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Boršt, 8.2.2017 

SLAVNOSTNI GOVOR 

 

Na Boršt me vežejo zelo lepi spomini in vsakokrat, ko pridem sem na komemoracijo, se v 

mislih vrnem v davno leto 1980. Takrat sem šele dobro začela mojo kariero v muzeju kot 

kustosinja za novejšo zgodovino in leta 1979 sem postavila razstavo o KMK. Navezala sem 

stike z njenimi borci, ki so prerasli v pravi prijateljski odnos. Takrat sem spoznala tudi Alda 

Piriha, ki je začel zbirati gradivo o enoti za monografijo. Z njim sem hodila po terenu, ko je 

obiskoval borce in kraje, kjer se je enota zadrževala, in zame je bila to neprecenljiva izkušnja 

za moje delo. In leta 1980 je takratni DO KMK dobil nalogo, da organizira osrednjo proslavo 

za Dan borca. V stiski so se borci obrnili za pomoč name, tudi neizkušeno, in s skupnimi 

močmi smo organizirali proslavo, posvečeno KMK. Takrat sem tukaj postavila razstavo, ki 

stoji še danes. Vedno mi je lepo pri srcu, ko jo vidim – sicer je res tehnološko zastarela, 

vendar je ohranila vso sporočilno vrednost. In naj poudarim še posebno dragocenost te 

proslave, ki sega še v današnji čas: Pirih je pri zbiranju gradiva navezal stike s sorodniki 

padlih borcev, ki so prihajali v enoto iz različnih krajev Slovenije. Nekateri svojci so tako 

prvič zvedeli, kaj se je z njimi zgodilo. Povabili smo jih na proslavo – prišli so in hodili nato 

še leta in lani je nosil prapor KMK zet padlega borca Konrada Huša.  

 

O KMK se vsako leto veliko pove. Jaz bi dodala moje razmišljanje, ki se mi je porodilo, ko 

sem poslušala pripovedi in brala mnoge spomine vojnih akterjev, takratnih aktivistov OF in 

partizanov. Občudovala sem te preproste ljudi na terenu, kako iznajdljivi so bili v nevarnih 

okoliščinah; opravljali so nevarna dela, izpostavljali uničenju sebe in družino in vztrajali tudi 

v najtežjih razmerah, v delo pa so bili vključeni vsi – moški, ženske, otroci in starci.  

Značilnost tistega časa sem ujela tudi v razmišljanju neke zapisovalke spominskega gradiva iz 

petdesetih let prejšnjega stoletja. Tako-le je zapisala: »Komaj nekaj let je minilo pa je kljub 

temu mnogo tistega, kar so doživeli naši ljudje, utonilo v pozabo. Kdo bi mogel danes 

izkopati iz sive preteklosti vsa junaška dejanja, ki ne bodo nikoli kronana s posebnimi 

priznanji. Kdo bi mogel obelodaniti globoke težnje premnogih src, saj so bile takrat skrite za 

usti, ki so morala molčati. Nikoli ne bo mogla človeška roka vsega zapisati. Nemo s svojimi 

dejanji so vpili naši ljudje: 'Ne narod hlapcev, narod junakov smo!' Kdo so bili junaki? Stare, 

zgrbljene ženice, uvelih lic. Žene gospodinje, katerih mesto je bilo ob štedilniku. Mlada 

dekleta, ki so pozabile na svojo mladost. Otroci, ki jim ni bila mar brezskrbna igra.« In vsi ti 

so skrbeli za svojo partizansko vojsko in aktiviste. Ti pa so prihajali od vsepovsod, kakor je 

odločilo poveljstvo; nekateri so se celo priključili kot prebežniki iz nemške vojske, kamor so 

bili nasilno mobilizirani. V Istri so se vedno dobro počutili vsi – partizani in aktivisti. Ljudje 

so jih lepo sprejeli in zanje skrbeli. To je zapisano v mnogih pričevanjih.  

 

Marca 1944 je prišla v Istro tudi KMK, skupinica ljudi od drugod, v tuje kraje, s točno 

določenimi nalogami zaledne enote. Vodil jo je Franc Planinc - Frenk, doma iz Bele krajine, 

star komaj 24 let, vendar že prekaljen v borbi. Komandant Frenk se je s svojo ekipo kmalu 

udomačil. V pismih, ki jih je pošiljal svojemu dekletu, je opisoval svoje delo, počutje, 

razmišljanje in tudi razmere, v katerih so delovali. Z nekaj citati iz pisem želim poustvariti 

takratne razmere, od prihoda KMK pa do uničenja štaba. Najprej so bile razmere  ugodne, 

nato so se vedno bolj zaostrovale zaradi poostrene sovražnikove kontrole, ki je naraščala v 

pričakovanju izkrcanja zaveznikov v Istri, svoje pa je nazadnje dodal še zimski čas. Tako je 

kmalu po prihodu v Gabrovico Frenk zapisal: »Po dolgem času sem vendarle prispel na 

mesto, na novi položaj. Že drugi dan se zadržujem v vasi, vas je popolnoma naša. Edino 

stanovanje je v bunkerju … Tu živi vsa vojska ilegalno, delo je možno samo ponoči. Teren je 

popolna nepokvarjen, toda kontroliran od sovražnika. Nahajam se zaenkrat v bližini Trsta. 
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Gledam ga pod seboj izpod bunkerja – podzemne jame. V njej spim podnevi, ponoči pa smo 

na delu… Kretanje je možno samo ponoči zaradi planjav – gozda tu sploh ni – in pa zaradi 

gostega cestnega omrežja.« V začetku aprila je zapisal: »Teren moje Komande je odličen, 

posebno kar se tiče ljudi, ki ti gredo v vsakem oziru na roke… bele garde pa tu absolutno ne 

poznajo in ne marajo slišati o njej prav ničesar. Sicer so že poskušali po nekaterih krajih s 

svojo propagando in smo prišli na sled vsakemu duhovniku, ki je dobil be-ga literaturo. Toda 

to je malenkost, skoraj ni vredno omembe. Veliko nam pomaga tudi to, da je duhovščina na 

naši strani, kar na narod zelo vpliva. Preglavice nam delajo edino fašisti, ki so prišli v Koper 

in Trst iz vse Italije in ta banda dela včasih izpade z Nemci, včasih sama. Tako je vse naše 

delo osredotočeno na noč. Ponoči so ceste naše …, podnevi pa spiš v bunkerju pod zemljo. 

Čez dan se sploh ne smeš prikazati v vasi. Vaščani prinašajo hrano podnevi v bunker, z 

mrakom pa prilezemo na dan, kakor krt izpod zemlje. Ne misli pa, da podnevi nič ne delamo. 

Do desetih, ko prinesejo zajtrk, spiš, nato pa v pisarno: pisalni stroj na kolena, akti okrog 

mene razmetani. V mraku pa se preselim v vas, pošiljam kurirje na teren do jutra. ….«  

Julija 1944, ko je bil še t. i. čas svobode je zapisal, takrat že v Truškah: »Zapustil sem bunker 

in sem že več kot mesec dni v vasi. Nabral sem ljudi in smo 'vojska' in nič več skrivači. 

Prodiramo daleč v notranjost, namesto civilne uprave, ki gre za nami, ko je tam že 

pripravljeno ... Pripravljamo se za Koper, ker bomo verjetno prvi prišli v stik z Angleži... 

Kljub temu čakamo iz dneva v dan hajke, ker se koncentrirajo v Trstu ...« 

Oktobra 1944 so se razmere že zelo spremenile: »Dolgo ni glasu od mene. Zadeva je sitna, 

ker nimam zveze in smo že dalj časa popolnoma zablokirani. Kurirjem se le od časa do časa 

posreči prebiti blokado proge. Stalno 'hajkamo' in v vas sploh ne moremo, ker ... se nas 

ljudstvo direktno boji. Ves teritorij Komande, ki ni majhen, je v postojankah, v ostalem pa 

pod stalno kontrolo ...«  

Novembra 1944 so se težke razmere še stopnjevale: »Ponoči smo se premaknili zopet v vas po 

dveh mesecih in v isti noči so bile na novo postavljene 3 sovražne postojanke v sosednjih 

vaseh. Moreš si misliti, kakšni so živci!... Sedaj vidim, kaj je služba v zaledju na teritoriju, za 

katerega se danes bori ves svet... Lije kot iz škafa. Nekam čudno mi je pri srcu. Spominjam se 

vseh naših padlih tovarišev, posebno tistih, ki so bili z menoj. Vojna se mi vedno bolj pozna 

...« 

Zadnje pismo je napisal 20. januarja 1945: »Zadnje Tvoje pismo sem prejel nekako prve dni 

decembra, potem pa nič več. Vsi tečaji, na katere sem računal, so šli po vodi... Sicer pa je 

vseeno. Boriti se je treba do končne zmage, obupati človek ne sme, ker ne smemo misliti 

samo nase. Taka je pač borba in nehati ne smemo. Vse kaže, da smo tik pred tistim, kar si 

želimo in za kar smo prelili že toliko krvi...« 

Frenk svobode ni dočakal, njegov zadnji junaški boj pa je občudoval še sovražnik, saj so 

nemški vojaki mrtvemu komandantu postavili častno stražo. Nisem zasledila, da bi se to 

zgodilo še kje na Slovenskem.  

 

Spoštovani! 

Koliko znanih in anonimnih junakov je ustvaril ta čas upora! Od kod vse to junaštvo? Kaj je 

gnalo naše prednike, da so vztrajali tudi v najtežjih trenutkih, toliko pretrpeli fizično, psihično 

in materialno? Upanje na boljše življenje, v svobodi, v svoji državi, z novim pravičnejšim 

družbenim sistemom, ki bo poskrbel tudi za male ljudi. To je bil trd a pokončen in junaški boj 

za velike narodne ideale, za socialno pravičnost in svetlo bodočnost.  

Pa so se njihova pričakovanja uresničila? 

Ko sem se pogovarjala z udeleženci NOG sem dobila vtis, da je bilo tako, vsaj v večji meri. 

Res je bilo prvo povojno obdobje težko – obnova, mejno vprašanje, odrezanost od Trsta, na 

katerega so bile vasi gospodarsko vezane, obvezna oddaja pridelkov, revščina in odhajanje po 
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svetu s trebuhom za kruhom; sčasoma pa so se razmere umirile. Z industrializacijo so se 

odpirale tovarne, kar je prineslo delovna mesta in posledično vse višji standard. Šolanje je 

bilo vsem dostopno, službe zagotovljene, sociala na visoki stopnji, imeli smo občutek 

varnosti, brez strahu za prihodnost. Nova država Jugoslavija je še posebej poskrbela za 

udeležence NOB, svojce padlih in žrtev ter se tako oddolžila tistim, ki so jo pomagali 

osvobajati, ustvarjati in graditi med vojno. Danes pa ni več tako. v naši novi državi se je 

spremenil odnos do udeležencev nob in nob nasploh. ti ljudje so trn v peti desnici in bi najraje 

ukinili borčevske pokojnine. spomnim se, kako mi je bilo hudo, ko so me ljudje spraševali na 

terenu: ali sedaj ne velja več nič tisto, za kar smo se borili?  

 

Spoštovani! 

Naj zaključim: Zgodovino pišejo zmagovalci in tako je bilo tudi v Jugoslaviji. Enostransko 

napisana, pa ne v smislu, da kar piše ni res, temveč v smislu, da se je pisalo s stališča ene 

strani, samo pozitivno plat te ene resnice, temno pa se je izpustilo, to je o nasilju v vrstah 

NOG nad svojimi političnimi ali drugačnimi nasprotniki. Danes prav to izrabljajo podporniki 

nekdanje be-ga in domobrancev in tako obračajo pozornost od njihovega zločina, to je 

sodelovanja z okupatorjem, partizane pa prikazujejo kot zločince. Danes ni več pomembno, 

kdo leži v množičnih grobiščih, ki jih odkrivajo – da so to največ Nemci, ustaši, četniki; 

pomembno je, da so umrli od partizanske roke. Vsi njihovi zločini pa so pozabljeni v imenu 

pietete.  

 

Vendar vse nasilje, ki nujno spremlja vse vojne in revolucije, ne more izbrisati dejstva, da je 

bil odpor jugoslovanskih narodov veličastno dejanje, ki je pomenil pomemben doprinos v 

vojni proti Nemčiji in Italiji ter njihovim pomagačem; da je v tem odporu iz niča zrasla 

vojska, ki je iz partizanske prerasla v redno JA, z vsemi rodovi, s svojo uniformo, čini, z 

odlikovanji in znanim pozdravom, in ki je postala tudi del zavezniške vojske. V tem odporu 

pa se je rodila tudi nova država, ki je kljub težkim vojnim razmeram razvila vse veje oblasti, 

da so po koncu vojne kar nadaljevale z delom. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez idealistov, ki 

so organizirali in vodili NOG, ki so znali s pravim programom pritegniti maso ljudi, in seveda 

brez velike množice znanih in neznanih junakov, borcev, udeležencev, pomagačev in 

podpornikov NOG, ki so veliko žrtvovali zanj, tudi svoje življenje.  

In na to našo zgodovino smo upravičeno ponosni! 

Hvala za pozornost in lep dan še naprej. 

 

Vlasta Beltram 


