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.ako se slovenska politika znajdepri varovanju
okolja ih kje se je izgubila

UNIÒEVANJE DOKAZOV O FASIZMU MLADINA 02 15. 01. 2010

UNICEVANJE DOKAZOV O FASIZMU
V VISCU, ZADNJEM SE O H R A N J E N E M FASISTICNEM KONCENTRACIJSKEM TABORISCU Z BARAKAMI, BI OBCINSKE GELASTI RADE
POSTAVILETRGOVINO S POHISTVOM
MARJAN HORVAT

Italijani ne poznajo temnih strani DR. IONE FERENC, ki je prouceval obsvoje zgodovine. To dokazujejo vse dobje delovanja italijanskega fasizma
raziskave, italijanske oblasti pa zave- na Slovenskem, v studiji »Bili so uporstno poskusajo mladim generacijam ni« potrdil, da so se »ohranili podatki
prikritì zlocinska dejanja fasisticnega in nacrti za popoln izgon Slovencev s
Mussolinijevega rezima v prvi polovi- celotnih obmocij in za mnozicno naseci prejsnjega stoletja. Za koncentra- litev italijanskih Ijudi, predvsem vojnih
cijska taborisca, ki jih je ustanovil vetemnov«.
Mussolini leta 1942, ko vojaskim O tem pocetju in nacrtih danes Italioblastem z ukrepi policijskega teror- jani ne govorijo. Imajo amnezijo v
ja in konfinacije ni vec uspevalo za- zgodovinskem spominu. Zato si tildi
gotavljati miru in varnosti, ker se je italijanski premier SILVIO BERLUSCONI
razmahnilo narodnoosvobodilno gi- lahko privosci izjavo, tako kot je to
banje, ve le malokdo. ludi tocnih naredil leta 2003 v italijanskem ca-

ali pitje. Higienske razmere so
bile grozljive. Ob sotorih so skopali stiri
velikejame za cloveske izlocke, iz katerih je grozljivo smrdeìo. Za lezisce so
nam doli prgisce preperele slame. Mislim, da so namenoma zanesli med nas
usi, in najmanj dvakrat na dan si moral z obleke pobijatì usi. Pet mesecev
sem imel palco rdeca od kivi. Komur se
usem ni uspelo ubraniti, so ga dobesedno pozrle.« Samo v tem taboriscu je
umrlo 1200 Slovencev, med njimi tildi sto otrok, mlajsih od desetih let.
O tem v Italiji nicesar ne vedo. Poza-

zla, pekla, ki sepojavi na Zemìji ...<r, italijanskih ustanov zia pa ni omenil.
DR. BOZIDAR JEZERNIK, avtor knjige
»Italijanska koncentracijska taborisca
za Slovence med 2. svetovno vojno«,
je leta 1996 v osrednjem drzavnem
arhivu v Rimu zbiral gradivo za svojo
studijo, vendar je imel dostop le do
nekaterih dokumentov, saj je celotno
gradivo italijanskega vojnega ministrstva od leta 1930 nedostopno nidi
strokovni javnosti za kar 75 let. Gradivo o koncentracijskih taboriscih, ki
so spadala pod notranje ministrstvo,

IGOR GABROVEC, DEZELNI SVETNIK FJK: »V ITALIJI SO PRIPRAVLJENI PRIZNATI VSE GREHE NACIZMA IN NEMCIJE. KO PA
SE DOTAKNEMO FASIZMA,VIDIJO VTEM POVSEM DRUGO ZGODBO.IZBRISATI HOCEJO SPOMIN NATO OBDOBJE.«

stevilk, koliko Slovencev so italijanske
okupacijske oblasti leta 1942 zaprle v
taborisca na Primorskem (Ciginj pri
Tolminu, Spodnja Tribusa), Furlaniji
(Gonars itd.), na otoku Rab in tildi v
severno in osrednjo Italijo, ni. Po podatkih slovenskih zgodovinarjev je
samo iz Notranjske in Dolenjske moralo v italijanska koncentracijska taborisca okrog 30.000 Ijudi, vecinoma
civilistov, zensk in otrok. Se danes
marsikdo v Italiji zatrjuje, da so bili
to le ukrepi proti upornikom, ribellom, vendar je pokojni zgodovinar

sniku La Voce di Rimini, da fasistìcni bili so. Akademik DR. ANTON VRATUrezim BENHA MUSSOLINIJA »ni ubil ni- SA, ki je bil tudi interniranec in eden
kogar« in da italijanski fasisti naspro- izmed vodij odpora v taboriscih, je
tnikov rezima in drugih niso zapirali leta 2003 v pogovoru s THOMASOM
v koncentracijska taborisca, pac pa FULLERJEM za casnik New York Times
jih posiljali na obvezne pocitnice. V opozoril na nevarnost italijanske saGonars, Treviso, Padovo, Rennici, na mopozabe, saj »sedanja generacija ItaRab ... STANE KIRN, rabski internira- lijanov ne ve nic, ali pa bore malo, o
nec, nam je pred nekaj meseci pripo- resnicni vlogi Italije v drugi svetovni
vedoval: »Spali smo na goli zemlji. V vojni«, kar pò svoje pocne tudi Katolivsakem sotorcku nasje spalo sest, vsake- ska cerkev. Papez BENEDIKT XVI. je
mu je okupator namenil le kubicni me- avgusta lani v obsodbi koncentracijter 'stanovanjskega prostora'. Stradali skih taborisc omenil le »nacisticna«,
smo. Poi leta ni Mio vode za umivanje, ki jih je imenoval »simbole skrajnega

pa je vecinoma izloceno. Tako skrbno je prikrito pred svetom in italijansko javnostjo, da »v zavesti svetovne
javnosti italijanska koncentracijska taborisca kotpojem, povezan z drugo svetovno vojno, sploh ne obstajajo,« je dr.
Jezernik lani zapisal v Dnevniku. »V
nobeni od enciklopedij o drugi svetovni
vojni, ki sem jih imel v rokah, nisem
naletel na pojem 'italijanska koncentracijska taborisca'. Zaman sem iskal gesla
Gonars, Monigo, Chiesanuova, Rennici
in Visco.«
Pocasi, a zanesljivo, pa izginjajo se
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zadnji tildi materialni dokazi o obstoju vec sto taborisc na italijanskih
tleh. Zdaj je ocitno pred unicenjem
se fasisticno koncentracijsko taborisce Visco pri Palmanovi, pò slovensko Visek, ki lezi nekaj deset kilometrov severozahodno od Trsta. Minulo
soboto dopoldne so zeleli v nekdanje
taborisce, kjer je leta 1943 IGO GRUDEN napisal svoj ciklus Rabskih pesmi, evropska poslanka DEBORA SERRACCHIANI, italijanski poslanec IVAN
STRIZZOLO ter dezelna svetnika PAOLO
MENISO in IGOR GABROVEC. »Hoteli
smo si ga ogledati, ker so na voljo
evropska financna sredstva za urejanje
podobnih krajev spomina,« nam je pojasnil Gabrovec. loda ostali so pred
vrati, cetudi so, tako veleva obcinski
pravilnik, napovedali svoj prihod.
Gre pa za izgovor obcinskih oblasti,
ki sicer preprecujejo obisk nekdanjega taborisca »zamdi varnostnih razlogov«. Gabrovec pravi, da so v stavbah
nekdanjega taborisca sedez civilne
zascite, policijski odred in druge organizacije. »0bcinska uprava v Viscu,
ki je desnosredinska, nasprotuje ureditvi vsaj dela nekdanjega taborisca v
spominski park in zatojo motìjo vsi, na
lokalni in vsedrzavni ravni, ki se zavzemajo za ohranitev spomina na taborisce v Viscu.«
Razlog za nasprotovanje spominskemu parku pa ni le ideoloske in politicne narave, ampak tudi povsem
pragmaticne. Na obmocju nekdanjega taborisca, kjer je bila pò vojni vse
do leta 1996 vojasnica, zelijo imeti
obcinske oblasti nakupovalno sredisce s trgovinami s pohistvom, kraj
nekdanjega taborisca pa oznaciti le s
skromnim napisom na informativni
tabli. loda taboriscne barake, ki jim
pravijo »sbaiz«, so se zadnji fizicni dokazi fasisticnih koncentracijskih taborisc v Italiji. Povsod drugod so jih porusili, na trpljenje, zalost in smrt nekdanjih taboriscnikov pa opozarjajo le
napisi oziroma kostnice. Povsem drugace, kot ravnajo nemske oblasti. Tudi pisatelj BORIS PAHOR je ob obisku
taborisca v Viscu dejal, da »pomen tega taborisca presega italijanske meje.
Bil sem deportiran v nacisticno taborisce in lahko recem, da Nemci ohranjajo

FERRUCCIO TASSIN, ZGODOVINAR IZ VISCA: » POTOMCE NEKDANJIH TABORISCNIKOV SE
VEDNO ZANIMA, KJE SO TRPELI NJIHOVI STARSI ALI STARI STARSI.Ci

spomin na tragedijo. Tako bi morato biti tudi v Furlaniji.« Namestnik zupana
GIUSEPPE GLASSES je sicer zatrdil, da
si »zelijo ohraniti ostanke nekdanjega
koncentracijskega taborisca, vendarpa
vseh 12.000 kvadratnih metrov zemljisca ne moremo namenitì za to«, vse pa
kaze, da bo tudi v Viscu na taborisce
in grdo podobo fasisticne Italije v
preteklosti opozarjal le skromen napis na marmorni plosci, morda celo
ob vhodu v novi nakupovalni center.
Ali pa na povsem nevidnem kraju, da
kupcev ne bi motilo, kajtì pò cudnem
zapisu v Corriere della Sera iz leta
2008 v Viscu, »kjer so streljali brez opozorila in kjer se je pò prìpovedovanju
domacinov 'kri zlivala v vodo', ni Mio
cisto pravo taborìsce«. Pravzaprav je v
Italiji edini avtenticen spomenik v
spomin na grozote vojne ostala trzaska Rizarna, »tovarna smrti«, vendar
le zato, ker so jo upravljali nacisti.
Igor Gabrovec, ki si ze vec let prizadeva za postavitev muzeja v Viscu, pravi, da so v Italiji »pripravljeni priznati
vse grehe nacizma in Nemcije. Ko pa se
dotaknemo fasizma, vidijo v tem povsem drugo zgodbo. Izbrisati hocejo spomin na to obdobje.«
Nasprotnik obcinske oblasti, ki noce
zravnati taborisce v Viscu z zemljo,
pa je tudi italijanski zgodovinar FERRUCCIO TASSIN iz Visca, ki opozarja,
da »struktura taborisca ostaja dobro vidna, izpod rastlinja bi lahko resili tudi
nekaj razpadlih barak za taborìscnike«,
in tako ohranili dokaj avtenticno podobo nekdanjega taborisca. Tassin je
v soboto pred vhodom v taborisce
evropski poslanki, italijanskemu poslancu in dezelnima svetnikoma pripovedoval o zgodovini taborisca. Ravnanje obcinskih oblasti, ki preprecujejo ogled taborisca, je pò njegovem
mnenju »sramotno« in »obzalovanja
vredno«, kar pa se ni zgodilo le s poslancema in svetnikoma, ampak tudi
nedavno s skupino celovskih studen-

tov, ki jih kljub napovedi obiska niso
spustili v taborisce. »Vsakdo razume,
da se spominski park ne more raztezati
na vseh 12.000 kvadratnih metrih zemljisca. Razumem tudi, da se obcina
noce odreci moznosti zasluzka. loda
najprej bi morali razmisliti, kako vprojekt vkljuciti spomin na nekdanje taborisce. To pa jih bore malo zanima,« pravi Tassin, ki se zavzema za ustanovitev muzeja. Ta bi zaobjel zgodovino
Visca »od 16. stoletja naprej, ko je bila
tu meja med Avstrijo in Benetkami, saj
gre za sticisce razlicnih kultur, umetnosti in nacinov zivljenja, ki so oblikovale
miselnost Ijudi, zivecih ob meji. Tudi obdobje fasisticnega terorja bi dobilo v
njem ustrezno mesto... Potomce nekdanjih taboriscnikov se vedno zanima, kje
so trpeli njihovi starsi ali sorodniki.«
Danes so za mnoge Slovence nekdanja italijanska taborisca ostala v zgodovinskem spominu pò pripovedovanju prezivelih starsev in starih starsev. Vsa, razen v Gonarsu, so prakticno izginila z oblicja italijanske zemlje. V Gonarsu, kjer je bilo eno izmed najhujsih fasistìcnih taborisc, pa
je pò zamislih arhitekta EDVARDA
RAVNIKARJA leta 1973 nastala velicastna grobnica, kjer so pokopane zrtve gonarskega taborisca in posmrmi
ostanki prekopanih zrtev iz drugih
koncentracijskih taborisc v severozahodni Italiji. Gonars, ta sveti kraj spomina in trpljenja vec kot 5000 Slovenk in Slovencev iz tedanje Ijubljanske pokrajine, je tudi najbolj ustrezen
kraj za kostnico, saj je v tem taboriscu umrlo najmanj 450 taboriscnikov. Znan pa je tudi pò edinstveni
epizodi upornikov, saj je poleti 1942
osmerici taboriscnikov uspelo pobegniti skozi 60 metrov dolg rov, ki so
ga izkopali pod pogradom v baraki,
kjer je zivelo 140 Ijudi. Med pobeglimi so bili poznejsi vidni politiki, kulturniki in obvescevalci. Med njimi
tudi BORIS KRAIGHER, IVAN BRATKO,

MAKS PERC in FRANC RAVBAR. Pobeg
je odmeval v italijanskih koncentracijskih taboriscih in Italijani so se odlocili, da bodo taboriscnike preselili v
taborisca v notranjost Italije, ki so jih
na nitro postavili v Rennici v Toskani
in tudi v Monigo-Trevisu, ki meji na
Furlanijo in je priblizno 30 kilometrov severno od Benetk. Tarn so vojasnice, zgrajene iz zivordece opeke v
znacilnem vojaskem slogu iz prejsnjega stoletja, preuredili v koncentracijsko taborisce. Taborisce MonigoTreviso je bilo obdano s pet metrov
visokim zidom, na njem pa so bile na
vsakih nekaj metrov navznoter upognjene zelezne palice, med seboj prepredene z bodeco zico. Po dvoriscu
in okrog barak so bila v stolpih posejana strazarska mesta. Ponoci je bilo
taborisce razsvetijeno z mocnimi zarometi. V njem je bilo 3500 internirancev, dvakrat prevec za kolikor toliko vzdrzno zivljenje. O grozljivosti
razmer govori podatek, da je v razmeroma kratkem casu obstoja taborisca v njem umrlo 189 internirancev.
Ce danes povprasate Ijudi v MonigoTrevisu, kje je bilo med vojno taborisce, vam nihce ne bo znal odgovoriti,
saj o tem ne obstaja niti skromen zapis pred kompleksom vojaskih barak.
Tako kot druga taborisca je tudi to
izbrisano iz zgodovinskega spomina
Italijanov. In tako se lahko zgodi tudi
z Viscom, ce protesti proti unicenju
ne bodo uspesni. Igor Gabrovec pravi, da se bodo v Visco vrnili 27. januarja, ko v Italiji z dnevom spomina
na grozote fasizma in nacizma »poteka osrednja slovesnost v Rizarni. Verjetno bomo tokrat popolane organizsali
spominsko slovesnost tudi v Viscu. Zato
da ne bi to taborisce ostalo v spominu
le z obelezjem na nekaksni tablici, ali
celo to ne, kot se je zgodilo z drugimi
taborisci v Italiji. Ce bomo to dovolili,
bo Italija unicila vse, kar jo opominja
na fasizem in ta del preteklosti«. X

