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Reseracher Dober dan, gospa Sonja Šefman 

Sonja Šefman Dober dan,  

R Začela bi pogovor z Vami v obdobju pred vojno. Zanima me v kakšno družino ste bila rojena, poklic 
Vaših staršev, koliko bratov ali sester ste imela ali ste bila edinka in nato če boste pripeljala pripoved 
do Vaše aretacije. 

SoŠe Moj oče je bil trgovski poslovodja, mama je gospodinjila in mu tudi pomagala v trgovini. Sem 
edinka. Po končanem 5. razredu osnovne šole sem šla v gimazijo v Kočevje, stanoval sem v internatu 
v Marijinem domu. Saj je bilo to zelo blizu, ni bilo daleč od gimnazije. Tam sem tudi 2. svetovno vojno 
počakala. Ker je bila pomlad 41. leta, sem hodila v 3. gimanzijo1. Ob počitnicah sem hodila domov. 
Jeseni 41. leta, točnega meseca se ne spominjam2, so pa gimnazijo ukinili, ker je gimnazijo zasedlo 
italijansko vojaštvo. Tako da je bila gimnazija ukinjena. Sem šla domov. Naprej nisem … da bi kam 
drugam šla študirat, saj smo vsi mislili, da, saj, ta vojna ne bo večna, saj se bo kaj končalo, a ne. In 
sem bila doma tisto poletje.  In sploh do moje aretacije sem bila doma. Starši so že delali za 
Osvobodilno fronto, to je bilo zbiranje raznega santitenega materiala, hrane, orožja in vsega, kar je 
bilo. Saj veste po kapitulaciji Jugoslavije je bilo tistega orožja kar veliko. Nekateri so ga spravljali. Dalo 
se je priti do njega. Vsakemu pa ljudje tudi niso zaupali, ne. Ker takrat pa se je že kar delilo na strani 
… Takrat je bil kaplan Puhar Leopold, ker je tako udrihal čez partizane, namesto, da bi govoril kaj 
božjega, ampak je samo proti partizanom. Vse je bilo najslabše, vse. Tudi ljudje, ki so bili prej dosti 
spoštovani, ker če so bili za partizane, niso bili nič vredni. Vse je to šlo tako. Potem se je začela … na 
Taboru je bila postojanka, ki so jo organizirali, je bilo nekaj fantov, ki jih je kaplan organiziral, da se 
bodo uprli partizanom. In so se zabarikadirali v cerkev, v sveto cerkev. Pol so jih napadli. To je bil 

                                                      
1 Sonja Šefman je spomladi leta 1941 obiskovala 3. letnik realne gimnazije. Vir : Sonja Šefman 
2 Jeseni leta 1941 se je vpisala v 4. letnik realne gimazije, ki pa so jo kmalu ukinili.  
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bataljon, Zidanškov bataljon3, ki je logoroval v Jazbini, to je mal stran od Loškega potoka, od vseh 
tistih vasi. In je bil, vem, jaz se tako dobro spomnem, eno nedeljo zjutraj, je bil napad na njih. Uni so 
se zabarikadirali v zvonik. So jih prosili, naj se predajo. Pa nič, noben ni nič slišal. Pol so jih pa, mislim, 
ne vem, ali bila slama, ali kaj, so zažgali tista vrata za v zvonik in se je kadilo. Verjetno so se začeli 
gor dušit, in je ta kaplan prišel iz zakristije in je rekel: "Tovariši partizani, predamo se." To je 
komandant Smeli, ki je vodil to operacijo, sam povedal. Mene ni bilo zraven, pa tudi ljudje so potem 
govorili. Nekaj je gotovo resnice v tem. To je bil ta prvi tak napad in prva postojanka, baje, … 
belogardistična je bila v našem kraju. Pol se je še bolj začelo to … in tisti, ki so bili gor, veste, ti 
belogardisti so to bili, so pol, jim je bila možnost dana, da lahko gredo v partizane. In so šli v glavnem 
vsi v partizane. Tudi gospoda kaplana so peljali s sabo, ampak je bilo en kup žena zelo pobožnih, da 
so prosil: "Dejte gospoda kaplana spustit. Dejte gospoda kaplana spustit," ne. Pol vem, da je bil 
spuščen, da mu niso nič naredil. Ostali pa so šli v partizane. Zdej, eni so mal prej dezertiral, drugi mal 
kasnej, ampak v glavnem nihče od teh fantov ni ostal pri partizanih. To bi bilo recimo tisto prvo. Mislim, 
da je bilo to maja, maja 42. Pol se je že bližala vse tam v oddaljenih krajih italijanska ofenziva, ki je 
bila pa pravzaprav. Tam so se šele bolj zbirali, ne, ampak sredi julija je bila prav začetek tiste močne 
ofenzive - italijanske* (roška ofenziva), ker so za sabo puščali veliko ubitih, aretiranih, ja, grozno so 
delali z ljudmi, krivimi ali nekrivimi.  

R Zato vas prosim, da mi kolikor lahko po svojem spominu opišete prihod italijanskih vojakov, zasedbo 
vasi, v katerih ste živeli, in nato dogajanje do vaše aretacije in potem naprej do internacije. 

SoŠe No, ko so Italijani prišli, takrat … so ta prvo, no… ne ta prvo no, odvisno je, mogoče je nekaj dni 
presledka, najprej so Belo Vodo zažgali. To je priselek Travnika, ena majhna vasica. Tam je res, vsi 
so delal za partizane, tudi ni bilo druzga, vsa vas. No in to so prvo zažgal. V tisti ofenzivi so iz ene 
familije, ampak to je bilo več, jaz tolk ne vem, ker je toliko oddaljeno, no ni toliko oddaljeno, tri - po 
domače bom povedala - Debeljak so se pisali - tri Gregčeve fante so pobili. Pa ne samo njih, tudi 
druge, ker se jaz vseh imen ne spomnem. Vem pa da je eden od njih, ki je preživel, splezal na eno 
visoko smreko, k so bili Italiajni še vse spodaj in je bil kar nekaj dni, privezal se je s pasom na vejevje, 
ker to je bil zelo tak bujen gozd, tako da je bilo veliko gozda in visoke smerek so bile. In pol, ko so 
odšli Italijani, je dol splezal in domov prišel. Mislim,  da je bil to - zdaj lahko sem ga s kom zamenjala - 
Valentinov Ivan. Tle ne bom…ampak eden od tistih vaščanov iz Bele Vode je bil to. To je bilo ta prvo, 
kar se je tle naredilo. Čez nekaj dni potem so zažgali vas Travnik4. To je velika vas, ena največjih, 
ampak tle so bili v glavnem ljudje zelo enotni in vsi napredni, skoraj vsi5. Saj mogoče, da bi se koga 
našlo, ampak tam je bilo, tam si bil kakor na enem osvobojenem ozemlju. Ker vsi so se pa … prej je 
bila že… ne vem, če bom prav rekla, žandarmerijska postaja, žandarmerijska postaja, ki so jo vodili 
Italijani6, bili so pa tudi še nekaj žandarjev, ki so pa jih vzeli, ki so bili prej v Jugoslaviji žandarji. Med 
njim je bil tudi eden, ki je sopodpisnik moje, pa ne samo moje, tudi od ostalih treh, aretacije. To sem 
jaz videla tiste podpise, povedal mi jih je, tako da to je nesporno, da so tudi lahko vse ostale … Sicer 
zdej smo samo še… Nobena več ni živa. Ker Marija Benčinova , ki je tudi takrat bila pa drugje 
aretirana. Menda sem jaz še sama živa zdaj. Točno, Cirila je umrla, une tri so že umrle. To je bilo tako. 
Pol so mojega očeta zaprli tudi takrat. Takrat so jih ogromno zaprli7. Takrat so štiri učitelne ubili v 
Sadolu. [...] Meni se zdi, da je bil Zbačnik Ivan, je povedal, da je rekel: "Živela svoboda,"8 en tak klic. 
Pol so jih pa postrelil. No, moj oče je bil tudi takrat zaprt in je bil skupaj z županom, ki se piše tudi 

                                                      
3 Zidanškov bataljon je tedaj vodil komandant Smeli. 
4 Vas Travnik so italijanski vojaki požgali 31. julija 1942 
5 To pomeni, da v vasi ni bilo izdajalcev. 
6 Prva hiša na začetku vasi Travnik je bila žandarmerijska postaja, ki so jo vodili Italijani. 
7 1. vvgusta 1942 je bilo po spominu Sonje Šefman veliko aretacij.  
8 Učitelj Lado Čuk je stopil pred izkopano jamo, dvignil roko in zaklical: “Živela svoboda!” Prvega so ustrelili, nato še ostale tri, 
se je potem, ko je bil intervju posnet spomnila Sonja Šefman. 
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Bartol. Sta bila zvezana skupaj. Znal pa je moj oče italijansko, ker se je v Trstu učil za trgovskega 
pomočnika in to je tako tudi župnik, ko je kaj prevajal, je zmeraj njega klical, je rekel: "Ti znaš bolj 
Lašk, kokr jaz." Ne pa veste, da ni, ne. On se je, kar se je naučil tam, kar se je v trgovini, ne. In sta bila 
skupaj. In ko je moj oče povedal, da je on župan, pa po italijansko Italijanom povedal, so ga oni - 
verjetno so se prej posvetovali s kom - so ga spustil. In ko je moja mama zvedela, da je bil spuščen, je 
šla k njim9, pa je prašala: "Ja, on je še tam, on bo šel najbrž v internacijo." Saj ga je zelo težko dobila 
preden je dol prišel iz sobe. Ampak pol je vztrajala in je rekel. On je, kar vstal, pa je rekel: "Veš, zanjga 
je bolj, da ga odpeljejo. Drugač ga lahko še ubijejo." Tako ji je rekel. Ona pa: “Ja, pa zakaj?” Ona tudi 
mogoče vsega ni vedla. Tako se je začelo. To je bil tisti začetek. Kaj so potem tudi streljali talce v 
Sadolu, 18 so jih ustrelili. Pa ne samo v Sadolu. Posameznike so klicali predvsem iz Travnika in so jih 
kot talce streljali … to je na Taboru. Tako, veste, ena gmajna je tu dol, tako, kjer se je šlo po bližnjici v 
eno vas. In tam v tistem bregu so jih streljal. Pa tudi mučili so jih v tisti mali ... Tam je na pokopališču 
ena cerkvica,  manjša cerkvica svete Barbare10 in tam so jih zelo mučili. Ne. In pol ustrelili, ne. To bi 
jaz mogla pogledat, katere ljudi. Vem, da so jih predvsem iz Travnika, iz nobene druge vasi jih niso 
tam strelal. Ne.  

R Kaj se je zgodilo pa v Vaši rojstni vasi, v Hribu? 

SoŠe Na Hribu, mi smo tako mal stran od Hriba, je sicer pod Hrib spadalo, ampak majhno stran. V tisti 
vasi je bilo pa kar pretežno bolj nastrojeno k belogardistom. Ne vsi. Recimo, je bila družina Pajnič, ki je 
bilo sedem otrok, vse je bilo za partizane … Ja, dva sta, ali so bili trije v partizanih. To je pa mal 
kasneje blo, eden je prišel domov od teh fantov, ki je bil nekaj bolan in so ga ustrelil. Ga je domačin. 
Točen vedo, kateri domačin ga je ustrelil. Malo so bili mogoče tisti, mogoče mal pili, mogoče mal več 
korajže in ga je ustrelil na domači hiši11. Mama njegova, ker je dočakala, meni se zdi, 94 let ali še več, 
pa oče, so pa bežal. On pa ni, ker niti ni pomislil, da bi ga kdo ustrelil. Ne. Je pa prišel domov. Neki je 
bil bolan. Ne vem, neki je mel, dva dni je imel dopusta. Saj sestra, to mi je sestra še včasih 
pripovedovala.24:15 

R So vas s Hriba italijanski vojaki požgali? 

SoŠe Ne, Hrib niso nič požgali. Samo Travnik. Samo Travnik je bil, pa Bela Voda. Jaz mislim, da 
drugje ni bilo nič požganega.  

R Kako je zgledala vaša, vaše zaslišanje po aretacije in kje ste doživela zaslišanje? 

SoŠe Zaslišanje sem doživela na Velikih Blokah12. Tam so nas zaprl. Tam nismo bile dolgo zaprte. 
Kratek čas. Samo tisto prvo zaslišanje, mogoče štiri, mogoče pet dni, več nismo bile tam. Pol so nas 
pa poslali v Logatec. Tam smo bile najprej zaprte na sodniji, v sodnijskih zaporih. In je tako veljalo, da 
če enkrat gremo iz sodnijskih zaporov, bomo šle samo v internacijo. So pa tam v Logatcu, jaz vem, kje 
je lokacija, je bila ena cerkvica in tam so jih pa, vem da smo slišali strele, pa tut so rekli, da so jih pa 
tolk ubil. Ampak jaz tega nisem vidla. Strele smo slišali, ampak, da bi kaj več vedela o tem, pa koga 
so, pa to, pa ne. No, in potem smo bile me. Po nekaj dnevih tam v tistih sodnijskih zaporih .To so nam 
kar neki dal, da smo spale, in zame in za mojo teto, za dve pa je zmanjkalo. Ni bilo kje se zavlečt. Ni 
bilo nič prostora. Pol je pa cela tista velika soba, jaz ne vem, kakšna je bila, velika soba je bila, smo pa 
vsi začel cepetat z nogami. Sej to je smešen, a ne. Ampak je prišel eden, pa se mi zdi, da je bil dost 
razumovajoč, da je vedel, da je treba nekaj naredit in nama je prinesel, ne vem, če on ali je ukazal, en 
modroc, in da smo pol na tistem modrocu midve potem spale.  

RJe zaslišanje potekalo zgolj z izpraševanjem, so vas, kdaj tepli? 

                                                      
9 Mati Sonje Šefman je šla k županu. 
10 Cerkev na pokopališču v Taboru. 
11 Ustrelili so ga na domačem pragu. 
12 V vojaški kasarni na Velikih Blokah. 
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SoŠe Ne, to ne, nikdar  me ni kdo tepel. To moram po pravic povedat. Niti tako, da bi bilo tako grobo. 
Samo so se pa nekateri, mislim, da je bilo bolj samovoljno, ker smo bile v šolo pol premeščene. Vis-a-
vis sodišča je bila ena šola  in tam smo bile pol. Tam je bilo tako. Ampak so ti vojaki, ali so imeli kaj 
noter za opravit. Vem da so imeli prav piko name pa na mojo teto: "Dove e' studentessa pa njena 
teta," to vem. Pa so me spraševali, nič takega o partizanih pa to, ampak kaj smo se učil v gimnaziji, v 
šoli. Pa kaj, jaz sem mu lahko pripovedovala, jaz sem ga že tako, ker sem se le francoščino tri leta 
učila, čeprav ne dost, ampak italijanščino pa tudi tist čas, ko so bili Italijani,  čeprav tud ne dost, ampak 
le mal, je tako, da si, ker si tudi slišal jih govorit, pa to. Tako da mal sem kar razumela. Čeprav se ne 
smeš izdat, da kaj razumeš. Boljše skozi prideš.  

R Nato ste bila vi sama ali skupaj teto spuščena iz zapora? 

SoŠe Ne, sama. Ja, ne iz zapora, iz Gonarsa. 

R Sva še vedno v Logatcu. 

SoŠe A, ja še v Logatcu. Ne, ne, skupaj, skupaj, tukaj smo pa vse in tudi obe sestri Bambič, skupaj 
smo šle v šolo. V ta prostor šolski, smo bile tam.  

RKot razumem je ta šolski prostor v Logatcu bil na nek način zbirni center, od koder so vas nato 
….[sonja"v internat...]… Koliko natančno se spomnete poti do Raba? 

SoŠe Ja kar, kar natančno bi se spomnila. Na železniško postajo13 so nas odpeljali in tam so bili 
živinski vagoni, ne, tisti, ki je za živino. Tam so nas gor, jasno s spremstvom, so bili Italijani, in smo šli. 
Do, najbrž, Reke, ali je bil Sušak. Ne, na Reko. Na Reko. Tam smo se peljali, o kakšni hrani ni bilo 
govora. To vem, da smo bili lačni, ampak še bolj pa žejni, veste, ne. … In ko smo prišle na Reko, je 
moja teta, če smem to, če paše, ne, ne…. zagledala morje. Ona je, je začela jokat. Ona se je tako 
morja bala. Prvič ga je videla. Jaz sem vsaj plavat znala, ampak ne dobro. Plavat sem znala, veste, 
tako, da sem šla v globko vodo, veste. Ampak kašen plavač sploj nisem bila. In sem ji rekla: "Primi se 
mene. Miži pa bova gor prišle na ladjo." In tako sva res prišle gor. Pol ji je bilo dobro. Potem se je 
umirila. Je bila pa ona tako zelo zelo, baje, ker. 19. leta je bila rojena14, in to je bilo v tistih časih k je 
bilo po prvi svetovni vojni. Takrat se je rodila, ko je bilo tako pomanjkanje pa vse, a ne, pa še njena 
mama ki je bila noseča z njo, je šla s svojo sestro15 (obiskati svojo najstarejšo hčerko), ki je imela 
pljučnico, v Lašče16 peš obiskat pozimi, ne. Tako, in je to vse vplivalo.  Tako so rekli, da  nanjo vse to 
vpliva. Lahko je, ne.  Pol smo na ladjo prišle. Tam se nisi preveč … Me štiri iz Loškega Potoka smo 
ble, se poznale. Lahko si reku, kar koil si hotel. Tam so bli pa le, smo bli zelo previdni, ker se nisi 
mogel, recimo, da bi se kar odprl pa povedal, pa to. Smo se pa zbližali predvsem z dekleti, ki so bile z 
Notranjske. Nekaj jih je bilo iz Cerknice, Loške doline pa iz tistih krajev.  A ena je zgubila že brata, pa 
tako, pa si pol tako, ko si malo vedel o njih* (o dekletih iz zapora), kaj, pa si pol drugače jih gledal, a 
ne. Tako da smo se tudoii kar dobro se razumele, a ne. Koliko nas je bilo, pa ne bi znala povedat.  

R Ko ste prišli na Rab, na otok, lahko opišete pot od pristanišča do taborišča in kakšen je bil vaš 
sprejem v taborišče, ali so vas popisali, kako so vas razdelili v šotore. 

SoŠe Prišli smo iz pristanišča in smo šli. Pol so nas pa s kamioni iz Raba v Kampor odpeljali, ne. S 
kamioni. Nismo šli peš. Sej ne vem, kako bi, no, mogoče bi. In ko smo prišli, smo šli mimo ženskega 
taborišča, samo mi nismo vedeli, da je žensko taborišče. Sploh nismo vedel. So nas mimo njega 
peljali v manjše taborišče, ki je bil nekako sprejemen lager - bonifica so rekel, a ne. In tam so bili 
šotori, so nas po tistih šotorih - vem, kje je moja teta dobila zelo kmalu prvo uš. To je bilo - to se ne da 
povedat, kaj je počela, veste vse. Ampak pol smo se mogl tam … Vso obleko ... Smo se mogl slečt, pa 
da so nas dal, da so jo dal v parilnico. In pol smo mogle čakat gole pred Italijani, pred vsemi tistmi - ta 
                                                      
13 Na železniško postajo v Logatec. 
14 Sonjina teta je bila rojena leta 1919. 
15 Sonjina mati je šla na obisk k najstarejši hčerki. 
16 V Velike Lašče. 
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prvo smo se mogle stušat. So še nekatere rekle, kaj pa če je plin v teh, ne tko, to je bilo v nemških 
taboriščih. No, plina ni bilo, je bila res voda, da smo se skopale, pa tam gole stale. Si lahko mislite. Pa 
dobr …. najhujšeje bilo za recimo: hčerka mejhna pa mamo tam gelda, pa tko, no to je blo. Tem 
starejšim je bilo to veliko težje kot nam. Ne. Ampak ni bilo pa prijetno. Pol smo tisto obleko nazaj dobil. 
To je bilo men se zdi, ne vem, ne bi mogla zdaj reči, ali je bilo to prvi ali je bilo drugi dan. Pol smo bili 
pa tri dni v tem sprejemnem lagerju. Potem smo se pa za v taborišče mogli pripravit. Spakat tisto, kar 
smo imeli, ne. Nekaj so nam pobral. Denarja niso pustil, kot ga je kdo skril, ne.  To je bilo tako samo 
po sebi umevno, da nisem nič tistega mislila, da je to kej hudga, a ne. Pol je pa rekel: "Zdej pa v 
vrsto." Bil je en cravatta rossa17, tako smo mu rekli. Poročnik je bil, no, to vem. In je on to rekel: 
"Kogar bom poklical po imenu, mora odgovorit: presente." To je v italijanščini rekel. In tisti prvi so kar: 
"Presente," rekli. Jaz sem bila zlo kmalu med tistimi prvimi. Pa mene pokliče, pa pravim: "Ja." Vidite to 
je tista predrznost pa norost, ker ne bi bilo treba, ne. In je potem rekel: "Prendi questa ragazza la." Ne, 
enmu sudatu in me je - tam sem imela kovček, ki je bil že pripravljen, da bom šla dol, pa so me peljali 
v stranišče zapret. Ampak tisto stranišče je bilo komaj gotovo tako, da ni nič bilo po stranišču. Tako 
leseno je bilo tam, to so najbrž za silo naredili, ne. To se spomnem, da je bil kar tak prostor nesmrdeč. 
Pol ko so šli pa dol, ko je bila že vsa vrsta, ko so že vsi rekl: "Presente,"  so šli vsi dol. Jaz pa - tisti 
kovček je mene tam čakal, pa ga je poslal spet tistga sudata in pol je pa mene zasliševal. Jaz sem 
rekla: "Ne razumem." Vse sem rekla: "Ne razumem." Tako, da nisem nič vedla. Vpil, pa ne vem, kaj, 
tudi psoval, ne vem, kaj je vse psoval. Pol je pa reke,l naj me odpelje dol za njimi. Pol vem, da je tisti, 
en mlad vojak je bil, en mlad, pa je bilo pozdravljanje. To je moglo biti okrog 6. zvečer, ali so snemali 
zastavo ali je bilo treba pozdravljati. Vem, da je vpil: "Aspettate signorina," pa da moramo pozdrav la 
bandiera pa ne vem, kaj. To sm jaz vse zastopla, ampak jaz sem se mogla naredit, da nič ne 
zastopim. Jaz sem kar korakala naprej, pa tako. Tako, da je še on potem ni do konca pozdravil. Da je 
za mano pritekel. On je bil, kaj bi lahko jaz ušla iz Raba, a ne. Pol sem prišla pa dol, da sem jih, no, 
skor dohitela. Moja teta, ko bi vi vedli, kako se je znesla name. Saj jaz vem, ona je imela odgovornost, 
ne. Jaz sem bila njena nečakinja. Pa bog ve, koliko ji je njena sestra, moja mama, zabičevala, kako 
me more pazit. Vse to razumem. Ampak ostale gospe, ki so pa bile tam, so pa … sem pa tak ugled pri 
njih dobila, ko bi vi vedli. To bom potem povedala, ko bom v Gonars prišla.  

R Greva pa zdaj na ta spomin prihoda v taborišče, v šotore. Koliko vas je bilo v šotoru, kako so vas 
razvrstili in če boste lahko začela pripovedovatoi o dnevnem življenju v taborišču.  

SoŠe V redu.  Ko smo prišle dol, so, taborišče še ni bilo čist tako, je bilo veliko šotorov že postavljenih, 
ampak to so pa kar sprot postavljali. Nekaj jih je bilo. Šotor je bil po navadi za štiri osebe, največ šest. 
Ampak v ta šotor, kjer smo ble me, k so nas dal, nas je bilo osem. Polovico, štiri, smo bile na eni 
strani, štiri pa na drugi strani. Pozabila sem povedati prej, da je tudi Marija Benčinova, pol iz sodnije 
prišla, da smo skup šli. In smo ble pol v istem šotoru. Samo on  je bila. Mi štiri, ki smo prišle iz 
Loškega Potoka smo bile na eni strani, une štiri pa na drugi. Blo je tako tesno, da smo se hkrati mogle 
obračat, vsaj štiri po štiri. Veste, tako je bilo tesno. Imele smo pa, dobil smo pa eno deko, vsaka, deko, 
pa približen za vse kilo slame. Ampak mal je blo, takrat je bilo dosti toplo. Nobena ni mislila nič na to, 
da bo kdaj kaj slabše pa to, ne. Kar tako smo. Tudi pod šotorom se mi ni zdelo nič tako hudega, samo 
fajn je pa bilo, da smo šle hitro v posteljo. Vsaj tisti dan je bil kar naporen, a ne. Lahko smo kaj večerje 
dobile, lahko tudi ne, ne bom nič rekla, ker se ne spomnem. Ampak drug dan se je pa dan začel tako. 
Zjutraj smo dobile črno kavo. Slabo, grenko, čisto nič dobro. Dočim v Ginarsu je bila figova kava, je 
bila boljša. Tukaj pa ni bla. Ampak v redu. Dobil smo tisto kavo. To je bilo zjutraj. Opoldan so bile take, 
bi rekla mineštra, ampak to ni bilo mineštri podoben. Buče, čakajte, buče, vem, ker jih jaz nisem 
poznala, vem, da nisem mogla tisto jesti, ampka pol sm, a ne. Zelo mal je bilo tiste, v glavnem 
zelenjava, mogoče je bilo za žlico riža, to je bilo že kar veliko, pa tudi mogoče, makroni so mal več 
zgledal, pa tud mal makarnonov, ampak zelo mal, tako, da sem jih jaz dostikrat štela. Veste, tako, to je 

                                                      
17 Vzdevek je dobil po rdeči kravati, ki jo je nosil. 
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bilo vse. Tako. Sit nisi bil, ampak je pa bilo nekaj toplega, je bilo. Čeprav takrat je bilo dosti toplo, da 
nismo imeli tiste potrebe. Pol v zimskem času, jesenskem, je bilo to zelo važno, da je bilo neki toplega. 
Pol smo dobil … hlebček kruha je bil predpisan, menda 15 dag. Če smo ga dobil polovico tega, je bilo 
kar velik. To je bil hlebček, ja, hlebček je bil. Pol smo dobili košček sira. Ali košček sira, mislim,  da so 
dvakrat na teden kuhali govejo juho in da je bil košček mesa takrat zraven. Ja, men se zdi, al je bilo 
samo enkrat. Ne, to je bilo, če nismo ta kruh šele pozen pol dobili. No vem, da smo na dan dobili 
hlebček kruha. Ampak zelo mal. Zdaj pa računajte tiste, ki so doma bile navajene veliko kruha, pa ki 
so na kmetih delale, ki so se zvečer žgancev, ocvirkov pa bele kave napili. To ni bilo nič. Jaz, ki sem 
bila v internatu, sem lahko, kolikor je bilo težko, ampak sem tisto lakoto kar lahko prenašala, kar lahko. 
Pa sem imela verižico, pa sem imela prstan, pa še nekaj - tri stvari sem imela, ki sem vse prodala za 
kruh. Tam so eni kupovali. Pa si mislim, jaz lahko brez tega domov pridem. Vem, da sme tisto vse 
razprodala, a sem si mislila, če ne, mi bodo pa vzel.  

R Kdo so bili ljudje, ki so trgovali za hrano? So to bili tudi taboriščniki ... 

SoŠe Taboriščniki tudi. To je bilo, ker so bili. Interniranci so kuhal. Interniranci. Saj jaz zdaj ne morem 
reč, da so vsi, v en koš jih dala, to nikakor ne bi. Ampak ker so bili tako rejeni. Tako se jim je poznalo, 
ker drugim, to si kar v tednih in mesecih, zelo se ti je stanje poslabšalo. Jaz sem po obleki videla, kako 
je to. Pa že itak sem bila tako suha. Ker nisem imela, jaz sem bila v internatu, moram povedati, no, saj 
to ne bi smela, jaz nisem mogla čebulo jest. Meni je kar šlo, recimo, ko je bilo tisto porovo, tista 
omaka, pa en jajc, pa tisti, ki je bilo za jest. Jaz tistega nisem mogla jest. Sej jajc sem pojedla, ampak 
tistega se nisem dotaknila. Ampak to je bilo v internatu 

R Kdaj ste se zavedli, da ste v bistvu v taborišču, da je vaše gibanje omejeno, da je vaša hrana  zelo 
omejena in sploh, kako so minevali dnevi, kaj ste počele?  
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SoŠe Ja, saj res, to bi še sama rada vedela, kako je bilo. Saj smo imeli, da smo se tako gibale, ni bilo 
tako. Ker tam za taboriščem, a ne, ko je bilo konec, je bilo pa stranišče. To je bil prostor, pokrit, pa 
samo luknje, nič tako, da bi bilo kaj pregrajeno. To je bilo tako zelo nevarno. Zelo nevarno je bilo, da ti 
ne spodrsne, če je bil dež. Ne, ker je tut od nekje je to deževalo, ali ni bilo dobro prekrito, ne, je bilo pa 
kar spolzko, da si mogu kar pazit, da nisi v tisto luknjo padu. Pa tisti, ki so imeli krvavo grižo, saj sem 
bila tudi jaz med njimi, k sm zbolela, pa Marija Benčinova tudi. Medve sva se isti dan v bolnici, jaz sem 
šla v bolnico dopoldne, ona pa popoldne v ambulanto. Tam je bilo pa veliko huje. Tam, tam, ko sem 
šla, peljal so me v karjoli - no, saj to ni bilo zdaj vprašanje, no, pa bom vseen lahko končam - pa so me 
v karjolo dal, pol pa na kamjon, da so me v bolnico, eno …ne vem, v katerem hotelu je bila tista 
bolnica. In tam so me dali ta prvo v kopalnico. Vem, da je bila banja, drugač ne bi vedla, če ne bi bila v 
internatu, da so sploh bane, pa zakaj so. Saj veste doma ni bilo. In sem hotela, da se bom slekla, da 
se bom šla skopat. Skup sem zletela. Vem, da so me pobral, ker mi je bilo slabo. Najbrž sem bila jaz 
več dni. Jaz se nič ne spomnem, koliko dni sem tam ležala. Res, nebi mogla reči. Pol so me dal. Sem 
prosila za wc. So me dali, da sem šla na wc. Ampak tudi tam so me pobiral. Pol so me pa kar v sobo 
pelal. In pride ena bolničarka. No, vsaj delo bolničarke je opravljala pa moje podatke zbirala, sem ji 
dala podatke. Pa pravi: "Ja, a poznate Rudolfa Bartola?" Sem rekla; "To je pa moj oče." je bila iz 
Podpreske, Turkova. A veste, pol sem se jaz pa kar počutila, kot da sem en del doma dobila tam. No, 
saj sem bila skoraj en dober teden, ne. In je tako zdravnika poklicala, je vse pregledal. Zgleda, da ni 
bilo tako strašno hudo z mano in … Moram reč, tam, tam je bila ena, zdela se mi je stara gospa, 
mogoče je bila 50 let stara, veste, mogoče, ampak men se je zdela, tako ne, sej let, prej itak se ni tako 
dolg ni človek živel,  jaz vidim moja stara mama, pa vse to je vse prej umrlo, ne…in je rekla: "Jaz si 
sam želim, da bi bila tle noter še, da bi bila tle, k dež pada, meni pa, nič nisem mokra." Tista ženica je 
bila pa iz tistih krajev: Lazec, Podpreska pa tam no, kjer je bila že Savska banovina, mi smo bili še 
Dravska, ne. In jaz sem si tako želela, meni je bilo pa dolgčas, sem si prav želela nazaj. Res, 
pogrešala sem ta dekleta. Lažje je, če si lahko odprto govoril, pa vse lahko reku. Veste, koliko je 
vredno, če lahko vse rečeš. Tam pa le nisem vedela, kaj, pa tako. Ta bolničarka, ta, sem si mislila, da 
je v redu, ker je bila tako prijazna, zlo prijazna, no. Moram reči. To je bilo en teden, pol sem šla pa 
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nazaj. Za Marijo pa ne vem, kdaj je pol prišla, ali je pred mano ali je za mano. A vam je ona povedala, 
kaj je doživela, kako so jo dal … tisto je moglo biti nekaj groznega. Jaz sem mojim otrokom povedala, 
tem vnukom. Vse je jokalo. Ker si ne moreš kaj takega misliti. No, pol so pa dnevi naprej. Zdaj jaz ne 
vem, ali sem šla pred tisto poplavo v bolnico ali po poplavi18. To ne bi znala povedat. Ampak tista noč, 
ki je pa začelo treskat, pa bliskat, pa tisti reflektorji, ki so bili malo vijolični, pa se je bliskalo, pa tisti, to 
je bila pa od Italijanov, ki so gledali, kaj se po taborišču dogaja, prav tako vijolično barvo, tako ….prav 
tako … da te je bilo kar mal strah. Tisto bliskanje, pa tisti reflektorji tam, da so obvladal, saj niso vedl, 
ne. Pol, ko se je, je bil tam gor nad ambulanto, je bil prav en tak naval vode je bil, kot en hudournik, 
hudourniška voda, je pa tako lilo po celem taborišču, da je vse šotore, vse je preplavilo to. Zdaj pa mi 
smo imeli pred šotorom, morda mejhen stran, en velik graben, da se je voda tam not nabirala, ampak 
ko je bilo tisto polno, pa tista voda dol, je pa šotor šel. Ni blo kej. Sej smo, vsaka je imela tisti kovček 
ali pa torbo, karkoli je imela, je imela že pripravljano, ne, tako, samo za prijet, tako, da ni bilo to. Smo 
bili pripravljeni, da gremo. Ampak vpitje. Morje narašča: "Mami, mami," klicanje otrok. Matere boge - 
ko imaš svoje otroke, pol šele veš, kaj je to. Zdaj, k sm se jest, ko so bili otroci mejhni, pa sem se 
spomnila na Rab, pa te matere, ki jim niso imele, kaj dati za jest, za njih je mel to, taka groza. Mi smo 
se, kaj jaz vem, veste, smo bile kar dost optimistične, pa … verjele, sama sebi. Ko sem šla na wc 
mimo šotorov, pa je ena, iz Vinc je bila, ki je imela hčero, ene, mogoče kakšno leto starejšo od mene, 
so bile skupaj: "Deklčka, a je kej nouga?" Jaz pa: "Seveda. Zdej je to, pa to." Nekaj smo res vedli. 
Nekaj smo pa še dodajal. Veste, ampak mene je tisto tudi gor držalo, saj sem jaz verjela v tisto, pa 
sem vedla, da lažem. Ampak, ne vem, no, saj to je nemogoče. Sem pol šla nazaj tako poklapana 
mimo njenega šotora, ampak, sem rekla, nič, ona je zdaj tako vesela, pa naj bo vsaj vesela, če nič 
druzga ne. Ker sem šla tolikokrat mimo tistega šotora. Najbrž sem imela tako pot, da sem šla tja. To 
vem. Pa mi ni bilo - saj sta obe preživeli, je bilo vse v redu. Vsaj to, ne, da bi jo nalagala, veste, kako 
bi bilo, pa sem jo.  Sama sebi sem lagala, pa verjela sem. Kar prisilt sem hotla nekaj. To je bilo zelo 
slabo zame. Pa sploh zmerom sem hotla kaj prisilt, da je bilo tako. 

R Torej ste v tem času, ko ste bili v taborišču v Gonarsu19v stik z osebjem, z vojaki?  

SoŠe Ne. Oni so patruljirali. Zlasti so patruljirali ob večernih urah, ko se je pozdravljala zastava. To so 
zmeraj, ker me, če se je le dalo, smo se zabile noter, da ni bilo treba pozdravljat. Ne vem, to je bil en 
tak način odpora. Saj je bil slab, ampak tako smo bile vesel, če nam je to uspelo. Ampak so nas tudi 
zbezal ven, veste. Prav tako moram po pravic povedat.  

R Torej ste bile izpostavljene kakšnemu nasilju? Kaj to pomeni bezljati vas ven? 

SoŠe Ja, no to bezljal. Te je kar malo porinil, da si šel ven. Saj pol smo itak vstale. Saj smo vedele, da 
bodo toliko časa, da bomo šle. Pa smo šli tisti … Ampak smo ble pa presrečne, kadar nam je uspelo.  

R Kako ste se pa med seboj taboriščnice pogovarjale in če ste prihajale kaj v stik z moškimi 
taboriščniki in ali ste vedeli,  da se pripravlja del taborišča tudi za kakšne druge skupine, kot so na 
primerJudje ali pa sploh karkoli drugega?  

SoŠe To smo vedel, da se pripravlja eno taborišče in to so bili … Najbrž so bili to, da so plačali 
Italijanom, in to so bili, ker vem, da so bile bolničarke, že izučene bolničarke, ker sem jih pol poznala, 
ko so bile v partizanih, veste, tista Lili je bila Čerinova, sem jih nekaj poznala … ampak nisem imela 
tam bol, nisi imel nič stika, ker je bil poseben, meni se zdi, da so rekli, da je to židovski logor. Ker so 
imel tudi drugačne privilegije, ker to je bilo plačano. To so Italiajnom plačali. Skoraj sem sigurna, da je 
bilo tako.  

 R Kakšna pa je bil vaš prostor, kjer ste bile internirane? Lahko opišete več: je bila to žica, bodeča žica  

                                                      
18 Nad taboriščem se je razdivjalo hudo neurje s silovitim viharjem. Grozno se je bliskalo, grmelo in treskalo. Dež je lil v potokih. 
Izpod hriba, kjer je bila ambulanta, je pridrla hudourniška voda in preplavila taborišče, je svoje spomine po opravljlenem intervju-
ju dopolnila Sonja. 
19 Vprašanje se nanaša na taborišče na Rabu. 
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SoŠe Ja, bodeča žica je bila vse okrog. Ampak ne samo žica, taka, tista, ki je bilo mal več, ne vem, 
kako se tisti. Vse je bilo v taki žici, vse je bilo tako, da nisi mogel skoz, da bi lahko prišel skoz. Ja, je 
bilo kar dost visoko, ja. Jaz tisti sprednji del20 vem, kakšen je bil. Tja dol, tam za wecejem sploh nisem 
šla, hodila gledat, čim prej sem nazaj prišla. Tam je bilo, kar nekam tako tuje mi je bilo tisto, čim 
manjkrat bi šla.  

 R Ste se vi lahko približevali ograji ali je bila ograja nadzirana, kako je bilo? 

SoŠe Ja, tam so bill pa vojaki. Ja, tam so bill vojaki. To vem, da so bill. Sam pa koliko, pa ne bi znala 
povedati. To pa so bill.  

R So kdaj streljali na koga, ki se je približal ograji? 

SoŠe Saj ne vem, če se je. Ampak vem, da so na nekoga streljali. Ampak to mi je šlo iz spomina. 
Lahko so ga ustrelil ali pa samo ranil. Nekaj vem, da je bilo s tistim streljanjem, k so pol rekli, da se je 
puška po nesreči sprožila. Saj se je tudi lahko. Lahko je zadremal, pa se je kdo približal, pa se je 
ustrašil in je strelal. Ampak to, to samo možnost puščam. Je pa bil en del lagerja v ženskem lagerju, 
kjer je bil kot en sektor, kjer so bili pa moški noter, mejhen prostor, tako pod kuhno. Vem, da je bil en 
tam. Takrat, ko smo mi bežali, ker smo šli, ker smo, tam, kjer smo imele šotor, saj nismo v vodi mogli 
stat, smo bežale, gor, pomikale smo se proti vratom, pomikal. Ampak skozi vrata nas ni nihče spustil. 
Tam je bilo mal vzpetine in je voda le odtekala, veste, dol. Vem pa, da smo pol, ker je nehalo padat 
ponoči - saj ni bila ta nevihta, da bi bila celo noč, to je bilo nekaj ur, ni bilo tako kratko. Meni se zdi, da 
je bilo ob treh zjutraj že vse konc, al pa ob štirih, ne. In pol pa vem, da smo … da so se nam eni, k se 
je, ali se je Cirila, ali kdo se je poznal s tistim šotorom, z nekimi fanti, da so pa rekel, da lahko gremo 
pod streho k njim. Vem, da smo, da sem na kovčku, pol tisti kovček obrnila, pa sem na tistem kovčku 
sedela. Sej ni bilo za vse prostora. Tudi vse ne. Jaz ne vem, koliko nas je šlo, mogoče sva šle dve 
noter, tri. Ne vem. Ampak tam smo prebile pol noči, ne. Zjutraj smo šli pa proti svojim šotorom 
pogledat. Je bilo vse razdejano, sej je bil prazen, ker tisto, kar smo imele, smo vse s sabo vzele. 
Ampak tist šotor,ves preluknjan, ker to je bil že prej preluknjan, ker mi smo že skoz, če je bil kakšen 
dež, smo imele porcije, pa smo držale, dežurale smo, ne.  

R Povejte mi, kako ste doživljala spreminjanje razmer. Ker kot sem razumela, žeja se je stopnjevala, 
lakota, tudi bolezni. Kako ste to doživljali, kaj ste opažala okrog sebe? 

SoŠeJaz sem predvsem slišala, za nami je bila ena gospa, ki je imela sedem otrok, še mlada ženska, 
sedem otrok. In jih je - lačni so bili ponoč, pa so jokali - pa jih je tepla. Pa kaj ne bojo bogi, bogi …Ta je 
bila taka reva. Ja …. Tisti otroc so se mi tako smilili, da jih nisem smela pogledat, tako so se mi smilil. 
Saj jih ni zmogla, ni zmogla. Pa še govorila je, to je bila ne iz Slovenije, ampak iz Gorskega Kotarja, 
jaz ne vem, kako, ker še razumel jo nismo dober, ampak je bila - boga je bila, ampak vseh sedmih 
otrok je rešila takrat, ko se je šlo. Sej mislim, mene je teta tako preganjala, da gremo. Jaz nisem nič 
pomagala pri teh otrokih. Ampak sva pa pol, ko sva šle mimo enga šotora, je pa en otrok se držal 
podrtega šotora, pa sva ga s teto dvignile, pa tako jokal, pa je bil majhen otrok, pa sem rekla: "Pejt z 
nami." Tudi mislim, da ni bil Slovenec. In je šel, je kar šel, ker sem ga fajn za roko držala. Moja teta 
mene preganjala, da grem čim prej, ne, ampak sve, tut ona je pomagala, da ga je prijela, ker je eno 
roko imela prazno in tam, kje bom pa jaz vedla, komu ga naj dam. Ta je tako jokal, da je mati nasprot 
prišla, ker ga je pogrešala. Ne vem pa, koliko otrok je pa imela, da ga je vzela in … ta otrok je še skoz 
jokal, ko sva šle stran. Pa kako jokal, sam tisto hlipanje, da sem še jaz pol jokala. Ker, veste, ko sem 
bila mlada, me ni bilo spravt za v jok tako hitro. [...]  Da bi pa kakšne stike, veste, z drugimi, razen s 
tistim, k smo bile zaprte, ki smo jih poznale, pa ki so bile iz Loške doline, k smo se že spoznale v tisti 
šoli, tistem smo bile dost odprte pa da smo povedale, kako smo naši, ne, naj bo to v narekovaju "naši". 
Drugač, z drugimi pa je boljše, da smo imel, ker so bili prav ovaduhi so bili, prav smo vedeli, za 
nekatere, kiri so bili, nekateri so bili prikriti. Je  blo pa tut, da so takrat, da so jih spustl domov, pobiral 

                                                      
20 Sonja se je spominjala del taborišča, obrnjenega proti cesti.  
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podpise pri moških, če si podpisal, da boš v beli gardi, si bil na spisku, da boš spuščen. Ampak si pol 
mogu it prej k beli gardi podpisat, zlasti tlele, to je bil tale predel Notranjske. Si mogu jit prej podpisat, 
preden si prišel domov.  

R Torej, če razumem, v taborišču na Rabu so dali podpisati moškim v moškemu taborišču, da bodo 
pristopili k beli gardi?  

SoŠe Ja. 

R Nato so jih izpustili. In pol? 

SoŠe In pol, ko so prišli s transportom domov, preden so prišli domov, so se mogli prej javit na 
postojanki. Ja, ker se je mogu tisti tam podpisat. To mi je pripovedoval eden od taboriščnikov, saj je 
umrl, Andrej Petelin. Tam pri njih je bilo to.  

R Ali vojaki in čuvaji in pazniki v taborišču niso nadlegovali deklet in žena? 

SoŠe Kar jaz vem. Nas je bilo osem. Lahko, da je bilo kje. Tega ne morem reč.  

R Je še kaj, kar se vam zdi pomembno za zgodovinsko spomini, da bi povedala o ureditvi taborišča ali 
v času v taborišču ali o odnosih ali morda čem drugem?  

SoŠe Saj jaz mislim, da sem kar tako dost podrobno. Edin to mogoče bi samo povedala. Če je bil dež, 
pa so začel delit hrano na vrhu, ko so do tam, kjer smo bili mi, v sredini, je bilo že en kup vode noter in 
to se je, kadar je bil dež. Saj niso tisti kuharji, saj so bili Slovenci, ne, jaz mislim, da oni niso nič krivi, 
če dež pada, a ne, to je bilo tudi tako, da si dobil. Pa tudi tam so se nekateri z nekaterimi poznali, pa 
so tudi lahko dal mal, al pa tudi ne namenoma, da mal bol dol gre, pa dal mal bol gosto hrano. Do čim 
Gonars, kar se tega tiče, čist drugač, ne.  

R Ste prejemala na Rab kakšno komunikacijo, kakšna pisma ali pakete?  

SoŠe Ja. 

SoŠe Nič. Nobenga paketa. Paketa sta sicer dva prišla, ki jih pa niso dal. Na pošti je bilo, rekli so, bom 
isto številko povedala, 2000 paketov, pa so jih vse podgane požrle in tiste pakete. Sem dva jaz dobila 
v Gonars. Je bilo za pest prepečenca noter. Druzga nič. Dobila sem pa od mojega očeta21, ko sem 
mislila, da je mrtev, veste. Sam to je zdaj preveč nazaj.  

R Potem ste dobila paket od očeta?  

SoŠe Ne. Ampak od očeta sem dobila dopisnico. V italijanščini mi je pisal, da je v Padovi. Da je živ. A 
veste, kaj, takrat sem dobila potrditev, da je živ. Veste, kako je bilo meni, več kot vsi paketi.  

R Dajva se še spomniti na obdobje higijene v taborišču na Rabu. Koliko je je bilo sploh možne? Zaradi 
nemožnosti, kakšne so bile posledice? 

SoŠe Ja veste, kako je bilo s higijeno, je bilo strašno slabo. Cisterno so pripeljali vsake toliko časa. 
Kdor je prišel zraven, je prišel. V tistih menažkah smo lovili. … Kolikor si vode dobil, da si imel za umit, 
pa da si tisto menažko tudi pomil, ne. Drugače pa sem bila žejna, pa zelo. Ne toliko lačna, kolikor 
žejna. Je pa čez taborišče naše, je pa tekel en potočen, ne potoček. To je bil en čist mau grabenček, 
ki je voda tekla. To je pa iz moškega taborišča odtekala voda in je bila od milnice, uši so bile noter. 
Tisto ni bilo za pit. Sem bila raj žejna. To je bila edina. Umazani smo bili. Umazani. Veste, kaj se pravi, 
umazani. Joj, kako smo bili umazani. Ker se nisi imel  kje umiti, edino če bi tisti črno kavo. No, tista 
črna kava je pa odžejala, veste. Tista pa je, to pa je, grenka je bila.  

R Kaj pa uši? 

SoŠe Uši. Uši smo imeli. Ampak smo se pa zelo čistile. Druga drugi smo pobijale uši. Smo jih imele v 
glavi. Vsepovsod. Ampak, preživele smo jih.  

RKako pa se spominjate, kako so ravnali z umrlimi? 

                                                      
21 Sonja je v času internacije od očeta prejela dopisnico, napisano v italijanščini, v kateri ji je sporočil, da se nahaja v koncentra-
cijskem taborišču v Padovi. 
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SoŠe To pa ne. Jaz to pa nič ne vem. To pa bi moški bolj vedli. Vem pa da so povedal … kasneje, 
mogoče kmalu, k smo pol … ne, takrat nismo imel stika z moškimi, ampak da so tut, ker je bilo, v krsto 
so jih dal po več kokr pa samo enga. Od začetka ja, pol pa je bila tisti mesci proti november, 
december, januar, mogoče tut februar, ne vem, mene ni bilo takrat, to je bilo pa grozen, grozen. So 
prav umirali, saj so moški boj umiral po moje, pa majhni otroci. Majhni otroci so tudi. Joh, te boge 
mame. Če se to spomnem, je nekaj groznega. Toliko krat se spomnem jaz to, ko bova prišle na, ko so 
nas prepelal v Gonars, kaj se jaz iz tiste ladje spomnem.  

R Greva potem najprej začet z odhodom. Kako ste izvedeli, da boste zapustili Rab?6 

SoŠe Ja, tako smo zvedel, da tisti, družine, da bojo odpotovala v Gonars, a ne. In pol smo me, moja 
teta se je pisala Vesel, moja mama, rojena se je pisala Vesel, od Marije mama se je pisala prej Bartol 
in se je vse poklapal in me tri smo bile družina, a ne. Pol une dve sestre Bambič sta itak imele vse, je 
bila tudi družina. Tako, da smo mogle prej dat podatke, katere smo družine. Mislim, če se prav 
spomnem, je Marija Benčinova bila aretirana še z eno, ki pa nista mogle bit  družina, ker so bili priimki 
čist drugi in je bila kar užaljena, da je šla z nami pod družina. Ja, prav tako ji ni bilo prav, ker one dve 
sta prišle iz zaporov skup, pa vse, pa v istem šotoru so bile in ji ni bilo prav. To vem. Men se zdi, da mi 
je Marija povedala, da je bila užaljena, da se je en čas grdo držala nanjo. Ampak veste, kaj, če imaš 
priliko jet, kje boš pol spustu. Jaz sem videla pri moji teti, kako je bilo pol v Gonarsu, ko je hotela, da 
grem prosit na komando, da grem z drugim transportom. Sem rekla: "Ne." Na misel mi ni prišlo. Na 
misel mi ni  prišlo.  

R Torej lahko ste se opredelili kot družina in potem, kaj, ste prošnjo napisali? 

SoŠe Ne. Nič ni bilo treba. To so popisovali. To vem, da so popisovali. Družine bodo šle domov. Tako, 
da smo vsi vedeli, da bodo šle, ne domov, da bojo šle. Nič, samo, da bodo šle z Raba. To nismo ,nič 
nismo vedl, kam gremo. Smo tako gledal, kam gremo, pol. Tako gledal. Ko smo bili že na vlaku. Ker 
smo mislili, mogoče pa bomo šli iz Reke, pa da bom tam kakšen kraj poznali, pa ni blo. Smo kmalu 
vidli, da ni res. Ampak verjeli pa smo, upal pa smo. Tut upanje je veliko, veste.  

R Kako je potekalo zapuščanje taborišča na Rabu?6 

SoŠe Ja, na Rabu smo se v sprejemnem lagerju spet znašli, ampak nas niso nič parlii, da bi se mogli 
slačit, saj je bilo pozim, veste, saj ne bi mogli. Tam smo se zbral in pol so pa kamjoni nas na ladjo 
odpeljal na Rab. Je bilo pa zelo slabo vreme. Dež je padal tako zelo, zelo. In smo bili vsi mi na palubi 
interniranci. Vojaki so bili pa spodaj. … Čisto nabiti. Ker vem, da nisem imela prostora za sedet in sem 
jaz kar bolj nekam naslonjena bla. Bla pa je ena gospa, pisala se je Pavla Lepšina, ker je bila, zdaj ne 
vem, s tremi nečaki, vem, da je bila najstarejša Tanja ali Tatjana, no ne vem, Tanja, pol je bil Jurček, 
pol je bil še eden. Zdej pa ne vem, ali je bil še četrti ali ne, ne vem, ampak ona je bila s tistimi otroki. 
Samo prosila me je pa, pravi: "A si tako dobra, če bi Tanjo peljala dol na stranišče." So bili sami sudati 
pa una je bila 12 let al pa 11 stara. Pa meje prosila, če grem z njo. Pa sem rekla: "Brez skrbi." Je pa 
vse bruhalo. Ta Tanja ni bruhala, jaz nisem bruhala, pa ne vem, če še kdo, bi se ga dal dobit. Drugo je 
vse bruhalo, ker tisto morje pa tist se je prekopical, pa … tako, da je bilo zlo. Taka boga je bila. Sedela 
je tako, da ji je hrbet bil na morski strani pa tiste otroke je imela, pa jih je takole objermala, pa čuvala. 
Pol je pa rekla: "Daj bog, da bi se potopili." Pisala je je pa Pavla Lepšina, Lepi Pot 5, to sem vedla, še 
ko sem iz partizanov prišla v Ljubljano, da jo bom obiskala, ampak takrat smo mogli tako delat, da 
nismo bili čist nič frej. Toliko da smo šli tisto uro k Šestic pojest, ne. In jaz sem skozi mislila, da jo bom 
obiskala. In obiskat sem mislila tudi mojo sestro, prefekta je bila pri nas, pri gimnazijkah v kloštru. Tudi 
njo sem mislila jit, ker sem vedla, da je  v Ljubljani, ker medna tam so tist samostan ukinl, menda, al 
kaj, in so rekl, da je v Ljubljani. Pa bi jo mogla iskat po Ljubljani, ampak tut to, pa nisem imela časa. Pa 
koliko krat sem mislila nanjo, da bi ji, ker takrat se ni nič dobilčo. Mi smo pa le imel tisto fasungo 
oficirsko, ne saj nismo, smo tam jedli, pa bi tam nekaj vzela, magar nekaj, pa bi jim nesla. A veste. In 
to se prav žrem, da nisem imela tolk koraj… če bi vedla točn, v katerem samostanu je, bi šla. Pa takrat 
je bilo še vse bel. Ampak jaz bi šla, sigurn bi šla. To se ne bi nč bala kej tacga nardit.  
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R Vendar pot  na kopno z Raba je bila uspešna? 

SoŠe Ja, uspešna je bila. Ampak to je bilo zlo, ne vem, to še nisem povedala, vem pa da je eni gospej 
umrl otrok, zdaj ne vem, kaj je bil. Umrl je v naročju. Točno vidim njen obraz temnejše polti je bila, tam 
nekje okrog Žužemberga je mogla imet. Jokala, solze, držala tistega otroka, ja. Pol, ko imaš sam, šele 
veš, kakšno gorje je prestajala. Drugač je bilo pa tam tako, no, tiste ure, ki so bile dolge, tisto neurje je 
bilo skoz do Reke. Ampak smo, preživel smo. Sploh ne vem, če smo. Nič nismo jedli, nč. Nč, saj nam 
niso tut mogli nič dat, da bi kej dobil. Mogoče smo zjutraj kej, pa da sem pozabila, ampak tudi ne 
verjamem. Zvečer pa vem, da so na vlak, na vlaku ko smo že bile, na vlaku, da so pa prinesli za jest. 
Vem, da so za mojo teto prinesl. Za vse nas so prinesl. Tako, da smo vsi dobil. Samo moja teta je bila 
tako za nič. Jaz sem se samo bala, če bo živa prišla na konc.  

R Torej potovali ste z vlakom do Gonarsa? 

SoŠe Ne. Čakte, ne vem, če smo prav do Gonarsa22. Vem da so nas pol men se zdi … A veste, da so 
nas pol dol dal , verejten na postaji, pa da smo šli s postaje peš, k smo pa že v jutranjih urah prišli tja, 
da smo šli v barake. Jaz vem, da sem bila, pa Marija tut, pa… dočim Bambičeve dve so pa bile … Aja, 
po abecedi je to šlo. Moja teta se je pa Vesel pisala in je bila ona kot kapo, ne, in smo šle v ta zadnjo 
barako, 22. Iz te barako so pa 42. leta, avgusta, pa tistih osem je pobegnilo23, ne.  

 R A se spomnete, ali so vas tudi ob prihodu v taborišče v Gonarsu popisali ali… 

SoŠe Veste, da ne vem. Nič se ne spomnem. Po mojem so nas kar, ali pa so imeli kakšne sezname 
še iz Raba, pa da so nas do teh, tolk pa tolk, kolikor je bilo prostora, noter dal. 1:19:35 

R Lahko opišete zdaj taborišče v Gonarsu in ževljenje v taborišču?  

SoŠe V Gonarsu so bile barake iz lepenke, take močne lepenke. Dež, če je bil, ali sodra, ki je bila, 
smo jo samo slišali, ampak nismo bili mokri. Imelo je taborišče, okrog 150 ljudi je šlo v tisto barako. 
Vrata spredaj in zadaj tako, da si šel z obeh strani … pogradi so bili. Na pogradih smo ležal. Lahko so 
po tri skupaj ležale na pogradu, k vem, das mo mi, moja teta, Marija in jaz smo na pogradu bile. Gor. 
Dol pa ne vem, koliko jih je bilo. Po navadi jih je bilo dol manj. Me smo bile gor … Tista gospa 
Lepšinova, ne, s tistimi tremi otroki je bila pa - mi smo bile v prvi polovici, ker je bilo tako nekak, tam 
na sredini so pa kopali tisti, k so bili pred nami 42. leta, zato smo rekli, da je tisto sredina, pa spodaj 
so, se je tist ven vzelo, pa rov je bil narejen. Saj je bil zasut nazaj, ampak to se je posipalo. Saj to bom 
pol povedala. No, tam je bila pa ta gospa Lepšinova pa ti otroci. In pol se je pa šlo, smo mogle pa volit, 
kdo bo pa kapo baraka. In vse so hotele, da sem jaz. Ampak to samo zaradi tistega, ko sem takrat 
rekla: "Ja." Sem rekla: "To jaz ne bom. To pa ne bom." Jaz lahko kaj druzga naredim, to pa ne. Potem 
je bila gospa Kovačič, ne vem, kako ji je bilo ime. Je bila starejša gospa in je rekle; "V redu, bom jaz 
kapo baraka, ampak ti boš pa vodila jih na apel plac, ne, ki je blo treba jih vodit, sem pa jaz imela čez, 
sem jih jaz vodila. Ampak so bili pa kuharji, ki so talal, so bili pa Slovenci, ne, tako. In tam, k so bili 
otroci, sem jaz vedla, tam je bila pa figova kava. Otroci so dobili pa tudi mal mleka. Jaz ne vem, 
kakšna količina je bila. Vem, da se je mleko za otroke dobilo, al so mogli jit kam drtugam iskat. Ti 
kuharji niso nič, recimo, da bi kej oni talali. Jaz se mleka ne spomnem, ampak tiste figove kave pa ja. 
Pa je mela vis-a-vis mene, k sm, šotora ali pograda ena mejčkeno punčko. Življenje, je rekla, da sem 
rešila temu otroku. Ona je mlek dobila, jaz pa njej, sem rekla kuharju, to ni bilo vprašanja, da bi bil kdo 
prikrajšan, da ne bi tiste kave dobu, je vseeno dobil zaradi titsih otrok, kolikor jih je bilo, tako, da je 
dala več kave ji, jaz sem itak tam stala. Ona je dala meni listek, tist, ki ga je mu, pa sem rekla štiri, 
namesto dve, saj on ni vedel, ne. Pa se je to dalo. Pa pri tej Lepšinovi tut sem zmerja, sem zmerej 
kavo več dala, sej to nisem več dala, ampak goljufala sem, ne, tako da ni bilo. Pa včasih ko so imeli 
več … bolj gosto hrano, pa če je bil kakšen tak, pa sem rekla: "Daj mu, no," ker sem jih kar poznala. Z 
enim sva bila pol še v partizanih skupaj, pa je bil dobr tist, pa tako, da je dal pol. Pa se je meni fajn 

                                                      
22 V Gonars je Sonja Šefman prispela 6. decembra 1942. 
23 Sonja omenja pobeg iz taborišča v Gonarsu, ki je dobil ime Periskop.  
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zdelo, da je dal mal več tiste … mal bolj gosto. Ker tist redko ni bilo nič. Ampak je bilo dostkrat sam 
tako redko. Dostkrat je bilo pa tut več, kar pol na pol bi rekla, je bila pa bolj taka hrana. Boljša hrana je 
bila. Vsaj sigurno si jo dobil, čeprav je bil tudi apel plac tak, da je bil brez, tudi če je bil dež smo hodili, 
glih tako. Saj smo imeli marelo mogoče. Mogoče smo imeli. Pa se ne spomnem. Pa tudi če ne, sej 
smo se pa pol, kaj pa vem, kako je bilo. Fajn si se zdrgnil z brisačo. Tudi pol, tudi tam je bila tudi 
kopalnica, ne kopalnica. Bila je tako, da je bilo več lavabojev, da si se lahko ti umil v Gonarsu. Veste, 
koliko je bilo to vredno. Še in še, ne. Pa voda je bila, ne, tam pa ni blo.  

R Povejte mi, ste tukaj v taborišču v Gonarsu prišle kaj več v stik z vojaki in z osebjem taborišča? 

 Ne. Ne. Samo z enim, ki je bil kar naprej po barakah. Smo mu rekli podgana, ker je bil tak, ne vem, 
tak je bil, oduren. Tisti, saj nam ni nič hotel, ampak zmeraj je prišel, pa je reku: "Kje je kapo baraka?" 
Pa sem se jaz kar pokrila, saj gospa Kovačič se je oglasila ponavadi, sam če se je šele sred tam, pol 
tam, bi se mogla jaz, pa sem bila kar tih, ne. Tista gospa Kovačič je bila taka nežna, pa taka zelo v 
redu gospa. Ampak jaz sem ji naredila vse, kar je rekla, ker sem vedla, da je lažje, velik lažje, ona je 
bila pa gotovo starejša od moje mame, čisto sigurno, ker moja mama je mene zelo, 19 let je bila stara, 
ko sem se rodila. Tako, da … pa sem se zmeraj, pol se spomniš, mal te spominja, taka dobra je bila, 
taka dobra gospa je bila.  

R Kako ste pa preživljali čas v taborišču? 

SoŠe Veste kaj. Tam je bilo, pol, mal je že k pomladi šlo, sej še ne, no, ampak kar, si lahko šel, ni bilo, 
da bi bilo prepovedano, da bi šel, da ne bi hodil, ker si šel itak lahko na wc, ne. To si itak mogu it, pa si 
lahko šel okrog barak. Si nekateri vedu, kje so, saj prav veliko se nismo zadrževali. Takrat je bil še 
mraz, veste, pa not  niso nič kurili. Bil je pa en tak, kako bi vam rekla, ena majhna pečka, taka, to ne 
boste vi vedla izraz, gašperček, veste, no en tak je bil, pa če so kakšna drva prinesli - oprostite - 
kakšna drva pa to, pa smo zakurili ali so zakurili. Jaz nisem, ker nisem bila nič kej preveč prirpavna za 
take stvari. Ampak vem, da je bilo tam dosti krat toplo in so nekateri tam velik presedeli. Kako so pa 
sedel, pa tudi ne vem, saj ni bilo nobenega stola. 

R Je v taborišču  v Gonarsu bil zdravnik, zobozdravnik, ste imele kakšno tako podporo?  

SoŠe A veste, kaj smo pa imeli v Gonarsu, je bila pa ambulanta. To je bila kot ena bolnica in to si 
mogu jih čez apel plaz, tam, no, kjer so delil hrano, pa so bila pol še ena vrata, kjer je bila tudi straža, 
pol so bile ene barake, ki so bile bolniške sobe. To pa je bilo. Ker moja teta je šla takoj tam, ta prvo ni 
hotla, ni hotla, pa je bila taka, temperatura, čist vroča, pol so jo gor spravle dve kolegici, k smo se iz 
Raba poznal, pa so imele halje, ja no, saj so bile bolničarke. Ker je bilo tudi težko z njo. Je bilo treba z 
njo vsakič na wc, pa vse, pa je večkrat morala jet, pa to ne. In je pol bla v eni mejhni sobci, zelo mejhni 
sobci, da je bila pojstla noter, pa men se zdi, da je bila kot ena nočna omarca, pa en brlinček so pri 
nas rekli, tako ena taka lučka, ker je mejčken, mejčken je bilo svetlo. Druge svetlobe ni noter imela. In 
enkrat so me prišle iskat, te bolničarke. Če mi niso celo halo prinesle, da sem šla nemoteno tja in sem 
se na vratih ustavila, pa sem teti moji začela pravt, saj ne vem, kaj, ampak samo toliko, da bomo šli 
kmalu domov. To sem se zmišljevala, kar mi je prišlo, da bo vidla, da naj se potrudi, da naj malo poje 
… in … drug dan pride ta Gabica, ali kako ji je ime, pa mene išče. Ko sem jo zagledala, da gre, sem 
šla na drugo stran barake, pa sem se na stopnice usedla, ker sem se bala, da mi je prišla povedat, da 
je teta umrla. Pa prav: "A veš, da dans je pa bolš." Tisti prejšnji dan sem bila pa jaz pri njej. A veste, 
kaj. To ne bom nikdar. Jaz pa ke bežala. Ker, kadr sm kakšno vidla iz ambulante v halji, sem jaz tja 
bežala, na tsit, na tiste stopnice tam zadaj, kjer je bila meja s tistim, kaj je bil tisti logor, alfa, ne tam so 
prihajal, pa tam se je vse dogajal. In s Hermanom Janežem, on je bil pa na 21. baraki, in sva tam, on 
je na 21. sedel, jaz pa na 22. Toliko krat sva bila na svoji. On je bil majhen fantek. On je bil sedem let 
mlajši od mene. Čakte, on je 35, 35, 5 pa 3, osem let je mlajši od mene, ne. Ampak  on se mene je 
spominjal iz Gonarsa, ne. Pa po tolkih časih sva se vidla enkrat na Zvezi borcev. Jaz ga nisem 
poznala, seveda ne. On je imel tudi kalvarijo, hudo, hudo, hudo, nič čudnega. Če ne bi bilo njega, ne 
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bi bilo niti nobenega takega spomina. Njemu bi bilo treba spomenik postaviti, mislim, tolk, ker se je on, 
koliko svojega časa24, ni mu ni blo težko.  

R Greva še pogledati razliko, ste prejemala pakete v Gonarsu, kaj je to pomenilo za ljudi? 

SoŠe Saj niso jih, reveži, vsi dobil. Men jih je mama vsak - smel so pa poslat en paket na štirinajst dni, 
ampak to je bilo veliko. To je bilo ogromno. Jaz sem pol pa kar teti v Zagreb pisala, pa mi je paket 
poslala. Jaz sem bila tako, kaj pa vem, kdor jezika špara, kruha strada, ampak saj smo vsi imel tam, 
pol, ne. Saj je tisto gor visel, saj ne moreš sam jest. Res pa je,  da so hodil prosit  … Trume jih je bilo, 
ko so prinašal, prosili, saj za vse pa nisi imel.   Saj si dal. Pa še to, k ste prej rekla, sem pa dobila 
paket v Gonars od mojega očeta. Marija je najbrž povedala. A, ne? Ja, kako ste pa … Ja, od njega 
sem dobila. On je pa, znal je italijansko in je v kantini delal. In tam je enga kurata spoznal in ga je, je 
rekel, da ima hčerko, ki je v Gonarsu, pa če bi lahko. Pa je rekel: "Ja, bom jaz poslal," ne. Pa je pol on. 
Vem, da so bile fige, oh, saj druzga pa ne vem, kaj je bilo. Vem, da je bil paket. Ornk paket. Kaj je bilo 
vse noter, res ne bi vedla zdaj povedat. Ampak fig se spomnem. Pol mi je poslal 400 lir. A veste, 
koliko je bilo to denarja? In je bila pol tudi ena gospa iz Ribnice, od lekarnarja žena, pa ki je vedal, da 
je bil njen mož tudi v Padovi, pa je njemu pisala, da Bartol je pa poslal svoji hčerki, ti pa meni nič, ne. 
Pa veste, to je bil sploh splet okoliščin, ne, in tako, da sem jaz pol za teto. Je pa zelo ji, ne vem, jaz 
sem ji pomaranče gor nosila, ker sem lahko v kantini kupila, v kantini sem lahko, a veste, so pa bili le 
vitamini. Sej so se, vsi zdravniki so se čudili, kako je ona preživela, ker je imela dva tifusa. Ne vem, 
kako se reče, en je glavni, ali parati…, ma jaz to ne vem.  Vem, da so rekl, da je neverjetna, da je 
preživela. No, saj pol je prišla v lager. Pol se je pa že, da bomo šli domov.  Ena od sester Bambič25 je 
šla prej domov, februarja. Ta starejša. Midve, in midve s starejšo sestro in jaz, sva bile za prvi 
transport26, ker sva se obe Bartol pis-…, ne ona Bambič, jaz pa Bartol. Pol pa je moja teta rekla, naj 
grem jaz v pisarno prosit, da grem z drugim transportom. Sem rekla: "Ne,", ne: "Ti pejt prosit, da greš 
s prvim, k si bila bolna pa ti bojo mogoče dovolil." Ne, ona pa ne, ne. Je tako.  Jaz pa tudi ne. Sem 
rekla, pa kaj bo čez dva dni, bi šel drugi transport, tu se lahko že, kaj vse naredi. Ker takrat se je 
govorilo, tam smo le mal več vesti dobili, mogoče so tisti kuharji bli malo bolj razgledani, da so nam kaj 
povedali. Jaz ne vem. Ampak vedel smo pa marskej. Tako, tut kej resničnega. Mogoče je od zunaj kej 
pricurljalo. Je pa prišel na obisk na apel plac papeški nuncij in smo mogli se vsi zbrat. Pregnal smo ga. 
Pregnal. Pol smo pa že kamne metal. Saj ne tako, da bi vanjga, ampak tako blizu njega v tisto obleko 
spodaj. in je šel. Ker je rekel, bomo vam, nekj o kruhu je govoril, to se spominim. Pa smo rekli: "Ne 
maramo kruha. Svobodo nam dejte." To se tako spomnem. Pa mogoče je še kdo v italijanščini govoril, 
da hoče liberta, ne. Jaz ne vem. Ampka vem, da je s tiste mize skočil, ne, skočil, vem, da je bil tak bolj 
okrogel, ali pa so mu pomagali, jaz ne vem, ampak šel je. Šel je, ne. Ni ga bilo več.  

R Kako so potekale priprave na ta prvi transport iz taborišča in pot? 

SoŠe Ja. Iz taborišča, mi smo imeli mimogrede spakano. Tisto, kar si imel. Saj si imel tako mal, tako 
mal. Mi smo bli še v takih letnih, ker nismo imeli, jaz sem imela še nogavice kratke, ampak to so bile 
volnene nogavice, ki mi jih je mama za vsak tak slušaj, pa sem rekla: " Pa kaj, saj ne rabim." Kje sem 
pa mislila, saj to bom pa kmalu nazaj, ne. Ne. No, to vem, kako smo šle. Z vlakom smo prišle. Proti 
večeru smo prišle v Ljubljano, ampak je bil še dan. Pa smo šli. Jaz sem šla tam s Pavlo Lepšinovo 
tako, da sem, s tisto hčerko njeno, …pa mislim, da ni bilo nobenega otroka, no, ker ona je bila že tako, 
je bila že kar velika. Zdaj sem se pa spomnila. So bili pa to otorci od doktor Pokorna, ker je, ona je bila 
pa teta njihova, pa jih je vzela, da bodo bolj na varnem v Žužembergu. In so jih od tam aretirali z vsem 
tistim, ki so jih zaprl. Mislim, da je bil Pokoren. Zdaj tako, saj to ni tako važen. No, so nas pa peljali v 
Belgijsko kasarno in smo tam prenočile. Vem, da so bile take dile, ker so se, niso bile ena zraven 

                                                      
24 Herman Janež je svoje življenje posvetil ohranjanju spomina na italijanski fašistični taborišči na Rabu in v Gonarsu. 
25 Angela Bambič 
26 Prvi transport je zapustil Gonars 22. aprila 1943 
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druge, ampak so se upogibale tako, da si mogel pazit, da se nisi uščipnil, ne. Take so bile, ne. Ampak 
v redu. Mi smo tisto prespali. Drug dan sve pa dobile s Cirilo odpustnico in nas je en vojak, Italijan, 
peljal na postajo in je rekel: "Zdaj pa greste lahko." Vse dokumente nama je dal, pa smo šle na vlak in 
proti domu. Sva prišle do Žlebiča, do tam vozi vlak. Potem gre naprej v Kočevje. Mi sva mogle it na 
desno, ne, da sva šle peš do Sodražice27. To je bilo peš enih 6 kilometrov. Tam sem pa jaz imela. Ne 
jaz, ampk  je hodila v meščansko šolo, … k so imeli pa šolo tudi v internati, je bila šola in bivanje, je 
bila pa Nika Lovšinova, ki pa vem, da je bila bombardirana Sodražica leta 42 in je bila ranjena. Pa sem 
rekla: "Oh, pej no, grem jaz pozdravit Niko, kako je." Pa sem šla noter, pa je umrla. Kako je bilo tisti 
mami. Mama me je pa poznala. Sva rekli, da sva prišle iz internacije. Pa pravi: "A si ti ta in ta?" Sem 
rekla: "Ja."  "Mamo so ti pred dvemi dnevi zaprli, pa našo." Je bila  pa njena svakinja učiteljica tam, pa 
še eno učiteljico, pa še eno, štiri so tudi zaprli. Dva dni prej so zaprli, preden sem jaz prišla domov. 
Tisto pa je bilo res hudo, veste. Tisto mi je bilo pa pol, ko sva šle s Cirilo peš gor v Šedrški breg, no, 
Vagovka, pa tja proti domu, 12 kilometrov je bilo, to sem tako teško šla. Pa ne, da bi bila utrujena. 
Grozno mi je bilo. No in dva dni prej so jo zaprl in in pol je moje pakete tam28 dobila, vse, ker so me 
poznali tam v pisarni, ker, kaj jaz vem, mogoče sem imela mal več stikov, če je bilo treba jih kaj urejati 
za koga, mogoče. Jaz se nič ne spomnem. In pol je mama tam zbolela, da je bila v bolnici. Tako da 
so, ko je bilo že konec vojne, se je bližal, je bilo že vse proti koncu, da bodo šli, je bila pa ona, … v 
bolnici. Kaj pa je bilo tam? Al je bil v Palmanovi, al kje, ali pa so jo hoteli prepeljati, da jo bodo tja 
prepeljali. To ne vem. To sem že pozabila. Pol je pa … Temperaturo je imela in je pol ona,  ni pa več  
držala toplomera in je kar enkrat bila brez temperature,  pol so jo pa spustl ven. Tako , da je šla taka 
bolna še. Peš so mogli jit domov, ne. Ampak je pa rekla, da primorskega naroda nikdar ne bo 
pozabila. "Tako dobri ljudje, kot so ti," pravi: "Smo lahko prespali pri njih ali pa jest so nam dali. Tu 
takih ni," ko je prišla domu, je povedala. 

 R To pomeni, da vas so iz Gonarsa spustili 22. aprila, z vlakom ste prišla v Ljubljano v Belgijsko 
kasarno, bila izpuščena, se vračala domov in izvedela, da so Italijani aretirali vašo mamo. Povejte, je 
bila ona tudi internirana?  

SoŠe On je tudi bila v Gonars bila samo internirana - moja mama. Jaz njeno pot točen, kje je bila prej, 
ne vem. Ampak vem, da so jo, zgleda, da so jo kar kmal, kar, ne vem, mogoče je bil kakšen transport, 
mislim. Ali pa je bila v belgijskih zaprta …Ma, to pa, to pa ne vem. Prišla je v Gonars. 

R In ona je bila potem izpuščena iz Gonarsa  s kapitulacijo Italije? 

SoŠe S kapitulacijo Italije, ja. In takrat je tako bilo, da niso jih puščal. Tako da, meni se zdi, so kar s 
silo šli ven. … Ker so se bal, da jih ne bojo Nemci zajeli.  

R Potem pa, če razumem, vi ste se po kapitulaciji Italije vrnila domov v rojstno hišo, ki je bila prazna? 
0 

SoŠe Nisem se. Sem se k moji stari mami. Ja, pri stari mami sem živela.  

R Lahko opišete to obdobje vrnitve in kakšna je bila vaša dejavnost, delovanje potem v tistem času.  

SoŠe O seveda. Jaz sem prišla domov. Javit sem se morala na komandi, ne, da smo prišli, s tistimi 
dokumenti, tako, da sem doma. To sem šla gor, sem tiste dokumente dala in šla. Pol so me pa. Pol 
smo, oni. Moja teta, ki je bila doma, starejša je bila od une, je pa bila povezana, … jaz vem, kako se 
jim je reklo, Krajčkovi so bili, Mohar so se pisali, tako da je litaraturo pa do tega vsega prišla29 . Zvezo 
je imela v sosednji vasi pri Krajčkovih. Prejemala je literaturo in bila seznanjena z raznimi akcijami. 
Veste, moram tole povedat. Imela je letno obleko. To je bilo mogoče malo kasneje, ne glih takrat, ko 

                                                      
27 Poitalijančeno ime Sodražice je bilo Soderscizza ali Sodrascizza. Med italijansko okupacijo od leta 1941 so 1943 je bila del 
Ljubljanske provice. 
28 Mama Sonje Šefman je bila tudi internirana v Gonarsu. 
29 Teta Sonje Šefman je sodelovala z osvobodilnim gibanjem. 
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sem jaz domov prišla. Je pa časopis imela, Poročevalca30, Slovenskega, in pa letna obleka in se ji je 
takole, je pa tlele imela odzad. Če bi kdo gledal, tist, bi točen vidu, da je tle, da so papirji. Ampak ni 
noben gledal in, jaz rečem, je prenašala tisto. Pol pa enkrat jaz le vidim in rečem: "A veš, da tole te, če 
eden pogleda, bo prec vedu, kaj nosiš." Pol pa ni več. To tako, tako. Ker so imeli vezo. Ampak potem, 
ker sem bila pri stari mami, so mi tam, so mi prepovedali, da ne smem iti iz vasi v vas. Da ne smem it, 
ne. V redu. Sem se jaz držala tega, ampak … je vseeno tale Karla, ki je bila Pajničeva, je vseeno 
prišla pa po uni strani dol, ne, tako da smo imeli stike31. Ker to nisi mogu. Pa tudi teta je imela še 
veze. To si bil pol še bolj zagret za to, da boš. Pol so me štiri krat zaprli. Saj ne tako, da bi me zaprli, 
na zaslišanje.  Karkoli je bilo, sem bila  jaz kriva. Pa k nism. Verjamite. So bili eni letaki pred šolo pod 
enimi trami, veste, kaj je tram, in so jih našl in so rekli, da sem jih jaz dala. Pa jih nisem. Pol sta me pa 
dva ovadila. Takrat smo bile pa vse tri aretirane32. Štirje so nas prišli iskat, štirje belogardisti, 
domačini, in so nas peljal. Ampak so jih tudi slišal med potjo. Jaz nisem bila tiho. Pa tudi se niso upal 
jim kej rečt, da bi me zatožil, kaj sem govorila. Sem rekla: "Vas ni sram? Me, neoborožene, pa kaj vam 
bomo pa naredle, saj ste taki hrusti," pa vse tak. Prav norca sem se delala. Neumnost je to. Bi bila 
lahko tiho, ne. Pol so pa vsako posebej zaprli. Mene so ta prvo na zaslišanje … saj so njih tudi, samo 
ne vem, kdo jih je zasliševal, več. Eno so v farovž, ali so bile pa obe v farovžu. Jaz vem, da sem bila 
prav v pisarni, tam, kjer je bila komanda. Pol sem pa mogla it od tam pa ene slike gledat. Kidriča33, k 
veste, da ga nič nisem poznala, pa nič nisem vedla o njem, ne. Mogoče vedla ime, da sem kdaj 
slišala. Pa mi je rekel, če poznam, pa poznam, pa mi je tiste slike kazal. Ampak k smo bli pa zaslišan, 
pa k je, una dva pa sta  tam nekaj govorila, pa me je vprašal … mislim, da je bil en komandant bele 
garde, ki se je pisal Medved,  ki je, pa uni Italijan ni zastopil, ne. Pol pa, je, me spraševal, pa sem 
rekla: "Lažeta. Lažeta," obem v obraz: "Lažeta. Vesta, da ni res. Kako se morta tako lagat." V pričo 
njih. In pol sta bila kar tih. Nič več nista rekla, ker, jaz ne vem, no, najbrž sem bila tako prepričljiva, da 
so tudi oni vidli, da sta se zmislila. Ker je nemogoče. Saj bi ona nazaj, bi lahko rekla, pa si, pa nisi, 
ampka nisem, res nisem, in če nisi, pol si res lahko bolj prepričljiv.  

R Torej, kje je bila komanda, v katerem kraju je potekalo zaslišanje in v katerem jeziku? 

SoŠe Tole zdej je bila slovenščina, ker je bil komandant bele garde zraven. Medved se je pisal, več pa 
tut ne vem, ali je bil Anton ali je bil kaj druzga. Tabor. Tabor. Tam, kjer so imel komando, tam je bil tudi 
štab, tam so bili ti vojaki, prav vojaki, ne tisti žandarmerija, ampak prov tisti, vodstvo poveljstvo tega in 
jaz sem se mogla njim javit. K so tudi belo gardo imel zraven.  

 R Potem pa me zanima, kako ste dočakala kapitulacijo Italije? 

SoŠe Ja to je tudi nekaj posebnega - kapitulacija Italije. So se pa, smo vidli, kako gredo vsi ti 
belogardisti v četi z Italijani, peš so šli, to je bila en, dve cesti sta bile, tam, kjer sem pri stari mami 
živela, smo videli, kako grejo po ta spodnji cesti, ki je šla na Notranjsko, ta spodnja cesta. Ta, ta vrhnja 
je šla pa v Sodražico, v Ribnico, v Ljubljano, v Kočevje, ne, če bi šli po tej cesti, in mi smo vidli jih, k 
grejo. … Saj so se ozirali okol, mi smo mal bol tako stal, da nismo bli glih na oknih, ker kaj več, kaj bi 
lahko naredil, ne, in so šli proti Notranjski34. Nič. Nobeden. Nič niso hudga hotl, pa nič. Oboroženi so 
bili in so se umikal, vsi, tisto. To smo pol vedli, da je. Pol je eden ušel, iz Retij je bil, saj tudi prej je bil 
tak, da si mu lahko kej reku, pa ni nobenemu povedal, tisti je pa … ja, tisti, tisti se je prišel pa prejšnji 
večer, je rekel, da bi se rad skril, ampak je pol pri stari mami, na skednu je bil tam noter. Pa so mu  
rekli: "Ne prej ven, dokler ne bomo prišli poklicat," ne, ker to je bilo nevarno, ne, tut, kaj pa veš. Nisi 

                                                      
30 Slovenski poročevalec (1938, 1941 – 1959) glasilo Osvobodilne fronte, ki je izhajalo periodično. Leta 1938 sta izšli le dve 
številki, od leta 1945 je izhajal dnevno. Leta 1959 se je združil z Ljudsko pravico v časopis Delo. 
31 Karla Pajnič je Sonji prinašala informacije. 
32 Aretirane so bila Sonja Šefman in njeni teti. 
33 Boris Kidrič (1912-1953), slovenski komunist, partizan, politik, prvoborec in narodni heroj. Leta 1941 je vstopil v NOB, kjer je 
postal organizator OF Slovenije. 
34 V smeri proti Blokam. 
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vedel. Italijani so šli in ti, ti belogardisti zraven. Ampka marsikateri od tistih, bi mogla reč, nekaj je blo 
res takih, ki si se jih lahko bal, ampka kakšen med tistimi fanti pa verjetno nebi nič naredil in jaz bi prec 
prosila zanjga. Ne, mislim, tako si mislim, ne, ker ne moreš vse dat v eno. Eno so bili pa zelo 
zagrizeni. To je bila kapitulacija. To je vse šlo, ne. Pol so partizani prišli. Kako vem, da so iz hriba dol 
prišli, med njimi, vem, da je bila ena, ki je prej delal na uradu, uradu italijanskem, pa z enim Italijanom 
je menda hodila, pa tist človek. V redu. Pa smo jo videli dol. Ampak sem mislila, jo naj kar kakšen drug 
pokaže, jaz je ne bom, ne, ker sem sama preveč provala, kako te to lahko ... pol pa ne vem, kaj so. 
Mislim, da ni ostala v brigadi. Ne vem, s katero brigado so prišli po tistem hribu dol, k je bilo. Dva hriba 
sta bila, nekje je bilo Tabor, to je bila vas, pa si mogu kar gor hodit. Jaz sem bila pri stari mami, ob 
cesti hiša tako, da ni bilo treba nikamor jet.  

R Kdaj se je pa najprej teta vrnila iz Gonarsa, pa potem mama? 

SoŠe Teta je prišla čez dva dni35. 

R Kdaj se je pa mama vrnila? 

SoŠe Mama se je pa vrnila po kapitulaciji Italije. Mama se je tako nekak približen okrog, sred 
septembra36. 14 dni prej … oče pa 2. oktobra. On je bil interniran v Padovi in je. So jih zajeli Nemci in 
pustil - postajo so imeli v Zagrebu, pa pustil premalo zastražen vlak in je pobegnil, no pobegnil, ušel je 
v mesto k sestri. Mu je organizirala zvezo s partizani in čez Savski mst, vem, da so šli. Tam so se še z 
nekaterimi drugimi dobili, ki so tudi vezo imel, sam drugo vezo, ampak so vsi lepo šli tako, da je 2. 
oktobra on prišel peš iz Zagreba domov. Tako, da smo bili pol spet vsi skup mal časa.  

R Kako se je nato nadaljevalo vaše življenje do konca druge svetovne vojne?  

 SoŠe Jaz sem. Jaz sem pol šla v partizane. Nekaj časa na terenu zato, ker sem bila, po obveščevalni 
liniji delala, to se pravi 43. leta37. A ja, v nemški ofenzivi sem bila, to sem mogla, v Travni gori. Sam 
pol sem mogla it, zato, ker so Nemci hodili, zarad, da smo do podatkov prišli, sem mogla domov, no, 
in sem bila enčas tako, mal se skrivala, ne. Saj niso vedeli, kaj delam, ampak tako, da Nemci mi niso 
nič, sem bila lahko tisti čas doma, kolikor časa, saj to je bila ena ofenziva. Saj to ni bilo dolg časa. 
Nekaj so jih interniral, pa to ne, ampak meni niso nič tako, da bi kaj. Takrat so se tuždi tile vsi ta drugi 
mal potihnili, ali pa so nehal bit taki hudobni, ker je bilo dost gorja narejenega. Pol sm šla, pol me je pa 
… sem bila pa zelo mal, nisem doma niti spala, sam tam v Travniku v eni  ta zadnji hiši sem imela 
kolegico, k sva skupaj delali, pa sem kar pri njih spala. Ja, tako, da sem bila bolj mal vidna, ne. Pol, to 
je bilo 43. še. 43, pol sem šla pa marca 44 na kurs obveščevalni v Gradac, v Belo Krajino, peš. Veste, 
kaj se pravi peš, ampak  takrat ni bilo nič hudega peš hodit, ne. [...] Pol sem šla pa še isto leto, 
seveda, še isto leto, sem šla v Belo Krajino* (Sonja Šefman je bila po izobraževanju v Gradacu najprej 
pomočnica načelnika obveščevalnega oddelka na okrožni izpostavi v Ribnici, od avgusta 1944 je 
odšla v Belo Krajino na točko 24, kjer je bila do konca vojne). Ja. Tako je z mano.  

R In kako ste pričakal osvoboditev? 

SoŠe Zelo srečno. Zelo srečno. No, saj smo že par dni prej vedli, da bo osvoboditev. Pol smo pa šli … 
je bilo pa, premalo smo imeli prevoza, premalo. In glavno so šli ti arhivi pa vse tisto, kar smo imel. 
Tisto se je moglo pelat, tist ni moglo hodit. Pa se spomnim, da sem šla z eno skupino - saj sem vse 
poznala, saj smo šli to skupaj, smo šli peš in vem, da smo pripšli tam okrog Skrada38, ne. Sam tolk. 
Saj jaz zdaj vem, da je bil to Skrad, ta kraj sem si zapomnila in zapomnila sem si enega, ah saj bi 
mogoče, če bi pomislila, bi vedela, kako se je pisal … no, saj je vseeno, pač, eden od nas je tam bil, 
pa je vlak zagledal, k gre vlak dol, mi pa čist na vrh. Pravi: "Dejmo ga ustavit," pa je tekel dol. Tekel 

                                                      
35 Dva dni po prihodu Sonje Šefman. 
36 Med ed 15. in 20. septembrom 1943. 
37 Sonja Šefman je delala za Varnostno-obveščevalno službo, specializirano ilegalno partijsko organizacijo, ki jo je avgusta 1941 
osnoval Centralni komite Komunistične partije Slovenije. 
38 Kraj na Hrvaškem. 
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dol, da bo vlak ustavil. Pa smo se vsi smejal. Ampak ga je ustavil. Vlak se je ustavil in počakal nas, da 
smo se peljali. Saj mogoče smo se dve postaji peljali. Ampak peljali smo se. Prej pa tako norca delal iz 
njega, kaj misli, da ga bo vlak čakal, ne. No to. To je bilo. To smo šli dol. Ker takrat smo se že vračal, 
pol, pol smo šli še s kamijoni čez Mašun. No, to vem, da smo na Mašunu bili. Pol smo šli v Postojno, 
smo tam prespali. […] Pol smo šli pa v Ljubljano, da gremo [...] Pred Vrhniko smo se mogli vrnit, ker 
so napadli belogardisti tiste pred nami. Pol smo snazaj vrnili v Postojno, pa smo drugi dan šli. Drugi 
dan smo šli. No, to smo prišli v Ljubjano, smo prišli pred Slavijo Pa vem, tako ljudje, so bili tako 
prijazni, pa nam cigarete hoteli dajat pa vse. Smo imeli pa eno šefinjo, ki je bila taka: "Hitro, hitro, hitro, 
noter," da je bilo meni tistih ljudi prijaznih tako žal, da nisem mogla, kaj, kakšno besedo z njimi reč, pa 
to, ne, k so bili taki. Pravi: "Nič ne veš, kako je to. To treba hitro, hitro."  Hitro smo šli v Slavijo, ker smo 
tudi tam bli noter, ne. In tam se bila skoz, ne, dokler nisem šla v penzijon* (do svoje upokojitve je 
Sonja Šefman delala na različnih oddelkih ….). Ja.  

R A vi ste ostala v Ljubljani, ste nadaljevala šolanje, ste dobila zaposlitev, ste šla v brigado? Kakšno je 
bilo prvo leto?  

SoŠe Ja prvo leto je bilo tako, da smo delali skoraj noč in dan. Če verjamete al ne. Jaz sem spala kar 
ob pisalni mizi. Pa smo delal, res, jaz sem bila še skozi v vojski. Ker demobilizirana sem bila šele sredi 
novembra 52. leta. In če je vojska, vojska, to si imel disciplino tako, da je kej. Nisi mogel nič, da bi, 
ampak vseeno sem si izposlovala, da sem pol nadaljevala gimnazijo, da sem vsaj veliko maturo 
naredila, ne. Ker to sem pa rekla, to pa morem si. In trikrat na teden so bila predavanja. To je bilo 
meni, kot da bi šla na dopust tiste tri ure, veste, kaj se pravi, ker samo da sem šla iz tistega, tistega 
dela, kar skozi eno in isto, skori eno in isto. Pa si to naredil, pa je bilo spet še toliko za delat.  Takrart 
smo pa res … Boge žene, ki so se takrat poročile in prec otroke imele. To je bilo tako kruto, da jas 
sem rekla, ne, to pa ne.  
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