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trascrizione a cura di Nevenka Troha

Špijon pripoveduje, kako so izvedli aretacije in likvidacije

Od julija naprej, to je v dobi, ko je slov. kom. Partija prenehala z delom, ker je bila 
precej oslabljena, je začela nekoliko živeje migati ital. Partija (PCI). Živahneje pra-
vim, ali vendar večjih uspehov, ki bi jih zunanji svet mogel videti in oceniti, še vedno 
ni bilo. Toliko več pa se je poznalo to v njihovem notranjem podtalnem delu, ali da se 
bolje izrazim, v njihovi podtalni organizaciji. Delo je bilo dokaj previdno, skoraj bi 
mogel trditi, da je doseglo maksimum. Seje, ki so jih imele posamezne grupe, so se 
otvarjale običajno s pozdravom: tovariši – konspiracija! Mi nismo VOS in ne smemo 
biti taki. (Op. To opozarjanje je bilo radi prejšnje temeljite racije VOS). Arhiv PCI, ki 
je bil zelo dobro skrit in je bil ves šifriran ali pa so bila vsaj vsa imena izrezana prav 
tako vsi datumi in vsa mesta. Sestanki posameznikov so trajali največ do 15 minut, 
in sicer vsi na cesti, tako da se je zdelo, da sta se dva elementa, ki sta se razgovarjala, 
resnično le slučajno dobila in da med njima ni nikakih tesnejših zvez. Tako je na pr. 
vodja v toku ene ure in pol odpravil kar po šest fantov in vsakega na drugem mestu.

Prava imena so bila celo medsebojno najbližjim članom neznana. Glavni vodja 
tako imenovanega pokrajinskega Centra komunistične federacije, katere središče je 
bilo v Trstu (medtem ko je glavni Center PCI v Milanu, od koder tudi prihajajo vse 
smernice), je kaj rad razgovarjal s svojimi člani in svojimi podrejenimi (drugače kot 
pri nas tu!), vendar ga razen onih, ki so pripadali naravnost Centru, niso poznali in 
niso ničesar vedeli o njegovi funkciji; obratno, mislili so, da imajo posla s kakim 
nižjih vodij, tako da se je dostikrat zgodilo, da so celo oni dajali njemu navodila in 
pouk ter sem ter tja tudi naloge.

Priznanje špijona internacionalistom

Res pravi primer konspiracije, ki kakor se dozdeva, nima primera, saj nekateri, ki 
so svojo pol. stroko vršili po raznih krajih po svetu, trdijo, da take konspiracije še niso 
videli, in prav tako trde za to organizacijo. Ponavljam, organizacijo, kajti dela prav za 
prav do sedaj ni bilo videti, vsaj v toliki meri ne. PCI se namreč drži principa, da je ljudi 
treba štediti (obratno od KPS), češ da bo že prišel čas, ko se bo javno pokazalo vse ve-
likansko delo, ki ga je federacija v toku tega časa napravila, kajti tedaj, tako so računali, 
se bodo dvignile mase in zahtevale svoje pravice, katere so jim pokazali in prikazali 
partijci. Računali so, da se bo tedaj narod kompakten kakor še nikoli, dvignil enoduš-
no in ne bodo obstajale različne stranke, ker bodo vsi po dolgotrajnem in uspešnem 
pariranju s strani partije, razumeli, da obstaja ena edina rešitev in sicer v kom. Partiji 
(Toda zdi se, da bi se ti ljudje, tudi če bi bili ostali na svobodi, vendar le prevarali, ker ne 
poznajo tržaškega življa, ki bi za dobro kosilo in dobro večerjo kričal tudi kaj drugega). 
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V zvezi s svojim ciljem je bilo nujno potrebno, da imajo člani partije svoje prste 
vmes povsod in pri vsakem in so to tudi poskušali. Priznati moram, da se jim je to 
v veliki meri posrečilo, saj so spravili po več svojih članov vsako, še tako nevaž-
no organizacijo, in toliko bolj pa v organizacijo (organizacije), ki bi v ugodnem 
momentu mogle igrati važno vlogo, kot na pr. Guardia civica, gasilci, protiletalska 
zaščita, policija, Rdeči križ, še celo pri pocestnih pometačih so imeli svoje ljudi.

Zanimivo je dejstvo, da vodje PCI v glavnem niso intelektualci, to je doktorji 
ecc. Ampak večinoma ljudje samouki, ki so svoje visoke šole in univerze končali v 
raznih zaporih in konfinacijah. Priznati pa je treba, da imajo ti ljudje kljub vsemu 
pomanjkanju šolanja, dosti veliko izobrazbo in kar je še bolj važno, velikansko 
razgledanost.

Velikanski pritisk, ki ga je nad vsemi političnimi strankami izvajal fašistični 
režim, ki je še posebej pazil na vsak ilegalen podtalen pokret, je članom ital. kom. 
partije po letu 1922, to je po umoru komunističnega veljaka Matteoti-ja prizadel 
mnogo žrtev, pa tudi mnogo koristi, saj je to zanje bila najboljša šola konspiracije. 
Na temelju bridkih izkušenj so dognali, da je konspiracija glavna in edina baza in 
zato so se te ideje tako krčevito oprijeli in se je ves čas tako vztrajno držali.

Slovenski partiji niso nič kaj zaupali, zaradi večnega strahu, da bi jih ti izdali 
mimogrede, češ da oni, to je KPS, počenja tak halo, da ni nič čudnega, da jih vedno 
dobijo po grbi. Tako so pred člani KPS v dosti primerih celo skrivali svojo pripad-
nost in toliko bolje še svoje funkcije in zgodili se je celo, da v tako imenovanem 
paritetnem odboru za Trst niti ni bil soudeležen pravi član PCI ampak samo delegat 
(ki pa se je seveda moral izdajati za člana Centra). Skoro nemogoče je bilo celo 
slovenskim višjim in najvišjim funkcionarjem, da bi mogli imeti kakšen razgovor s 
kakim članom Centra, pač pa so jim skoraj vedno podvrgli koga drugega, samo da 
nihče ne bi vedel, kdo je v Centru in kdo ni.

Konspiracija in način dela

 Ko jih je slov, KPS povabila, naj aktivno sodelujejo pri sabotažnih delih in raz-
nih akcijah, so to zavrgli z motivacijo, da so taka dejanja škodljiva, češ da prinašajo 
dosti nevarnosti in pa malo koristi in da bi s tem njihovo podtalno delo postalo 
preveč javno in s tem seveda tudi preveč izpostavljeno oblastem.

Vendar pa so z ozirom nato, da je KPS imela v POJ mnogo svojih predstavnikov, 
ki so prestali že mnoge hajke (ali kakor jih oni imenujejo »preizkušnje«) in razne 
akcije in ki so zaradi tega bili na terenu sposobnejši in bolj verzirani od Italijanov, 
navezali stike s KPS in pisali ter sestavljali cele kupe raznih komitejev in odborov. 
Dejstveno je postojal samo eden in sicer tako zvani paritetični komite in v Trstu, 
kjer so se reševala vsa različna vprašanja tičoča se obeh partij.

Na terenu so v obeh komandah tudi bili razni predstavniki odn. inštruktorji, ki so 
se zanimali za vojaško – organizacijsko vprašanje. Ko so spočetka bile sile NOV in 
POJ jačje od Italijanov, so se Italijani seveda morali slepo pokoravati našim kom. 
poglavarjem, ki pa so jih v dosti slučajih izkoristili in so zaradi tega prihajale se-
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veda stalne pritožbe na slov. partijo, češ da se člani iste ne drže pogodb, sklenjenih 
med najvišjimi predstavniki ital. in slov. partije. 

Pozneje so vse take in podobne pritožbe reševali tako imenovani koordinacijski 
odbori, ki pa so imeli svoje sedeže večinoma zunaj na terenu. (Sporov na terenu ne 
moremo smatrati kot nasprotstva in sovraštvom obeh strank, pač pa samo kot dej-
stvo, da je med partizani na terenu še vedno nekaj poštenih ljudi, ki ne morejo trpeti 
sodelovanja z Italijani). Seveda pa je razumljivo, da vse te pritožbe niso kaj dosti 
zalegle in se to vidi zgolj iz dejstva, da so se skoraj vedno ponavljale ene in iste 
pritožbe, od katerih so bile najpogostejše one, ki so pripadnike NOV obtoževale, da 
odvzemajo zaplenjeno orožje, ki sicer pripada Italijanom glasom dogovora, da se 
zaplenjeno orožje enkrat porazdeli med pripadnike NOV, enkrat pa med pripadnike 
italijanskih Brigate d’Assalto Garibaldi (slovenski partizani so namreč jemali orož-
je tudi onikrat, kadar je bilo namenjeno orožje Italijanom, in tako so ti, ki že itak 
trpijo dosti veliko pomanjkanje orožja, vedno ostali na suhem). Pozneje pa so se po 
razgovorih med Titom in Badoglijem pojavile močnejše ital. čete na slov. teritoriju 
in so razumljivo Italijani začeli vzdigovati glave in so seveda ti spori prenehali, vsaj 
pripadniki NOV niso imeli več toliko objestnosti in korajže, kajti Italijani so v več 
slučajih že začeli groziti. To se je poznalo najprej na terenu, malo pozneje pa tudi 
v mestih, ko se je partizanstvo pričelo pri Italijanih počasi istovetiti z italijanstvom 
(tako na pr. v Poli Italijani nimajo nikakega sramu izraziti se, da so partizani, pa če 
tudi bi ti bil kak fašist!) in borbo proti okupatorju , katero pa vsaj po mnenju itali-
jančkov vodijo vsi Italijani – četudi se še danes nahajajo v fašistični organizaciji!!!) 
to je seveda nas privedlo do spoznanja, da je fašist in partizan dejstveno eno in isto 
in da moramo pod besedo Italijan razumeti tudi partizanstvo!!!).

Protiitalijanski šovinizem

Med tem, ko so se hrabre edinice Garibaldinov borile za osvobojenje sloven-
skega naroda izpod Nemcev in istočasno tudi za osvoboditev istega ozemlja, pa 
je partija lepo pripravljala teren po mestih, moremo skoro brez skrbi reči, da se je 
borila za iste cilje kot njena vojska na terenu. 

Toda vsako podtalno delo mora nekdaj postati vidno, pokazati se morajo vsaj 
neki uspehi, ker bi v obratnem slučaju mogli upravičeno podvomiti v obstoj te orga-
nizacije. Tega se je dobra zavedala tudi PCI, vendar se je nekoliko prevarila zaradi 
vojaškega in političnega položaja, ki je nastal po invaziji v Franciji in po napredo-
vanju v Italiji. Zdelo se je PCI, da je sedaj primeren čas, da napravi nekaj akcij in so 
zato njeni člani položili bombe po mestu, vendar pa te niso povzročile kdo ve kake 
škode ali panike. Pač pa je s tem padla kocka za PCI, kajti z ozirom na to, da v oni 
dobi ni bilo skoro nobenega predstavnika KPS (ki je prav ono dobo doživela eno 
svojih hajk(, je bilo jasno, da je to delo PCI. (Naravno je namreč, da je PCI skušala 
prikriti okupatorju, da je to njeno delo, medtem ko je na drugi strani skrbno shranila 
vse podatke, ki bi mogli izpričati pred Angleži, da so ta sabotažna dejanja izključno 
njena dela). Tako je bil seveda dan povod za natančnejše preiskovanje delovanja 
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PCI in vsak še tako majhen migljaj je bil dober. Po začetnem brezuspešnem trudu 
so se počasi začeli kazati tudi uspehi.

Prve indikacije je dal v Tržiču Seliškar, pripadnik BBO in dober poznavalec 
razmer v KPS in deloma tudi v PCI. Ta človek, ki je bil na bolniškem dopustu v Tr-
žiču, se je namreč sestajal z raznimi sumljivimi ljudmi, med katerimi je bil tudi pok. 
Kolarič, star pripadnik partije. Po raziskovanju pa je prišlo na dan najprej cel kup 
manjših funkcionarjev, nato pa sam komandant II. cone (tržiške), tovariš Marino, 
ki se je malo pozneje izkazal kot Serio Giovanni. Razvidno, je bilo, da je ta gospod 
nič manj kot član Centra PCI in eden vplivnih funkcionarjev. Mudil pa se je skoro 
ves čas v Trstu, ker je poleg funkcije v Tržiču imel še nekaj drugih dolžnosti, kakor 
na primer »soccorso rosso« po raznih inštitucijah.

Provokator na delu…

Nadaljnja raziskovanja so privedla na svetlo velik del arhiva z njegovim čuvar-
jem, tov. Linom - De Marchi Giovanni-jem. Kot sem že omenil, je iz arhiva bilo 
možno dobiti le malenkostne podatke, ker so bili vsi važnejši podatki ali predhodno 
uničeni ali pa šifrirani, tako da je od zaplembe arhiva bilo kaj malo koristi. 

Po izpovedanjih nekaterih manjših funkcionarjev (ki še niso bili tako strašno 
trdne volje), je bilo možno delati naprej in tako mi je bilo možno spoznati tudi 
nekaj višjih funkcionarjev pač pod raznimi pretvezami. Treba je bilo namreč stvar 
kaj kmalu zaključiti, ker je začela že postajati nevarnost, da se gospodje iz Centra 
zavejo cele igre, kar bi seveda povzročilo polom cele akcije. Tudi to se je kmalu 
posrečilo, in sicer na podlagi dognanja, da redno dvakrat tedensko partizani vozijo 
potrebščine svojim drugom v hribih. S približanjem šoferja in raznovrstnim izvabl-
janjem novic od njega, se je vendar le posrečilo dobiti ne samo točen urnik voženj, 
ampak tudi imena in opise nekaterih oseb.

Tako je bilo možno zapleniti cel kamion, ki je bil poln najraznovrstnejšega ma-
teriala, s šoferjem vred, v bližini Trsta na poti na Prosek, čez katerega so partizani 
dovažali material. Osebe, ki jih je šofer, neki Toni (pravega imena še ne vem), že 
predhodno povedal, so se prvotno zdele zgolj malenkostne osebice, pozneje pa se 
je izkazalo, da je med njimi kar glavni intendant IX. Korpusa tov. Alfredo, kasneje 
identificiran kot Cossi Bruno, sta prišla na dan dva kamiona, dva luksuzna avta, 
municija, čevlji, orožje in precejšnje količine hrane.

Skupno z zaplenjenimi avtomobili pa je padel tudi predstavnik GAP (Gruppo 
d’Azione Patriottico, italijanska VDV) tov. Pino – Coccon Giovanni, ki je med 
drugim držal vezo tudi s predstavniki Guardie civiche. Jasno je, da je na podlagi 
tega prišlo do aretacije nekaterih članov imenovane guardie in je bil najden tudi tu 
raznovrsten material, od katerega bi bilo treba omeniti dva zaboja skritega avtomat-
skega orožje in pa precejšnje količine municije (najdeno pri Sv. Roku). Seveda je 
ta zadeva povzročila precej strahu pri Civikih, a so se s pomočjo svojih diplomatov 
in svojih raznih stricev vendarle nekako rešili, ne sicer zaprtih elementov, pač pa 
Guardio Civico pred skorajšnjim polomom, odnosno desoviranjem.
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Nekoliko pozneje je med prej poznanimi elementi iz italj. partije vzbudil sumnjo 
neki tov. Glavko zaradi neprestanega tekanja sem in tja, kakor tudi zaradi občevanja 
z nekaterimi ljudmi, ki so meni bili poznani še iz časov bivanja na takozvani uni-
verzi (zaporu). Ob predstavljanju in tudi nekaj časa pozneje so mi resno vzbujali 
videz, da so to zgolj nepomembne osebice, ki kaj resnega niso sposobne napraviti, 
ali podrobno proučevanje njihovega življenja je pokazalo druge stvari, kar bo takoj 
razumljivo, če povem, da je med temu bil tudi komandant VII. cone (Muja – ki je 
prav za prav gnezdo vsega kom. gibanja, saj so od tam izšli vsi glavni kolovodje 
kom. Partije) tov. Ezio v osebi Frausin Giorgia, ki se je pod imenom Ezio izdajal za 
neke vrste kurirja, pod imenom Romeo pa je bil poznan kot komandant VII. cone. 
Opazovanje njegovega življenja pred prijemom je pokazalo, da se je neštetokrat 
shajal z enim malo starejšim človekom, ki je bil meni poznan še iz Gorice kot ko-
munist (saj me je nekoč prišel obiskat celo na dom skupno s poznejšim kolovodjem 
italijanskih partizanov tov. Davilo), vendar ne kot funkcionar. Bil je to človek cca 
40 let star, vendar silno elegantno oblečen in v splošnem je dajal videz dobro sto-
ječega gospoda, ki sicer nima nikake službe, pač pa živi od samih rent. Točnejša 
preiskovanja pa so privedla do dognanja, da ta gospod ni nihče drug kot tov. Franz 
ali Franceletto, glavni predstavnik PCI za celo Primorsko.

Škoda je pri tem človeku samo ena, in sicer, da ni naš!!!

Po nekaj dnevih se je posrečilo ujeti ga prav na poslu, to je po razgovoru. Bil 
je Frausin Luigi (sorodnik, a ne brat Ezia). Vkljub temu, da je ta gospod stalno 
elegantno oblečen in obut, vedno obrit in ostrižen, še vedno trdi, da nima nikakega 
stanovanja in da je vedno prenočeval v gozdu!!

Kljub temu, da je bil spoznan kot glava vsega pokreta in spiritus movens, vendar 
je Franz še vedno negiral vse in trdovratno trdil, da nima nič pri stvari. V resnici bi 
mogel biti svetal primer dela in požrtvovalnosti in pa tudi zvijačnosti, kajti doslej ni 
niti izpovedal niti priznal ničesar (po vsej verjetnosti bodo pri njem uporabili tako 
zvani skopolamin, sredstvo, ki človeka napravi dokaj mehkejšega in dovzetnejšega 
in ki je poznano že iz ager kom. v Rusiji in Franciji), četudi bi po njegovem pri-
znanju prišlo na dan marsikaj in bi bilo od tega sila dosti koristi, saj bi na ta način 
prišle na dan stvari, ki bodo v obratnem slučaju za vedno ostale v temi. ŠKODA JE 
PRI TEM ČLOVEKU SAMO ENA IN TO DA NI NAŠ.

Poslednje aretacije in preiskave

Bilo je s tem opravljeno precej dela , vendar še daleko ne vse, saj je še vedno 
izhajal kom. Časopis Lavoratore in se je pokazalo, da še vedno postoji nekaj ele-
mentov Centra. Toda v dokaj kratkem času je končano tudi to, in sicer bolj natanč-
no, ko je bil najprej prijet tov. Luigi – profesor Binni, glavni propagandist, in kmalu 
za njim tov. Vito, Gigi, Angiolino (vse ena sama oseba), ki je vršil službo blagaj-
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nika, propagandista in šefa kolportaže, in je bil identificiran kot Facchin Luigi. Z 
njim vred je bila ustavljena tudi kom. tiskarna in zaplenjenih je bil stroj in nekaj 
ciklostilov.

Tako sta sedaj manjkala le še dva elementa od vsega centralnega komiteja in 
sicer Ugo – vojaški referent in vzdrževalec zvez z milanskim Centrom, in pa Sil-
vestri, znan kot Gobbo. Prvi je bil prijet baš v trenutku, ko je dobil od glavnega 
Centra navodila za novo sestavo Centra v Trstu, skupno z vsemi temi dokumenti, 
ki potrjujejo točne navedbe, da je tukajšnji Center popolnoma uničen. Silvestrija pa 
ni bilo mogoče dobiti, ker se nahaja na Reki (je pa … to moj poznanec iz tržaškega 
zapora – univerze!). Edini, ki je pravzaprav odnesel pete je tov. Rukman, uslužbe-
nec bivši na državnih železnicah, ki pa je odsoten kakšne 4 mesece. Vendar pa je 
iskanje privedlo do tega, da se je odkril kom. italj. Element, ki sicer ni bil v Centru, 
pač pa je bil na tem, da vstopi v istega kot odgovoren za GAP, v osebi pol. agenta 
Babuderja, s part. imenom Branko in Nino.

Žalostno je torej končala ta klika, ki je dovolj časa dajala neštete neprilike. Nisem 
omenil nižjih elementov, ki spričo velikih glav niso omembe vredne.




