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Deževnega večera smo svojci našli jame - grobove v Mozlju. 



 
 

"Moje delo je knjiga ljubezni. 
Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti je pravični sin! 
Dal sem ti, kar sem imel. 
Če je bilo to veliko ali malo - Bog naj sodi! 
Dal sem ti svoje srce in svoj razum 
svoje fantazije in svojo besedo - prisego kralju domovine. 
Dal sem ti svoje življenje - kaj bi ti še dal!" 

(po Ivanu Cankarju) 
 

Dragi sorodniki in prijatelji mojih pomorjenih somišljenikov - borcev za svobodno 
Slovenijo, pripadnikov JvDV! 

Vsako leto se z vami podajam pred jame - grobove v Jelendolu, Hrovači, Mozlju in na 
Travni gori in se klanjam njim, ki so padli pod streli slovenskih komunistov, ker so resnično 
ljubili domovino. 

To so bili fantje in možje, ki so se borili za svobodo slovenskega naroda, za vero in za 
samostojno Slovenijo. Niso se strinjali z nacizmom, fašizmom in komunizmom.  

Letos ob 60. obletnici tragičnih dogodkov poklanjam namesto rož in sveč na grobove, 
vam dragi sorodniki in prijatelji slovenskih mučencev polpretekle zgodovine, brošuro s 
pripovedmi preživelih, ki so nastajale ob obletnicah. Naj bo ta drobna brošura moj nagelj in 
moja sveča na njihovih grobovih. 

Prav tako je letos 60. obletnica "slavnega" Kočevskega procesa, za katerega je dolga leta 
veljalo mnenje Frančka Sajeta, da je Hmejnik na razvojni poti slovenskega procesnega reda na 
osvobojenem ozemlju« in tudi osnova vsega komunističnega sodstva. Mnogi še danes trdijo, da 
je ta proces, ki ni bil nič drugega kot največja sodna farsa, potekal po vseh splošno veljavnih 
načelih procesualnega prava. Kakšna laž! Medvojni procesi so bili le generalke za povojne 
politične procese (Božični proces, Nagodetov proces, Procesi proti duhovnikom in drugi). 

Naj spomin na pomorjene mlade slovenske fante in može živi in sveti v pravični luči! 
Naj bodo oprani lažnih krivd komunizma, ti hrabri in pošteni vojaki!  
Nikoli ne pozabimo na grčarske in turjaške žrtve! 
Naj jim sveti večna luč! 

 
Vaš prijatelj 

Duša S.Lajovic 
l.r. 

Ljubljana, 13. september 2003 
 
 

SPOMINI OB 30-LETNICI TRAGEDIJE GRČARIC IN TURJAKA 
 

Jože Sladič, Ameriška domovina, oktober l973; (ponatis objave)  
MASSILLON, O. - Čas celi rane, zato je prav, da po tolikih letih zvemo resnico ozadja 

tragedije Grčaric in strašne usode protikomunističnih borcev. 
(Op.: slovenski jezik živi in zato so nekateri izrazi, besede zastareli, vendar jih zaradi 

točnosti prepisa nismo popravili. Nekaj priimkov je napačno napisanih, n.p. Vošnjer, Sacsh, 
čeprav sta nam poznavalcem dogodkov poznana kot Vošner in ing.Sax.) 
 

I. 



 
V petek porpoldne, 3. septembra 1943, je krenil odred, v katerem sem bil podpisani, na 

Grčarice. Sli smo na Zapotok Jelov dol Grčarice. Ta smo prišli ob štirih popoldne. Vaški rdeči 
zaščitnik iz Rakitnice nas je preštel, kar pa smo šele pozneje zvedeli. 

Prenočili smo po hišah, ki so bile po večini prazne. Tu so živeli Kočevarji, ki pa so se 
decembra 1941 preselili v krški in brežiški okraj. Le par slovenskih družin je ostalo z župnikom 
Turkom 
 

Vojaško nemogoča lega 
 

Vas Grčarice leži v jami, ki je vse vseokrog porasla s smrekovim gozdom Je to sijajno 
prirodno zaklonišče iz kraških skal, ki štrlijo iz zemlje. Za napadalce torej odlična pozicija, za 
branilce grob! Tako je domneval vsakdo od nas, a povelje porazi domnevo podrejenih. 

Kritike je bilo dovolj, celo Borut, ki je bil vojak, se ni strinjal. Zato smo hiteli z 
utrjevanjem, kolikor je le čas dopuščal celo pri mesečini. Glavni štab s III. in IV. Bataljonom se 
je utrdil v bivši pošti in gostilni ter na skednju, dočim sta se I. in II. Bataljon utrdila v hiši na 
hribčlai, jugovzhodno od cerkve. 

Krov in seno iz hleva smo odstranili, ostal je le zid in velbast strop. To smo storili zaradi 
ognja. Na koncu hleva je bila na stropu odprtina, kjer smo napravili močen bunker, kateri je igral 
ves čas napada glavno vlogo. Iz njega je bil razgled po celi vasici in okolici in iz njega so 
napadalci utrpeli tudi največ izgub, ker ga niso mogli izslediti Šele zadnjo uro pred predajo so ga 
pogodili s protitankovskim topičem Pri tem je našel smrt Žargi Franc, težko ranjen pa je bil 
Stanko, sin trgovca iz Kranja.  

Okoli te zgradbe so naredili močne bunkerje. Iz skladišča smo nanosili dva vagona suhih 
desk pod kozolec. Utrjevanje je trajalo kljub dežju 4., 5., 6. in 7. septembra, pa še ni bilo 
končano. 

Številčno stanje odreda je bilo 204. V nedeljo, 5. septembra 1943, je Žitnik Rudolf - Ris 
vse dan prevažal s tovornim avtomobilom potrebščine, preko 100 vreč moke, riža, čevljev, 
perila, obleko plave barve, ki je bila civilna uniforma. Povedal nam je, da to vozi iz Ljubljane 
brez vojaškega spremstva in zased. Dan preje, v soboto, 4. septembra 1943, je lilo kot iz škafa. 

V ponedeljek, 6. septembra 1943, ob 9.uri dopoldne je bila sv.maša, ker je bil rojstni dan 
kralja Petra II. Opravil jo je odredni kurat Tonček Po sveti maši je imel Borut pred cerkvijo 
glavni govor. Navzočih je bilo večje število civilistov, ki so od veselja jokali kot otroci. Bil je 
dan pravega rodoljuba. 

Med časom utrjevanja in med proslavo so bilo poedini partizani skriti v vrhovih smrek 
bližnjega gozda in opazovali vsak naš gib. To so nam pozneje sami povedali v Kočevju Vse je 
bilo pripravljeno za prihod srbskih četnikov, ki se je javil iz Broda na Kolpi. Zadnjo zvezo s tem 
odredom smo imeli 6. septembra 1943. Isti dan je prišel kurir od Dežmana iz Ribnice v 
spremstvu študenta medicine (rdečelasca) v OF službi, ki se je zanimal za vse podrobnosti 
obrambnega položaja. Da je odvrnil sum, je borcem pripovedoval o obveznem zdravniškem 
pregledu italijanskih prostitutk, kateremu je on prisostvoval kot medicinec. Nam navadnim 
borcem se je zdel ta človek sumljiv in če bi bilo po mojem, bi ga aretirali. Ko pa smo dobili 
odgovor, da komanda že ve, kaj dela, smo to namero opustili. Kaj takega bi se ne dogodilo 
Kajtimaru ali stari gardi. 

Tako smo bili mi v vseh ozirih vezani na disciplino in modrost višje komande, ki je 
delala bolj "z rokavicami«. Formirana je bila žandarmerija za legitimiranje tujcev in voznikov, ki 
so vozili les na Kočevsko reko in nazaj. Prehrana je bila zelo dobra in obilna, z njo smo bili 
založeni za celih šest mesecev. Kruh smo pekli sami že na Otočcu. Vsak borec je prejel dnevno 
po S do 10 Zeta cigaret, oficirji pa Morava cigarete. Družine so prejemale v Ljubljani mesečno 



podporo do 2000 lir, nekateri tudi več. Borci niso prejemali nobene plače, razen vsak poveljnik 
čete je dobil po 1000 lir v slučaju odsotnosti za prehrano svojega moštva. 

Morala je bila na višini, do katere je pripomogla ogromna zaloga orožja, municije in 
posebno napovedani prihod južnih bratov, ki so sloveli kot hrabri borci. V službi je vladala 
visoka vojna disciplina, izven nje pa kolegialnost. 
 
 
slika JvDV 
Vojaki JvDV na terenu, avgusta l943 
 

Napad na Grčarice 
V sredo, 8. septembra 1943, ob 7.uri zjutraj, ko je po večdnevnem dežju zopet posijalo 

sonce in odzvonilo k jutranji molitvi, so padli prvi streli. Naša zaseda na severno-zapadni strani 
je opazila sovražno kolono južno pod gozdom, kako se ta cepi na dvoje v cilju obkoljevanja vasi. 
Nobeden ni vzel napada za resnično. Za vsak slučaj je bila ojačana zaseda, ki se je spoprijela s 
sovražno predhodnico ob 7.30 zjutraj, severno od vasi proti Jelov dolu Po enoumnem 
zagrizenem spopadu so se naši povlekli v vas.  Narednik Marin Edi, ki je bil s strojnico na 
položaju,je dejal »Obkoljeni smo od vseh strani od več brigad. Če mislimo na izpad, moramo 
takoj udariti, sicer bo prepozno. Partizani se bodo zakopali v zaklonišča v več obročev in izpad 
bo nemogoč.« 

Nihče ga ni poslušal, med tem ko so sovražne kolone kar naprej izvirale izpod obrobka 
gozdov. Iz bližnjega vodnjaka smo se preskrbeli z vodo za kuhinjo. Vsi, razen patrole smo 
zavzeli položaje in branili v toliko, da smo dobili vodo. Ob tej priliki je bil težko ranjen 
podnarednik Ivan Mam, študent iz Dolenje vasi, Št.Peter pri Novem mesta Krogla mu je prebila 
mehur. Po dveurnem strašnem trpljenju je izdihnil, bil vse čas pri polni zavesti, previden s 
sv.zakramenti. Negove zadnje besede so bile: pozdrav domačim in nadaljevanje pravične borbe. 

Okoli poldne istega dne so nas začeli obstreljevati s protitankovskim topičem, ki pa je 
napravil le neznatno škodo. Zdelo se nam je igrača, ko smo zvedeli za imena brigad, ki so 
napadale: Tomšičeva, Šercerjeva, Gradnikova in še drugi odredi Pero Popivodove divizije. Bili 
so to sami pobalini, kravji pastirji, tako se je izrazil župnik Turk, ki je šel med nje kot 
parlamentarec. 
 

II. 
 
Ni vredno odgovora na poslano pismo, otročarija! Topovski izstrelki so se vrstili ves dan, 

do večera jih je padlo nad 50,kot strašilo za vrabce. Le par borcev je dobilo praske ob zidu 
Junaško so odgovarjali in s plotunom razbijali sovražna gnezda. Ponoči so partizani izvedli par 
jurišev, ki so bili na mah zdrobljeni. Od enajste do polnoči je Kajtimar (Milan) v visokem tonu 
klical kot Smrt Slehemika brigadne komisarje na odgovor za storjene zločine nad slovenskim 
narodom. Zagotavljal jim je pravično, neizbežno kazen za prelito Abelovo kri. Vprašal jih je, 
odkod so lastijo pravico, da napadajo JvD? Zakaj ne napadajo okupatorja, ko je njih geslo: 
„Smrt fašizmu - svoboda narodu!!? Mi vas ne napadamo, zato tudi zahtevamo, da opustite 
napad. Vsako misel, da bi se predali, naj opuste, kot vojska priznana od zaveznikov, da 
kapitulira pred izrodki človeške družbe, pred delomrzneži, izpridenimi študenti, bivšimi robijaš, 
morilci, roparji, tatovi, hlapci in deklami? Kot taki naj odidejo v opevani sovjetski raj. Ne bomo 
pa nikoli dovolili, da bi okovali slovenski narod v okove proletarijata. Bratje somišljeniki, 
odvrcite teorijo trinoga! itaztzgajte okove antikrista! Pobijte komisarje kot garjeve pse! Pustite 
jih zverinam v slast, da bo zadoščeno pravici. Pridružite se našemu pokretu, ki brani to, kar so 
stoletja gradili in branili vaši dedje mučenci, ki so padli pod Kajnovo roko, prelite reke krvi, 



porušene, požgane cerkve, prosvetni domovi. TO JE NAŠA OPOROKA To, kar je tisočletna 
kultura imela za sveto, danes vaši oblastniki požigajo, morijo in ropajo. Nobeden pa ne bo klican 
na odgovor za po ukazu izmšenem zločinu, tazen iz osebne inicijative. Glas mu je postal hripav, 
besede nerazumljive. Komisarji so le redko prišli do besede, ker jih je slednji prekinil z dokazi in 
ugnal v kozji rog. 

PRIPOMBA Laž je, kar trdi narodni heroj, polkovnik Tone Vidmar Luka, na strani 584 
Beloganiizma, da so zvečer prvega dne napada pregnali naše iz neke zgradbe in stisnili obroč 
okoli močno utrjene šole in občinskega poslopja.. 

Šola sploh ni bila zasedena, ostala je prazna, 500 m južno od vasi pod robom gozda. Tudi 
občinskega poslopja nismo imeli zasedenega, pač pa bivšo pošto z gostilno in vzhodno od 
cerkve na hribčku stoječo hišo. Tudi pregnani nismo bili iz "neke stavbe", še manj pa je res, da 
so Italijani "silovito« bombardirali okolico Grčaric, posebno Travno goro in Glažuto. To so 
Fantazije narodnih herojev in pisca Sajeta. 

Laž je tudi, da se je dopoldan 8. septembra 1943 iz obleganih Grčaric prebila skupina 50 
plavogadistov, ki jih je vodil kapetan Vojič. Saje zavija na vse načine, da bi zmanjšal število 
pobitega obreda. Hvala Bogu, da je še nekaj živih prič za dokaz. Poleg Sajeta to trdi tudi 
profesor Janez Grun v "Sloveniji" s prilogi Ameriške Domovine dne 29. decembra 1958, ki 
pravi: H Z Dežmanom je šla tudi skupina četnikov stotnika Vojiča, ki se je prebila iz obkoljenih 
Grčaric prvi dan napada«, kar je oboje netočno. 

Ljubljanski četniški odred je bil osnovan še na Otočcu v nedeljo, 15. avgusta 1943, iz 50 
mož pod poveljstvom kapetana Vojiča-Lipe. V torek, 17. avgusta 1943, ob 3.uri zjutraj se je ta 
odred v vasi Korita - Dobernič odcepil od Borutovega (Koprivice) in odšel proti Čušperku, kjer 
jih je Fajdiga, komandir Vaške straže, razorožil, pa jim vrnil orožje, ki so ga pustili na neki 
postojanki pri Grosupljem in odšli kot gozdni delavci iz Ortnjeka proti Grčaricam Ko so na poti 
tja zvedeli, da so partizani napadli Grčarice, so se v Ribnici oborožili in bili pod Dežmanovo 
komando. Glej »Odprti grobovi«, 3.del, na strani 163, izjava člana tega odreda. 
 

Prvi dan napada 
 
GRČARICE: Določen čas za predajo je potekel o polnoči. Deset minut nato se začne 

valiti gost dim iz trgovine, oddaljene le 5 metrov od naše postojanke. Za njo je stal dvojni 
kozolec, pod katerim je bilo zloženih dva vagona desk Ta se je tudi vnel Dokler niso pregoreli 
kozolčevi stebri, se je dalo z lahkoto gasiti našo zgradbo, ki se je vnela do sosedne hiše. Za vsak 
slučaj smo stebre, ki pa so bili že preje močno nagnjeni na našo stran, presekali z rafali. Ko se je 
en steber zrušil, je ogenj zajel naše položaje. 

Gasili smo kot nori. Pri tem je bil težko ranjen Borut. Krogla ga je zadela tik podsrcem 
Vse čas je bil pri zavesti, sedeč na naslonjaču. Nasledil ga je Kajtimar. Partizani so 100% 
računali, da se jim pnedamo. Ker je ogenj grozil, da zajame vse poslopje, smo storili vse, da to 
preprečimo. Zgorele in porušene bunkerje od te strani smo nadomestili z vrečami moke. Sila 
kola lomi, je dejal Kajtimar. 

Proti jutru je bila vsaka nevarnost odstranjena. Jutro smo dočakali na položajih. Med 
svitom smo opazili preko noči zgrajene bunkerje med vasjo in šolo. Maskirani so bili s suhim 
senom S plotunskimi rafali smo jih začeli uničevati in z zažigalnimi naboji zažigati. Vsakdo je 
našel smrt v njem ali na begu. Nato smo usmerili močan ogenj na vsa vcata in okna hiš. Preplah 
je nastal med zbeganimi napadalci. Ko so drugi priskočili, da bi odnesli mrtve, jih je zadela ista 
usoda. 

To je bil odličen trenutek za izpad. Iz bunkerja na hlevu smo obvladali celoten položaj in 
odprli vrcel, skozi katero naj bi se izpad vršil. Ko bi prvi naši dospeli do roba gozda, okoli 500 
m razdalje, bi zavzeli položaje in krili ostalim varen izhod. Tako sem izvršil brez žnev izpad z 



desetino iz obkoljenih, gorečih Pleterjev, ko smo bili napadeni. A sedaj ni bilo povelja! 
Prevladala je »visoka vojna disciplina Ljubljane«. Zdržite, pomoč prihaja!? Cerkveni stolp je bil 
zaminiran. Zahteval je nemalo žrtev. Opolnoči so cerkev zažgali, prav tako tudi trgovino. 
 

Drugi dan napada 
 

Drugi dan napada, v četrtek, 9.septembra 1943, je istočasno, ko smo mi izsekali vrzel, 
naš junaški minometalec spretno pošiljal mine skozi okno prvega nadstropja naše postojanke na 
okna napadalcev. Ko je po detonaciji nastala tišina, so rdeči komisarji zopet napolnili okna z 
Nrajo« in pogodek je žel nove žrtve. To minometalčevo spretnost smo vsi občudovali. Imel je 
samo eno cev od lahkega minometa, ki jo je montiral na okno in tako z direktnim pogodkom 
zadel cilj. 
 

III. 
 

Posadka I. in II. Bataljona ni bila toliko izpostavljena napadu radi pregledne čistine, le 
čez dan so jo obstreljevali s topičem Prvi dan in dve noči napada so se prebijali ordinanci tja in 
nazaj, kar je bilo drugi in tretji dan že nemogoče. V Ljubljano smo preko radia sporočili potek 
borbe in stanje Boruta. Odgovor „držite, pomoč prihaja!  

Italija kapitulira! To zadnjo novico so držali v tajnosti zaradi morale. Neki posebnosti 
napadalcev pa smo se vsi čudili. Nobenega vpitja ni bilo, razen zadnji dan, ko je kot nor kričal 
morilec 12-letnega Vinka Mavsarja - Jerovšek Ludvik iz Trstenika. Št. Rupert, ob laških 
havbicah: FOGO-FOGO-FOGO! 

Ob 9. uri dopoldne se je pojavila pred našo postojanko starejša ženska z belo cunjo v roki 
kot znak, da prinaša pismo za predajo. Sprejeli smo jo, odgovorili pa nismo. V pismu so v prvi 
točki naznanili kapitulacijo Italije, v drugi pa, naj položimo orožje in nam bo dano na razpolago 
oditi, kamorkoli kdo želi, tretja točka, da se jamči vsakemu, da ne bo klican na odgovor za 
kakršnokoli politično udejstvovanje ali morebitni zločin. Podpis: Komandant divizije: Pero 
Popivoda. 

Ko partizani niso dobili odgovora, sta sledili še dve pismi iste vsebine, le v bolj 
grozečem tonu. Tudi sedaj nismo odgovorili. Posledica našega molka je bila, da so partizani 
začeli z besnim zaporednim jurišem, ki smo ga z lahkoto odbijali. Tudi s topičem so nabijali ves 
dan kljub temu, da je bil preganjan od našega minometalca, ki je tolkel v živo. To dejstvo se je 
izkazalo po naši predaji, ko so med nami 190 iskali samo njega, ki pa je bil »proglašen« za 
mrtvega. Skušali so z velikimi žmami zažgau poleg postojanke stoječi Gasilski dom, katerega pa 
smo mi že preje ponišili z minami. Tako je bila odstranjena zadnja nevarnost požara. 

Nestrpnost rdečih napadalcev je dosegla vrhunec. Pozivali so nas, naj se predamo, ker 
nimajo časa ukvarjati se z nami, da imajo drugega posla dovolj! »Otročarija!« 
 

Tretji dan boja 
Noč od četrtka na petek, od 9. do 10. septembra 1943, je bila zelo temna, zato smo z 

zažigalinimi naboji zažgali kozolec ob pokopališču, da smo s svetlobo zmanjšali nočni pcitisk. 
Prišlo je jutro in dan, ki je rodil sad dvoletnega plodonosnega sodelovanja komunistov z 
okupatorji. Nobeno natolcevanje, nobena krinka OF in tudi ne pozdrav »Smrt fašizmu - svoboda 
narodu« ne more pobiti pred svetom dejstva, da je bil skupni cilj dveh tiranov, komunistov in 
okupatorjev, uničiti nasprotni tabor z vsemi sredstvi, ki so jim bila na razpolago, rimska in 
proletarska kultura. 

Dočakali smo jutro na položajih V bunkerju nad skednjem je bil narednik Marin Edi, 
doma iz Mirne. Partizani so iz požgane trgovine metali gorečo snov, ki se je pri padcu vnela. Mi 



smo z odejami in suknjami sproti zaduševali ogenj. Zaradi preutrujenosti sta narednika Marin in 
Virant z mojim odobrenjem odšla v sobo v prvo nadstropje na počitek. Ob 8.uri zjutraj 10. 
septembra 1943 je prvi topovski izstrelek pogodil skozi vrata in oba sta bila na mestu mrtva. 
Ediju Marinu je raztrgalo glavo, da so možgani brizgnili po zbrojevki, ki je bila potem moja last. 
Vest o smrti teh dveh narednikov je močno vplivala na moralo ostalih. Z Edijem Marinom smo 
izgubili enega najhrabrejših borcev v odredu Bil je aktivni narednik, v katerega je bil povišan 6. 
septembra 1943. Ko sem njegovi mami leta 1944 izpovedal njegovo usodo, se je bridko zjokala, 
a junaško prenesla to neprecenljivo žrtev na oltar domovine. Dejala je: »Imela sem ga najrajši, 
bil je tako dober zame, a tolaži me to, da ni padel kot komunist.« 

 
DRAGI EDI! Komaj si se zavedel življenja v svoji triindvajseti pomladi, že so te rdeči 

iztrgali iz Tvoje velespostovane dmžine. Med njimi so doživeli slepoto Osvobodilne fronte. 
Sreča Ti je bila mila, da si 2. septembra 1942 pobegnil od morilske tolpe in bil od tedaj naš zvest 
in neustrašen borec. Nikoli nisi bežal ali se ogibal dol žnosti, vedno si bil med prvimi 
prostovoljci za vsako akcijo. Krasile so Te vse vojaške vrline. Bil si junak in kot tak boš ostal v 
trajnem spominu preživelih. Ob vseh junaških dejanjih si ostal sknomen, tih in dmiaben. Tvoj 
prikupen nastop je osvojil vsakega, ki je bil v tvoji bližini. Vzljubili so te soborci in 
predpostavljeni. Domovina Ti je hvaležna, da si ji daroval svojo cvetočo mladost. Spočij se ob 
nesmrtnih junakih Grčaric in odpusti prezirancem, ki so krivi vašega poraza. Prosi Njega, da bi 
bila bodočim voditeljem zvezda vodnica: sloga, edinost, spoštovanje vseh, padlih v borbi 
brezbožnega komunizma. Prisluhni rajski melodiji tistih, ki so Ti sledili iz neštetih grobov 
slovenske zemlje. Pridmži se čimpreje Belim orlom, ki bodo oznanjali svobodo. Do takrat pa ne 
pozabi našeih prošenj, saj vem, da boš med prvimi v duhu z nami. Slava Ti, dragi Edi! 

V petek, 10. septembra 1943, ob 9.uri dopoldne so padli prvi streli ITALIJANSKIH 
težkih havbic, kalibra 150 mm Preluknjali so desni vogel naše postojanke. Iz daljave 100 - 200 
metrov so neposredno tolkli na naše bunkerje in poslopje. Videli smo italijanske topničarje 
pomešane s partizani. Obojni so se drli: ",FOGO!«... Tisti, ki jim ni bila znana kapitulacija 
Italije, se nismo mogli znajti. Partizani pomešani z Italijani!!! 

Izstrelki so padali vedno v plotunu od štirih strani, nepretrgano dve celi uri. Nato so 
šestkrat sledili juriši, ki pa so bili vsi odbiu. Imeli smo dva mrtva in nekaj težko ranjenih od 
granatnih drobcev. Sledilo je nadaljne in besno obstreljevanje do druge ure popoldne, nato juriš 
za jurišem Vse smo živo odbijali. Preko trupel svojih tovarišev so rdeči jurišali in sami obstali 
med njimi. Komisarji s samokresi v rokah so od zadaj naganjali ubogo rajo v brezupni juriš. 
Kajtimar je v naglici obšel položaj in ukazal meni, naj z zbrojevko odidem v prednji del 
poslopja, kjer je najbolj kritično. Malo zaskrbljeno je pripomnil: »Svinjsko nas natepajo s 
topovi, a juriše odbijamo v živo, šest zaporednih sem odbil!« 

Nato je Kajtimar odšel v bunker pri Gasilskem domu, ki je bil med hišami in bolj varen, 
jaz pa v prednjo sobo plazeč se skozi luknjo vsake sobe. To je bilo moje zadnje snidenje s 
Kajtimarom. Pri vstopu v prednjo sobo se mi je nudil grozni prizor, ostanki človeških delov, 
razmetanih po ruševinah razbite stene, maskirane z deskami. 
 

IV. 
 

Pričakovati je bilo, da se vsakčas zmši celo poslopje. Na položaju so bili: Stmiša, Mehle, 
Jakoš, Starček in štirje bivši partizani, ki so se izredno junaško borili. Imeli smo štiri strojnice in 
eno brzostrelko (Stmiša). Obrambni ogenj je bil tako silovit, da smo morali z lastno vodo gasiti 
žarečo cev, da smo s tem vsaj trenutno zadržcali topniški ogenj. 
 
 



txt slika 
Hiša v Grčaricah po napadu - delo italijanskih topničarjev 
 

Glavni komandi v Ljubljano smo potom radijske oddaje, ki je bila nameščena v kuhinji, 
sporočili, da je stanje nevzdržno zaradi težkega topništva. 
VSE PRIPRAVLJENO ZA NOČNI NAPAD! ODGOVOR! ZDRŽITE ZA VSAKO CENO. 
POMOC PRIHAJA! 

Pomoč, ki je prihajala, je bil »Lipov« - Vojičev - Ljubljanski odred 50 mož, ali je bilo 
morda to povelje v zvezi s prihodom srbskih četnikov, ca. 300 mož, ki bi po dogovoru morali 
biti že v Grčaricah. VSA TA POMOČ V NASTALI SITUAQJI NEBI POMENILA NIČ, KER 
SO PARTIZANI NA ZAHTEVO CHURCHILLA DOBILI VSE TEŽKO OROŽJE OD 
ITALIJANSKE VOJSKE. 

Nesoglasje med protikomunistično vojsko, politično trenje med voditelji tega pokreta je 
privedlo do usode Grčaric, Turjaka in Vetrinja. Zgodovina bo obsodila te sebičneže, 
častihlepneže, ki so žrtvovali za dosego svojega političnega, strankarskega cilja zavedno 
protikomunistično vojsko! N jim bilo dovolj deset tisočev grobov pred to katastrofo, vneto so 
zatrjevali, da ne bo več Grčaric ali Turjaka. Šli so naprej zagrizeno vsak svojo pot do Vetrinja. 

Grčarice, Turjak, pomnožena dvanajstkrat! Odšli so v podzemlje, ko jim je bilo življenje 
v nevarnosti, v svobodnem svetu pa nadaljujejo kot blazni svojo fanatično pripadnost, neoziraje 
se na svojo častno zaobljubo. Zakrkjeno gredo preko grobov zmaličenih kosturnikov, preko 
milijonov živih okostnjakov, ki zaman čakajo rešitve. Trinog zmaguje v neslogi nasprotnega 
tabora! Sam Lenin, Mojzes komunistične ideologije, je priznal, ko je prišel na oblast: „Če bi bilo 
10,000 odločnih arn~omunistov v Petrogradu, bi nikdar ne zmagali mi!« Isto izjavo je dal 
Slovencem takratni komandant divizije Pero Popivoda: „Bil sem v vseh borbah po vsej 
Jugoslaviji, a takšnih borcev, kot ste vi, še nisem videl. Resnici na ljubo moram priznati, da ste 
odlični bonci, a vaše vodstvo ni vredno, da čuva koze! Kdor vas je poslal v Grčarice, branit se iz 
bunkerjev, v revoluciji, je velik strateg-magarac! Kakšno vlogo igra, če za par ur, dni, tednov, ali 
morda mesecev izgubiš eno vas ali hrib? To bi vi oficirji morali vedeti, da je bunker vaš grob!« 
 

* 
 

Kmalu po mojem prihodu v prednjo sobo, nekako ob tretji uri popoldne, je težkagranata 
pocvšila bunker pri vhodnih vratih in podsula Mehleta in Strnišo. Izkopala sta se nepoškodovana 
ter istočasno odbijala množični juriš. Mehle se je izkazal junak dneva. Kot ranjeni lev je rjovel 
in sipal svinčenke na rdeče juriše. Odlično so se držali tudi ostali, posebno bivši pamzani. Za 
trenutek sem pomislil, da bi menjal sigumejši položaj. A zmagala je odločitev: če mi je 
namenjeno ucnreti, smrti ne morem ubežati. Zato sem ostal ravnodušen na najbolj 
izpostavljenem mestu Danes lahko rečem, da sem hvaležen Vsemogočnemu, da sem lahko živa 
priča teh dogodkov. 

Istočasno so rdeči izsledili in razbili bunker nad odprtino hleva. Ubit je bil Žargi Franc iz 
bele krajine, dva pa sta bila težko ranjena, med njimi Stanko iz Kranja, kateremu je granata 
odtrgala roko in dvakrat zlomila nogo. Ves čas napada sem bil tudi jaz v tem bunkerju, katerega 
sem zapustil le nekaj minut pred zadetkom. 

Topniško obstreljevanje se je divje nadaljevalo, temu pa so sledili masovni juriši. To je 
trajalo vse do 4. ure popoldne, ko mi pride Joco sporočit usodo bunkerja pri gasilskem domu: 
trije mrtvi, med njimi Kajtimar, Novak, družinski oče in trgovec iz št.Petra pri Novem mestu, 
težko ranjen prosi mojega namestnika Jocota, da ga ustreli, da ne bi živ padel v roke rdečim Ker 
Joco prošnji ni ugodil, si je sam z bajonetom prebodel srce.Vse štiri so odnesli v klet, položaj pa 



so zasedli drugi. Poveljstvo je prevzel Stmiša. Bil je bolj mirnega in tihega značaja, poln 
idealizma, a premalo energičen. To se je takojopazilo, ko ni bilo več Kajtimara. 

Večina aktivnih in rezervnih oficirjev ni imela volje nadaljevati kruto borbo, razen v 
borbi prekaljenih starih borcev, ki smo z orožjem prisilili rdeče nazaj na položaj. Eden naših 
glavnih starih borcev je bil odredni intendant, mornariški poročnik Not, ki je začel klicati rdeče 
na pregovor. Medicinec "Stanček« (Mariborčan), mu nastavi karabinko na prsa rekoč: "Molči, 
drugače streljam« Pokomo je odšel v kuhinjo, kjer je bila radio oddajna postaja in angleški 
zastopnik, zdravnik major Kuhar (za ime nisem siguren.) Ta je bil slovenskega porekla, a 
angleški dnavljan. Tudi on se je strinjal z Notom, da bi z razgovori pridobili na času in tako 
preprečili nadljne žrtve. Ko bi se zmračilo, bi izvedli napad. Strniša in Tonček sta se vrnilla od 
Boruta s poveljem " Nadaljevanje borbe do izpada!« 

Divje se je nadaljevala borba na obeh straneh. Usoda te borbe se je odločila v sosednji 
hiši po Judežu - Kolenu Pizdircu. Opazili smo, da njega ni. V trenutku, ko je Starček zagrozil 
Notu in je streljanje z obeh strani za hip prenehalo, se je Pezdirc predal rdečim Položaj je postal 
obupen. Bili smo izdani! Zdravnik Kuhar je na lastno odgovomost odšel na razgovore. Med tem 
časom so oficirji začeli zapuščati položaje in se pripravili na predajo. Ostali smo le stari borci, ki 
smo kljub prepovedi streljali na bližajoče se partizane. Najbolj junaška sta se izkazala Mehle in 
Frank, doma iz Št.Jošta - Stopiče. Negova zbrojevka je pela vse do predaje. 
 
Txt slika 
Razdejana cerkev na Grčaricah 
 
 

Vsem zajamčeno življenje 
Po desetih minutah razgovora se je zdravnik Kuhar vrnil in spotoma pri Borutu izjavil: 

VSEM NAM JE ZAJAMČINO ZIVLJENJE, SPREMILI NAS BODO DO SUŠAKA, NATO Z 
LADJO V ITALIJO K ZAVEZNIKOM, SEVEDA BREZ OROŽJA, RANJENCE PA BODO 
PREPELJALI V NJIHOVO BOLMOO IN JIH NEGOVALI.« 

Borut ni dovolil p r e d a j e, vztrajal je pri brezpogojni borbi. V kleti poleg Boruta je bilo 
36 ranjencev, ki so milo rotili oba majorja, da ne kapitulirati. Rajše umrejo pod rusevinami. 
 

V. 
 

Major Kuhar se ni dal ugnati v svoji zaupnosti in upoštevanju vojnih predpisov - 
postopkov z vojnimi ujetniki. Istega mišljenja so bili tudi ostali aktivci, ki so se nedavno vrnili iz 
ujetništva. To njihovo nevoljo za nadaljevanje krute borbe jim ni bilo šteti v zlo. Komunizem so 
poznali teoretično, niso ga pa občutili leta in leta praktično kot borci na položajih. Radi tega so 
pregovorili majorja Kuharja, da mora dobiti od pani zanov pismeno garancijo. Odšel je, takoj za 
vogalom pa ga ustavijo trije pamzani. Prosil jih je, da ga pustijo do komandanta po pismeno 
garancijo. Komunist mu je nastavil cev brzostrelke na srce ter dejal: „ To je naša garancija, 
tovariš Anglež!« Odvedli so ga med ostale v stroj, ki so med tem že sami prišli iz postojanke. Iz 
kleti se zasliši strel Kje je Stmiša? Ni ga bilo. Zbežal je, a pod gozdom so ga panizani ujeli in ga 
privedli v stroj. Borut si je sam pognal kroglo v glavo, rajši kot da bi živ padel v roke rdečim. 
Kot eden najbolj izobraženih žandarmerijskih oficitjev, jih je predobro poznal. 
 
 



Predaja 

 Nekaj starih borcev je še vedno divje odbijalo naval rdečih za hlevom, dočim se je pred 
postojanko že vršila predaja. Prvi in dcugi bataljon sta izobesila belo krpo, videč, kaj se godi s 
štabom V kuhinji si na suho razira brado Balant. Poleg njega je Čiro ostrižen na balin in z očali, 
katerih preje ni nosil. Tudi Joco se odloči za balin, predno je pregledal vse možnosti bega. Odšli 
so ven. Ostala sva sama v kuhinji. Krik, obupni klici ranjencev na pomoč me je pretresel do 
mozga. Izgubil sem vsako upanje na rešitev, sledil je obup! Segla sva si v roke, cev se je 
dotaknila senc. Joco mi zbije pištolo, mi da novega poguma, ko mi pokaže stroj pred postojanko. 
Kamor gre drugih 190, pojdiva tudi midva! Vse dokumente s slikami vred sem uničiL Imela sva 
vsak po dve pištoli, polno torbo municije in zbrojevko. Skušala sva se prebiti za vsako ceno. 
Toda pri poskusu so naju od zadaj presenetili in naju s silo razorožili. Imel sem toliko 
prisotnosti, da sem eno pištolo spustil za pumparice za vsak slučaj. Zapisali so najina imena in 
da se nisva hotela predati. Zadnja sva zapustila postojanko. 

V stroju so nas še enkrat vse pretresli zaradi orožja. Zagrozili so nam pri katerem bomo 
našli orožje, bo na mestu ustreljen. Isto tudi v slučaju bega. Zaradi te sigume represalije sem dal 
neopaženo poleg mene stoječemu partizanu mojo službeno pištolo "Browning«, katero sem 
prinesel iz Makedonije. Drag spomin, sem mu dejaL Skril jo je v torbo, da je ne bi dobil 
komisar. Prešteli so nas dvajsetkrat. Južina Franc simulira ranjenca. Ostal je med njimi v 
sosednji hiši. Ponoči se mu posreči beg. Hvala Vsemogočnemu za žive priče te tragedije! 
 

Partizanke se zahvaljujejo Italijanom 
 
 Italijanski havbičarji s štiiimi topovi se vračajo čez trg. Partizanke jih poljubljajo in 
kinčajo s cvetjem: HGracia, signore, gracia signore!« so vzklikale, objemale in poljubovale 
Italijane! V luksuznem laškem avtomobilu se je pripeljal s svojo priležnico Novomeščanko 
Kusovo komandant divizije Pero Popivoda. Zanimal se je za naše oficirje, katere klase Vojne 
akademije so? Našel jih je nekaj iz njegove klase. Moram reči, kakšna razlika je bila med njim 
kot tujcem in domačimi partizani. Iz njegovih ust nisem slišal zbadljivke, dočim so sestre po 
krvi lizale kalabreške tujce za plačilo, da so uničili toliko slovenskih fantov, cvet Slovenske 
vojske. Z gnusom divjih hijen so te Slovenke pljuvale v obraz našim ponosno stoječim oficirjem 
in jim trgale z uniform paletuške, ambleme, trobojnice ter jih teptale v blato. »Izdajalci! 
Monarhofašisti! Izdajalec, se ne sramuješ nositi paletuške?« vpraša podporočnika Jurčka od s i f 
i 1 i s a razpadajoča smrklja. »Ne, to je moj ponos«, ji odvrne Jurček Partizanka mu prisoli 
zaušnico in njen globoko izkašljani sifilistični izpljunek mu obvisi na licu. »Pečat stoletne 
proletarske kulture«, je mirno dejal Junček 

Privedli so izdajalca Pizdirca. Hinsko, kakor je znal samo on, je opravičeval svoje 
Judeževo delo. HOmračil se mi je um od strašnih detonacij. V blaznosti sem tekel iz postojanke 
in padel partizanom v roke. Z mrzlo vodo so me spravili k zavesti!« Pogled soborcev je bila 
očitna obsodba: IZDAJALEC.  

Zbralo se je veliko vaščanov, kis o sočustvovali z nami. Maisikatero oko je bilo solzno. 
Zaradi tega sočustvovanja dobrih ljudi so partizani nagnali svoje bolničarje in zdrav nike, da se 
zavzamejo za naše ranjence. Ko je šel njihov zdravnik mimo nas, je zmirjal partizane z 
„ravberbando“ in z morilci, ki napadajo poštene slovenske ljudi. Pobrali so nam nahrbtnike, kar 
pa ni bilo po volji nekemu rezervistu. Zmerjal jih je kot pse. Pa mu neki 15-letni parrizanček 
pravi: „Tovariš, najhujše še pride!« Sram nas je postalo, ko smo videli, pred kom smo 
kapitulirali. Sami kozji pastirji, sama mularija, bolne in garjeve prostitutke, ničvrednice. Edino 
strojničar je bil malo bolj postaven v župnikovi obleki in klobuku, ki ga je »osvobodil« ob 
napadu. Ne pretiravam, če trdim, da sem imel občutek, kot da palčki hodijo okrog nas. 



Tisti naši borci, katerim ni bila znana italijanska kapitulacija, si niso mogli razlagati tega 
bratskega odnosa in sodelovanja; partizani pomešani z Lahi napadajo četnike? 

Komisarji so iskali minometalce in strojničarje. Vsi so padli, je bil naš odgovor! „Ti so 
nam iztrebili brigade“, so sikali skozi zobe.  

V stroju nas je bilo 159, 35 ranjencev in 10 mrtvih. Brigada je bila pripravljena, da nas 
povede v negotovost. Povelje: Na levo naprej! 

Vas smo zapustili ob 5. uri popoldne, v petek, 10. septembra 1943. Kajtimar je padel ob 
štirih, komaj eno uro preje, predaja pa se je začela vršiti ob 4,30 popoldne. Do nje ne bi bilo 
nikoli prišlo, da smo sami odločali na terenu, smo pa delali po ukazu „višje komande", ki je 
odločala v Ljubljani. 
 

Odhod iz Grčaric v Dolenjo vas 
 

Hanjenci so ostali v Grčaricah. Kasneje so jih prepeljali v novi Dijaški dom v Kočevje. 
Vodili so nas v koloni prostih redova. Ob vsaki strani je šla kolona z orožjem, pripravljena na 
strel. Zvezali nas niso. Ko pridemo izven vasi, mimo konaznega polja, ki vodi v gozd, se mi nudi 
prilika za beg. Boljše prilike ne bo, si mislim, in sunem Jocota v rebra. Takoj me je razumel 
Pravi ne! Pokaže na ostale, misleč, da bi padli zaradi najinega bega. Prižgal sem cigareto, v 
katere ovoj sem zavil četniški prstan in ga odvrgel v koruzo. Opazil ni tega nihče. Zadnji 
korpodelikt, Dražino sliko in svojo, sem že preje uničil Osebno me ne pozna nihče, zato molči, 
misli, govori, da ne poznaš nikogar razen sebe in ne obupuj, mi je narekoval notranji glas. 
 

VI. 
 

Prihod v Jelenov dol 
 

Ko smo v oddaljenosti par sto metrov zagledali v dolini zapuščeno žago, so nas ustavili 
in komanda je bila; Na desno! Dvesto metrov nad cesto v gozdu so bile izkopane tri velike 
podolgovate jame v premeru 2x15 metrov, pri katerih so že stali likvidatorji: partizani in 
partizanke, ki so takoj priletele k nam in nas začele hinavsko pomilovati češ, da smo fletni in 
fejst in da je neskončna škoda da bomo morali umretL Da bodo to delo opravile kar one same 
tam gori pri tistih treh jamah... 

Ujeti borec, domačin, je prepoznal te ljubice Italijanov, ki so se preje predajale fašistom 
sedaj pa držijo moralo proletarski vojski. Luka je dobil pismo iz štaba divizije. Prinesel ga mu je 
kurir iz Dolenje vasi. Odvedli so nas proti Ralfftnici. Vso pot smo srečevali močno partizansko 
patrolo, ki je vodila 15 na hrbtu zvezanih moških civilistov. Kmalu nato smo slišali strele proti 
Jelenovem dolu. Opevana bratska svoboda zori! 

Prišli smo na cesto Kočevje - Ribnica, tu zavili na levo proti Dolenji vasi. Pred dobrim 
mesecem smo jo prečkali polni idealizma in samozavesti, danes nas po njej vodi brat z naperjeno 
puško. 

Na njivi ob levi strani ceste smo videli civiliste v samokolnici voziti tri trupla 
domačinov, ki so jih pokopali kar tam Ob prihodu v Dolenjo vas smo srečali Gorenjsko brigado. 
Vsak poedinec je bil dobro ogledam, če bi ga kdo prepoznal. Iz daljave sem opazil par mojih 
domačinov, spremenil sem hojo, obraz pa zakril z robcem, kot bi si čistil nos. Niso me 
prepoznali. Nato so nas odvedli v prvo nadstropje poleg štaba divizije (14) Bračičeve, pri mostu. 
Močno so nas zastražili. 
 

Dolenja vas 
 



Tja smo prišli ob 8.uri zvečer l0.septembra 1943. Z nami so bili zelo prijazni. Prinesli so 
nam vode, kolikor smo jo hoteli, kajti žeja je bila obupna. Ves čas napada jo nismo imeli niti 
kapljice. Tudi nekaj prepečenca so nam dali.  

Saj niso tako slabi, kot smo mislili, so modrovali nekateri naši fantje. Še celo slame so 
nam prinesli za prenočišče. Prišli so razni njihovi funkcionarji in se prav po domače pogovarjali. 
Nekateri naši so jih spraševali, kaj mislijo storiti z nami in kdaj nas bodo poslali na Sušak? Rekli 
so jim, da so Sušak med tem Nemci zavzeli in zakaj bi hodili k Angležem, ko bodo ti itak v 
nekaj dneh tukaj. Zato, da je naša dolžnost, da gremo skupaj nad Nemce. Ali ni to pametno, 
tovariši? Seveda, so jim zatrjevali naši naivneži. Torej, gremo čimpreje v skupno borbo in 
doprinesemo delež našim zaveznikom Anglo-Amerikancem. Zaradi tega pa so potrebne vaše 
generalije, so dejali. On, dosedanji položaj, kje in koliko časa ni sedaj nič važno, tudi ne, če si 
bil kdaj partizan, belogardist ali član drugih organizacij. To je sedaj vse pozabljeno, to je stvar 
preteklosti. Na podlagi teh podatkov boste zasedli položaje v naši narodni OF, so dejali. To 
morate storiti še nocoj, zato na delo, tovariši. 

Mi smo bili trdno prepričani, da nas boste pobili, se oglasi naš borec, bivši partizan. »Ne 
tega nismo do sedaj delali in tudi vas ne bomo pobili. To vam jamčim jaz, divizijski komisar 
Stane Dobavičnik. Bodite brez skrbi in se razdelite v tri skupine: oficirji, podoficirji in vojaki, da 
bo šlo popisovanje hitreje od rok«. 

Bil sem v skupini vojakov, legel na obraz v slamo in delal da spim, ker sem opazil 
Prihajati domačina. Trgovski pomočnik, sedaj kapetan, star 20 let, doma iz Bistrice, Št.Rupert. 
Sune me z težko gojzerico, jaz se ne premaknem, hreščim naprej. Odšel je. Povprašuje, če je kdo 
izmed nas iz njegovega kraja, da bi mu preskrbel dobro službo. Nihče se ne javi. 

Balant je z nekaterimi navidezno nasedel laži. Veseli se borbe z Nemci. Popisovanje se 
nadaljuje pozno do jutra. Neopaženo sem odšel v skupino popisanih vojakov. Morda me 
prezrejo. Legel sem in premišljeval generalije. Malo sem zadremal in že se je zdanilo. 

V soboto, 11. septembra 1943, leži Stmiša poleg mene. Zaskrbljen je. Skušal bom na 
vsak način pobegniti, pravi, Jaz tudi, sem mu dejal Zato bodiva skupaj, pobegniti sem skušal že 
v Grčaricah, pa so me zajeli. Če pa se mi ne posreči, pa pozdravi domače v Zidanem mostu. Za 
sebe vem, da me bodo ubili, njihovim obljubam ne verjamem, edino beg, vse druge možnosti 
rešitve so zaman. Kaj boš pa ti, me vpraša. 

Rozman se pišem, da se ne boš zmotil, povej to tudi dmgim Te ne poznajo? Do sedaj ne. 
Pazi se! Bom! Koroški Slovenec mi da suknjič za mojo vojaško bluzo, bil sem na pol civilist. 
Lase skušam na stran počesati, kar mi spremeni izgled. Tonček me že kliče: Kvzman! Kaj je? 
Dobo si začell Upam! 

Cigo, Balant, Joco, Mehle, Jakoš, Gustelj, Lavrič, Čeme, Petrič, Frank, Jerič, Svalj in 
drugi stari borci so se čez noč spremenili po imenih in zunanjosti. Cigo bi moral še dialekt 
spremeniti, pa bi ga živ krst ne spoznal. Prav tako Balant. Nega so poznali samo z redko 
kocinasto bradico. Sedaj je pravi lik Gandija. Ogo in Mehle nosita zelo čudna očala in vsi gornji 
so ustriženi na balin. Ne bi jih poznala lastna mati. Za Jocota je težje. Izdaja ga njegova postava 
Tarzana, uspelo mu je z imenom Jakoš se več ne krivi pri hoji, hodi s težavo in kolikor more se 
diži Mehleta. Registrirali se niso. 

Že vstopijo trije razjarjeni komisarji s spiski. Dvajset se vas ni sinoči registriralo, kdo ste 
tisti? Nihče se ne javi. Začne klicati imena, pride do Rozmana, ali nekaj temu sličnega, niktat 
kliče, javim se jaz. Kot obseden pes zakriči, zakaj se ne javnim. Ne slišim dobro od detonacij. 
Ostalih 10 so nato registrirali. S prvimi so postopali zelo strogo, pa pride ordinanc po tisto 
komisarsko svinjo, da mora na štab divizije. Ostala sta dva in popisovala v zelo lepem tonu. 

Moje generalije so bile: Jožef Rozman, rojen 18.IV.1916. Straža št.2l, starši mrtvi, imena 
neznana, poklic hlapec, samski, en teden pri četnikih, vojak v kuhinji.  



Nato smo čakali na zajtrk, katerega so nam obljubili. Namesto tega se je straža podvojila 
z brzostrelkami. Vstopili so trije pamzani z narezano žico, nakar se je začelo vezanje rok na 
hrbtu z napetjeno brzostrelko. Najprej so zvezali oficirje, nato podoficirje, za njimi redove. 
Prvega so zvezali Tončka in zdravnika, za njimi Strnišo, Rudi Marinčiča, Vošnarja ter jih 
odvedli na dvorišče. Tam so jih privezali z debelo močno vrvjo. Dva komunista sta sadistično 
zategovala žico, tretji pa je malo boljše postopal Glkam na tretjega, kar pa opazi eden od prvih 
dveh in mi nalašč zveže roke z žico, kar so mu le moči dopuščale. Dva partizana z brzostrelkami 
v rokah, me odvedeta na dvorišče in me priveže tesno za drugim, že privezanim k vrvi. 
 

VII. 
 

Prišli so zadnji! Brigada, ki je bila določena za sprevod, so bili sami Gorenjci. Zbralo se 
je precej vaščanov, ki so nam prinesli cigarete, kavo, vodo, kruh in sadje, ter nas „pitali« kot 
dojenčke. Prizor je bil nadvse ganljiv. Stare ženice, mlada dekleta so stale v vrsti in s solzami v 
očeh tešile našo žejo, lakoto in nas bodrile, naj ne obupamo, da je Bog z nami. Hvala mati, hvala 
sestre, smo dejali, molite za nas! Zbogom, so dejale in se morale ta trenutek umakniti zaradi 
udarcev puškinih kopit podivjanih zveri. 

Sedaj smo bili zvezani z bodečo žico in z vrvmi in naši bratje so se pokazali, kakšni 
junaki so. Pogumne slovenske matere in dekleta so ponovno prišle do nas in nas tolažile, čeprav 
so nekatere drago plačale svoje samaritanstvo. 

Med množico se je popel na streho avtomobila član ruske misije in govoril pol ure. 
Zmerjal nas je z anglofili kapitalisti, monarhofašisti, - slavo pa je pel rdeči armadi, komunistični 
partiji in Stalinu "Sedaj bomo bili boj z nacizmom, potem pa pride na vrsto anglo-amerikanski 
kapitalizem in ves svet bo rešen. Nastala bo zlata doba,  »raj na zemlji« pod vodstvom 
svetovnega komunizma. 

Ura je odbila sedem, odzvonilo je k jutranji molitvi, mnogi navzoči so se odkrili. Tonček 
je odmolil Očenaš in Angelsko češčenje, Povelje za odhod. Tonček in zdravnik sta na čelu. 
Kam? Proti Kočevju! Množica ihti! Zbogom, zbogom, zbogom Ustnice ji šepetajo: ne obupajte, 
ne obupajte! Žaljivke nisem slišal v Dolenji vasi. 

Sprevod se je pomikal zelo počasi. Komuniste to jezi, tolčejo, preklinjajo. Povezali so 
nas tako tesno skupaj, da smo razkoračeni mogli narediti komaj za čevelj dolg korak. 

Komandant in komisar sta bila na konju. Neprijetna stvar v slučaju bega. Radi natezanja 
se mi je žica zajedla živo v meso, roke so mi temnomodro zatekle, izza nohtov je curljala kri. Pri 
drugih sem opazil isto, zato mi je bilo trpljenje lažje. Postajalo mi je slabo zaradi necirkulacije 
krvi. To je opazil komisar in me dal še bolj trdo zvezati, misleč, da simuliram Zbral sem vse 
svoje moči, stisnil zobe in molčal. 

Na obeh straneh ceste so bili ostanki kapitulinane cesarske vojske. Vse razmetano, dva 
ubita vojaka sta ležala tam. To je opravila Tomšičeva brigada, ki je bila v zasedi in razoroževala 
Kočevsko in Ribniško posadko. 

V presledkih so v Kočevje vozili prazni kamijoni, ne da bi nas naložili nanje. Naša pot 
smrti nasproti je bila prava Kalvarija, poškropljena s krvjo. V cestnem prahu sta se videli dve 
sveži, nepretrgani riži krvi, ki je kapljala izpod naših nohtov, vročina in oblaki prahu pa so nam 
sušili že itak izsušena grla. Kraški svet je tukaj, ni vode! 

Okoli desete ure dopoldne smo se odpočili v cesnem jarku. Nad nas prikroži nemško 
lovsko letalo in zaželel sem si smrti. Pa ni vžgalo. Poleg mene sedi partizanka, ki opazi moje 
krvave roke. Pravi mi, zakaj jo nisem prosil, da bi mi popustila žico. Odgovoril sem ji, da sem to 
storil, pa so me še bolj zategnili. Neopaženo mi razveže globoko v meso zajedeno žico in me 
oprosti. S svojega čevlja vzame jermen in mi ga samo provizorično ovije okoli rok, tako, da sem 



roke lahko osvobodil, kadar se mi je zahotelo. Pripomnila je, da ne smem izkoristiti njene 
dobrote, ker bi v tem primeru šla njena glava. Zagotovil sem ji. 

Prišli smo do neke hiše na samoti. Tam so nam dali vode, nato je bilo lažje. Proti 
Kočevju smo hodili s polževo naglico. Vso pot so nas tolažili, naj še malo počakamo, pa bomo 
rešeni te Golgote. 
 

Prihod v Kočevje 
 

V mesto Kočevje smo prišli 11. septembra 1943 ob štirih popoldne. Tam je bilo vse 
polno italijanskih vojakov brez orožja. Sprehajali so se svobodno in nas zasmehovali. Oni, 
včerajšnji okupatorji, hodijo brezbrižno po mestu in čakajo na odhod v Italijo. Med njimi so 
vojni zločinci, pa jih nihče ne kliče na odgovor. Pobiti talci, bombardiranje in požgane slovenske 
vasi! Vse to je bilo Italijanom odpuščeno, ker je bilo to v partizansko korist. 

Kdo pa so bili od Italijanov pobiti talci. Protikomunisti! 
Kdo je umiral po taboriščih? Protikomunisti! 
Katere vasi so požgali.~ Protikomunistične! 
Še Turjak boste pomagali zrušiti, potem pa bo končano vaše delo. To se je tudi zgodilo, 

ko so pri uničenju Turjaka igrali glavno vlogo italijanski topničarji. Nekaj bivših fašistov so 
partizani celo sprejeli v svoje vrste. 

Samo mesto Kočevje je bilo močno zastraženo z bunkerji in bodeči žico. Po ulicah 
patrole in strojnična gnezda, pri katerih so bili pobalini, stari 14 do 15 let. Tu smo bili deležni 
sprejema, kakšnega znajo organizirati samo proletarci. S koli in s poleni metrskih drv (klafter) je 
stala nahujskana drhal na ulicah, skozi katere smo šli. Kot na povelje so začeli kričati in biti kar 
po naših glavah, mi pa smo molčali kot grob. Ta sprejemni špalir se je vlekel vse od bloka do 
igrališča gimnazije, kjer so to vlogo prevzeli partizani, ki so iskali svoje žrtve. 

Zbrali so vse civiliste okrog nas, ki so kričali "Smrt izdajalcem plave gande!“ Niso vsi 
kričali, nekateri med njimi so tudi jokali. Ta masa zahteva, da nas linča! Parrizani nas ščitijo. 
Dali so nam prepečenca, vode in po eno cigareto. Zelo lep postopek, kajne? Vidite, tovariši, mi 
vas ščitimo pred ljudsko sodrgo, mi vas ne bomo pobili, ljudstvo pa to zahteva od ogorčenja. 
Pripominjam, da garjevih prostitutls tudi tukaj ni manjkalo. Nih hinavsko izigravanje in 
zasramovanje je doseglo tu višek proletarske kulture. Saj pa je bilo razumljivo to početje. 
Dosedanji kalabreški ljubčki se postavljajo od njih iz mimoidoče kolone, ki se vrača domov v 
Italijo. Sedaj si morajo te prostitutke pridobiti novih simpatij pri vojski, ki je prevzel oblast. 
 
 
txt slika 
Povelje, da se italijanske vojake sprejme v »slovensko narodno-osvobodilno vojsko« 
Podpisana sta politkomisar Boris Kraigher in nam komandanta general Jaka Avšič. 
 

VIII. 
 

Komunisti so prepoznali našega Joco, ki je bil deležen težkih udarcev. Prepoznal ga je 
Franček Smole iz Gazne vasi pri Trebeljnem, ki se je predal s Srečkotom, vodu pri Št.Joštu. 
Komisar Dolenjskega odreda Nace Majcen iz Mokronoga in Jerič ter tisti v fašistovski srajci, ki 
je ubil Joškota Jakuša, Mačka in Vodiškega, prihajajo k nam, šepne Pavlin iz Suhadola. Ogledal 
sem si jih dobro. Vsi trije so bili v fašističnih srajcah, z zavihanitni rokavi, s pogledi kcvnikov. 
Nace in Jerič imata bike kot njihov malik Stalin. Iščejo in tudi najdejo mnogo znanih žrtev. 



To so glave Dolenjskega odreda, sodniki, morilci. Ogledal sem si njihove, s kocinami 
porastle roke, katerih se je že držalo veliko nedolžne krvi, ogledal njihovo orožje, brzostzrelke, 
pištole in kame. V teh rokah je torej usoda Dolenjske! 
 

Odhod iz Kočevja 
 

Povelje za odhod iz mesta Kočevja je bilo dano ob 5,30 popoldne po eno in pol urnem 
zasramovanju in p r e t e p a n j u. Kam? Nihče ne ve. Samo še sedem kilometra marša imamo, 
pa boste rešeni, pravi komisar brigade. Sprevod zavije na levo po cesti proti Mozlju. Pobili nas 
bodo, nas je obšla zla slutnja! Skozi nahujskano drhal se prodira pot motociklista - kurirja. Odda 
pismo komisarju. Skoda, hudič, sikne, ko ga je prebral. Zavili smo nazaj v mesto. Drhal nas 
molče spremlja do gradu, samo par jih kriči. Kot blazna je tulila 50 let stara ženska: "Smrt beli 
gardi!" Pa jo je partijec, ki je bil določen za našo stražo, popravil, „da smo mi plava garda“, 
nakar je obrnila lajno, vse dokler nismo izginili v grajskem dvorišču. Ko smo šli ob gradu nas je 
neki moški fotografiral Ta slika je bila objavljena v Vestniku, kar pomeni, da je bil ta fotograf 
naš človek. Grajska vrata s težkimi zapahi se zapro za nami. 

Razvezali so nas in podelili po celicah, 35 v eno, ki so bile 3 metre široke in 5 metrov 
dolge in z enim oknom Blazine so pobrali in prinesli slamo, v kateri je bila podtaknjena lovska 
puška dvocevka. Oddali smo jo stražarju. 

Zapori »Osvobodilne republike« so bili prazni. Nobenega fašista - vojnega zločinca ni 
bilo v vseh sedmih celicah Neizpodbitni javni dokazi partizanskega sodelovanja z okupatorji, ki 
mora priti v zgodovino. Pečat barbarstva, pečat krvave revolucije. Nad odhajajočo kolono 
italijanskih zločincev ni padla niti ena zbadljivka, niti ne izpljunek, niti en udarec ali kričanje. 
Razjarjena množica ni zahtevala smrt ali vsaj pravično kazen. 

NOVA OBLAST CELO ŠČITI ITALIJANSKE KOLONE! 
Lažno masko osvobodilne fronte si je razkrila, a spregledanci molčijo, ker sovrag preži 

za sleherno žrtvijo. Ob zarji rdeče svobode si želim smrti! Antikrist stopa v krvavi tempelj 
morije! 

V celici št. 4 delajo seznam Major, odredni zdravnik Kuhar, upa na rešitev. Kot 
angleškemu državljanu se mu ne sme nič hudega storiti. A ostali? Predložil bom seznam 
merodajnim, zavzel se bom za vas, da boste čim preje rešeni. Jaz sem mu dal moje psevdonimno 
ime. Vedel sem, da bo prišlo v partizanske roke. In kaj je bila posledica? S pomočjo Zlatka so 
prepoznali vse, ki so se skrivali pod tujimi imeni. Zdravnik Kuhar je bil velika dobričina. Svoj 
obrok hrane je vedno podelil med mladoletnike, ostali sta mu le dve žlici tople vode. On je bil 
prvi zaslišan in takoj odveden neznano kam Zvedeli smo, da so Boruta nezavestnega odpeljali v 
Ribnico v bolnico, ker so ga zaradi zasliševanja hoteli spraviti k zavesti, pa je čez dva dni 
podlegel ranam 
 

Straža v zaporu 
 
Komandir - žandamerijski narednik, namestnik žandarmerijski podnarednik Petrič, brat 

mimopeškega župnika, oba v službah pri Italijanih, sedaj pri OF. Komisar- partijec budno pazi 
na vsak migljaj. Prvih 14 dni ne govori veliko, ali vedno poroča komandantu mesta, ki je dal vse 
razen podnarednika Petriča razorožiti in 13. oktobra 1943 likvidirati. V zameno so prišli drugi, 
zveri v človeški podobi, organi državne varnosti - oznovci. 
 

Zasliševanje 
 



Zasliševanje so se vršila večinoma ponoči, včasih po celo noč in po večkrat. Spanja 
nismo poznali. Prvi je bil Strniša, drugi Marinčič Rudolf, tretji Vošnjar Tonček itd. Po vrnitvi od 
zasliševanj so jih dali v tretjo prazno celico, kasneje v prvo. Tem so se priključili: Milanovi č, 
Malovrh, Lisac, Konečnik, Končan, Tomažič. Kien, Stepec, Mum, Mihelič, Capuder. Habič, 
Jesenovec, Jerman, Bačnik, Mavec in Not. Cigota, Balanta in Jocota je izdal bivši partizan iz 
Kambičevega štaba, kateri se je predal Balantu pod Gorjanci. "Zlatko« se je klical. Nega in 
Gabrijela Jesenovca, ki se je izdal, da je v odredu vohunil za partizane, so po zaslišanju odvedli 
v novi Dijaški dom Tam sta ponoči razrezala odejo, jo zvezala skupaj, se po njej spustila z 
drugega nadstropja in pobegnila. Jesenovcu se je posrečilo priti do Iga, tam so ga ujeli in ubili. 
Zlatku se je utrgala odeja, pri padcu si je zlomil levo nogo, a se je kljub temu plazil do sosednje 
vasi, kjer so ga ujeli in pripeljali nazaj v hodnik zapora. Ležal je na golem betonu brez 
zdravniške pomoči. Noč in dan je vpil zaradi bolečin. Za izdajo so mu obljubili svobodo. Deli pa 
je usodo ostalih 12. in 13. oktobra v Mozlju. 

Jocotovo zasliševanje: Jožef Stepec (Baselj), rojen aprila 1918, Migovska gora, Mima. 
- Joco, v katerih borbah si bil? 

-- Povsod me je bilo dovolj! 
- Koliko partizanov si ubil? 

-- Koliko sem jih videl 
- Kolilw nabojev si izstrelil.~ 

-- Kolikor sem jih imel! 
- Ali veš kaj te čaka? 

-- Krogla v glavo! 
Podpis: Jože Stepec. 
Bil je junak in kot tak je šel tudi v smrt! 
 

Načrt za pobeg 
 

Prvotni komandir in stražar sta vsak večer kramljala z nami po celicah. Prvi je bil 
oborožen s pištolo in ključe je imel v rokah, stražar pa puško čez ramo. Strniša je ob vsakem 
srečanju izrazil željo za beg. Izdelali smo načrt. 

V prvi deževni noči morajo biti vsi pripravljeni. Spati morajo oblečeni in obuti. V četrti 
celici je bila določena trojka: Sladič, Joco, Črne, ki je imela nalogo razorožiti stražarja in 
komandirja v času, ko se bosta razgovarjala v celici. Od zadaj bi ga Joco objel z rokami, Črne bi 
mu zamašil usta, jaz pa bi mu odvzel orožje. Imeli bi eno puško in pištolo ter ključe od hodnika. 
Preoblekli bi se v njihove unifomie in imeli kape tri glavke. Odprli bi celico 1, v kateri jih je bilo 
21. Z največjo previdnostjo in naglico bi odprli mata hodnika, s puško in pištolo bi planili v 
stražarnico, kjer so panizani vedno igrali karte. Roke v vis! Kdor se gane, bo ustreljen! Prva 
celica bi naskočila na puške v kotu in sedaj bi jih znal vsak uporabljati, ko smo vsi vedeli, da se 
gre za naše glave. Partijca bi zaklali, ostale pa bi zaklenili v celici 1. Imeli bi 23 pušk in dobro 
zalogo municije. Skozi okno stražarnice bi zlezli na ulico, ki vodi na Mozelj. Bunker na bloku bi 
s prevaro razorožili; noč in gozd bi nas sprejela v svoje okrilje. 

V torek, 21. septembra 1943, so privedli Turjačane. V celici 6, tik stranišča so neprestano 
molili rožni venec. To so bili bogoslovci. Med nje so zaprli neko starejšo žensko in komandanta 
partizanskega bataljona, ki je v borbi izgubil cel bataljon? Ta dva sta bila vohuna! Na podlagi 
pismene izjave, da ne bodo kot bodoči duhovniki nikoli delovali proti OF, so jih konfinirali v 
Stiški samostan. 

Slično izjavo je dal tudi Marjan Strniša, ki so mu garantirali življenje vseh razen njega 
samega, ki je obsojen na smrt, kot glavni organizator četniškega pokreta. Po večdnevnem 
posvetovanju s soborci se je končno odločil podpisati d i k t i r a n o izjavo, ki se glasi: 



»Podpisani orožniški poročnik Marjan Strniša, rojen v Št. Petru pri Zidanem mostu 
obžalujem  svojo zmoto in delovanje pri OF in KPJ kot edini  fronte narodne volje,  zastopane 
od vseh ljudskih mas: priznam svoja dejana, navedena v obtožnici in prosim milostne 
obsodbe«... . 

Marjan Strniša, L r. 
V Kočevju dne 26.9.1943 

 
Ta Marjanova izjava je bila razmnožena na več tisoč izvodov in razdeljena po vsej 

Sloveniji kot propagandni material. Osebno mi je Strniša zagotavljal pred živim Bogom, da tega 
ne bi bil nikoli storil, da mu niso garantirali življenja ostalih. 

„Prodal sem svoj ideal, da rešim soborce. Ti mi bodi porok in povej narodu. Za resnico 
sem živel in umrl bom kot protikomunist, nikoli kot spokorjeni grešnik“. 
Takole pa je pisal Marjan svoji zaročenki tik pred smrtjo: 
 

„Draga! 
To pismo je pisano pred adhodom v večnost.  Pred satanskim,  zapeljivim svetom bom  

ubit  kot izdajalec.  Pod silo prilik sem moral podpisati izjavo,  toda vedi, da Te ljubim prav tako 
kot ideal svoje mladosti. Ne sramim se priznati, da si me ljubila. Bodi ponosna in zvesta svoji 
obljubi, kat bom jaz ankraj groba... . Prilagam Tvoj dragi mi spomin zlati križec z račko na 
verižici. 

Tvoj Marjan 
V Kočevju 12. oktobra 1943.« 

 
Pismo in spominček je dal zanesljivemu podnaredniku Petriču, ki jih je po nemški 

ofenzivi prinesel v Ljubljano. 
Vsak dan so nas spustili za eno uo na sprehod na dvorišče, spočetka vse skupaj in smo se 

lahko vse potrebno dogovorili o zasliševanju in begu. Po preteku 14 dni pa so pošiljali samo po 
eno celico. 

Težko pričakovani dež je začel padati takoj zjutraj. Pri srečanju s prvo celico mi Tonček 
pravi: „ROZMAN NE! (Mislil je na beg.) IMAMO DOBRA SPOROČILA OD ZUNAJ 
(župnišče), NAŠA VLADA V KAIRU SE JE ZAVZELA ZA NAS, NE SMEJO NAS POBITI. 
To je bilo v soboto, 25. septembra 1943, ob 9.uri. Že drugič sem mu nasedeL Prvič v Grčaricah, 
ko se je vrnil od Boruta, DA NAJ STOPIMO S PARTIZANI V RAZGOVOR, DA BOMO 
PRIDOBILI NA ČASU (jaz in ostali smo bili proti temu), pa sem v njem gledal drugega Milana, 
ki pa mu v resnici ni segel niti do pet. Milan je tedaj bil že mrtev. KAKOR VERUJEM V 
BOGA, TAKO TRDIM, DA BI BIL JAZ REŠIL GRČARIC~ ALI KOČ~VJE, DA NISEM 
POSLUŠAL ŠINKARJA! Kdo temu ne verjame, sem mu jaz živa priča in pa Čme Franc, kateri 
je 1. novernbra 1943 zabodel zloglasnega morilca Pokarca, doma iz Kočevske reke, stražarja 
jetnikov iz Kočevja, ki so nato pobegnili. Naivna inteligenca je nasedla v začetku, sedaj in na 
vekov veke - Amen. Dočim je preprost kmečki človek ostal vedno isti, v borbi in v ječi. Molčali 
smo razočarani in trdno prepričani na bližajočo se usodno noč. 

V ponedeljek, 27. septembra 1943 so partijci  z a m e n j a 1 i  prvotno stražo, ki je bila 
razorožena in poslana v Dijaški dom. Obtoženi so bili tatvine iz vojaških skladišč, katere 
predmete so prodali nam Celo stražo so obsodili na smrt, katera se je izvršila v noči od 13. na 
14. oktobra 1943 v Mozlju. 

Novi stražarji - partijci so bili kot krvoločne zveri. Niso nam dajali hrane, niso nas 
puščali na dvorišče in niso dovolili umivanja. Prav zato je bil načrt bega - sedaj nemogoč! 
 



Obiski funkcionarjev 
 

V petek, 17. septembra 1943, ob 22.uri popoldne nas obiščeta Daki in Popivoda, 
dr.Kržišnik, Čort, Jerič, komandant mesta, Kidričeva žena, katera je bila tudi navzoča pri 
zasliševanju Strniše, Vidmarja, Marinčiča in Tončka. 

Isti obisk se ponovi po padcu Tutjaka v ponedeljek, 20. septembra 1943. 
Brili so norce iz nas in naših voditeljev. Balantovemu bratu - partizanu ni bilo dovoljeno 

obiskati njega. Podporočnik Jurček je prejel par paketov z jabolki, vse drugo so zaplenili. 
Prinesla mu ga je izvoljenka. Jabolka je razdelil med vse. 
 

Pavle Piletič - j u n a k 
 

Star komaj 16 let, doma iz Prekope, prelepe šentjernejske doline, se je junaško izkazal pri 
napadu na Brezovico in Pleterje. Kot kurir se je prebil med parrizanske brigade in sporočil 
Balantu v Dolnjem Kronovem, da se mora prebiti do Brezovice, kar je tudi storil. S tem je rešil 
Brezovico in Milan mu je dal za nagrado 600 lir. V Kočevju deli sedaj usodo z nami le s to 
razliko, da vsako jutro čisti pisarne v gradu, zato dobi plačilo v hrani in cigaretah. V razgovoru s 
"Čortom« mu je v obraz zabrusil: "Ne bi se vam predali, da ni bilo laških topov in smrti 
Kajtimara.« Ponudili so mu puško. Svetoval sem mu, naj jo vzame in naj ob prvi priliki 
pobegne, med tem pa naj pomaga našim jetnikom priti na svobodo. Ko je končal svojo nalogo, 
se je v začetku novembra 1943 na Primotskem predal Nemcem kot nočni stražar bataljona, 
katerega so Nemci v tisti noči celega zajeli. To mi je sam pravil ob prihodu v Ljubljano. 
 

Moje zaslišanje 
 

Kot “odrednega kuharja« so me zaslišali zadnjega v torek, 28.septembra 1943. Na 
zaslišanje sta me peljala dva 15-letna pobalina z brzostrelkama. Preiskovalni sodnih sošolec 
jurista Jožeta Krivca iz Krškega, mojega somstnika. Zasliševanje se je vršilo po točkah: 
generalije, položaj - čin, koliko časa pri četnikih, borb se nisem udeleževal Pri podpisu sem bil 
zelo previden, ker sem opazil, kako pazi na mene. 

Nekatere so zasliševali po večkrat zaradi prevelike zgovomosti in so potem vsa zaslišanja 
poslali na terenske odbore (zaščitnike). Ti so priložili obsodbo in jo poslali nazaj. Vsa 
grozodejstva, storjena po partizanih in po okupatorju, so naprtili nam. Capuder jih je imel osem, 
tipkanih na obe strani. Zagovarjati se je moral tudi za umor kapetana Lesjaka - Lampeta, 
name.stnika majorja Novaka. Zaradi tega umora je bil preziran od sojetnikov. 
 

Hrana 
Po dvakrat na dan smo dobivali po pol litra tople vode in 5 dkg kruha. Uši smo imeli 

toliko, da so nas kar privzdigovale. Noč in dan smo jih lovili, pa jih je bilo vedno več. Zaradi te 
ušje nadloge, zaradi strašne lakote, nočnih zasliševanj, ubitih živcev nismo zatisnili očesa. 
Postali smo živi okostnjalff. Poleg tega nas je mučila zaradi prenapolnjene celice vročina, smrad 
od znoja, blata in vode, razlite v kotu, ker nas straža ni puščala na stranišče, četudi sta razsajala 
difterija in tifus. 
 

X. 
 

Morala 
 



Dobivali smo dnevna poročila, s katerimi so merili naše ideale. Sproti smo zvedeli za 
borbe s Turjaka, Zameskega, Dul, Št Janaža in Ljubljane, ki jo „napada 5,000 srbskih četnikov“ 
Naivnost in morala sta našli mesto zopet tam, kjer bi bil človek najmanj pri čakoval S težavo so 
vstajale sence bivših junakov, veselje prekipeva iz src, zasliši se pesem iz vseh grL HVen z 
njimi, nočemo jih več! „Spremte se, spremte, četnici! Jeh Slovani! Samo en stavek laži je vžgal 
plamen idealnih src. Ne brigajo se za ogleduhe, ki stalno preže in pišejo imena, ker vedo, da bo 
pravica zmagala! Najbolj glasno je pela prva celica: Tonček poje naprej, Cigo "čez", "grem na 
južne kraje, tja med svoje brate!" 
 

Kočevski proces 
 

Zaradi javnega mnenja so partizani uprizorili javni proces poti 21 obtožencem Kočevja.  
V petek, 8.oktobra 1943, ob 8.uri zjutraj so dobili obdolžnice: žandarmerijski poročnik 

Marjan Strniša, kapetan Pavel Vošnjar - Vidmar, žandarmerijski podnarednik Mladen 
Milovanovič - Vojko, poročnik Stane Not - Mološ, kurat Anton Šinkar - Tonček, kaplan Jakob 
Mavec, Rudolf Marinčič, Ivan Lisac - Sam, Ljubo Konečnik, Marjan Končan, Drago Tomažič - 
Cigo, Vladimir Klen, Jožef Stepec - Joco, Franc Mtwen, Franc Mihelič - Balant, Gabrijel 
Capuder, Viktor Habič, Gabrijel Jesenovec, Marjan Jerman in Marjan Bačnik  

Obtoženi so bili zločina narodnega izdajstva. 
V soboto, 9.oktobra 1943, ob 8.uri zjutraj so nas zopet spustili na sprehod. Jesenski veter 

se poigrava z odpadlim listjem trte. Strastni kadilci ga lovijo in tlačijo v žepe. Enkrat, dvakrat 
gremo v krogu, potem zastajajo po vrsti ob sončni steni. Skrušenih postav, upadlih lic, izčrpani 
in onemogli uživajo zadnjikrat to božjo dobroto. Veter jih boža z milino, pihlja jim dolge, 
neurejene lase. Odprtih ust uživajo sveži zrak. Tonček občuduje lepoto jesenskega jutra. Sloni na 
brajdi in neprestano zre v plavo nebo, misli so mu nekje daleč. Nisem ga hotel motiti. Obstal 
sem poleg njega dolge, dolge minute. Ko se predrami, mi rece: "Če pridem živ iz tega pekla in 
me bo še kdaj kdo vprašal za kako strankarstvo, mu bom zobe izbil. Samo strankarstvo me je 
pripeljalo sem!« Žal mu je bilo za zgubljeno priliko za beg, Sedaj je nemogoče. Slutil je 
bliiajočo se noč. "Pa kaj bos premisljeval, umreti bomo morali" u pravi Malovrh. Pripraviti se 
moramo na najhujše. Ali nam bodo dovolili izpovedati zadnjo željo? Kaj pa pravi naša vlada v 
Kairu?, se zanima Mavec. Nč! Kaj je naši vladi in Angležem mar za 200 četnikov. Pa se sliši, da 
so že v Trstu! Kje pa si to pobral, ga vpraša Tonček Še na Turjaku smo zvedeli. Nas bodo preje 
pobili, predno bo prišla kakršnakoli pomoč! Saj si slišal reči »Čorta«, da jim je en četnik bolj 
nevaren kot 100 legistov! 

Na balkonu sloni moj sosed Jožef Sedlar, jetnik, pa nas opazuje. Vedel sem, da je po 
meni, pa me ni izdal. Balkon je bil poln ogleduhov, ker nas je bilo dva ducata pod 
dntgimi imeni. 

Malo pred 9. uro prikoraka na dvorišče Ljubljanska brigada v četverostopu Na vzhodni 
strani se postroji v dve msti in odloži nahrbtnike. Nihovi pogledi so bili sadistični, posebno 
takrat, ko smo šli mimo v celice. Vsakdo od nas se je vprašal, kaj to pomeni. Nič dobrega! 
Dozoreli smo po njihovem načrtu. 

Ko smo prišli v celice, so nas po deset skupaj odvedli v pisarno prvega nadstropja h 
komisarju Tonetu (imel je rumene lase, doma je bil iz Device Marije v Polju). Tam smo se 
morali do golega sleči in drugi partijec je pregledal obleko in čevlje. Pobrali so vse! Pri meni so 
nasli 10.000 lir, ker sem kot poveljnik čete imel ta denar za rehrano moštva v slučaju samostojne 
akcije, zlat prstan z monogiamom DM (Draža Mihajlovič), katerega sem dobil nazaj po enem 
letu v borbi s tistim komisarjem, četniške ambleme poletuške, mrtvaške glave in jugoslovanske 
trobojnice, Stražarju je ukazal, naj me vodi v smrtno celico st. 1, kar pa je ta pozabil, ko smo se 



vrnili. Za menoj je prišel na nato partizan Šuštaršič iz Brusnic, katerega je komisar vprašal za 
moj čin in položaj. On pa me ni hotel prepoznati! 
 

Sodna razprava 
 

Sodna razprava se je vršila v soboto, 9.oktobra 1943, ob pol osmih zvečer v kino-dvorani 
v Kočevju. Ob 7. uri so se odprla vrata koridorja, ob straneh se postavi vrsta pravkar došle 
Ljubljanske brigade, vrata prve celice se odpro. Začeli so klicati naše borce. Ti so prišli ven med 
vrste. Dva partizana sta jim vezala z žico roke na hrbtu. Tako zvezane in močno zastražene so 
jih odvedli v kino-dvorano. 

S težavo so prišli skozi kričečo množico do sodnega zbora, ki se je uradno imenoval 
„Redno vojaško sodišče«. Sestavljali so ga: predsednik dr. Anton Kržišnik in člani dr.Teodor 
Tominšek, Bojan Polak Stenka, komandant brigade, Andrej Cetinski-Lev, komandant bataljona, 
Ivan Puc-Don, panizan in zapisnikar dr. Žiga Vodušek Šimen. 

Državni tožilec je bil Jernej Stante. 
Obtožence so branili trije pravniki, obravnavo pa beležila dva stenografa. 
Filmski snemalci, časnikarji in karikaturisti so imeli dovolj dela. 
Balant kakor tudi ostali so ves čas obirali uši in jih metali med nahujskano množico. 

Praskali so se vsem telesu. Pri razgovorih so se držali junaško, odkrito in odlocno brez strahu, 
množica pa je vpila in zahtevala smimo kazen. Od pol osmih zvečer do šestih zjutraj so grmeli 
glasovi: SMRT, SMRT, SMRT IZDAJALCEM PLAVE GARDE! Ob šestih zjutraj, v nedeljo, 
10. oktobra 1943, so se naši borci, zvezani in do smrti izmučeni, vrnili v celice. Od onemoglosti 
so pri priči zaspali. 

Isti dan, v nedeljo, l0.oktobra 1943, ob sedmih zvečer, se je razprava nadaljevala, trajala 
zopet skozi vso noč do iste ure zjutraj z rezultatom 16 obsojenih na smrt in 5 na prisilno delo. 

Na smrt so bili obsojeni: Strniša, Vošnjar, Milovanovič, Šinkar, Malovrh, Marinčič, 
Lisac, Konečnik, Končan, Tomažič, Kien, Štepec, Mun Mihelič, Capuder, Habič; Na prisilno 
delo pa: Mavec, Not, Jesenovec, Jerman in Bačnik  

To je bilo za javnost. Kaj pa je imel trinog v tajnem načmi, se je pa kmalu izkazalo. 
V ponedeljek, l l.okt. 1943, ko so zgoraj navedeni čakali od 6. zjutraj do 11. dopoldne na 

obsodbo, so začeli iz celic klicati v grajsko sodno dvorano tudi ostale. Vprasani so bili, če imajo 
kaj pripomniu k prejšnjemu zaslišanju. Nekateri so imeli, dmgi ne. K obtožnici vsakega od teh je 
bil priložen akt terenskega odbora. Nekaterim je bilo postavljeno več novih vprašanj. Mnogi od 
klicanih niso imeli nobene obtožbe. Za te je obtožbe preskrbel „Čort« - Franc Pirkovič. 
 
 

XI. 
 

Navedel bom samo par slučajev. Za Švalj Antona iz Kocerije - Kostanjevica je Pirkovič 
nasilno diktiral stenografki, da je požgal gostilno pri Sv. Miklavžu na Gorjancih. Švalj je moral 
to neresnično obtožbo lastnoročno podpisati. Isto je moral storiti Pungarcar iz Prekope, češ, da je 
on zaplenil mehanično delavnico Rudiju Pirkoviču, v resnici pa so to storili Legionarji iz 
Brezovice. Ta formalni tajni proces se je hitro nadaljeval, do noči so prišli vsi na vrsto.  

Po razglasitvi javne obsodbe v kino-dvorani so se obsojenci ob pol dvanajstih dopoldne 
vrnili v celice. Tam jih je kočevski kaplan Bartolj spovedal v navzočnosti s puško naperjenega 
partijca. Po končani spovedi vseh so kaplana Bartolja odvedli nazaj v župnišče. 

Čas umoritve še ni bil določen. Obsojenci so napisali in oddali prošnjo za pomilostitev 
na Izvršilni odbor OF. 



Zadnje želje: pisanje pisem in nekaj jabolk so dobili. Franc Mum iz Št.Jošta prinese 
enega meni in naroči pozdrave domačim Iz smrtne celice se zasliši pesem NPohe, kdo bo tebe 
ljubil?« in "Nebo žari« in "Doberdob", "Vigred se povrne« in Vodopivčeva »Ob večemi uri stal 
sem poleg Save«. Tonček zopet poje naprej, Ggo čez, ostali pa basirajo, tiho, zbrano, spokojno... 
. Vse do mraka pojo. Sojetniki zamišljeno sočustvujejo, mislijo, kdaj in kje ter kako se bo 
odigrala ta žaloigra? 

Z nočjo je pesem na smrt obsojenih utihnila. Polna luna je z neba svetila v tiho jesensko 
noč. Oči zamišljenih trpinov po celicah so nemo zrle v neskončnost, misli so hitele k materi, v 
mladostne dni, v srcu je bila molitev! 

Vsemogočni, pravični, dobrotljivi Bog, izpolni mi željo matere "Jugovičev«, daj mi oči 
sokola in pernti laboda, da poletim na veselogoisko Kalvarijo, kjer mati krvavi pot poti. Daj mi 
milost življenja, da vsemu svetu povem resnico in odprem oči. Daj, da bom živ zagovomik in 
živa priča! Ne dopusti sovragu zmage, bodi pravičen, kakor si neskončen v Svoji slavi....! 
 

Na morišče 
 

V torek, 12. oktobra 1943, ob 7.uri zvečer so morilci odprli vrata prve celice. Na hodniku 
stojita zopet dve vrsti partizanov Ljubljanske brigade. Komisar brigade začne klicati imena, 16 
jih je naštel. Na hodniku so jih zvezali z žico na hrbtu k debeli vrvi, pri tem vezanju so pokradli 
poročne prstane tistim, ki so jih imeli. Cigo pri tem partizanom očita, da ni bilo Lahov in 
njihovih havbic!.... Vošnjar ga opomni, naj bnda jezik, ker junaki molčijo. Tonček prosi za 
besedo, komisar prošnjo zavme češ, da še nikoli ni poslušal farjev, pa jih tudi sedaj ne bo! 
Komisar tudi pove zbranim, da je njihova prošnja za pomilostitev odbita. 

„Zbogom, bratje dragi, ne pozabite nas! Maščujte nas, ker gremo nedolžni v smrt!« 
Sprevod krene s hodnika, zasliši se pesem odhajajočih obsojencev: „Hej, Slovani, Naša 

reč slovenska živo klije, dokler naše verno srce za naš narod bije. Živi, živi duh slovenski, bodi 
živ na veke... .., čma zemlja naj pogrezne tega, kdor odpada!« 

Motor kamiona spodaj na dvorišču brni skoraj neslišno, pesem preide skoro v vpitje, da 
se sliši po vsem mestu... «Živi, živi, duh slovenski, bodi živ na veke... , črna zemlja naj pogrezne 
tega, kdor odpada!« To zadnje je veljalo funkcionarjem OF, katere štab je bil v gradu. Morilska 
Ljubljanska brigada ni bila v stanju z najhujšimi udarci utihniti pesmi naših na smrt obsojenih 
borcev vse do samega morišča Mozelj! 

Po odhodu obsojencev je nastala tLšina in legli smo spat. Čez eno uro in pol, ob devetih 
zvečer se vrnejo isti morilci in začno klicati imena 25 iz celic. Zopet so jih na hodniku zvezali z 
žico in nato odpeljali na dvorišče. Tam jim je komisar nekaj govoril, kar pa mi ostali v celicah 
nismo mogli slišati. Odpeljali so jih s kamioni. Imeli smo dogovor, naj v slučaju novega 
transporta in nove izrečene smrtne obsodbe vsi glasno kašljajo, da bomo ostali vedeli. V istem 
presledku so se morilci zopet vrnili in jih zopet poklicali 25, jih zvezali in še na hodniku jim je 
komisar povedal, da bodo umorjeni. Tedaj so vsi začeli glasno kašljati in vedeli smo, kaj čaka 
nas ostale... 

Smrtni znoj je obšel vsakega, živci so popustili, voda in blato poedincev se zlije, 
kašljanje 
postaja močnejše in močnejše - nepretrgoma, na koncu krik: POBILI NAS BODO! UROŠ, 
MAŠČUJ NAS!" (Moje ilegalno ime je bilo Uroš... ) 

Vsi ponovno izbrani so prosili za duhovnika. Ironični posmeh komisarja: "Kaj mislite, da 
vam bo far rešil življenja, spovedani ste itak, odvezo bom pa kar jaz dal z brzostrelko!!!« 

Odvedli so sledeče borce: Koleša, Jereba, Pungarčarja, brata Pavlina, Šuštaršiča, Jeriča, 
Lavriča. Vsi po vrsti naročajo pozdrave domačim na sončno Štajersko, na ljubo Koroško, 
v belo Ljubljano. 



BRATJE SOBORCI! IZPOLNIL SEM VAŠE ZADNJE ŽELJE! Mnogi niso verjeli tedaj. 
Morda so sedaj po 30 letih spoznali, da so mi delali krivico, ko so mi rekli, DA LAZEM! 

Z merodajnega msta so prejeli sporočila in pisma obsojencev, KI SO NA PRISILNEM 
DELU NA HRVAŠKEM!!! Zadnja pisma 16 na smrt obsojenih borcev pa so bila ponarejena in 
poslana sorodnikom Iz tega se vidi, kako predani so komunisti svoji ideologiji. 
 

* 
 

Po celicah je sedaj vse tiho. Dobili smo znak in vemo, kaj nas čaka. Vsakdo se spravlja z 
Bogom z molitvijo in kesanjem Končno spregovori Milko Marinčič: "Lažje mi je sedaj in ne 
bojim se smrti. VERUJEM V BOGA, ČEPRAV SEM GA DO DANES TAJIL, DANES SEM 
MOLIL PRVIČ V ŽIVLJENJU IN KAKO SEM SEDAJ POMIRJEN!« 

Oglasi se Ber Karol: " Nč mi ni žal, da bom ubit. Tega sem se zavedal kot prostovoljec. 
Žal mi je samo to, da mojim dvem sinovom ne bom mogel dokazati mojega prepričanja. 
Vzgojena bosta od komunistov, zato bom pred njima izdajalec. To edino mi teži ločitev od 
sveta.« 

Anton Švalj iz Kocerije - Kostanjevica, katerega sem tik pred smrtjo vprašal, če mu je 
žal, da je odšel z menoj k četnikom, mi je, ta do smrti zvesti soborec, odgovoril: HPRAV NIČ 
MI NI ŽAL, ŠE PONOSEN SEM, DA SEM MED TAKIMI JUNAKI IN DA GREM Z NJIMI 
TUDI V SMRT!« Te iste besede, si mi dragi soborec izrekel ob najinem prvem srečanju, 
spomladi leta 1942, ko sva razbila blokado Kostanjevice in udarila v Gorjance. Tone! Za T v o j 
o zvestobo, junaštvo in žrtev življenja Ti bo hvaležen narod in domovina. Zdravstvuj na desni 
strani pravičnega Sodnika! 

Inženir Sachs Mirko izroča prstan z listkom Bačniku. Isto store ostali, ki verujejo v 
"pravičnost" OF. Obsojen je bil na prisilno delo (Bačnik), pa so tudi njega ubili dne 1.novembra 
1943, ko so prinesli vodo brez stražarja na Medvejek. 
 

XII. 
 

Na stenah so bili seznami pobitih, v knjigi na tleh pa je bilo zapisano: "12-X 1943, ubit! 
Zadnji pozdrav in poljub mami! Naslov: Št.Peterska ulica, Ljubljana. Sin Franci!« V sredo 13. 
oktobra 1943, ob treh zjutraj pridrvijo na hodnik zapora prostitutke pojoč „Slovenija svobodna 
blesti!H Zanimale so se in štele po celicah »koliko prašičev imajo še za klati?« 

Kmalu po tretji uri so prišli po peto skupino, med katero je bil tudi junak 16-lemi Pavle. 
Bil je zvezan. Spoznal ga je in rešil partizan, kateri se je s Pavletovim bratom skival pri njegovi 
materi na Prekopi v času italijanske ofenzive jeseni leta 1942. Ostale pa so odvedli in postopek 
je bil isti, samo da je bil klic boreev po maščevanju snočnejši. 

Malo po 5.uri so prišli po zadnjo, šesto skupino. Med njo je bil koroški rojak, ki je imel 
pegavi tifus. Ker zaradi težke bolezni ni mogel vstati, sta ga zagrabila dva gadja krvnika in ga 
odvlekla. Bil je živ mrlič! S Pizdircem sva ostala sama v celici! Govorila nisva nič! Grozote te 
noči, smrti nad nedolžno prelito krvjo cvetja slovenstva in prošnjo - maščujte nas - sem izpolnil.  

Vam, nesmrtnim borcem, junakom Grčaric, Turjaka in Kočevja, pa naj velja beseda 
Ivana Cankarja: 
 

»Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo,  domivina, da baš videla, kdo ti je 
pravi sin! Dal sem ti, kar sem imel. Če je bilo to veliko ali malo - 
Bog naj sodi! Dal sem ti svoje sre in svoj razum, svoj fantazije in svojo 
Besedo -  prisego kralju domovine. Dal sem ti svoje življenje - kaj bi ti še dal?” 

 



Obsojeni na prisilno delo 
 
V sredo, 13. oktobra 1943, ob 8.uri zjutraj pride komisar na hodnik, odpre celice in nas 

podeli v dve skupini, v četnike in v belogardiste. Bil sem med prvimi. Odbero nas 8 in nas pod 
pobalinsko stražo 14 do 15 let starih odpeljejo v grajsko sodno dvorano. Sodni zbor sedi za 
dolgo mizo, loči nas samo ograja. Levo pri steni ležita na majhni mizi dve brzostrelki. Ugodna 
prilika si mislim, če bom obsojen na smrt. 

Takozvano Izredno vojaško sodišče predstavljajo  s l e d e č i: 
Dr. Kržišnik, predsednik, dr. Tominšek, tajnik, Bojan Polak Stenka, komandant brigade; 

Andrej Cetinski Lev, komandant bataljona; Ivan Puc-Don, partizan, zapisnikarja, državni tožilec 
Franc Pirkovič-Čort; zagovomikov ni bilo. Razpravi je neuradno prisostvovala Kidričeva. 

Pripomba: 
Pred vrati sodne dvorane na tleh je ležala krvava obleka naših pobitih borcev. Prepoznal 

sem mnogo kosov, posebno bluzo s paletuškami kapetana II. klase Hudija Marinčiča. 
Predsednik dr. Kržišnik na pol blazen, krvavih oči, začne razpravo: "Tovariši! Stojite 

pred Izrednim vojaškim sodiščem Obtoženi ste veleizdaje!« Nato se je moral vsak zagovarjati na 
obtožnico terenskega odbora, ki je bila priložena zapisniku. Jaz nisem imel nič obtožnice, ker 
jim kraj mojega bivanja ni bil znan. 

Po končani razpravi so nas odvedli za deset minut na hodnik, da se posvetujejo, nato so 
nas poklicali nazaj v sodno dvorano. Stopil sem na čelo, da sem prišel čisto blizu brcostrelk. 
Stojim, čakam. 

Dr. Kržišnik in ostali tudi stoje in on začne: HTovariši! Nocojšnja noč je bila nekaj 
strašnega za vaše tovariše. Vsi so bili postreljeni v Mozlju. Grozno smrt so morali prestati, kar 
dokazujejo njihove uniforme na hodniku. Vi stojite sedaj pred Vojaškim sodiščem in obsojeni 
ste na - prisilno delo! 

Če bi bila obsodba smrt, bi zagrmelo, kot grom iz jasnega neba - pravici v zadoščenje. Z 
brzostrelko bi pokosil vse sodni zbor, skočil skozi okno v bližnji gozd. Nikoli ne bi bil dovolil, 
da bi me usmrtili ti izrodki človeške družbe. 

Poleg mene stoječi Milko Marinčič pade v nezavest, ostali ga spravimo k sebi z vodo ki 
jo je prinesla Kidričeva, ki je bila zopet navzoča. Na vprašanje, zakaj se je onesves jim Milko 
odgovori: NZaradi mile kazni, pričakoval sem smrt!« 

Med prvimi, ki nam je k tej umili« kazni čestital, je bil sodnik dr. Kržišnik, nato pa so 
nam čestitali ostali člani sodnega zbora, zadnja sta čestitala stražarja... . Vsi so se zopet postavili 
na svoja mesta. Dr. Kzžišnik začne govoriti: NTovariši! Vi ste med prvimi, ki ste deležni tako 
mile sodbe. Zato si ne usodite pobegniti, ker potem ne bo milosti!« Za njim je prevzel besedo 
državni tožilec: "Čort" "Tovariši! Vse, kar je važno za vas, je že povedal tovariš Kržišnik, jaz bi 
imel pripomniti tole: Vsakdo, ki bi mu uspelo pobegniti, si bo podaljšal življenje samo do konca 
vojne. Po vojni pa bo vmjen iz dižave, kamor se bo zatekel in mi ga bomo sodili!« 

Vse to sem jaz po rešitvi povedal pristojnim v Ljubljani in to: Domobranskemu štabu 
(Krener), Upravi policije in Novakovemu štabu (prof.Tone Krošelj-Benko). 

Po sodbi so nas odvedli v celice. Vse so bile zaprte. Odvedli so naslednjih osem in kmalu 
so se vmili. To sojenje je trajalo vse do 3. ure popoldne dne 13. oktobra 1943, ko so nas 30, 
obsojenih na piisilno delo, odvedli v drugo nadstropje novega Dijaškega doma. Zvezali nas niso. 
 

Dijaški dom 
 

V prvem nadstropju so bili naši ranjenci, brez nege, živi mrliči! Smrad je zavladal po 
gnilobi človeških trupeL Stanje ranjencev je bilo tako, da jih nisem mogel prepoznati. Sami so 



povedali svoja imena: Kralj Matija, Stanko iz Kranja in drugi, 35 po številu. Črvi, ki so se vsled 
vročine razmnožili po ranah, so razdejali njih živa telesa. 

V sosednji sobi pa je bila naša razorožena prva straža iz gradu, ki so jo še tisto noč 
likvidirali z našimi ranjenci vred. 
 
txt slika 
Kočevski grad, ki ga je "narodno-osvobodilna vojska« v decembru 1943 razdejala 
 

V precej veliki sobi v drugem nadstropju nas je bilo 30, obsojenih na prisilno delo. Straža 
je bila na vsakem vogalu Dijaškega doma, pred glavnimi vrati in pred vrati vsake sobe pa 
strojnica. Če si se približal oknu, je partizan takoj spustil rafal iz brzostrelke. 

Preko ceste so Turjačani. Naši hodijo po hrano tja. Par sto metrov južno je l meter in pol 
visoka - široka - bodeča žična ograja z bunkerji okoli mesta. Zadaj je gozd in rezervar. To sem 
videl iz okna stranišča, kjer me ni nihče opazoval. 

Večno prijateljstvo smo sklenili: Marinčič Milko, jurist Kopric Jože in jaz. Ko sem 
spoznal, da sta onadva prepoštena in da ne mislita na beg, sem se sam odločil in čakal prilike, 
prve deževne noči... 
 

XIII. 
 

Dnevno smo hodili v mesto na delo. V nedeljo, 17. oktobra 1943, je že zjutraj začel 
padati dež. Ostal sem doma z izgovorom, da pobijem uši. Drugi so odšli na delo. Šel sem 
večkrat in za dalj časa v stranišče. Premeril sem razdaljo med Dijaškim domom in gozdom V 
sobi sem počistil in spraznil 50-litersko pletenko, v kateri smo držali vodo. Tako sem imel pri 
večerji izgovor, da grem po vodo v drugo sobo, kjer je bila vodna pipa. Kot nalašč je proti 
večeru začelo močno deževati z veliko nevihto, treskanjem in grmenjem V zadnjem trenutku 
sem svojo namero povedal Gusteljnu, ker sam nisem mogel nesti tako težke steklenice. On na to 
pristane in že smo povečerjal. Jaz pohitim k steklenici, javim pri starešini sobe Notu, da moram 
iti po vodo, on to javi stražarju in Gustelj že drži steklenico, da mi pomaga! 
 
 

Skočil iz II.nadstropja 
 
Ko prideva s steklenico v dmgo sobo, kjer je bila voda, jaz v naglici odprem pipo, da 

močno zašumi (stražar je stal pri vratih), ugasnem luč in že padam skozi okno proti tlom Noge 
se mi zasadijo do lsolena, titovka mi zleti z glave, grozno se zabliska, skočim 100 metrov za prvi 
grm, tu se zopet zabliska, skočim do drugega grma, čakam, da se zopet zabliska, preletim njivo 
do bodeče žice, zopet blisk, žica me trga, reže – končno se prevalim po meji na pot, ki veže 
bunkerje, en bunker s partizansko posadko je oddaljen le dva metra, nato po skalovju, plažeč se 
po trebuhu, da sem zamenjal sled in obvaroval noge, da si jih nisem zlomil. Vse to se je godilo 
ob osmih zvečer dne 17. oktobra 1943 s silovito naglico in nepopisno predrznostjo. Šlo je za 
sekunde! Na Gusteljna nisem čakal, ker sva se dogovorila, da se dobiva na določenem mestu. 
Nega so ujeli in ga spekli na ražnju 
 

Rešen 
 
ZAHVALJEN BODI BOG MILIJONKRAT! REŠEN SEM! Ne morejo me izslediti, tudi 

če bi uporabili zdresirane pse, ker je ploha dežja spoti brisala moje sledi. Noč je bila zelo temna, 



da nisem videl ped pred seboj. Zaradi skalovja sem se še vedno plazil, da si ne bi zlomil nog. 
Pred očmi sem imel Zlatkota, ki si je prav na teh skalah zlomil nogo... 

Neprenehno močno dežuje. Spodaj pod menoj leži razsvetljeno mesto: Sodoma in 
Gomora! Groza me je! Moči mi popuščajo, čutim se strašno utnrjenega. Kot da me vodi nevidna 
božja roka, se priplazim do velike skalnate udolbine. Vanjo se zatečem pred strašno nevihto. 
Utrgal se je oblak, dolina je vsa v vodi.  

DOBRI BOG, BODI PONOVNO ZAHVALJEN ZA REŠITEV. TVOJE IME BOM 
KLICAL, DOKLER BOM ŽIV! 

Zrem v temno nebo. Z neizcnemim otroškim občutjem prebiram jagode rožnega venca. 
Od miline se mi pocedijo debele solze, ki mi ogrevajo mrzlo lice. Kako čudna so človeška srca! 
Vpričo nepopisnih grozot sem stal zakrknjen, sedaj jokam kot otrok ob rojstvu!... 

Postalo je zelo mrzlo, neznosno. Bal sem se, da bi mi zamrznili udi, zato sem odšel 
naprej. Nebo postaja jasnejše in nad oblald sije polna luna. Poberem večji kamen, za slučaj, da bi 
se moral braniti. Do kolena gazim deročo vodo! Srečam rnedveda, ki zarjove in izgine v gozdu 
Ob jutranjem svitu prečkam cesto Ribnica - Kočevje v paraleli Rakitnica. V grmu preje čakam 
pol ure, nato stečem preko ceste do proge. Tam se skrijem in použijem dva obroka preje 
prihranjenega k r u h a. Grem po progi do porušenega bunkerja, tu se sezujem in zlijem vodo iz 
čevljev, ožamem krpe in se zopet obujem. 

Iz bližnjih cerkva se zasliši zvonjenje k jutranji molitvi. Skrijem se v leskov grm in 
zmolim Angelsko češčenje. Še nikoli v življenju nisem tako zbrano molil, Porodi se sončno jutro 
in jaz utonem v objemu prostranih kočevskih gozdov. Pot je naporna, težka, strma. Gazim, 
izogibam se poti. Hodim in počivam..., to se ponavlja vse pogosteje, hriba noče in noče biti 
konec, vzpenjam se višje in višje! Omagam... ! 

V ponedeljek, 18. oktobra 1943, so mi odpovedale noge. Sedaj se plazim po štirih, dokler 
zopet ne omagam Želodec kruli, nimam hrane, začnem jesti odpadlo jesensko listje, katerega pa 
ne morem zaužiti. Najdem sladkih koreninic in v kolesnici stoječo vodo, pijem, grem zopet par 
korakov, kot bi mi nekdo odsekal noge. Nobene moči ni več v meni! Ležim in obudim kesanje. 
Lepša mi bo smtt od lakote kot od Kajnove roke! Ustnice šepetajo, skozi prste pa drsijo jagode 
rožnega venca... 

Umrl bom in nihče ne bo vedel za mojo smrt, še manj za moj grob! Še lačne zveri 
kočevskih gozdov se ne bodo opomogle z menoj, ker me je bilo sama kost in koža. Tu ležim, 
molim in čakam na svojo poslanko - smrt! 
 
Ihtim na žametu runenih trat, 
trepalnice so s svojo senco skrile 
drhtenje davno razkropljenih jat 
 

(France Balantič) 
 

KAJIN VASILIJ - BAZI iz Ljubljane, Prečna ulica 2, umrl leta 1989 je tako-le zapisal 
spomine na tragične dogodke v Grčaricah in tragedijo preživelih po predaji 
(prepis rokopisa) 
 

GIRČARICE 
 

Tistega dne, bilo je 7.IX.1943, so se vršile priprave za vsak slučaj. Vse razpoložljive 
moči so bile zaPoslene z utrjevanjem Nekako podzavestno smo čutili, da se lahko vsak čas 
začne. Že sam kraj nas je navdajal s tesnobo v srcu in marsikdo je pripomnil, da bi bilo boljše, če 
bi se nastanili kje drugje. Položaj vasi ni bil na noben način ugoden za nastanitev. 



Ko je naša patrola spremljala neke goste iz Ljubljane - bila je nečakinja komandanta 
Koprivice, mati in sestra nekega borca in pa še neki gospod - je pri Jelendolu partizanska zaseda 
oddala prve rafale. Takrat so se že zbirali. Brigade so se koncentrirale. Pospešili smo s 
pripravami, kajti vedeli smo, da se je pričelo. 

Drugega dne, 8.IX. 1943, je naša zaseda šla na običajno mesto, toda kmalu se je vrnila, 
kajti ta položaj so že zasedli partizani. Za nami so se oglasile prve puške od vseh strani. Proti 
večeru je bila borba v teku, ki se je preko noči polagoma stopnjevala. Partizani so bili že med 
hišami in od tod streljali na nas. Opoldan je sredi vasi pri studencu padel prvi, to je bil neki Mam 
Mirko. Ponoči in naslednjega dne je borba trajala z vso srditostjo. Iz gozda je bili slišati 
partizansko harmoniko. Nekdo je držal govor in nas neprestano pozival naj se predamo, ker je 
Italija propadla, itd.. Nismo verjeli. 

Dne l0.IX.1943 so se pričeli kazati znaki utnrjenosti, Bili smo vse te dni brez počitka, 
brez vode, brez hrane. Puškarjenje ni prenehalo niti za trenutek. Proti poldnevu so nas strahovito 
obstreljevali. Kasneje smo izvedeli, da so nas obstreljevali z italijanskimi havbicami. Že od 
prvega dne so nas ves čas obstreljevali s protitankovskimi topiči.  

Po tem obstreljevanju je postal naš položaj kritičen. Hiši, kjer smo bili mi, sta bili že 
občutno razdejani. Vsak čas smo pričakovali, da se bo vse sesulo. Imeli smo že težke ranjence. 
Hiša je bila preluknjana od topovskih strelov. Primanjkovati je začelo municije. Po vsakem 
topovskem strelu so se sobe tako zaprašile, da nismo videli ničesar. Orožje se nam je tako 
zaprašilo, da ga nismo mogli s pridom uporabljati. Stanje je bilo obupno. Stopnice v prvo 
nadstropje so bile razmajane. Fasadna stena je počila, zato smo se zbrali v pritličju Pojavili so se 
že glasovi o predaji. Bilo je okrog 4. ure popoldne. Zedinili smo se, da bi bilo najboljše, če 
pošljemo parlamentarce, ki naj prinesejo pogoje za predajo. Medtem, ko smo se o tem 
pogovarjali, se je hiša, kjer je bil štab, že pogajala s partizani. Zato ni ostalo drugega, kakor da se 
predamo. Pogoji, ki so nam jih dali: popolna predaja in izročitev orožja, garantira pa se življenje 
vseh ostalih. 

Zapustili smo hišo, oddali orožje in opremo ter se zbrali sredi vasi. Bilo nas je 125. V 
borbi je bilo deset mrtvih in 18 ranjenih. 

Padli so: Žnidarič Vlado, Kranjc Milan, Mam Edo, Virant Mirko, Jakus Bogomir, 
Ferlinc Marjan, Novak, Konjas Izidor. 

Komandant Koprivica Danilo je bil težko ranjen in je kasneje umrl v Ribnici. 
Težko ranjeni so bili: Prešern, Kemperle, Dubrvič, Černigoj, Keleša itd. 
Južina je bil lažje ranjen in je v naslednjih dneh pobegnil iz bolnice. 
Od tu smo zvezani odšli v Dolenjo vas. Strpali so nas v neko hišo, kjer smo bili prvikrat 

zaslišani, popisali so naše podatke, itd. 
Naslednjega dne so nas odvedli v nočnem spremstvu proti Kočevju 
Naščuvano prebivalstvo nas je sprejelo z vsemi mogočimi sramotiliiimi vzkliki. 
Na sejmišču so nas razstavili na ogled, proti večero pa so nas odvedli v zapore. 
Razdelili so nas po celicah brez kaktšnegakoli reda. Po prvem zaslišanju pa so nas že 

opredelili. 
V prvi celici so bili po njih mnenju najtežji krivci: organizatorji in propagatorji. 
Zasliševanje in priprave za "proces« so se vlekle približno do l0.X.1943. 
Izredno vojaško sodišče je obsodilo na smrt 19 "izdajalcev" dva sta bila obsojena na 

prisilno delo. Vsi ostali so bili obsojeni od rednega vojaškega sodišča. 
V noči 11. na 12.X 1943 so na kamionih odvedli močno zvezane obsojence Izrednega 

vojaškega sodišča. Naslednjega dne med 12. in 13. X. Pa so bili odpeljani ostali, tako, nas je v 
zaporih ostalo kakih 40. Med te pa so pomešali tudi ujetnike iz Turjaka in pa najrazličnejše 
kriminalce, črnoborzijance, itd. 



33 jih je bilo obsojenih na prisilno delo, nekaj pa jih je ostalo še nadalje v zaporih, ker so 
se nam pridružili nekateri šele 24.X1943, ko so mesto Kočevje evakuirali radi prodiranja 
nemških čet. Tega dne so pripeljali na zborno mesto tudi tri težke ranjence: Dubroviča, 
Kemperla in Prešerna, vendar jih radi težkih poškodb niso odpeljali z nami, pač pa so rekli, da 
bodo še nadalje ostali v negi pri usmiljenih sestrah v Marijinem domu Za te tri ranjence in pa še 
druge, ki so ostali v zaporih - med njimi so bili ing.Sax, neki Oblak iz Ljubljane in Vodnik 
Srečko - nismo pozneje nič več slišali. 

Med tem časom, ko smo bili na prisilnem delu, sta dva ušla iz Dijaškega doma. Bila sta 
to Čmigoj in pa še nekdo, katerega imena se ne spominjam (Jože Sladič, op. prepisovalca, 14. 
sept. 2003). 

Od tod so nas s kamioni odpeljali preko Kočevske reke in Gotenice v Grčarice. Po par 
dneh smo z varnostno četo iz Kočevja odšli v gozdove nad Grčaricami. Med tem časom sta bila 
Harb Stojan in Črtalič uvrščena v brigade. Harb je odšel v Šercerjevo brigado, Črtalič pa je ostal 
v varnostni četi. 

Dne l.XI.1943 je enajst naših zbežalo, potem, ko so pobili partizanskega stražarja. Ta 
pobeg sta organizirala Savnik in Mavec. Še istega dne smo premenjali logar, dne 2.XI.1943, pa 
smo dobili zvezo s Šercerjevo brigado, ki nas je odvedla do Travne gore, kjer se je izvršila 
jttstifikacija preostalih. Razen mene, je ostal pri življenju še podporočnik Kovačec Jurček, ki je 
bil uvrščen v Šercerjevo brigado. 

Od vseh borcev, ki so bili na Grčaricah, je ostalo živih 15 in so: dva, ki sta pobegnila iz 
Dijaškega doma; medicinec Satler, ki je odšel z našimi ranjenci v Ribniško bolnico ter potem 
ostal pri partizanih; podporočnik Kovačec; partija enajstih, ki so pobegnili l.XI. 1943; Harb 
Stojan; Južina Franc in pa jaz. Črtalič, ki je bil v varnostni četi je pobegnil, če se ne motim s 
tistimi enajstimi. 

To je približen kronološki potek tragedije od 7.IX.1943 do 2.XI.1943. Imena vseh 
postreljenih v Mozlju in na Travni gori sem pozabil, odnosno sem poznal borce pod prevzetimi 
imeni, tako, da je točen seznam postreljenih težko ugotoviti. Lažje sem ugotovil tiste, ki so po 
mojem prepričanju ostali živi. 

ŠE VEDNO ŽIVIM POD VTISOM TEH STRAŠNIH DOGOVDKOV IN SE LE 
TEŽKO KONCENTRIRAM, DA BI VSE POTANKOSTI LAHI~O PODROBNO OPISAL. 
 

K.V. 
 

Polje, kdo bo tebe ljubil..? 
 

50-obletnice dogodkov se ni mogel udeležiti duhovnik Ivan Lavrih, ki še živi v Ameriki, 
zato nam je poslal pripoved, ki jo je želel sam prebrati; v pisni obliki smo jo razdelili na 
komemoraciji 

V SPOMIN, POZDRAV IN POKLON I-IEROJEM - RODOLJUBOM Z 
GRAČARIC ! 

Kdo sem, ki tole pišem? Sem Ivan Lavrih, upokojeni župnik v Ameriki. Pa to res ni 
važno. Važno je, da sem po vsej verjetnosti edini še živ, ki sem preživel z grčarskimi junaki 
zapore v kočevskem gradu, »slavni« kočevski proces in taborišče oziroma prevzgojo v 
Medvedjeku, kjer sem pobegnil. 

Zakaj sem ostal živ? Morda zato, da vam povem resnico o grčarskih herojih; resnico, ki 
smo jo morali molčati več kot 50 let. Omenjati njihova imena, ali iskati njihove grobove je bil 
narodni zločin. 



Moje prvo srečanje z grčaiskimi heroji je bilo v Grčaricah samih in to samo en dan pred 
partizanskim napadom na to vas. Joj, koliko veselja in korajže je bilo v teh fantih. S kakšnim 
veseljem so mi pripovedovali, da pričakujejo pomoč, ki bo prišla iz Like in to vsaj 200 vojakov. 

Povedali so mi kako je šel major Novak kakih 10 dni pred partizanskim napadom v Liko 
in dobil zagotovilo od majorja Bjelajaca, da bo poslal pomoč. Nekateri grčarski poveljnilff so to 
verjeli, nekateri pa so bili v dvomih. Major Novak, ki je bil v Ljubljani, je prepovedal izpad iz 
Grčaric, čeprav bi bil 8. ali 2. septembra še mogoč.  

Pomoč z Like je prišla le dp Srbskih Moravic, kjer so jih parrizani razbili in zato niso 
prišli do cilja. To je bila p r v a tragedija Grčaric. Droga pa je bila borba sama. Partizani niso 
zavzeli Grčanc, kot se sicer hvalijo, zavzeli so jih italijanski topovi, ki so jih upravljali italijanski 
vojaki. Brez italijanske pomoči, Grčarice ne bi nikdar padle, čeprav je bilo v vasi le 150 fantov 
in mož. 

Seveda komunistični zgodovinarji opisujejo padec Grčaric kot eno največjih partizanskih  
zmag, kar je zmota in laž. Ujete gnčaiske junake so komunisti odpeljali zvezane z žico v 
Kočevski grad. 

Moje drugo srečanje s temi slovenskimi rodoljubi je bilo v zaporih Kočevskega gradu 
potem, ko so partizani zajeli v Turjaku. Tudi Turjak je padel le zaradi Prajerjeve izdaje in 
italijanskih topov, ki so 4 dni neprestano razbijali grajske zidove. Po strahotnem pretepanju, 
zasramovanju in pljuvanju v obraz (terenke iz Velikih Lašč so se pri tem najbolj odlikovale) so 
nas duhovnike in bogoslovce z vlakom odpeljali iz Velikih Lašč v Kočevje, kjer so nas zmetali v 
grajske zapore. Po nekaj dneh so bogoslovce odpeljali v Stiški samostan, duhovniki France 
Malovrh, Jaka Mavec in jaz pa smo ostali. Z nami je bil tudi kurat Tonček Šinkar. Tako smo v 
celicah Kočevskega gradu skupaj doživljali strahote teh zaporov in strahote Kočevskega procesa. 

Vem, da se sliši neumno in nemogoče, pa je vedar le res, da sem najlepše dneve svojega 
duhovniškega življenja doživljal med temi fanti in možcni v Kočevskih zaporih. 

Res so bili to dnevi fizičnega trpljenja, lakote, pretepanja, zasramovanja, pljuvanja v 
obraz - dnevi smrti ne samo telesa, ampak tudi duha; vse so hoteli umoriti v nas. Na drugi strani 
pa so bili to dnevi ljubezni, pokore, odpuščanja in spreobrnjenj. Najlepše spovedi v svojem 
duhovniškem življenju sem opravil v Kočevskih zaporih. 

Rudolf in Cigo in Tinče, se še spominjate? Koliko veselja, ljubezni in odpuščanja je 
prišlo v duše teh na smrt obsojenih. Ko pride mir v dušo, ko se vrne božja ljubezen, ko se srce 
pribori do odpuščanja, tedaj - le tedaj se srce napolni z radostjo in veseljem To so bili dnevi 
spoznavanja duš in človeške narave na smrt obsojenih. V trpljenju in v senci smrti človek 
pokaže kaj je. Toliko ljubezni drug do drugega, toliko razumevanja, spoštovanja in pomoči 
nisem doživel še nikdar v življenju 

Ko so vrgli v celico št. ! Gabrijela Capudra, vsega krvavega in v ranah, mu je Cigo rekel: 
„Jaz bom ustreljen! Na, pojej mojo čorbo, morda ti bo kaj pomagalo. Lačen si.« In ta dva sta si 
bila politično in ideološko daleč, daleč stran. Smrt pa je premostila vsa nasprotja. 

To so bili dnevi veselja in pesmi. Čeprav smo se od lakote in slabosti komaj premikali, 
smo še vedno peli. In kako lepo. Tonče, Ggo, Rudi, Joco se še spominjate? Tonče je vedno 
Nčez« zapel In mstile so se pesmi Polje kdo bo tebe ljubil, N'mav čez izaro, Lipa zelenela je. 
Komunisti pa so kleli in divjali, besno grozili, mi pa smo kar naprej peli. Prepričani so bili, da 
nas bodo strli in uničili, pa je bilo ravno nasprotno. 

To so bili dnevi spoznavanja drug drugega. Zaprtim fantom in možem vseh političnih 
strank in ideologij je bila skupna neizmerna ljubezen do slovenskega naroda in svoboda. In vsi 
smo bili pripravljeni darovati svoja življenja za svobodo slovenskega naroda. In res so danes vsi 
mrtvi, sam pa sem ostal pri življenju In sprašujem se: "Ali smo se kaj naučili od njihovih 
opominov?!« 



To so bili dnevi, ko smo ure in ure preživeli s svojimi družinami in prijatelji izven ječe. 
Čeprav nismo nikogar osebno poznali, smo si o njih vse povedali. Tudi o našem poklicnem delu 
si nismo ničesar tajili. Nismo se v vsem ujemali, pa smo se vendar ljubili in drug drugega 
spoštovali. 

To so bili dnevi, ko smo v pogovorih pojedli vse žgance in klobase in zavitke in pečene 
kokoši. Ure in ure smo se pogovarjali kaj bi jedli ČE... ., koga bi povabili na pojedino ČE... ., pa 
ni bilo ničesar, samo lakota in žeja. 

To si bili dnevi "slavnega« Kočevskega procesa. O katerem pravi Franček Saje, da je Bil 
„mejnik na razvojni poti našega procesnega reda na osvobojenem ozemlju«. Proces, »ki je 
potekal po vseh splošno veljavnih načelih procesualnega prava“. V resnici pa je bil ta proces 
največja FASA in tragična komedija, največja sramota slovenskega naroda, največji zločin nad 
slovenskim narodom, ena sama ostudna laž. 

Zločin Grčarskih junakov je bil le: ljubili so svoj narod, svojo domovino, svojo vero, 
sovražili lpa so komunistično laž, kar pa je v komunističnem slovarju pomenilo: narodni 
izdajalec. In za to "izdajstvo« so darovali svoja življenja. Kje ste danes sodniki - morilci 
slovenskih herojev? Kje ste Kržišnik, Tominšek, Polak, Cetinski, Kocjančič, Puc, Vodušek, 
Briški, Stane, Kraigher, ki ste sodelovali v pripravah scenarija kočevskega procesa, ki je naše 
fante obsodil na smrt? Nekateri ste že odšli po svoje plačilo in čakate na svojo sodbo, drugi pa se 
hinavsko izgovarjate in mečete svojo krivdo na druge, tretji pa se še danes ponosno potikate po 
ljubljanskih ulicah, trgu in kavarnah, saj uživate mastne borčevske pokojnine z vsemi dodatki. 

Kar fantov in mož ni bilo obsojenih na procesu, jih je pa obsodil Franc Pirkovič- Čort z 
besedami: „Vsi ste veleizdajalci, vsi zaslužite smrt!« 

Iz celice šti so bili poklicani: Marjan Sterniša, Pavel Vošnar, Mladen Milovanovič, Anton 
Šinkar, France Malovrh, Rudolf Marinčič, Ivan Lisac, Ljubomir Konečnik, Marjan Končan, 
Drago Tomažič, Vladimir Kien, Jože Štepec, Franc Muren, Franc Mihelič, Gabrijel Capuder in 
Viluor Habič. Obtoženi so napisali na stene celice svoja imena, svoje želje, svoja spoznanja, 
svoje nasvete in dali na desetine naročil meni, če bom ostal pri življenju Preden so odšli na 
hodnik so skupaj zapeli "Slovenec sem« in nato še, „Kristus kraljuj!«. Vse so za roke zvezali z 
žico, po sredi pa je bila debela vrv. 

Zmetali so jih na kamione in jih odpeljali proti Mozlju, kjer je krogla v tilnik končala 
njihovo življenje. V celici št. 1 sem ostal sam. Tonče, dobro se te spomnim, ko si vprašal 
partizane na hodniku: "Kdo me bo ustrelil?« Živo se spominjam odgovora:»Jaz, hudič beli!«, pa 
si mu vseeno rekel: "Vzemi moje gojzarje, da se boš kdaj spomnil belega hudiča.« Sezul mu je 
gojzarje in Tonče je šel bos v smrt. 

Žalostna zgodba se je ponavljala uro za uro in noč za nočjo. Ob desetih, ob polnoči in ob 
dveh zjutraj so navezali nove žrtve in jih odpeljali na morišče. Nobenega procesa, nobene 
obtožbe, nobenega zagovora, nobene porote, samo Pirkovičove besede: "Vsi si zaslužite smrt!« 
To je bilo pravilo komunističnega procesualnega prava. 

Od vseh v gradu zaprtih nas je ostalo le še 45. Z žico zvezane so nas odpeljali preko 
Grčaric v Medvedjek, od koder sem jaz s tremi dmgimi pobegnil. Dnruge so iz Medvedjeka 
odpeljali naprej, kjer so jih kruto pokončali. Tako tragičen in krut je bil konec grčarskih junakov 
- pravih slovenskih herojev, čistih in poštenih mož, ki si niso umazali rok s krvjo lastnega 
naroda. 

Naj ponovim, da Kočevski proces ni imel prav nobene zakonske podlage. Bil je samo 
orodje v rokah komunistične revolucije, katere prvi namen je bil uničiti svoje idejne in politične 
nasprotnike. Zato Kočevski proces ni nikakšen sodni postopek, ampak krut zločin nad 
slovenskim narodom S tem procesom komunisti niso hoteli samo ubijati ljudi, ampak tudi 
hrepenenje po svobodi, po neodvisnosti, po svobodni Sloveniji. Hoteli so uničiti dušo in 
identiteto slovenskega naroda in narediti Slovence sužnje komunistične partije. Njihova borba ni 



bila borba za slovenski narod ali boja proti okupatorju, njihov namen je bil predvsem uničiti vse, 
ki niso trobili v komunistični rog. 

Od vseh v gradu zaprtih, nas je ostalo živih le še 45 zapornikov, med njimi tudi Jakob 
Mavec in jaz. Odgnali so nas na Medvedjek - na partizansko prevzgojo, kakor se je reklo tedaj 
prepričevanju, da je komunizem edina m najbolj zveličavna vera na svetu Našo prevzgojo v 
taborišču je med dmgimi opravljal tudi Brilej (poznejši jugoslovanski diplomat). Kasneje, ko 
sem bil že na vamem, so mi očitali, da sem ubil nekega partizana Pokarca. Zgodba naj bi bila 
naslednja: neka Minka naj bi mi v lager prinesla hlebec kruha in v njem nož. S tem nožem naj bi 
jaz pobil partizana in pobegnil. To pa je največja laž, kar sem jih doživel v svojem življenju. Res 
je, da sem iz taborišča pobegnil, vendar ne sam, bili smo kar štirje - dva duhovnika in dva 
izobraženca (medicinec in inženir), ki smo si najbolj zaupali. 

Eden raportnikov - Čnalič, ki je prenašal pošto med glavno komando in prevzgajališčem 
Medvedjek, se je na naše prigovarjanje pridružil partizanom in nas obveščal. Nekega dne je 
prišel s sporočilom, da nas bodo vseh 45 pobili. Hitro je bilo treba ukrepati. Ko smo šli iz lagerja 
po vodo v dolino - in to v gosjem redu, sem hodil zadnji, tik pred menoj je bil Jakob Mavec, 
tretji pa je bil partizanski stražar Pokarc in potem spet dva naša. Ze prej smo bili dogovorjeni, da 
bom ob pravem času dal znak za beg. Ko smo bili dovolj oddaljeni od lagerja, sem najprej trikrat 
zapored zakašljal in nato zaavpil: "Fantje in možje, zdaj je čas, da pobegnemo, sicer nas bodo 
vse pobili!« Medicinec je mahnil stražarja čez usta, da je zatulil kot ranjena zvez in mu v usta 
zatlačil neko iciečo ruto, da ne bi vpil. Stražar pa se mu je z zobmi zagrizel v roko, da mu jo je 
skoraj odgriznil in medicinec je imel roko v trenutku vso razmesarjeno in krvavo. Tedaj je 
naslednji v vcsti pograbil za stražarjev bajonet in ga ubil. In ta umor v sili so naprtili meni, ker 
sem bil duhovnik. 

Po dveh mučnih dneh in nočeh smo pritavali v Grčarice, kjer so nas zajeli Nemci. Bili 
smo razcapani, prestradani in ušivi in zato sumljivi. 
Malo je manjkalo, da nas niso takoj postrelili, čeprav smo vztrajno dopovedovali kdoin kaj smo 
in od kod bežimo. Dobri stari župnik Krašna nas je identificiral za duhovne in nas tako rešil 
smrti. Bili smo rešeni, toda domov nas niso pustili. S seboj so nas gnali čez vso Notranjsko, 
Štajersko in Dolenjsko. Šele 6. decembra (na Miklavževo) 1943 so nas pri Litiji izpustili. Ves 
ušiv in izčrpan sem se zatekel h kanoniku Ivanu Gogali v Ljubljano, Jaka Mavec je postal 
domobranski kurat, inženir in medicinec pa sta tudi odšla med domobrance. Leta 1945 so bili vsi 
trije vmjeni ( v Teharjein Kočevski rog). 

Vse ostale, ki so bili v taborišču na Medvedjeku na prevzgoji so partizani pobili, le kurir 
Črtalič jim je ušel in se pridružil domobrancem. Tudi on je bil leta 1945 vrnjen s Koroške nazaj. 

Več kot 50 let je že preteklo od tistih strašnih kočevskih dni. Več kot 50 let smo morali 
molčati o strašnem kočevskem zločinu, več kot 50 let so morali biti grobovi naših junakov 
zamolčani. Njihovi pogrebi so bili žalostni: brez krst, brez križa, brez duhovnika in molitve, le 
divje kletve pijanih morilcev in odmev rafalov. Komunisti so bili prepričani, da bo strel v tilnik  
ali nož v srce za vselej končala njihova življenja. Kako so se zmotili! Danes vstajajo iz svojih 
grobov v večen spomin slovenskemu narodu in zgodovini ter v dokaz da njihovi morilci - 
komunistični heroji niso nič drugega kot zločinci nad lastnim slovenskim narodom Grčarski 
junaki so dali največ kar so imeli, da bi slovenski narod ostal živ.  

Sistem nasilnega in zločinskega komunizma se je zrušil, ideja grčarskih junakov 
svobode, demokracije in človečanskih pravic pa je ostala živa. Smrt grčarskih junakov nam je 
poroštvo, da ta ideja ne bo nikdar umrla, ampak da bo rodila bogate sadove v svobodni in 
demokratični Sloveniji. Križe na mestih vaših pobojev, ki so vam jih postavili svojci in prijatelji 
naj vam bodo v zahvalo, nam pa v večen opomin: nikdar več vojne, nikdar več nasedanja 
komunističnem lažem. Ti križi naj bodo živa priča naše ljubezni do slovenskega naroda in vaša 
smrt poroštvo za našo svobodo in naše narodno življenje. Nam vsem pa v trajen spomin, da je 



temelj naše bodoče Slovenije v ljubezni, odpuščanju, priznanju krivice in obžalovanju, predvsem 
pa v sodelovanju vseh. 

Nas Slovence po svetu zelo boli, da tudi v svobodni in demokratični domovini še nismo 
priznani in oprani lažnih krivd in se nas zato še vedno drži pečat izdajalcev. 

Ivan Lavrih, USA 
september 1993 

 
Ko je jesen razgrinnjala svoje sive pajčolane...... 

 
Meseca oktobra 1992 je skupina svojcev pobitih v Mozlju, prvič po pobojih leta 1943, 

obiskala kraje komunističnih zločinov - jame, ki so grobovi grčarskih in turjaških mučencev in 
herojev turjaških herojev. Nihova ilegaliia sodelavka Jožica Bačnik - Titan je obiskala mozeljske 
jame in dogodek zabeležila ter ga objavila v Slovencu ŠE POMNITE PRIJATELJI GRČARICE, 
MOZELJ, HROVAČO, TRAVNO GORO... .. 

Takrat, ko je jesen razgrinjala svoje sive pajčolane - v oktobru leta 1943 - so v 
Mozljuzazijale tri široke jame. 

Tovornjak za tovornjakom je tod prihajal in iz njih so doneli pesmi »Prišla bo pomlad, 
učakal bi jo rad« in "Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!«. 

Ponosne drže in dostojanstvene hoje, kot jo mora imeti vsaj vojak - čeprav z žico 
zvezanih rok so junaki Grčaric in Turjaka polnili jame. 

Do danes zamolčane in svojcem neznane skoraj pol stoletja, so bile obiskane. 
Predpraznikom vseh svetnikov smo svojci nemo prvič stali ob njih. 

Nebo je z nami jokalo, neusmiljen naliv dežja pa ni pogasil naših lučk, ki smo jih po 
tolikih letih smeli prvič prižgati. V položenih šopkih je bil v vsakem cvetu naš poljub. 

Izpolnila se nam je polstoletna želja, naša čustva so bila njihova, ki jih je komunistična 
roka pobila kot klavno živino. 

S smrtjo pa se niso končala njihova mlada življenja, ki so bila prepojena z domoljubnimi 
ideali za svobodo in mir s slovensko trobojnico brez rdeče zvezde, ki je krasila njihova pokrivala 
in zaradi katere so morali tako kruto in v mladosti umreti. 

Smrt ni pokončala njihovih domoljubnih idej svetovnega nazora, ki so jih komunisti 
omadeževali z »izdajstvom«, saj danes iz njih vstaja prava svoboda in demokracija. Vse to bo 
kmalu zapisala zgodovina slovenskega naroda. 

Vemo, da bi ti pobiti  „narodni izdajalci“ danes bili krščanski demokrati, demokrati,  
nikdar pa ne bi bili pripadniki stranke naslednice komunistične partije. 

Cvetje in lučke so bile namenjene počastitvi spomina vsem prijateljem in znancem, ki jih 
je združila nasilna smrt. 

Nas svojce tolaži misel, da so naši junaki po njihovem sotrpinu duhovniku Ivanu 
Lavrihu, odhajali iz celic smrti z Bogom, da se smrti niso bali, kakor tudi ne sodbe Božje. Bili so 
to slovenski fantje in možje, ki so svoja bela oblačila oprali s svojo mučeniško krvjo. 

Čeprav je slovo boleče, je le začasno in svojci se veselimo srečanja z njimi pri Bogu, ki 
bo zagotovo veličastno in večno - saj iz bičanih trpečih duš zveni najlepša alelluja. 

Za njihove krvnike pa velja po Danteju: 
 

"Opustite vsako upanje vi, ki vstopate!« 
 

Dragi bratje, prišel je čas, ko je slovenska zemlja z vašo krvjo zorana; prišla je pomlad; 
ugasnila je rdeča zvezda - čeprav mnogo, mnogo prepozno! 

Jožica Bačnik Titan,Ljubljana 
29. oktobra 1992 


