ste Vi še govorili o »krvoločnem besu«, ste potrdili 

»slovesno obvezo o vzpostavitvi resnice« . In leta 2011, ko ste navedli, da ste našemu 

predsedniku rekli, da »ne smemo ostati talci krutih dogodkov iz preteklosti«, stč 

potrdili, da »vsak narod ima dolžnost, da se spominja svoje zgodovine, da ne izbriše 

sledov trpljenja, ki ga je pretrpelo njegovo ljustvo«. In letos ste zatrdili, da »je bilo 

pravilno in pomembno zavzeti se za gojenje spomina in vzpostavitev zgodovinske 

resnice«. In v vseh teh letih ste govorili o »zaroti molka«. Toda italijanska država se 

ni omejila na »zaroto molka«, temveč si je zamislila, podpirala in razširjala 

»zanikovanje« glede zločinskega delovanja italijanskih oboroženih sil in civilne 

uprave zoper slovenski narod, tako v Ljubljanski pokrajini kot na Primorskem, v taki 

meri, da je pogojila tako strahovito nevednost, da šolski ravnatelji in univerzitetni 

študenti razkazujejo fotografijo naših rojakov, ki jih pobija italijanska soldateska, kot 

dokaz o nasilju slovenskih partizanov nad italijanskimi civilisti. Sramotno ravnanje, 

ki si ga ni mogoče predstavljati v nobenem omikanem okolju. 

In vendar zakon o Dnevu spomina govori na splošno »o bolj zapletenem dogajanju na 

vzhodni meji«, katerega del so, po krivdi italijanske države, naše nedopovedljive tragedije. 

Po italijansko-nemškem napadu, brez vojne napovedi, 6. aprila 1941 smo bili 

priključeni Kraljevini Italiji s kraljevim zakonskim odlokom št. 291 z dne 3. maja 1941, s 

katerim je bila ustanovljena Ljubljanska pokrajina. Naše področje je bilo del okraja Logatec 

(Longatico, 564,78 km2 in 24.710 prebivalcev) in je bilo poverjeno Graničarjem XI. 

armadnega zbora, katerih poveljniku je bilo poverjeno interniranje civilnega prebivastva. 

Dokument z dne 25. maja 1942 je predvidel deportiranje civilnega prebivalstva »južnega 

Kočevskega in kotline Lož-Stari trg« skupno 10-12.000 oseb »skoraj izključno ženski, otrok 

in starcev«. Toda 31. maja 1941 je bila iz graničarskih enot tega področja ustanovljena XI. 

taktična skupina pod poveljstvom polkovnika Alberta Seraglie, katerenu je bil nato dodeljen 

8. bataljon črnih srajc »M«. Že 29. in 30. junija je bilo aretiranih za deportacijo 255 oseb. 

Stanje se je poslabšalo po 16. juliju 1942 v teku ofenzive XI. arnadnega zbora, 

ki je trajala do 4. novembra 1942 in bi jo moral italijanski narod poznati kot del »bolj 

zapletenega dogajanja na vzhodni meji«. Kar se je dogodilo na našem področju je 

opisano v poročilih Umberta Rosina, civilnega komisarja za okraj Logatec 

(Longatico). O tem, kar se je zgodilo na vzhodnem delu našega področja, ki ga je 

prečesavala divizija »Granatieri di Sardegna« pod poveljstvom divizijskega generala 

Taddea Orlanda, imamo ganljivo pripoved v dnevniku Pietra Brignolija, vojaškega 

kurata 2. grenadirskega polka, ki mu je takrat poveljeval polkovnik Umberto Perna, 



objavljenem leta 1973 z naslovom »Maša za moje ustreljene«. Izredno pomembna so 

razmišljanja, ki so objavljena na 

straneh 124-127. 

Kot podrobnost, ki prikazuje dogajanja tistega časi in ožjega področja, kjer je bila 

posneta obravnavana fotografija, navajamo zločine, ki so bili storjeni v samih štirih dneh: 

a) 29. julija 1942 v Danah pobitih 8 oseb: tri ženske in pet moških; 

b) 29. julija 1942 v Grajševki pobit 1 moški; 

c) 29. julija 1942 v Jermendolu pobitih 9 moških; 

d) 29. julija 1942 v Podcerkvi pobitih 5 moških; 

e) 30. julija 1942 v Podgori pobita 2 moška; 

t) 30. julija 1942 v Babnem polju pobitih 40 moških; 

g) 30. julija 1942 v Ložu pobitih 7 moških; 

h) 31. julija 1942 na Križni gori pobitih 5 moških; 

i) 1. avgusta 1942 na Ulaki pobitih 27 moških. 

Med temi 104 (med 271 pobitimi v mesecih juliju in avgustu od enot pod 

poveljstvom polkovnika Seraglie) se pod črko h) nahaja pet ustreljenih z obravnavane 

fotografije, ki so bili pred ustrelitvijo prisiljeni, da si izkopljejo grob. Da so italijanski 

vojaki na tak način povzročali trpljenje slovenskega civilnega prebivalstva, dokazuje pet 

fotografij, ki so bile verjetno posnete 25. julija 1942 s posegom enote črnih srajc v Zavrhu 

severno od Loža. 

Italijanska država se je obvezala z 29. členom pravilnika o kapitulaciji z dne 29. 

septembra 1943, da bo takoj aretirala in izročila silam Združenih narodov osebe, ki so 

navedene kot vojni zločinci. Ta obveza je bila potrjena s 45. členom Mirovne pogodbe z 

Italijo z dne 10. februarja 1947, toda ni nam znano, da bi bila Italijanska republika spoštovala 

to obvezo. Poveljnik divizije »Granatieri di Sardegna« Taddeo Orlando (imenovan 26. 

marca 1943 za viteza Savojskega vojaškega reda za dejavnost, ki jo je opravil v Sloveniji 

od maja 1941 do septembra 1942) je bil vrhovni poveljnik karabinjerjev, ko je bil general 

Mario Roatta, svoj čas poveljnik 2. Armade (Višjega poveljstva oboroženih sil v Sloveniji 

in Dalmaciji) od 18. marca 1942 do 4. februarja 1943, v arestu zaradi drugih obtožb. Dne 4. 

marca 1945 je Roatta uspel pobegniti zaradi soglasnosti Orlanda. O usodi polkovnika 

Umberta Perne in polkovnika Alberta Seraglie ne vemo nič, ne poznamo niti imena 

poveljnika 8. bataljona črnih srajc »M«. Nespoštovanje sprejetih obveznosti za kaznovanje 

vojnih zločincev gotovo ni v čast Italiji, kot ji tudi ni v čast nespoštovanje členov vojaškega 

vojnega kazenskega zakonika 185-189. In po tej sramoti je prišlo tudi do nespodobnega 

prilaščanja naših padlih. 

Mi smo prepričani, da boste Vi kot poštenjak poskrbeli za prenehanje zlorabe 

obravnavane fotografije, ki dela sramoto Italijanski republiki bodisi z vidika zgodovinske 

potvorbe, bodisi z vidika nerazsodnega nacionalističnega zganjanja žrtve. Poleg tega 

pričakujemo, da se boste zavzeli za seznanitev italijanskega naroda s tistim delom »bolj 

zapletega dogajanja na vzhodni meji«, ki zadeva slovensko prebivalstvo tako v Ljubljanski 

pokrajini kot na Primorskem. Dovolimo si tudi, da Vam svetujemo, da se zavzamete za 

premestitev Dneva spomina na 10. junij v spomin na zlonosni napad na Francijo, ki je pravi 

datum začetka nesreč italijanskega naroda. Smo namreč prepričani, da bi se s tako 

spremembo povečala verodostojnost italijanske države. Nadalje si voščimo, da bi nam bili 

posredovani popolni podatki o dejavnosti enot, ki so delovale na našem področju, skupaj s 

podatki o častnikih teh enot. Ne da bi sprožali zapoznele kazenske postopke, temveč 

preprosto zato, da se lotimo popolnega popisa »bolj zapletenega dogajanja na vzhodni meji«, 

v katero smo bili, proti svoji volji, tragično vpleteni. 



Naše osvobodilno gibanje je štelo italijanske vojake in italijanski narod za žrtve 

fašizma. Zajeti vojaki so bili poslani nazaj k svojim enotam potem, ko se jih je poskuša10 

prepričati, da prestopijo na pravo stran. Problem »vojakov ujetnikov, ki so jih uporniki 

vrnili«, je zaskrbljal italijanska poveljstva najmanj od 29. januarja 1942. Marca leta 1942 

je Komunistična partija Slovenije razpečala letak, ki pravi »da bo Italijo kot zaveznico 

Nemčije doletel strahovit poraz na morju, na kopnem in v zraku s strani združenih sil Rusije, 

Anglije in Amerike in vseh narodov sveta, ki ljubijo svobodo«. Dne 28. maja 1942 je neki 

politični komisar pisal poveljniku neke italijanske posadke: »Mi, ki nam pripada 

odgovornost za to vojno, se zavedamo, da ni namen našega boja uničenje italijanskega 

naroda, temveč osvoboditev slovenskega naroda tujčeve pete, in tudi osvoboditev Italije in 

celega sveta fašističnega jarma pomanjkanja pravic, terorja, pomanjkanja in vojne, za 

bratstvo in mir med narodi«. Izredno redki italijanski vojaki so napravili pravilno izbiro in 

komaj aprila 1943 je bilo mogoče ustanoviti prvo izredno skromno italijansko partizansko 

enoto. Po 8. septembru 1943 so bile italijanske enote povabljene, da se pridružijo slovenski 

vojski za boj proti nemškim oboroženim silam. Tudi takrat se italijanski vojaki niso odzvali, 

toda kljub temu jim je naša vojska pomagala, da so odšli domov. 73. pehotni polk, ki je z 

drugimi enotami odšel iz Metlike, je šel 13. septembra preko našega področja in prišel brez 

izgub do Trsta. 

V splošnem je slovenski narod, z zadrževanjem (v Ljubljanski pokrajini in na 

Primorskem) skoraj 90.000 italijanskih vojakov, v znatni meri prispeval k padcu fašizma 

in tako omogočil Italiji, da je postala sobojujoča, in naknadno, z oviranjem oskrbovanja 

nemške vojske, k osvoboditvi Italije. Končno si dovolimo nekatere opazke, ki jih štejemo 

za resnično neobhodno potrebne za razumevanje preteklosti. 

Že iz svetopisemskih časov je znano, da »Kdor seje veter, Žanje vihar«. Kot 

diplomiranemu pravniku Vam je gotovo znano starodavno pravno pravilo »Kar je vzrok 

vzroka, je vzrok povzročenega«. Toda bistven je četrti del razmišljanj Pietra Brignolija: 

»Tolikšnega in tako hudega zla (in sem daleč od tega, da bi bil naštel vse) je mati vojna. 

Naj torej sine dan, ko se bodo vsi izvoljeni junaško borili proti njej«. 

Zdaj, če pustimo italijanski narod nepoučen o vzroku vzroka in obtožujemo za 

povzročeno slovenski narod, je enako kot hujskati zoper narod, ki se je boril za temeljne 

vrednote bodoče Evropske zveze, in istočano je gnusna podpora blodnjam in rovarjenju 

duhovnih dedičev fašizma. 
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