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Researcher Tako. Torej, gospod Janež, jaz bi želela z vami najprej začeti pogovor z obdobjem življenja 
pred vojno. Kaj mi lahko poveste: kje ste bili rojen, kje je vaša družina živela, koliko članov je štela?

Herman Janež Rojen sem bil v vasi Stari Kot, takrat je bila to občina Draga pri Loškem Potoku, sedaj pa 
je to občina Loški Potok. To je kraj nadmorske višine 800 metrov, kraški svet. Zato so bile življenjske 
razmere izredno težke, zahtevne. Če so hoteli gospodarji preživeti družino, pa še izplačat ostale dediče s 
kmetije, so morali iskati dodaten zaslužek, ali v evropskih državah, predvsem v Franciji, ali pa so res 
hodili v Združene države Amerike, kjer pa je malokdo obogatel. Predvsem so bili tam gozdni delavci in z 
denarjem, ki so ga zaslužili - denar so pošiljali domov, da so gospodinje ohranjale posestva pred dolgovi, 
kajti takrat je bilo ogromno takih ljudi, ki so samo gledali, kje je katero gospodarstvo v stiski, da so posegli 
po kateri parceli. V naši družini je bilo pet otrok. Očetu Ivanu in mami Mariji se nas je rodilo pet otrok. 
Vendar nas pet otrok hkrati ni živelo [   ] Poleg tega sta živela še očetova starša. To je bilo vedno v 
družini, da so starši predali posestvo enemu od otrok kot nasledniku. Oni pa so bili preužitkarji. Tako da je 
bila pravzaprav 7-članska družina. Ampak stara mama je umrla leta 38, moja mama je potem umrla že 
18. februarja 1941. Oče je bil v prvi svetovni vojni štiri leta na fronti kot vojak Avstro-Ogrske in mama je 
morala sama s tastom in taščo voditi doma posestvo. V času očetove odsotnosti se je rodil 15. marca 
1915. leta  prvi otrok, Jože. Potem je bil oče na fronti na Doberdobski planoti ranjen in ko se je po 
okrevanju, po zdravljenju v Lazaretu, v poljski bolnišnici v Tirolah, vračal nazaj na fronto, je mami pisal. 
Prišla ga je čakat v Ljubljano. In tedaj je bil spočet drugi otrok, Ivan, ki je bil rojen 13. septembra 1917. 
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leta. Torej oče ni bil navzoč pri rojstvu prvih dveh otrok. In dosti krat se vprašujem, kaj bi bilo z mamo, če 
bi bil oče na fronti padel. Saj je potem še vse leto 1918 trajala prva svetovna vojna. Potem pa je oče 
odšel po skrivnih poteh za gozdnega delavca v ZDA. Še pred tem pa se je potem rodila 26. decembra 
1919. leta sestra Marija. Marija je v času epidemije griže umrla še ne stara tri leta, septembra 1922. leta. 
Oče je odšel v ZDA kot gozdni delavec, se vrnil - ker pač pozimi niso mogli delati v gozdu - in tako je bil 
potem spočet četri otrok, brat Ernest, ki se je rodil 29. decembra 1926. leta. Tik ob zaključku leta 26. [   ] 
Potem je oče odšel v Ameriko in se vrnil za stalno 1931. leta. Vrnil se je zelo izčrpan. In tako sem se jaz 
potem rodil še 16. julija 35. leta. Tako, da je bil doma edino ob mojem rojstvu. 

Imel sem izredno skrbne starše. To vedno poudarjam, pa tudi drugi ljudje, ki so ju poznali. In oče je 
strašno rad pomagal drugim, kajti njegova družina je bila tudi odvisna od pomoči drugih, ker se je mama 
končno sama borila z otroki na kmetiji in s tastom in taščo. Če niju dveh ne bi bilo, bi bilo marsikdaj gorje. 
Mama je bila izredno skrbna gospodinja. O tem, kako je bila skrbna, mi je pripovedoval brat Jože. Kajti po 
drugi svetovni vojni sva samo midva ostala od te družine. Kot prvi, najstarejši otrok, saj je med nama bilo 
kar 20 let in štiri mesece starostne razlike, je imel izredno lep spomin na življenje v domači družini in 
končno tudi v domačem kraju. Skromnost, medsebojna naklonjenost sta nekako tem mladim ljudem 
vlivala nek ponos. Nikdar jih ni bilo sram, da so iz Starega Kota in da je treba pri vsaki hiši na vse pretege 
varčevati. To seveda je bilo odvisno od starešev in od tega, kar so očetje prinesli ali poslali iz ZDA. Saj vsi 
tisti, ki so bili v času prve svetovne vojne v ZDA, torej očetovi vrstniki, so se izognili vojaščini, fronti. Ja, 
kdor pa je bil doma, je moral na fronto. Začetek druge svetovne vojne je bil, kako je brat mislil na očetovo 
razpoloženje, nekako nadaljevanje prve svetovne vojne, kajti v prvi svetovni vojni se je oče boril za koristi 
drugih. On je bil vojak Avstro-Ogrske, zdaj pa je šlo za nekaj drugega. Boriti se je treba za svojo 
domovino, ki je bila nekako ustanovljena ob koncu prve svetovne vojne, pozneje v okviru kraljevine 
Jugoslavije, in …  aprila 1942. leta, 19. aprila, sta šla kar dva starejša brata, Jože in Ivan, v partizane. In 
sicer v … sta postala pripadnika … tretje čete … v Notranjskem odredu ... Oče jima ni nasprotoval, ker je 
rekel obema - starejši brat je imel ilegalno ime Svarun, mlajši pa Iztok po Finžgarjevi: Pod svobodnim 
soncem: “Česar nismo mi dokončali, dokončajte vi.” In tako je bilo tudi to, ker so šli fantje množično iz 
Starega Kota v partizane, to je tretja četa v Zidanškovem bataljonu (prej sem pozabil povedati). Eden od 
vzrokov, da je italijanski okupator tako vneto, po seveda Mussolinijevem naročilu, očistil dva kilometra 
obmejnega pasu z NDH, kajti Italijani so imeli izredno velik strah pred ustaši in zato, da bi preprečili 
zaledje, uničili zaledje partizanskim enotam, so vasi popolnoma požgali. 

R V tistem času … Po tem okviru, ki ste ga dal, tega prvega dela, bi jaz imela vmesno vprašanje in to je: 
ob tistem času ob začetku vojne, koliko let ste imel in kaj se spomnete skozi svoje oči dogajanja na 
domu, na kmetiji ali sploh v svojem življenju?

HJ Značilno za kmečkega otroka je, da ga v zgodnji mladosti, torej še v otroštvu, učijo delati. Kar je zelo 
pozitivno. Ob mamini smrti sem bil star pet let in pol, ampak moja naloga je bila, da sem nanosil v kuhinjo 
drva. Jaz sem imel ogromno prijateljev, ker je mama, kljub varčevanju, vse moje - bom rekel - sodelavce, 
nagradila. Imela je majhne zavojčke albert keksov in vsak je dobil en keks. Jaz pa nisem nič dobil, ker to 
je bila moja naloga kot člana družine. Poleg tega, na primer, sem moral brisati pomito posodo. Starejši 
brat Ernes, ki je bil 9 let starejši od mene, je moral pomivati. Mama je pazila na kvalito, kako je bila 
posoda pomita, jaz pa sem moral pa pobrisat in zložiti na kredenco. Tako je učila samostojnosti, kot bi 
slutila, da bo kmalu umrla in da je zelo pomembno otroka naučiti samostojnosti v življenju, da nisi kar 
naprej odvisen od drugih. … Igrač nismo imeli. Imel sem enega medvedka in moja igračka je bil živi pes, 
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Sultan. Bil je črne barve tako, da se je kar svetil. Midva sva spala na primer nekje pod drevjem v 
sadovnjaku ali je on sedel na hišnem pragu. [   ] potem ko so nas požgali, se ni mogel oddaljiti. In ga je 
brat kot partizan na hišnem pragu, ko hiše ni bilo več, ustrelil. Tako je bil vezan na dom. Ampak ta pes je 
sto metrov od hiše ločil berača od cigana. [   ] Kot sem rekel, otroci smo se morali učiti delati. Sedem let 
star sem imel svojo koso. Star ata me je učil kositi. Potem sem imel svojo motiko. Majhno seveda. Šel 
sem na njiho, kjer so karkoli delali. Pazili pa so name, da ne bom naredil večje škode od koristi. [   ] Vse 
to je v trenutku bilo ukinjeno z nastopom druge svetovne vojne.

R Ob nastopu druge svetovne vojne, koliko let ste imel, ali ste že obiskoval kot sin kmečke družine šolo?

HJ Napad na Beograd je bil 6. aprila 1941, to je bila cvetna nedelja in mi smo, rekli so  kravja žegen - 
butare, ampak mi smo imeli doma narejeno zelenje in smo ga nesli v Čabar. V Čabar sem jaz nesel našo 
butaro in od tete, očetove sestre Anice. In v Čabru so pa ustaši že bili zaprli župnika. Franjo Burič, ki je bil 
poznejši reški nadškof, so ga že zaprili, ker verjertno jim je bil sumljiv, da je bil naprednega duha. In tako 
v Čabru ni bilo več maše. [   ] Ker je bil razpad kraljeve vojske, smo gledali na hrvaško stran, reče se Kozji 
vrh, pri nas so rekli pa Žalostni vrh po tamkajšnji cerkvi podružnici v Prezidu, kjer je v oltarju kip Žalostne 
Matere Božje - Pieta, zato so rekli Žalostni vrh. Tam so bila skladišča vojske, stare kraljeve vojske in to je 
vse gorelo. Vojska je bežala na vse strani. In pri nas je bilo po njihvah: čelade, puške, strelivo, naboji, 
vsega vsega, kajti ...  Strašno je bilo razsvetljeno tisto noč, ko so gorela ta vojaška skladišča in - vsaj jaz 
kot otrok nisem dojel - kakšna strahota je na pragu našega življenja. Medtem ko so drugače dojemali to 
odrasli. Tudi moj oče in brata in stari oče kot izkušeni ljudje. Potem je bil pri nas leta 1941 kar dosti mir s 
tem, da so 11. aprila že šle ogromne kolone italijanskih vojakov, to je bilo na Veliko soboto skozi Stari Kot 
naprej na Travo in naprej skozi Medvedjek proti Kočevski reki in Kočevju. Vojak je vojak. Revež vsakdo, 
ker je  pod disciplino vojaško v uniformi. In ljudje so škafe vode zunaj pred hiše nastavljali, jim dali piti 
vodo. Potem so prosili za jajca. Tudi jajca so jim dali surova. [   ] Saj ti vojaki najbrž niso niti bili krivi. Kot 
fant, kot moški je moral biti vojak in vpoklican je bil kot vojak okupatorske vojske, ki je prišla zasest neko 
drugo državo. In ljudje so jim bili naklonjeni. Tudi nobeden ni nič hudega storil. No potem tako je minilo 
leto 1941 in 1942. Kot sem že rekel je 19. aprila pri nas prišlo do splošne vstaje. Brata Jože in Ivan sta 
odšla v partizane. Bila sta pripadanika tretje čete Zidanškovega bataljona Notranjskega odreda. To pa je 
že upor in odpor okupatorjem in je represalije povzročilo. Kajti največji zločin proti lastnemu narodu je 
kakršnokoli paktiranje z okupatorjem. Tega narod nikdar ne pozabi in tudi ne odpusti. Italijani so pogosto 
nepričakovano napravili izpad na vas.Tako že ob koncu aprila - kajti pri nas se je na primer sadilo krompir 
ob koncu aprila ali prve dni maja - smo mi sadili krompir na njivi - starejši brat Jože se je poročil 15. 
februarja 1942 - na njivi svakinjinih staršev in tudi jaz sem imel košarico, da sem na voz hodil po krompir. 
In takrat je bil izpad. Mislim, da je bilo tako dosti oblačno vreme. Jaz sem se seveda ustrašil teh vojakov, 
ki jih je bilo kot listja in trave. In vse to: izpad, obroč okrog vasi in Italijani so začeli na vse pretege streljati. 
Moj oče je ukazal vsem tem, ki so bili na njivi, naj poležejo. In so vsi polegli. Jaz pa sem stisnil košarico. 
Ne vem, ali je bilo kaj v njej ali ni bilo. Bežal proti njim, od voza proti tem, ki so bili na njivi in so me hoteli 
Italijani ustrelili, da sem partizanski kurir. Oče jim je pa potem dopovedoval, da nisem jaz noben kurir, da 
sem se jih ustrašil, zato sem bežal, a ne. Oni so že nasilno vstopili v podružnično cerkev pri nas, v sv. 
Frančiška Saverija, in so z vetrihom odklenili in je eden od vojakov v zakristiji ukradel štolo, del 
duhovniške opreme za na roko. Včasih je imel duhovnik dve štoli v znak duhovništva, okrog vratu in še na 
roki je dol visela štola. In jo je ponujal potem na tej njivi našim ljudjem, svakinji in njenim - atu, za jajca. 
Kot da niso poznali te štole, od kod je, saj na njivi tudi jajc niso imeli. No, ampak potem so odšli. Namen 
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njihove obkolitve in nenadnih udorov v vas pa je bil, da bi slučajno nekje v vasi dobili partizane. Vendar je 
bila vas tako organizirana, da jim to nikdar ni uspelo. 

R Še to mi povejte, ste vi z začetkom vojne in s tem obdobjem že obiskoval osnovno šolo ali ne oziroma 
jo je Vaš brat?

HJ Moj brat Ernest je zaključil osmi razred osnovne šole jeseni 1940. leta in starši so mu hoteli kot 
kmečkemu otroku visokogorske, bom rekel, kmetije, revščina, dat poklic in so ga poslali v Podpresko. To 
je bila rojstna vas naše mame. Tam so imeli pa trgovino mamini sorodniki, mamina starejša sestra, 
Pospišli, in je šel k njim za vajenca. Tako da je jeseni 1940 leta odšel, februarja 1941 je mama umrla. In 
potem se je ta družina odločila, ker je bil Pospiš in mamin svak štiri kolena nazaj češki Nemec - v 
Podpresku je bil nastavljen kot gozdar, kot first - in so smatrali, da so Nemci po izvoru in so se vsi otroci 
tega starega očeta opredelili za nemško govoreče, čeprav so slovensko govorili, pa tudi kočevski dialekt, 
da so se 1941. leta izselili v trdnem prepričanju, da gredo v Nemčijo, kot jim je obljubljal Hitler, a ne. So šli 
pa na domove izgnanih Slovencev na Krško polje, Bizeljsko in Obsotelje. In tako je šel tudi ta moj brat, s 
svojo teto in svojim bratrancem, ki je dobil v Brežicah opremljeno trgovino, kot vajenec, da bo prišel do 
poklica. Vendar je potem, ko so se selili, bratranec trgovino v Bistrica ob Sotli, takrat se je imenoval Sveti 
Peter pod Svetimi gorami, tam jih je zapustil in je šel svojo pot, ker je videl, da to nima smisla. Bil je pač 
zelo mlad, najbolj je starše potreboval, ko je ostal brez staršev, brez doma, pri teti sicer, ampak ni s teto 
živel, temveč z njenim sinom, s svojim bratrancem, kjer pa je doživljal vse kaj drugega, kot pa 
naklonjenost. Jaz pa sem bil namenjen, da bom s šolskim letom 42/43 stopil v prvi razred ljudske šole kot 
7-leten otrok v Starem Kotu. Ampak namesto v prvi razred smo šli v koncentracijsko taborišče Kampor na 
otoku Rabu. Tako je bilo to. Tako se je moje šolanje, bom rekel, začetek šolanja, odmaknilo kar do 
začetka januarja 1944. leta, ko sem začel obiskovati pouk v partizanski šoli v Podpreski.

R Potem je zdaj čas, da se spominjate tistega dne, ki je posegel v vaše otroštve. Dan ko je okupatorska 
vojska vstopila v vašo vas, posegla v vaše družinsko življenje, da nekako tukaj rekonstruirate sosledje 
dogodkov tistega dne ali tedna. Zanima me tudi, ali se je zgodilo vse v enem dnevu, ali se je dogajanje 
preseljevanja ljudi  in tudi streljanje talcev nadaljevalo več dni. 

HJ Ker je moja rojstna vas Stari Kot na planoti, je bilo od nas lepo videti tudi naselja na hrvaški strani - 
Gorski Kotar, kajti po ustanovitvi banovin leta 1930 sta občini Osilnici in takrat sta bili pri nas še dve občini 
Draga in Trava, ki sta potem decembra 1937 se združili v občino Draga, spadali pod Savsko Banovino in 
pod okraj Čabar. Ker je bilo pozno pomladi 1942. leta videt, kako na hrvaški strani zdaj tu, zdaj tam gorijo 
posamezne domačije, ker ti - gorači so jim rekli - so sestavljeni iz množice zaselkov, so naši ljudje bili 
prepričani, da lahko nekaj takega pričakujejo tudi oni. Zato so premičnine, obleko, pa rezerve hrane, 
mast, meso - v gozdu je bila ena kraška jama , v kateri so pripravili tla in strop. In v to jamo so speljali, bi 
rekel, bogastvo. Cele skrinje premičnin, vse bale, rezervno hrano, moko, deže z mastjo in na strop so 
potem  navozili zemljo in gmičevje zasadili. In ta jama je bila varovana s strani vaščanov noč in dan, da 
ne bi kdo vlomil in začel krast. Medtem ko so za pohištvo pa naredili po gozdu nadstrešnice ali pa v kleti 
in hleve, kjer je bil velb, pa pohištva. Seveda je veliko pohištva ostalo še po hišah, ker se ni vedelo, kdaj 
bo kaj prišlo. [   ] Moj oče in svakinjin oče sta živino zjutraj peljala v gozd pa bla z živino tam, ko so Italijani 
prihajali, pa sta šla z živino domov. To je tipični primer, kakšno zbegano življenje živi en kmečki človek, ki 
sploh ne ve, kaj naj še počne, da bo reševal to, kar si je s trudom ustvaril. No in tako je bilo tudi 29. julija. 
Ko so šli v jamo, se reče v jamo, po hrano, ni šel nikdar en sam, ampak vsi iz vasi hkrati. Hkrati so šli 
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iskat moko ali pa obleko. No in tako je bilo tudi 29. julija, da so šli v jamo in … Doma smo imeli samo 
najnujnejše. Posledica tega je bila, da so enako kot mnogokrat prej, Italijani napravli izpad, torej obkolili 
vas. In tako so tisti v jami celo ostali zunaj obroča, pa potem seveda, to so Italijani zavohali, kaj je v tisti 
jami. No in posledica je strašna, šli smo za vedno od doma brez vsega, ker je bilo vse premično imetje, 
torej obleka, v tisti jami in smo imeli doma le najnujnejše. Tudi vsa hrana je bila tam. In ko so prvi izpad 
naredili ob 11. uri, so potem ukazali, da imamo pol ure - pred kapelco smo se zbrali, pred kapelco - in 
ukaz je bil, da je treba prinesti s seboj čez pol ure, ob pol dvanajstih, krampe, lopate in sekire. [   ] ker 
samo dve kapelice in cerkev niso sežgali, pa še štiri sušilnice sadja. Drugo so vse. No in ta kapelica še 
stoji. [   ] V njej je Marijin kip oblečen v platno. Ob 60. obletnici požiga vasi, leta 2002 sem jaz dal 
restavrirat ta kip, moja žena pa še stensko sliko in smo dali prebeliti noter, ker se drugi tam živeči niso 
spomnili, da se spodobilo o tej strašni tragediji, ki je doživela Rab, tudi to naredili. [   ] Imeli so s seboj 
Italijani že ob 11. seznam prebivalcev brez tistih, ki so bili v partizanih. Poseben seznam pa so imeli za 
tiste, ki so sodelovali s partizani. To pomeni, da je nekdo sodeloval z Italijani. Prej sem rekel: najhujši 
zločin je to: sodelovati kakorkoli z okupatorjem. No in so prešteli, manjkala je ena družina Miklič iz 
zaselka Preska in pa še en Mlakar Jože, ki je bil invalid brez noge: so mu amputirali noge, se še 
spominjam, ki so ga pripeljali iz bolnišnice z vprežnim vozom iz Prezida. Pač ukaz je bil, da se moramo 
ob pol dvanajstih z vso prtljago zglasit spet pred kapelco. Spustiti je treba prašiče iz svinjakov, kure so v 
glavnem že itak bili že prej vse polovili, čeprav so imeli Italijani zelo lepo urejeno zaledno službo, a ne, 
mačke so tudi skoraj že vse bile pokončane. No, živino so nam bili pa vzeli že 14 dni prej, vso čredo, 
trdeč, da je to partizanska živina. Ja, v resnici je bila to naša živina. Tako smo ostali brez vsega. Pri nas 
sta v hlevu ostali samo dve teleti, ki so ju potem zaklali in je šlo meso za Notranjski odred. Doma sta 
ostali samo dve glavi in je svakinja tistega 29. julija hotela skuhat obaro. Pa je tista obara v loncu ostala 
kar na mizi. No in potem ob 12. uri. Seveda smo bili disciplinirano tam pred kapelco in točno postrojeni - 
jaz sem že marsikomu zdaj pokazal, kje smo stali otroci pred kapelco, na eni strani so ženske, na drugi 
moški, no in tisto orodje je pa bilo tam [  ] Vas so Italijani imenovali Rdeča republika, ker je bilo toliko 
fantov pri partizanih. No, prvotni namen so imeli, da nas vse skupaj zažgejo v hišah. Potem je ta njihova 
komanda bila spremenjena, da nas vse postrelijo. Zato so morali prinesti s sabo orodje: lopate in krampe, 
da bodo moški kopali jamo za vse in sekire, kajti - prve žrtve italijanskih okupatorjev na Slovenskem so 
padle 27. aprila 1942. leta v Preži pri Brigi blizu Kočevske Reke, ko so jih, mislim, 14 direktno potolki do 
smrti s sekirami. Med temi štirinajstimi sta bila kar dva Starokotarja: očetov bratranc Jakob Ješelnik in še 
drugi Starokotar Franc Košir. No pa tudi ta sprememba, tudi ta ukaz je bil spremenjen, da gremo vsi v 
postojanko v Čabar, vas pa zažgejo. No in tako smo potem ob 12. krenili v koloni. Moja teta je še v 
kanglici skuhala krompir v kosih, ga vzela zame, da bom jaz jedel v Čabru tisti krompir - olupljen krompir v 
kosih. No in ona je hotela vežna vrata zaklent, pa je vojak zgrabil ključ pa ji ga kar vrgel na gnojišče. Je 
čisto vseeno, vse je bilo treba odprto pustiti. Vsa vežna vrata v hiše. Tako smo šli potem v koloni v Čabar.

R Ste šli peš? Ste šli z vozovi?

HJ Ne, ne peš, saj nismo  nič imeli živine, ker so jo štirinajst dni vso pobrali. Pastir je bil domačin Franc 
Knavs. Bil je bratranc celo tetinega moža, ki je bil tudi Franc Knavs, invalid, ker se je kot fant enkrat na 
kresni večer obstrelil, ko so z možnarji streljali pa mu je del nosu odneslo, skoraj nič nosu ni imel, čisto 
majhno ustno odprtino, pa dva prsta so mu manjkala. Če je hotu - imel strašno rad žgance, če je hotel 
jesti žgance, si jih je moral s prsti potlačit v usta, veste, in tako so ga prepoznali, in pa preganjača. 
Poganjač je bil Slavko Cimprič, ki je imel v Starem Kotu teto poročeno Ivano Miklič. Njegovi starši so bili 
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pa v Dragi, sedež župnije in občine, ki so se tja preselili decembra 41, ko so se nemško govoreči, bom 
rekel, odselili in so ostale, ogromno hiš je ostalo praznih, a ne, in so prišli ti, kjer so bili Gostači v Goračih 
na hrvaški strani v te prazne hiše in so tega nesrečnega Slavkota, ki je potem v Gonarsu marca 43 umrl 
pri svoji teti v šesti baraki, zajeli pri tej teti v Starem kotu. No in njega niso prepoznali - ki je poganjal 
čredo zadaj, pastir pa je šel spredaj - in tako smo prišli v Čabar, peš, reče se dol po riglu - strmo. Teta od 
moje mame, ki je bila rojena1861. leta skoraj na smrt bolna, je potem šele 17. januarja v Gonarsu umrla 
Helena Hudolin, rojena Miklič, pa ta Mlakar Jože, ki je bil brez noge, sploh si ne znam predstavljat, kako  
sta reveža šla tja dol po strmi, po riglu v Čabar. No in  tam smo kar po hišah prenočili. Mi smo prenočili, 
ata, svakinja in jaz pri očetovi sestrični, reče se na Bari, ker so imeli gostilno. Gospodinja je bila Marija, 
Marička so ji rekli. Nobene hrane nismo dobili, nič. Star ata pa je imel v Čabru poročeno hčer, očetovo 
sestro Matildo, ki je bila rojena 1899. leta in je prenočil pri njej. Škoda, ona se ni potrudila, da bi pri 
Italijanih dosegla, da oče, ki je bil v 88 letu starosti, ne bi šel s transportom naprej, ampak da bi pri njej 
ostal. Ker ena druga, Frančiška Miklič - Julka Križman je pa dosegla za svojo mamo Frančiško Miklič, ki je 
potem izdala tisto jamo in peljala ljudi, da so kradli noter, da ni šla na rab. Škoda. Škoda, velika škoda, da 
ni šla z nami. No in tako je star ata zjutraj prišel potem dol pred Baro, pred Baro, pred gostilno, kjer smo 
bili postrojeni: otroci in ženske skupaj, moški pa skupaj. No in ko so Italijani moške vidli, so takoj potegnili 
iz stroja pastirja Franca Knavsa in so ga potem na pokopališču ustrelili. Čisto nedolžna žrtev. Njemu je 
uspelo takrat pobegniti, čeprav je bil zvezan, ko so vzeli čredo, a ne, in so ga obtožili, da je partizanski 
pastir. V resnici je bil pa vaški pastir. Ja, no in … spet smo bili vsi prebrani. Ker so pa... takrat, ko so 
čredo vzeli - tudi to je povezava - je ta Frančiška Miklič, ki je imela v Čabru hčer Julko Križman, šla k 
županu - Župan pa je bil svakinjin oče Ivan Poje -  da mora iti v Čabar k Italijanom po čredo. Ona pa je 
imela samo eno kravo, ker je bila njena snaha, sinova žena pa najmlajša sestra mojega očeta Julka 
Janež, poročena Miklič, ki je pa 19. aprila 38 odšla po zaslugi mojega očeta z možem v Združene države 
Amerike in je njena tašča potem imela samo eno krava in zahtevala, da gre po živino župan. Poje Ivan, 
župan, je pa rekel: “Jaz ne grem nikamor zato, ker Italijani druzga ne znajo, kot ubijat, kot pretepat in 
ubijat.” To je bilo dobesedno prenešeno Italijanom v Čabar.  No in takrat, ker so imeli poseben seznam 
tistih fantov, ki so bili pri partizanih, a ne, so takoj, je prišli pa pri Italijanih do neke zmede. Moj oče je bil 
Janež Ivan, župan pa Poje Ivan. Oni so imeli namen poklicati iz stroja Janež Ivana, mojega očeta. To se 
dokazuje s tem, to je teta meni, dost krat dost krat sva se  o tem pogovarjala, dočakala je 5 mesecev 
manj kot 100 let, da so poklicali iz stroja Poje Ivana in so mu rekli: “Ti si izjavil, da ne znamo Italijani 
druzga delat kot pretepat pa ubijat. Kje imaš sinove?” On pa je odgovoril: “Jaz imam samo enga sina.” 
“Kje je?” Pa je sin Anton Poje izstopil iz stroja. To pa je bilo pa za Italijane paf. Nekaj ne štima v 
infomraciji, ki so jo dobili, ker informacija je bila, da ima sinove. Če bi bili oni poklicali najprej Janež Ivana, 
torej mojega očeta, kar je bil namen: “Kje imaš sinove?” Moj oče ne bi nič vedel, ker obeh sinov ni bilo. 
Sta bila v partizanih. Bi bil šel iz stroja ven. Tako so pa pri Poje Ivanu obstali in niso šli naprej . Tako da je 
bil potem ustreljen samo Franc Knavs kot pastir. Janež Ivan in Poje Ivan pa sta šla na Rab. Tako je bilo 
to. No in potem so šli na tovornjake. Tovornjaki so bili obrnjeni dol proti jugu, proti vasem Plešče na 
hrvaški strani - smo šli ob Čabranki. Najprej so začeli natovarjat moške gor. In ko sem jaz viodel, da sta 
šla na tovornjak stari ata in ata, sem jaz teto pustu in se spustu v dir za tovornjakom. To je moralo bit 
grozno. Grozno. namreč, ko sem bil jaz tri dni na Rabu: 30. septembra, 1. in 2. oktobra - sem danes tam 
že govoril, kako človek najde notranji mir. Da zato potrebuje leta. Ne doživiš ga čez dan, čez noč. Tudi jaz 
vam zdaj pripovedujem z notranjim mirom, drugač bi jokal. Morala je bilti ta podoba grozna, kako otrok 
teče za tovornjakom, ki se že premika naprej. In Italijani so ustavili tovornjak in mene naložili na tovornjak, 
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kjer sta bila oče in stari oče. In tako sem z njim potoval do Bakra. No, to je bila naša prva postojanka: 
prehodno taborišče v nekdanjih konjušnicah stare jugoslovanske vojske. 

R Povejte, se vi kot otrok spominjate, kako je vaš dom gorel, vaša vas gorela?

HJ Namreč Stari kot... To je bil 29. julij, sredina košnje poletja, strašna vročina. Pri nas je bila prva košnja 
pravzaprav gotova, opravljena, ker te oddaljene travnike sploh niso kosili, a ne, ker so bili predvsem 
starejši doma, ker fantov ni bilo. Šele ko je sonce zašlo, se je zarja pordečila. Čabar je - Čabar kotlina - 
jaz ne bi mogel tam živet - bil sem 29. julija 2009 tam na pogrebu bratranca. In sin tudi moj. In sva 
gledala. Sem rekel: “Herman jaz ne bi mogel tukaj živeti. Vidiš same stene, vse okrog same stene,” sem 
rekel “Še pokopališče nima enega primernega prostora. Gor dol, gor dol.” Stari kot pa je na planoti zgoraj 
in takrat je nebo postalo rdeče in ti naši ljudje, ki niso imeli, kam, so stali spodaj pred to baro in tudi naš 
stari ata ni šel gor, ker njegova hči pa je bla županova, se je šli gor malo višje, je bil še vedno spodaj in je 
možiček imel, pač v 88. letu starosti, palico in se je začel kar trest, klecat. In da je rekel, jaz se tega 
namreč ne spomnem, to je teta povedala: Naš Stari Kot gori. Tako, da so zažgali brez naše navzočnosti 
šele zvečer. Ker je en partizan, ne vem, kako da se je zadrževal, da je bil 2 kilometra od vasi tak pritisk 
ognja, da so se vrhovi smrek kar upogibali. Ker so bile nekatere hiše, naša hiša, sosedova, pri nas je bila 
številka 14, na številki 13, šola, še ena številka 19, so bile krite z eternitom, da je kar po zraku nosilo te 
plošče, ko je pokoalo ta eternit. In so nosili ven iz hiš nabožne podobe, kar je bilo še noter, kako mizo, 
drugo je vse zgorelo. Tudi naš lonc, bil je železen, z obaro, ko se je vse podiralo, potem je padel v klet in 
ko smo prišli 25. septembra 1943. leta iz Gonarsa na Lazec, tam je bila mamina sestra, da smo prišli do 
strehe nad glavo, smo šli potem 26. septembra z Lazca v Stari kot, in ker nismo imeli nič, če gremo na 
samostojno gospodinjstvo, v čem skuhat, sem se jaz spomnil tistega lonca in kako smo mi pustili kosilo 
na mizi. No mi smo imeli jedilni kot se reče v špajzi (z roko zariše po zraku razdelitev prostorov v hiši, ki 
so jo Italijani zažgali) tako, v tem kotu je bil, tako klopi, tako klopi, miza dolga, tam je bila omara, kjer je 
imela mama tudi tiste kekse, ki zlo skušnjavo v men vodil, ampak jih je imela v vrhnjem predalu, da jaz ne 
bom dosegel, v tem kotu pa je bila kredenca. No in to je vse ostalo nedotaknjeno in je vse zgorelo. In jaz 
sem potem šel v klet. In sva brskala in brskala in sva do tistega lonca prišla. In je bil ohranjen. Svakinja 
ga je potem umila in smo ga potem uporabljali. To je bila prva posoda, ki smo jo imeli po internaciji. Ja. 

R Torej, šla sva že čez datum, kraj in okoliščine odvzema svobode, potem tudi razlog za odvzem 
svobode ste navedel. Ste vi takra sploh razumeli kot otrok, kaj je razlog, kam greste s kamioni?

HJ Ne, mi sploh nismo vedli. Nihče ni vedel, kam gremo. Nihče ni vedel, ker takrat, ko je ukaz padel, da 
nas ne bojo postrelili, a ne, ampak da gremo v postojanko v Čabar, s tem, to je bil namen, da se uniči 
zaledje partizanskih enot, a ne. Zato bodo vse požgali. Mi niti nismo vedeli, da bomo šli iz Čabra kam 
naprej. To narod ni nič vedel. In ko smo bili v Bakru en teden, od 30. julija potem - mi smo prišli na vrsto 
5. avgusta, da gremo na prej. Teta na primer je prišla šele 6. avgusta na vrsto. Nismo nič vedeli, kam 
gremo. Šli smo zjutraj potem v koloni dol v pristanišče - jaz kadar, letos sem dvakrat, trikrat šel po tej poti, 
ko sem trikrat potoval na Rab, se zmeraj obrnem na desno in vedno sopotnikom, ki gredo z menoj, 
rečem: “Vidite, tam je bila pa prva naša postojanka.” tam je danes igrišče, kjer so bile te konjušnice stare 
jugoslobvanske vojske. No in star ata je pač bil izkušenj, on je bil rojen 22. junija 1855. leta, bil je 
življenjsko preskušen. In on kaj takega ni doživel v svojem dolgem življenju, bom rekel. In ko smo šli dol. 
Tam je pa stala ogromna tovorna ladja, je bil prepričan, da nas peljejo nekam na odprto morje in da nas 
bodo utopili. In on je rekel ljudem, ki so bili z nami v transportu tisto jutro: “Ljudje,” to je teta povedala, 
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kako je star ata bil prepričan, kako nas bodo nekje utopili “Ljudje zgrevajte se,” pokesajte se, izprašajte si 
vest, ampak on je v narečnem jeziku: ”Zgrevajte se, nekje nas bodo potopili.”

R Vi ste kot otrok tekel za kamionom, s katerim so (HJ v Čabru) vas odpeljali iz vasi v Čabru, nato ste se 
združil z dedkom in očetom (HJ z očetom, ja). Imate kakšen spomin kot otrok, kaj je za vas to 
popotovanje s kamionom do Bakra in postanek v Bakru pomenil oziroma kakršen koli spomin povezan s 
tem dogodkom?

HJ Sploh nimam nekega posebnega spomina na tisto potovanje iz Čabra proti Bakru, saj zgleda, da sem 
bil kot otrok 100 procentno potolažen, da sem prišel na tovornjak z očetom in s starim očetom. To je bilo 
zame zagotovilo, zgleda, da sem se počutil 100 procentno varen. In enako tisto življenje. Jaz imam 
spomin, kako smo v Bakru ležali na tleh, ker je bila zbita glina, ker so bili nekoč konji, da smo ležali brez 
slame, brez vsega, ampak jaz... Jaz danes vem, da smo prvi dan dobili neke prismojene makarone, da je 
prav smrdelo. Pa spominjam se,d a ni bilo nobenega stranišča in da so ljudje kar po tistem bregu gor 
hodili za grmovje. To in jaz se spominjam potem samo - tega se zelo dobro spominjam, kako sem šel jaz, 
da sem se držal se za roko starega očeta. On je imel v eni roki palco, v drugi pa je mene držal, ko sva šla 
proti ladji. Oče pa je nesel tisto prtljago, kar smo je imeli. To in nič druzga. Jaz se sploh ne spominjam 
vožnje z ladjo na Rab, čist nč, kajti zame zgleda, da so bili bistveni trenutki, ko sem bil ukraden ali pa 
odvzet očetu in staremu očetu. Spominjam se pristanišča v Rabu, ko sta šla, ko sva šla jaz in svakinja na 
avto, tovornjak in so nas iz pristanišča peljali v neznano, v Kampor. Stari oče in oče sta pa ostala v 
pristanišču in sta prišla za nami peš, ker moški so morali jih peš teh sedem kilometrov ali pa osem. In 
samo to se jaz spominjam, da sem šel jaz na tovornjak, spet sem ostal brez starega očeta in očeta. 
Vidite, to se mi kar ponavlja, kar ponavlja. In jaz sem to lani filmarjem Italije rekel; tipični primer: zame je 
bila to neomajna sreča, ne da se oceniti, sreča biti pri očetu in staremu očetu. Jo je bila zame namreč 
verjetno varnost, pojem varnosti. Otrok se čuti varnega, če ima nekoga ob sebi, a ne.... no in, potem pa je 
bilo zame strašno razočaranje, ker so ženske in otroci smo prišli s tovornjaki na v sprejemno taborišče - 
bonifiko v Kmaporju. Medtem ko sta oče in stari oče kot moška šla pa direktno naprej v prvo ali moško 
taborišče. In jaz sem potem seveda ostal na bonifiki pri svakinji in njenih. Pri svakinji in njenih. Ker je 
svakinja imela še mamo svojo, pa dve sestri, pa snaho, bratovo ženo od tistega Toneta, ki je stopil v 
Čabru iz stroja, pa enega otroka, noseča je bila in svakinjini stari starši, Janez Janež pa Ivana Janež, ki 
nista bla nič z nami v sorodu po priimku, ki sta potem oba na Rabu tudi umrla. No, naslednji dan 6. 
avgusta, je prišla pa iz Bakra s transportom pa očetova sestra Anica, in ker je sprejemno taborišče ali 
bonifika lahko sprejela samo tri transporte, ker je bilo namenjeno samo za prehod, a ne prehodno 
taborišče. Bil je že prv transport 28. julija belokranjske družine, potem je že en transport iz Bakra prišel 
Gorači, pa iz kolpske doline, tretji, mešani transport pa smo bili mi 5. avgusta, četri mešani transport iz 
bakra 6. avgusta je že ni imel več prostora na bonifiki, zato so ženske in otroke pa namestili v tretjem 
sektorju prvega ali moškega taborišča. To je bilo pa zame zdej zelo zelo usodno, ker je teta prišla v tisto 
taborišče, kjer - pa ne v isti sektor - kjer sta bila oče in stari oče. Onadva sta bila pa v četrtem sektorju in 
jaz sem bil zdaj na bonifiki med tujimi ljudmi... In Miklič Toni, letos, takrat, sej vidte, je rekel. Pravi: “Ti nisi 
jokal. Ti si tulu noč in dan” Jaz sem moral biti grozno tečen, jaz to razumem. Ljudje so prišli iz nekega 
urejenega okolja, življenja, zdaj pod šotore, taka grozna vročina, brez vsake kaplje vode. Ta, svakinjini 
stari starši, Janez, on je bil v moškem taborišču, Johana, Ivana v žen na bonifiki, iz Amerike sta prišla od 
hčere pa na Rab umret. To je bilo grozno, a ne. No, jaz sem moral bit res tečen in prosila je svakinja tam 
v moškem taborišču, ata in star ata in teta, da bi me vendar tja dali. No in potem. Bil sem sigurno še 15. 
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avgusta 42 sem bil še zmiraj na bonifiki, zato ker je svakinjina stara mama dobila  prvo uš in se ji je 
gravžalo. Dva kamenčka, da ju je stisnila. Potem, ko je bilo na milijarde uši, so jih kar z nohti stiskali pa še 
jih ni blo konc. No in tako, a ne sem potem, so sprosili, da so me  prišli Italijani iskat. Šest vojakov, jaz 
sebe ne vidim. Zgleda. Zgleda, da sem jaz tak strah imel pred vojaki, da jaz med šestimi vojaki - to so 
spet teta povedala, da me je šest vojakov spremljalo z bonifike do moškega, v moško taborišče. Zgleda, 
da sem jaz imel tak strah pred vojaki, ki so na ramah puške nabite z bajonetom, da sebe ne vidim med 
njimi, med temi vojaki, ampak da vidim vojake. In to jih vidim tudi v tem trenutku. A vidite. In zame je bila 
spet velika sreča, čez vse sreče, da sem prišel v moško taborišče, da sem bil čez noč obvezno v šotoru 
pri teti, čez dan seveda nisem mogle bit pri njej, ker me ne bi nihče odtrgal od očeta in starega očeta. 
Seveda sem bil pri njima v šotoru v četrtem sektorju. 

R Se od tistih trenutkov od prihoda na bonifiko in potem bivanja s sorodniki in združitve z očetom in 
starim očetom, spomnete konkretnih razmer, kaj so delasli z vemi na bonifiki, kaj so delali z vami, ko ste 
bili nameščeni v šotore oziroma kakšno je bilo to življenje skozi vaše otroške oči? 

HJ Kar se življenja na bonifiki, se jaz. Vem samo, da so nas ostrigli na balin. To se spominjam. Ima še 
celo bledo podobo tiste lope, kjer so nas strigli. Drugega pa ne. Trdno sem prepričan, da je bila moja 
duša tako globoko prizadeta zaradi odtujitve od očeta in tete in starega očeta, da je bilo bistvo meni 
vsega gledat čez ograjo z bonifike v moško taborišče. Gledat te moje ljudi, ki so tam, pa meni 
nedosegljivi, a ne. Samo to. In bistvo in vsega je to, da se dobro spominjam tistega 15. avgusta, ko je 
svakinjina stara mama tisti uš dobila in jo strla z dvema kamenčkoma. To je pa tista rešitev krize, ko so 
me vojaki prišli iskat in me odpeljali z bonifike v moško taborišče. S tem, da poudarjam, da je verjetno tak 
strah bil v meni pred vojaki, da sebe med ne vidim, vidim pa njih šest. Vidim pa njih šest. In spet je bila 
sreča nad vsemi srečami, da sem prišel k atu in starmu atu in k teti, a veste to. Otrok malo rabi, malo rabi, 
ampak to, kar rabi in  kar doseže, je zanj neprecenljive vrednosti. Zato sem rekel, da je pri meni - lani sem 
to filmarjem rekel iz Italije: kot Cankarjeva mati, sreča se ji je nakazal, pa ji je spet zbež. Nikdar ni mogla 
sreče doseči in isto je pri meni, če analiziram. Približal sem se sreči. Skupaj bom z očetom, pa so mi ga 
spet ukradli, a ne. In ko so potem … zgradili to tretje ali žensko taborišče, a ne, ko so ljudje obupali. Ker 
so bili do takrat še vedno, torej. Vedno so v se bi nosili misel, da bomo šli domov.

R V času bivanja v taborišču je, so trenutki, da lahko prikličete, kakšna je bila hrana, kako ste bili 
oblečeni, ali vam je bilo toplo, ali vam je bilo hladno, ste občutili žejo, ste bili bolni, so bili vaši bljižni bolni.  
So taki spominski fragmenti v vaši zgodbi ali ste jih naknadno pridobil?

HJ No, spomnim se seveda trenuka, ko je bilo dograjeno - mi smo rekli pod potjo - na levi strani to žensko 
taborišče in sva morala jaz in teta s tega tretjega moškega taborišča v novo taborišče in sta ata in star ata 
spet ostala zgoraj. No in potem, ker je v tem tretjem taborišču, ne, v prvem moškem taborišču nastajalo, 
je zmanjkovala prostora, ker so prihajali novi transporti moških so tudi stare može nad 70 let premestili v 
prvi sektor  tretjega ali ženskega taborišča. Tako je prišel star ata k nam, ata pa je zgoraj ostal. No in 
zame je bilo to delno, delno sreča. In sva pogosto. Pogosto sva šla s teto - mi smo bli, jaz in teta pa sva 
bila v drugem sektorju tretjega taborišča, bližje latrini dol. Ni in sva šla dostikrat pogledat gor v šotor proti 
poti v katerem je bil star ata. Bil je še potem od svakinje stari ata, Janez Janež, tako da sta bila dva Janež 
Janeza, pa še Janež Jakob, pa še njegov brat Janež Franc. V sorodu nismo. Uni so vsi ena ista veja, vsi 
trije Janeži. No in … teta, star ata, jaz ne vem, kje je našel - to mi je teta pripovedovala - nekaj, eno 
hruško in je tisto hruško. Star ata je imel v taborišču še eno najstarejšo hčer Heleno, Heleno, poročeno 

Pričevanje Herman Janež www.campifascisti.it 9



Žagar, ki pa so ji v Čabru ustrelili hkrati sina Jakoba, ki je pustil dva otroka in nosečo ženo, ki je potem 
rodila pred odhodom z Raba v Gonars, je ta otrok takoj umrl v Gonarsu. No in zeta Jožeta Mlakarja. Ta 
njena hči Frančiška Žagar, poročena Mlakar, je potem umrla na Rabu 16. septembra. Njena hčerka 5 let 
stara Frančiška Mlakar pa 2 dni za materjo, 18. septembra. Tako da sta od te družine ostala samo dva 
otroka, Ivanka in Jože. No in da je našel nekje eno hruško in da je tisto hruško ta nesrečni star ata 
razrezal na štiri dele in da je dal en del svoji hčeri Heleni, ona da jo je razdelila potem snahi Francki in 
hčeri Francki, [   ] en del teti, en del meni. Tako je vso hruško razdelil. Teta mu je rekla: “Ah, ata, sami bo 
pojeli, sami.” Pravi: “Ah, kaj boš Anica. Jaz sem vas vse nastanu. Vi pa imate vse s svoje, morte gledat, 
da boste pršli domov.” No in tako smo pol mi tisto hruško pojedli. Jst se spominjam samo, kako mi je bil 
ukraden pulover. Bil je svetlomodre barve z eno širšo črto čez prsi in eno nad, eno spodaj ožjo, ožjo, ki mi 
jo je - ta pulover - podarila svakinja ob poroki z bratom. To je bila navada taka, da je navesta, ko je prišla 
k hiši, obdarila vse najbližje moževe sorodnike. No in. Spominjam se... Na hrano veste niti jaz se ne 
spominjam. Vem, da sem bil žejen. Ampak mogoče, da je ta žeja prešla s starga ata name. Ker on pa je 
bil - on sploh ni občutil lakoto, on je občutil samo žejo. On je vedno prosil: “Anica, dej mi nekje poiskat 
kaplo vode.” Tega pačin ni blo. No in, zelo dobro se spominjam, kako so nas otroke pobirali po šotorih in 
nas gnali v stroju v Kamporski zaliv vsako jutro. In da smo bili tam v Kamporskem zalivu cel dan, dokler je 
zašlo sonce, da so morala dekleta stat v vodi, do kje smo smeli jit mi, da nas ni morje odneslo. In da smo 
kar naprej gledali v tisto smer brez vode. V vodi smo bili - to je absurd - v vodi smo bili cel dan, pa nismo 
imeli kaplo vode za pitje. To in da smo ves čas gledali v smer, jdaj bodo prišli tovornjaki, rekli smo 
menažo, s hrano, ki so nam pripeljali kosilo. In potem smo se, ko je sonce zažlo, vračali v stroju nazaj v 
taborišče. To je bilo strogo obvezno it vsako jutro otrokom ven. Če so Italijani, ker so po šotorih preiskavo 
delali, če so otroka našli - strašno neradi smo šli ven, vzroka sta lahko dva, da smo se bali vode, ali da 
smo se bali oddaljitve od svojih, da se ne bomo več našli v tem ogromnem taborišču, a ne. No in če so 
našli otroka nekje pod kako odejo ali kjerkoli v šotoru, so ga pretepli. To je bil vzrok, da smo šli, hočeš 
nočeš, vsako jutro v vsakem vremenu v Kamporski zaliv. Tega se dobro spomnim. In ko pridemo na Rab, 
jaz - gremo vsaj uro prej, tako da jaz, da me ne čakajo tam pri protokolu, ampak jih peljem na kavo v 
Kamporski zaliv in vedno gledam na levo v tisti Kamporski zaliv in vedno jih opozorim: “Vidite, kdo bi 
mislil, da bo danes en človek se oziral toliko desetletij nazaj, kjer je preživljal zgodnje otroštvo in zabijal 
čas v tistem Kamporskem zalivu.” Ja tako je to bilo... No spominjam se potem tiste poplave. Tako je 
grmelo in treskalo po šotoru. Kjer so bile že luknjice, je curilo noter, a ne. Če so se nekje dotaknili, je še 
tam curilo potem. In da smo bili slušajno, ker so Italijani - to je tako kot naše Barje: med parcelami so 
kanali, a ne, da se odteka voda, in Italijani, da so dobili večjo površino, so vse te kanale med parcelami 
zasuli. No in takrat, ko je bila poplava - naš šotor je bil slušajno vrsta tudi na takem kanalu. No in tisti 
večer, ko je bila ta nevihta grozna, ko se je utrgal oblak v noči z 29. na 30. september, je. Ker niso pa do 
konca od začetka zaprli teh kanalov, ko je voda pridrla iz tega Kamenjaka pa po tisti, je to nasuto zemljo 
odneslo naprej v morje. No in, saj veste, v takem groznem neurju, zapeto šotorsko platno, ker če ste ga 
odpeli, je bilo napeto, ga niste več mogli zapet, pa kdo je šel dol na latrino, na stranišče, je prišel nazaj 
ves moker, pa to blato noter, pa tisto prtljago.  Teto je imela eno prešito odejo, rekla je kovter iz Amerike, 
s seboj stiskala tisto - zdaj sva še dva živa od osmih iz tistega šotora. Kec Francka je 27. novembra 
dopolnila 84 let. Živi v vasi Lazec. No, ampak je voda odnesla tisto nasuto zemljo naprej in v našem 
šotoru je glih na tistem mestu, kjer je bila ta nasuta zamlja, bil prostor v šotoru Marije Miklič. Ona je že 
dolgo pokojna, rojena je bila 25. leta. In je zak... - smo molili na veliko: “Jezs, jst imam vodo pod ritjo.” On 
se je že pogreznila v tisti kanal. Seveda in šotor se je tudi pogreznil, dol je šel z obeh strani. Potem smo 
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zlezli ven, teta s tisto prtljago, mene je držala za roko in smo drli po tisti vodi - jaz ne vem, koliko je je bilo, 
pravijo, da je je blo do pol metra - gor proti izhodu, ker smo se bali, da se bomo vsi potopili. No in smo 
prišli. S teto, ves čas teto držal za roko, da me ni voda odnesla. Pravijo da bi bili vojaki, ki so videli, kaj se 
dogaja: to so tisoči ljudi, tisoči otrok, a ne, da bi bli odprli vrata vrata v taborišče, to tretje . Ampak da je 
takrat prišel Cuiuli, Vincenzo Cuiuli, komandant taborišča in je ukazal vsemu prebivalstvu nazaj v to blato, 
v to blato. No in, dan 30. septembra - kot da se zdaj dogaja - je bil krasen sončen dan. To sem letos jim 
pripovedoval, 30. septembra, popoldne, tem znanstvenikom, zbranim na okrogli mizi na Rabu, in so, je 
rekel en akademik Srpčić iz Zagreba, je rekel: “Prvič podoživljam to, kako je izgledalo, ker nam 
pripovedujete vi, kot odrasel človek, kar ste doživeli kot otrok.” Ko sem to razlagal tako, kakšna je bila 
podoba tega ogromnega polja, ki je imelo ob našem prihodu na Rab drugačno podobo, bilo je obdelano, 
danes je zanemarjeno, in je od nekdanjega taborišča so ostali samo leseni stebri od šotorov, vse drugo je 
odnesla voda in potem je vsa ta ogromna italijanska množica postavljala taborišče na novo v tem blatu, 
da smo sploh... s 30. septembra na 1. oktober prišli pod šotore nazaj, ja. Tako je blo to. 

R Se v tej, tej  izkušnji, sploh v kateri spominski sliki, pojavljajo domačini z Raba?  

HJ [   ] Žena mi reče, da sem jaz zasvojen z Rabom in Gonarsom. Pa nisem zasvojen. Jaz sem našel 
notranji mir. Ne sme se pa to pozabit. Če bi jaz to pozabil, bi napravil neprecenljivo škodo sebi, 
predvsem, sebi [   ] Spominjam se na primer, ko so ljudje opešali, pa niso bili več sposobni sami prit do 
latrine. Sta dve ženski peljali pod roko eno žensko, da je sploh prišla do latrine. To imam pred sabo. Al pa 
ko je umrla prva ženska iz naše vasi - Starega Kota - to je bila 78-letna Helena Kec. So jo čisto oblekli kot 
mrliča doma. Vse. Celo ta fletne čevle je imela s sabo, veste. Vse. Tiste  visoke, vse, in je bila stegnjena 
mrtva širša, daljša kot je bila širina šotora, in so ji noge kar ven štrlele in so jo potem, dokler je niso prišli 
iskat, da so jo odnesli, je v šotoru ležala. Sta jo hčeri, Frančiška in Neža, tako oblekli, kot da bi bila doma 
umrla. No, in je potem Neža tudi v Gonarsu umrla, hči njena. 

R Vendar to je bila pomoč dana od sojetnikov, kaj pa prebivalci Raba, se jih vi sploh spomnete, ko ste 
prišli. Se spominete kakšnih hiš, kakšnih pogledov, da je kdorkoli se približal?  

HJ Ne. Prebivalci Raba, Kamporja niso imeli z nami prav nobenega kontakta. Nobenega. Jaz danes na to 
njihovo obnašanje gledam čisto drugače, ker so se bali. Prvič, mi sploh ne vemo, kako so bili nam 
naklonjeni. Ampak drugo, trdno sem prepričan, da so se bali, danes smo še svobodni, jutri smo lahko 
enaki njim. Druga stvar pa, saj so 200 prebivalcev takoj, ko so začeli oblikovat taborišče, izgnali iz 
njihovih domov v Kamporju in so se morali znajt, kakor so vedeli in znali. To. Ampak … v tem tekstu, ki ga 
je oblikoval dr. Gombač, ki je bil v prejšnji številki Svobodne misli objavljen, kaj je rekel ta predstavnik 
hrvaških znanstvenikov na okrogli mizi: dokler so prodajali kruh za zlate prstane, so vedeli domačini, kaj 
se z ljudmi dogaja. Veste. In ena ženska je v filmu Spomin na Rab zelo kritizirala izjavo nekega 
interniranca, domačinka s Kamporja, da to ni res. Nč niso dali. Ker so domačini gradili latrino, betonske 
zidove, pa so jim ženske prinašale v takih majhnih svetlih vedrih - da vidite, kako ostane v človeku 
spomin, na nekaj, česar nima. Ker smo bili strašno žejni, se točno spominjam tistih - ajmarje, so naši rekli 
- vedr, ko so prinašale svojim možem vodo, pa je mi nismo imeli in smo bili strašno žejni. Zato mi je tisto 
vedro ostalo v takem neverjetnem spominu. 

R Se v tistem obodbju bivanja v taborišču na Rabu spominjate katerega še koli - tudi slike, v odnosu do 
vojaškega osebja italijanskega, do glavnih akterjev, do poveljstva italijanske vojske tam, je še kakršna 
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koli,  ali pa spomin na kakšen obisk ali fašističnega vodje, ali predstavnika cerkve, kogarkoli, ki bi bil 
zunaj ljudi, ki bi ...

HJ Mi interniranci nismo imeli prav nobenega kontakta z italijasnko vojsko, prav nobenega, ker pravijo, da 
je bilo vojski strogo prepovedano kontaktirat z interniranci, nobenga kontakta. Tud vojska se ni prou nič 
obnašala, da bi želela karkoli ves čas našega bivanja na Rabu. Ampak potem leta 43 je Jože Jurančič 
vzpostavil stik z enim oficirjem, ki je bil, zgleda, antifašist, in je prek njega potem, katerega stric je bil pa 
kardinal v Vatikanu, sporočil BBC-ju, kaj se na Rabu dogaja z narodi, z ljudmi, a ne. In je potem to prišlo v 
javnost, da so se razmere na Rabu, tudi na Rabu, izboljšale. [   ] Torej tudi poveljstvo taborišča nobenega 
kontakta ni imelo. Na Rab je prišel na obisk dvakrat, krški škof Josif Srebrenič, ker je bil po rodu 
Slovenec, mislim, da je bil rojen v Solkanu, a ne, in najprej je bil v moškem taborišču. Pravijo, da je ob 
koncu, pač, da je povedal,da so tam, pač,  trpijo, da se spokorijo za svoje grehe. Zdej, ali so ti grehi 
sodelovanje v odporu, uporu proti okupatorju - jaz se v to ne spuščam, no in potem, padla komanda, da 
morajo poklekniti za blagoslov in da so možje pokleknili. In da jih je škof Srebrenič pol blagoslovil. Potem 
pa je prišel v naše tretje ali žensko taborišče in da je enako potekal ves ceremonial. No, ampak ko je spet 
padla komanda, da pokleknejo ženske in otroci, da je vse vpilo na v en glas, dajte nam kruha, pustite nas 
domov in da ni v glavnem nihče - ampak jaz to ne verjamem; te pobožne kmečke ženske iz Čabranskega 
območja so sigurno pokleknile, vendar verjamem tudi, da so pa te študentke, Ljubljančanke, pa tut mlada 
dekleta vpila na vsa grla; dajte nam kruha, pustite nas domov in niso hoteli poklekniti. In da je tako odšel 
Josip Srebrenič prizadet in nekako osramočen iz tretejega ali ženskega taborišča. S tem pa da je bila na 
otoku Krku poročena - prej sem omenil, da nas je iz tega našega šotora,v katerem nas je bilo osem, še 
Živa Francka Kec in jaz. Kec Francka je imela na otoku Krku poročeno teto, očetovo sestro Marijo Kec. 
Franckina mama Matejka Kec je hotela svoji svakinji sporočit, kje se nahaja in da je hotela izročit škofu 
Srebreniču listek. Jaz ne vem, v katerem naselju je bila Marija Kec poročena na Krku. No, ampak, da ga 
ni hotel vzet. Tudi to jaz vzamem kot dve merili, ali se ni upal, al pa ni hotel. Eno in drugo, Matejka Kec 
sporočila ni oddala. To je bistvo vsega. 

R Kaj pa poznate ime tega italijanskega vojaka, ki ste ga omenil, da je posredoval infomracijo BBC-ju, da 
so se razmere na Rabu izboljšale?

HJ To je bil oficir.

R Oficir, a veste morda …

HJ Ne, ve vem. Jaz sem že to pozabil. Vi boste morda, če boste gledali to knjigo Pričevanja rabskih 
internirancev, Jurančičev prispevek zasledili, ker Jurančič, jaz sem vam zdej že kar nekaj krat rekel, 
človek je začel politično delovat in prebujat to ubogo zamorejno mladež, mladež, ker to so bili fantje, a ne, 
da je prišel v tako stanje, da s svojimi najožjimi sodelavci, oni niso upali z njim spregovoriti besede in so 
se ga v življenju izogibali. No, mogoče, da v tem prispevku on to kaj omenja. Jaz sem pa to pozabil. saj 
veste, to je toliko podatkov, da enostavno tudi, najbrž nisem niti posvetil neke posebne pozornosti. V em 
pa,d a je ta linija taka: ker on je tudi vzpostavil kontakt poleti potem z Judi, da je prišlo do takega tesnega 
sodelovanja, a ne, in da je bilo ob formiranju rabske, slovenske rabske brigade kot 5. batačljon, rekli so 
židovski, edina vojaška formacija v drugi svetovni vojni na svetu. 

R Kako dolgo ste bili internirani vi in vaši ožji družinski člani na Rabu in kdaj so se začeli premiki z Raba 
in kako ste vi razumel te premike? 
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HJ Trdno sem prepričan, čeprav so nekatere trditve, da je prav to sporočilo, ki je prišlo v svet, kaj se 
dogaja z ljudmi na sve..., na v Rabu, na Rabu v taborišču Kampor, da so začeli preseljevat, predvsem 
matere z otroki v druga italijanska taborišča, predvsem v Gonars, manj v Treviso. Jaz sem drugega, 
drugačnega mnjenja, da do tega preseljevanja ne bi blo prišlo, če se taborišče v Gonarsu, torej tako 
imenovana gonarška Beta - ta gospod, ki je bil zdejle z mano pa je bil v Gonarsu samo - ne bi izpraznila, 
kajti uspel, delno uspeli pobeg osmim internirancem iz Gonarsa v noči 29. na 30. avgust izpod 22. barake 
skozi 60 metrov dolg izkopan rov, imenovan Teleskop, je Italijanom vlil strah v kosti. Kako je mogoče, da 
je pod tako disciplino, kajti taborišče Gonars je spadalo med strožja taborišča in je spadalo skupaj z 
Rabom pod obrambno ministrstvo pod poveljstvo 2. Armade, ki je imela sedež v Ljubljani. Vsa druga 
taborišča pa so spadala pod ministrstvo za notranje zadeve. Da je pod tako disciplino uspelo v globoki 
ilegali z deščicami izkopati izpod najnižjega dela 22. barake rov, dolg 60 metrov, in da je osmi, določenih 
je bilo 16, osmim internirancem tisto noč uspelo pobegniti. In ta strah je bil vzrok, trdno sem to prepričan, 
da so potem gonarško Beto razselili, izpraznili, ostale so... Sektor Alfa je bil itak, ker je bil ob začetku, so 
bili šotori, so itak jih potem podrli, tam je bila samo baraka za dva ruska, dva ujetnika Rdeče armade, 
enga oficirja in enga vojaka. V našem času je bilo pa to karantena za tifusne bolnike, ki je bila premajhna, 
da je so bile v Beti barake, neutralni prostor, in v Gami barake in šotori, ki so jih tudi pozneje podrli šotore. 
In da je bila tam še ambulanta in pa šotor za mrliče in pa ... zobna ambulanta leta 42, v našem času pa je 
bila to porodnišnica. No in, če se ne bi to zgodilo, da so bile te barake prazne, mi ne bi imeli, kam it. In bi 
bli ostali na Rabu. In bi bli do novga leta 43 še 1000 ali pa 2000 mrtvih. To je sigurno. Sigurno. Predvsem 
otroci. Saj je na Rabu, kolikor mi je uspelo identificirati 163 otrok do 15 leta starosti umrlo. Ja. Da je 
potem, da je umrlo na Rabu že 13 ortrokov tam rojenih, da je v Gonarsu umrlo od na Rabu rojenih 32 
otrok. Da nama je uspelo z Martino Košakovo ugotovit doselj, da je od na Rabu rojenih preživelo jih samo 
9. Pa že zdej so 4 pokojni. Evo, mesec dni nazaj smo pokopali Marijo Mohar Mihelič. No in … ta gospa 
Černugelj, ki je zdej kandidirala za poslanko, je dns rekla, ampak v Gonarsku je bilo drugač. Ja, bil oje 
drugač. Ampak to drugač, si lahko predstavlja samo tisti, ki je bil in na Rabu in v Gonarsu. Da je bilo. Jaz 
sem bil na Rabu doslej 68-krat, že moj sin je bil 36-krat. Tako da že on je doživel različne vremenske 
prilike in neprilike. Kaj šele jaz. Da je prišlo jesensko deževje z burjo in jugom in tako dalje. Mi pa 
popolnoma izčrpani, slabo oblečeni v tistih preperelih šotorih, v blatu. Ženske, matere z otroki, to je blo 
kmečki živelj, to je bilo več otrok. In jaz še enkrat rečem, če je mati odprla, odpela, ki so bili gumbi, 
šotorsko platno, ga več ni mogla zapet, ker je bilo napeto, pa je šou en otrok na latrino tja dol, pa je prišel 
čist mokr nazaj, pa po blatu gazu, po blatu gazu, pa prišou s tistim blatom v šotor, kjer je bilo tut že blato, 
a ne. 2. aprila 1996. leta so šli trije mladeniči z nacionalne televizije za Studio City na Rab. To je bil torek. 
V Muzeju novejše zgodovine so jim svetovali, n aj se obrnejo name. In so se. Ker je bila napoved 
vremena slaba, klicali so me na soboto, sem rekel: “Fantje, ampak slaba, napoved vremena je slaba.” 
“Ja, mi moramo it.” “Dobro, pa pojdimo, če morate vi it, grem z vami, sem pristal na to.” In v Ljubljani 
zjutraj, ko sem jih čakal, kje me naj poberejo, je že močno močno deževalo, tako,d a se je odbijalo od 
asfalta. No, ko smo se vzpenjali od Vrhnike navzgor, je že se sneg mešal med dež. Potem smo pa prišli 
na območje burje. Pa grozna bruja. Ko smo prišli v Jablanac, pristanišče, pa jugo. Grozno jugo. Ti 
mladeniči so bili na trajektu, jaz sem bil v plavem plašču, in sem se bal, ko bo to metalo vodo gor, bo od 
soli ves plašč bel, flekast. No in jaz sem šel na trajektu stat na stopnice. Ti fantje so stali pa an palubi. Ko 
je vrglo val, mi smo šli tja, morje pa od tam v nas. In ko je vrglo val na trajekt, so ti fantje kar skakali. So 
polne čevlje imel vode. No in potem so snemali po tem dežju. Dežnika ni bilo mogoče odpreti, ker če ste 
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ga odprli, da je pihal v odprtega jugo, vam ga je zlomu. Če ste ga držali tako, vam ga je pa obrnilo. Torej 
ste morali pustit, da ste bili mokri. Fertik. In so snemali.

Snemali so ostanke korit skupnih umivalnic nekdanjega drugega ali židovskega taborišča. In je rekel ta 
snemalc, imel je dolge lase, zadaj zvezane, pa mu je kar za vrat tekla tista voda in je dobesedno izjavil: 
“Ali je mogoče, da je kdo tu ostal živ?” Dobesedno. Sem rekel: “Fantje, živa priča sem jaz. Da sem ostal 
živ.” rekel sem: “Glejte,” jaz sem imel  za vse s sabo hrano - vedno to - sem rekel: “Če nam bo 
naklonjena, bomo mi danes zvečer doma. Kaj pa takrat? dan za dnem tako vreme, kot je danes. Mi pa 
popolnoma izčrpani, slabo oblečeni, v takem blatu, kot je danes tu, pod temi šotori, ko nismo vedli, kdaj 
bomo šli in kam bomo šli, če bomo sploh kdaj kam šli.” Sem rekel: “Vidte, to je treba doživet in zgleda, da 
ste vi trije, po tej vaši izjavi, doživeli, ker ste gazli po tem mastnem blatu.” ko jim je kar lezlo po tistem, 
med tistimi ostanki korit. Rekel sem: “Vidte, treba je to doživet. Vi ste malenkost doživeli, ampak mi smo 
pa to doživljali dan za dnem. Ves oktober in ves november, kot bi se vreme zaklelo tudi proti nam. 

R Ali je bilo v taborišču organizirano kakšno delo za internirance?

HJ Ne, dela za internirance ni bilo predpisano, fizično delo, ampak potem so moške, ko so začeli 
pripravljat teren za drugo ali pozneje imenovano judovsko ali pa židovsko taborišče, so pa moški iz 
prvega ali moškega taborišča prihajali dol pod cesto utrjevat teren. Ženske, ki so bile v tretjem taborišču, 
so, če so le mogle najt kakšen, mau zoca, da so dale svojemu možu, ko je prišel v koloni iz moškega 
taborišča, da je vsaj en mau napolnil želodec. Tako je tut teta, če je le mogla za ata, svojga brata, dobila 
kakšen zoc. Ampak to je bilo zlo, zlo redko. Obljubljali so jim plačilo. Vendar so na, ker so izdali neke 
kartončke, vendar so ta kartonček kar delili, danes ga je imel eden, drugi dan drugi in tako niso ničesar 
dobili, a veste. In to jasno tut v tej knjigi piše Pričevanja rabskih internirancev: ljudje niso imeli obleke, od 
doma ni prihajala nobeni paketi in obleka se jim je razstrgala. Nadomestil jim je pa ni nihče. Torej so tudi 
na ta način goljufali. Ker na Rabu ni bilo taboriščnih uniform, kot so bile v nemških taboriščih.

R Kako pa je izgledala selitev in priprave na selitev. Kakšne spomine imate na to obdobje? Imam v mislih 
selitev z Raba v Gonars.  

HJ Ja, v drugi polovici novembra. To so ljudje. Ljudje so pač pričakovali. vedno človek misli na nekaj 
nasprotnega, kar doživlja. Ljudje so bili prepričani, da gredo transporti domov. Sej ni nihče vedel, kam 
gredo. In takoj po poplavi so te starške iz prvega sektorja potem preselili v hotel Kontinental tako, da je 
stari oče moje svakinje umrl 5. oktobra, ampak že v Kontinentalu. To pomeni, da so jih takoj po poplavi 
preselili. Tudi našga starga ata, ki pa je potem umrl 11. novembra. No in, potem so pa kar po vrsti, kot so 
bile vrste, šotori, kar določili število šotorov. Ni bil noben seznam. Ne. Ne. Kar število ljudi, oblikovali. 
Komanda. Pobrat svojo prtljago, vse, kar ste imeli. O tem obstaja tudi fotografija. In v koloni gor, spod 
ceste, po stopnicah na bonifiko. To. In za nami so takoj v tretjem taborišču šotore podrli. NIkdar več niso 
na tistem prostoru stali šotori, ker so po novem letu zgradili tiste lsene barakce, tudi interniranci. Oče 
enega interniranca, ki je delal v mizarski delavnici, si je tam naredil en kovček lesen. In zdej me je sin iz 
Grosuplja, klical, ko je bral ta prispevek v Svobodni misli pa to povedal: “Jaz ga hranim.” In ko je prebral, 
da se pripravlja na Rabu raziskovalni muzej, inštitut, spominsko-raziskovalni muzej, center, da bi ta 
kovček podaril. [   ] Ta fotografija, ki je ohranjena. Tipični primer Čabrank: nimajo končkov, ampak so 
rekle punkli. Punkle, to so imele, kar v rjuhe ali pa bi rekli v slamarice vso tisto revščino, ki so jo imele. In 
se je šlo. In se je šlo. Tu vidite, da je mraz. V plaščkih otroci, druga polovica novembra, a ne. In tako se je 
prišlo na bonifiko. Vso opremo in vse, kar je bilo na vas in kar ste imeli s seboj, vse je bilo treba oddat in 
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so vrgli v paro. Prvič, kar smo prišli na Rab, smo se takrat okopali. Bila je ena taka lopa. Pihalo je noter 
med tistimi špranjami med deskami in tačas se je stalo potem tudi nagi in bilo je že tema. In jaz se 
dostkrat čudim, kako je sploh kdo našel vsak svoje, a veste, tis punkel. Ko je bila tema, pa so ven iz pare, 
kar metali tiste punkle. Ja in potem je vsak svoje vzel. Smo se oblekli in tako smo na bonifiki potem 
prenočili. Zjutraj, ki je tako kratek dan,  mi smo prišli na vrsto 5. decembra. Ravno danes je 69 let. [   ] No 
in, ker je kratek dan, zjutraj tema, so nas, kar ponoči še, kar iz bonifike, nismo šli nič dol po stopnicah, ker 
bi morali, ker bi morali spet gor na tovornjak. Smo šli po deskah na tovornjak in so nas odpeljali v 
pristanišče. In spet s tovorno ladjo na Reko. Mi nismo nič vedeli, kam gremo. Nobeden ni nič vedel. Bilo 
je morje strašno razburkano, zmeraj. Tako da je vojska, ki nas je stražila, pravijo, da je kar padala vojska, 
pa ribe je metalo gor čez, pa ti otroci so drisko imeli. Ljudje, vsi shirani, da so noter v podpalubju ležali 
potleh. No in tako smo prišli na Reko in na Reki spet v koloni zastraženi na vlak proti Šempetru na Krasu, 
današnji Pivki. Ljudje so to mau poznali in mislili, zdaj gremo naprej, proti Ljubjani, smo zavili pa levo. No 
ampak ta 4. december, ko je bil naš transport oblikovat, je pa zame posebnega doživljaja vredno, a ne, ko 
sem se zadnjič videl z očetom. Ko je teta. Ko so bili z njim ob ograji še Anton Brežič, brata Janež Jakob in 
Anton in je bil on že tako slab, da ni mogel. Imel je zavito en kamenček in en listek no in na njem je pisalo 
svoji sestri: “Anica, teta si mu, botra si mu, bodi mu še mama.” Kadar je to obnovila, je zmeraj jokala. 
Veste, ker eno stvar si je treba zapomnit, staršev ne more nihče nadomesti. Starši so samo eni. Samo 
eni. In samo eni. Tisočkrat zlata teta, ampak ona je samo teta, a veste. To je to. In jaz sem trdno 
prepričan še danes po tolikih letih - 27. januarja bo že 69 let, kar je oče na Rabu umrl. No in hranim - tudi 
zaradi tega - izredno spoštovanje, kako je moral grozno trpeti tistega 4. decembra zvečer, ko je 
najmlajšega otroka zadnjič videl v življenju, pa ni vedel, kam gre ta otrok, dasi gre z njegovo sestro. To. In 
to je bilo res najino. Ker niso dovolili, stražarji niso dovolili, je bil pol metra širok prepovedal pas, a ne, ob 
glavni ograji, tja niste smeli stopiti, ker vas stražar lahko tako ustrelil brez opozorila. Tako je sam Max 
Cuiuli ustreli Maksa Močilnika, takrat 33 let starega iz Žalne pri Grosuplju, ki pa je bil zdravljeni bolnik 
psihiatrične bolnice. Doktor Kanoni se je spominjal tega pacienta. No ampak stopil je v prepovedan pas in 
ga gladko s pištolo ustrelil. No in zato so od ograje. In tako so tudi te štiri, mojega očeta in one tri odgnali 
od ograje. In tako sem videl zadnjič v življenju svojega očeta. 

R Se je ohranila kakšna fotografija Vaših staršev, vaše družine iz časa pred vojno?

HJ Ja, ja mamo, mamo. Mamo. Imam fotografije, ko je bil oče v Združenih državah Amerike kot gozdni 
delavec, ko je bil še mlad. Mam fotografijo, ko je bil še mladenič z maminima bratranca, ko še ni bil 
poročen, to je bilo leta 1912 - zdaj bo 100 let -  v Rusiji, ko gozdni delavec. Ja. Eden od teh maminih 
bratrov je Franc - Franc Miklič, ki je dedek soproge našega predsednika dr. danila Turka, barbare Miklič 
Turk. Ja. In so bili vsi trije gozdni delavci, pa, bom rekel, čudoviti fantje. Lepo oblečeni in hranim... Ata si 
je potem ... Ta dva … Mamina bratranca sta bila pametna. Ata se je vrnil v domovino leta 1912, 14. se je 
zače..., 13. se je 28. julija potem poročil s sestro od enga pa s sestrično od enga. Franvc Hudalin je bil 
bratranc mamin, Franc Miklič pa brat mamin. No … in … potem pa je bil štiri leta na fronti, a ne. Una dva 
pa sta ostala v Rusiji in sta se tam poročila. No in mam potem - ta fotografija je zame zelo pomembna - 
potem kot gozdni delavec imam, kako so garali v Alabami. To je bila grozna vlaga v zraku. To je bilo do 
leta 28. Potem imam še v državi New York. Pol mam mamo, ko je bila sama z otroki, da je poslal možu in 
očetu v Ameriko fotografijo, kako so zrastla. Ja, kako sta zrasla. Potem, ko je sestra umrla, 22., 27. se je 
fotografirala že z mlajšim, ki ga drži v naročju v … pred svojo rojstno hišo v Podpreski, stojita za njo, 
ampak je videt na njen obrazu, kako je otožna. Ta brat najstareši je trekel: “Mama ni nikdar preživela … 
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Nikadar preživela izgubo tega otroka,” torej sestre. Nikdar da ni preživela, pravi, nikdar. In končno sta se 
zopet srečali v skupnem gorbu. In končno bom jaz tud jaz v tem grobu. In tetin. Ja. To sem postavil 
zahtevo in sem teto - je bila na Žalah pokopana - sem jo po 18 letih in pol prekopal, dal upepelit posmrtne 
ostanke in v grob, v katerem so njeni predniki po rodbini Janež, mama in sestra, je njena žara noter, 
kozarec zemlje z Raba. Vsako leto, ko sem jaz dvakrat potoval na Rab, sem 30. oktobra ji prinesel zmeraj 
en šopek: oljko, lovor s pokopališča, rožmarin - ona je to sveto šparala: “To mora it z mano.” No, in sem 
en šopek ji dal v krsto, takrat, ko je umrla 90. leta, 16. februarja. En šopek je bil pa doma shranjen. Sem 
rekel: “Ta naj bo pa zame.” No, ko sem potem prenesel posmrtne ostanke, sva žaro odpeljala s sinom, 
sem dal pa še ta šopek že noter, tako,da kar tam me čakata: zemlja in šopek... Ja, tako je bilo to. 

R In če se vrneva v tisti, se vrneva v tisto obdobje selitve z Raba in vaše ločitve od očeta, je v vaših 
otroških spominih čustvo prisotno ali tudi kakšna slika?

HJ Ne. Jaz samo vidim očeta tam pri ograji stat. Drugo sploh ne. Niti tega ne vem, kako je šel od ograje 
stran, ker to je teta rekla, ker sva stala skupaj na bonifiki, da so jih pognali. Nč druzga, ker to … Drugač 
pa čisto nič se ne spominjam … kako je to potekalo. Nič. Ker jaz potem enostavno, ko smo v Gonars 
prišli, kajne, potem sva bila s teto v šesti baraki. Ona je ob koncu januarja zbolela hkrati za obema 
tifusoma: pegavi in paratifus, in eno jutro ni nič videla. Je bilo vse oteklo, nič ni bilo oči. Nč. Samo črta je 
bila tu. In v  ruto je bila, sej je samo eno ruto imela od doma, vse lasišče je v ruti ostalo zaradi 
temperature. Ja, in potem, seveda so jo odnesli na, mi smo rekli trage, na nosilih ven, v ambulanto in v 
Palmanovo v bolnico. Tam jih je pač 18 umrlo. Ona je preživela in je rekla, da ko je prišla k sebi, je 
dnevno zmolila 13 rožnih vencev. In ji je bolnišnični župnik podaril rožni venec, ki ga je potem v cerkvi v 
Kosezah pozabla in ga je nekdo vzel. Drag spomin je bil, ampak no. Ne gre to bistvo, ampak … Ona je 
molila zato, da bi ona prišla po vojni domov, ker bosta prišla tudi mož iz Amerike in sin iz Beograda. je pa 
blo čist drugač. Prišla je samo ona. Sina in moža pa nikdar ni bilo, a ne. To je vidte. tako je to blo, ker, ko 
je ona pisala možu v Ameriko, ko se je odprla Amerika, bil je v državi New York. Tam je bila, kot sem prej 
rekel, že očetova najmlajša sestra, Julka, ki je šla 19. aprila, 38. noter  za možem. To je moj oče 
zrihtal...Ko je prebral, saj veste to so znale po domače, veste, kakor govoriš, tako pišeš … Se mu je 
zmešalo. Ja. Ona se je napisal, da ni o sinu Jožetu, Joško so mu rekli, nobene sledi, da je vse požgano, 
koliko ljudi je umrlo na Rabu, kolk je vGonarsu, kaj je blo. In on je bil prizadet. 36 let in pol je delal v 
Ameriki, kot rudar in gozdni delavec, zdej je pa vse uničeno. A ni grozno to. In ni prenesel. Potem ga je 
pa še kap zadela. Sreča, da je bila tam teta, torej svakinja njegova, da je zanj poskrbela. Drugi njegovi 
sovrstniki so 47. leta, ko se je odprlo, šli domov. On je pa ostal. On je umrl 29. junija 47., teta ga je 
pokopala. 

R Imate otroški spomin na prihod, na prvo vožnjo z ladjo in vlakom do Gonarsa in nato na tista - življenje, 
ste bil vi takrat že združen ves čas s svojo teto Anico? 

HJ Jaz imam … na to potovanje z Raba do Gonarsa spomin na Reko. To, kako smo šli v koloni na vlak. 
Ker smo dobili vsak za to potovanje en hlebček - ta hlebček naj bi tehtal 8, torej 10 dag - tehtal je 8, torej, 
to je rabski hlebček - in vsak eno majhno konzervco. To je bila vsa hrana z Raba do Gonarsa. No in, 
drugač se pa jaz potovanja sploh nič ne spominjam z vlakom. Nič. Spominjam se samo, ko smo prišli v 
barake v Gonarsu. Namreč, prehod iz šotora v barako, dasiravno je bila ta baraka iz lepenke, pa tut 
streha - jaz sem bral, da je bilo opečnata streha, sploh ne kjer, kje pa bi toliko opeke dobili. To je bil, pri 
nas so rekli katran papir, lepenka. In ko je na Rabu padala toča, je ropotalo. V Gonarsu je tut ropotalo in 
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kaj je bilo v nas. Mi smo se bali v Gonarsu, da bomo mokri. Ker smo se bili na Rabu mokri. Vidte, kako je 
prenos asociacije. No, potem pa se seveda, se spominjam, kako je bilo mraz. Kako so pajčevine strašno 
visele v tisti baraki, ker so bil poleti še moški noter, a ne, ki so jih potem razselili, v glavnem v Treviso ali v 
Renici in kako so zjutraj tako zgodaj morali hoditi na nevtralni prostor po kavo. Smo ene take ... Porcija je 
bila ena majhna gavetka in v tisto gavetko je vsak dobil črne kave in to je bil zajtrk. Vse. No tega se 
spominjam. Drugač pa čist nč ne. No in seveda potem se pa spominjam te tetine podobe, ko je zbolela, in 
nič več svojega položaja, ko sem ostal sam, bi rekel, čeprav nisem bil sam v šesti baraki in se mi je 
življenje iztekalo. Ko so - jaz sem bil pač otrok brez varstva, kokr so ljudje kradli tisto opremo, ki sem jo s 
sabo še imel. In da je vendar nekdo se našel, da je šel v 21. barako, kjer je bila pa svakinja in njeni, 
povedat, kaj se z mano dogaja. Da sem jaz sam ostal in da zgleda, da bom umrl, a ne.  In potem me je 
svakinjina mama Alojzija Poje - tej ženski sem hvaležen, da mi je rešila življenje. Sem dosti krat rekel, da 
bi bilo boljše, da sem ostal v Gonarsu za zmeraj. Ampak ostal sem in ne da se pomagat. Naučila me je 
delat. To sem ji zlo hvaležen. No, da me je prišla iskat v 6. barako z eno odejo in me je odnesla v 21. 
barako k njim. Teta je bila potem v Palmanovi. Jaz ne vem - dolgo, dolgo, enkrat aprila je potem prišla 
nazaj, 43, v šesto barako. Jaz nisem potem. Sem bil s svakinjo v alfi, ker je pa njen oče in brat, ta Anton 
Poje, sta zdrava prišla v transportu v Gonars, ker sta bla še sposobna za transportiranje, kajti na Trsa..., 
na Reki ali na Sušaku je umrlo med transportiranjem najmanj 26 Slovencev. Njihov grob ni ohranjen. Sem 
jih pa jaz dal na seznam rabskih žrtev. Ta dva sta prišla v Gonars. Oče Ivan Poje je ves čas trdil, da on z 
reško-kvarnersko pokrajino nima nič, ker so smatrali, da so to Hrvatje. In je trdil, da spada v Dravsko 
banovino v Ljubljansko pokrajino in je šel edini aprila 43 domov. Medtem ko je pa sin ostal v taborišču in 
je prišel potem iz moškega taborišča v Gonarsu v … alfo, v sektor alfa, kjer so gradili take majhne 
barakce lesene ala ruski tip na Rabu, kamor so potem žide nastanili. No, in te barakce v Gonarsu so bile 
za dve družine. Tako se je njihova družina zbrala. Svakinja moja je še zmeraj ostala v 21. baraki, ko je pa 
ona potem … in njena sestra Frančiška starejša, ki je bila poročena Turk, njen mož Jakob Turk in njegov 
brat Tone, Anton Turk in moj brat Jože - so bili vsi trije partizani; potem zajeti v Roški ofenzivi jeseni - pa 
ta kot taki niso bili iz moškega taborišča prestavljeni v alfo, sektor alfa, ampak so bili do konca, do 
kapitulacije, v moškem taborišču v Gonarsu. No, in je svakinja prosila, da bi jo premestili iz 21. barake 
tudi k mami, svakinji, bratu in še dvema sestrama. In so jo. In tako sem šel tudi jaz z njo. In še ta njena 
sestra Francka, ki je bila poročena z Jakobom Turkom. 

R Vztrajam na iskanju, koliko v tej obnovljeni pripovedi časa internacije je še tistih res pristnih otroških 
spominov. Torej, soočili ste se s smrtjo, z samoto, ali ste kdaj sploh imel ... je kakšen dogodek, kakšna 
prisotnost osebe, kakšen predmet, kakorkoli, kar vam je ostal kot živ spomin preden ste začel zbirati 
pričanja drugih preživelih?

HJ Ja, torej na Gonars … Torej. Najhujše moje doživetje, bi rekel je - še hujše od tistega, ko sem zadnjič 
videl očeta, 4. decembra na Rabu zvečer, to, ko sem zvedel v Gonarsu, da je on umrl. To je bilo pa. To je 
bilo najhujše doživetje moje, sigurno. Kajti, ko sem rekel, da so prihajali transporti moški z Raba, je prišel 
direktno v sektor Alfa tudi Janež Franc, ki je bil s starim očetom na Rabu skupaj, a ne. Zdaj pa je prišel v 
Gonars s sinom Ivanom Janežem. Samo sin Ivan Janež je bil še v moškem taborišču, oče je prišel pa 
direktno v Alfo. Ja, torej na Gonars … Torej. Najhujše moje doživetje, bi rekel je - še hujše od tistega, ko 
sem zadnjič videl očeta, 4. decembra, na Rabu zvečer, to, ko sem zvedel v Gonarsu, da je on umrl. To je 
bilo pa… To je bilo najhujše doživetje moje, sigurno. Kajti, ko sem rekel, da so prihajali transporti moški z 
Raba, je prišel direktno v sektor Alfa tudi Janež Franc, ki je bil s starim očetom na Rabu skupaj, a ne. 
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Zdaj pa je prišel v Gonars s sinom, Ivanom Janežem. Samo sin Ivan Janež je bil še v moškem taborišču, 
oče je prišel pa direktno v Alfo. Njegova žena Frančiška Janež je bila pa že od novembra ali decembra 42 
v gonarški Beti. In ti - spet naše ženske so šle zjutraj gledat, če je prišel nov transport h ograji, če bo kdo 
od znancev prišel v Alfo - od domačih, ali pa mož. In tako sta se srečala Frančiška Janež v Beti, sektorju 
beta, njen mož Franc janež pa v Alfi. IN on ji je pripovedoval, kdo od naših vaščanov je umrl od takrat, ko 
smo mi zapustili Rab. No in tako je prišel tudi do mojega očeta. Ker seveda, jst sem se pša hodil gret iz 
21. barake na stopnice 22. barake: ker edino ta baraka je imela stopnice. Jaz sem bil spremenjen, me 
nista poznala. In ko sem jaz slišal,d a je umrl - pri nas se je reklo Blažkovi, po Blažu, da je umrl tudi 
Blažkov Johan, kot so rekli atu, je bil to zame v življenju najhujši udarec. Šel sem na pograd v 21. brigado 
in jokal, jokal, jokal in sem jaz zaradi tega tako propadel, da so me potem vzeli v ambulanto. Ja, v 
ambulanto. In v ambulanti -  moja svakinja pa je 4. aprila rodila v tisti barkci, zraven, kjer je bila 42. leta 
zobna ambulanta. To so bile drugačne razmere kot v našem času. No, in skupaj sem ležal v postelji s 
Tušek Gregorjem. Tam boste našli prispevek Moj otrok njegove polsestre Marije Poje. No in je  - on je 
imel glavo pri glavi, jaz pa sem imel glavo pri nogah tako,d a sem jaz gledal v šipo, oni pa ni, je v meni. 
On se je spominjal - srce mu je odpovedalo aprila 92 - se je spominjal, da so mene odnesli iz postelje, se 
ni pa spominjal,d a bi me kdaj nazaj prinesli. No, in zgleda, da jaz nisem kazal znake življenja in so me 
odnesli v tisti šotor za mrliče, na drugi strani barakeje bilo, ker najina posla jebila na to stran, če je bila to 
soba. Ker pa je tolk tifusnih bolnic bilo, naših žensk, je moja svakinja iz tiste barakice - porodnišnice 
hodila zjutraj gledat v šotor za mrliče, če je katera od domačih, naših znank, umrla ponoči pa da so jo 
odnesli v šotor za mrliče. Je slučajno odkrila mene. in je najbrž začela vptit - jaz ne vem - in so me odnesli 
nazaj v sobo. Še danes sem živ, a ne. 1:59:10 Ker pa je en Malnar Anton, ko je bil že, baje v krsti, in je 
tudi v tem filmu Spomin na Rab sta bile dve ženski, ne vem, kako delo sta opravljali, rekli: "Glej, saj ta pa 
še živi." Je bil že pripravljen  za transportiranje. V filmu tudi kaže žensko, ki mu je rešila življenje, ki je 
prepoznala, da še živi, in njega, ko jo je šel obiskat. Antun Malnar iz Čabra. Ja vidite, tako je to bilo. 

R Imate kakšen spomin na življenje v taborišču? Ste kdaj videl vojake, kaj so oni počeli, kaj so drugi 
lljudje. Kako je potekala razdelitev hrane. Oziroma, kako so sploh, kaj se je tam dogajalo?

HJ Ja, ja, na Gonars imam kar lep spomin, sploh dokler sem bil v 6. baraki. Ta baraka je bila najbolj 
izpostavljena soncu in so se ljudje hodili gret na to stran. In zato, ker so se tam greli, je bilo tam še toliko 
več uši. Stena je bila zunaj čist polna uši. Čist polna uši. Plast uši od ljudi, ki so se tam hodili gret. Drugo, 
neka ženska al pa neka družina je imela s seboj en kipec Matere Božje Lurške - majhno, in so ves maj 
hodile tja molit. 

R Potem naprej pa je bilo stranišče - latrnia in se spominjam, da so imeli v Gonarsu straaašno velike 
vole, ko so gnojnico nosili iz te latrine na svoje njive.

HJ Drugač pa, o ja, kako se je delilo hrano. Smo zjutraj, se spominjam, popolnoma resno: apel, smo bili 
vsi postrojeni med barakami, točno po braki, in je una, due, tre per tre smo stali v vsakem vremenu, in če 
se ni ujemalo število ljudi v baraki s številom ljudi v stroju, so iskali razliko, a veste. In ker so ljudje, zaradi 
hrane, umrle držali noter, kar po dva dni, sop otem se zlagali, da je ta in ta bolan, a veste, ali pa, da je šel 
ta in ta v ambulanto. V resnici pa je že bil mrtev. Ja, to je bilo to. In drugo. Ko se je hodilo po hrano v 
neutralni prostor, se je bilo treba enako postrojit pred barako v stroj in potem ste šli v stroju na nevtralen 
prostor, kjer je točno pisalo, kateri kotel je za 21. barako. In potem ste šli po vrsti, ste oddali kartonček, da 
niste mogli goljufat, in ženske so nekatere, kar spile tisto godljo, kar je je bilo in so se postavile nazaj 
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zadaj spet v vrsto. In je prišel en štriglca, štriglca so mu rekli - štrigelca je imel jekleno palčko, čisto tako, 
da je imel kroglico na koncu, čist majhno, da če je mahnil, se je kroglica ovila okrog telesa in je potem 
tisto žensko s porcijo vred tako udaril, da je porcija po zraku letela in nekatere ženske so imele čisto 
stolčene porcije od tega. Ja, saj niso dali ponovni obrok tudi, če je kaj ostalo. In potem, ko ste prišli spet v 
barako, je kapo barake tiste kartončke spet razdelila, kajne. In tako, ker sem bil jaz sam, je kar nekdo 
drug tisti kartonček po tetini bolezni vzel in je zase dobil mojo menažo. Se spomnim potem tudi, ko so nas 
goljufali, so trobili na vse s trobento Zmeraj smo mislili, da nekaj delijo, ker smo bili lačni. In smo laufali vsi 
otroci, punčke, fantki, vsi tja na nevtralni prostor. V resnici pa so nas potem zaprli in so punčke potem 
ostrigli na balin. S prevaro… No, potem se spomnim tudi obiska papeževega legata, je prišel v Gonars. 
So oder postavili. ja, delil podobice. Bil je tak - ja, seveda so se potem norčevali - rejen gospod. Tudi oni 
so zahtevali, da se poklekne za blagoslov. Verjetno so, ampak ker je bilo še nekaj ljubljanskih študentk 
tam, mnoge so šle aprila domov v dveh transportih, saj jih je šlo 780 z območja ljubljanske pokrajine, so 
začele namesto nabožne pesmi peti partizansko pesem, a veste, to je to. To je nekaj druzga. Če ste vi 
lačni ali pa če dobite od doma paket in ga imate, ta paket, enega ali dva, nad seboj privezanega in če ste 
lačni greste v paket, vzamete in jeste. Tudi malo, ampak jeste, da ne mislite, kako bi jedli, ampak res 
jeste, to je velika razlika, a ne. Ja, in tako so tudi te …Tudi štajk, a ne, te Ljubljančanke organizirale na 
Veliki petek 43 leta, ko je prvi transport odšel domov. 

Preiskušali so Italijami izstradanost internirancev in so tega dne skuhali govejo juho z govedino. In 
ljubljanske študentke iz 19. in 20. barake so organizirale štrajk. Ob poldne ni šel tja na nevtralni prostor, 
ampak nihče ni hotel vzeti kosila: goveje juhe z govedino. Italijani so vse nagnali nazaj v barake.Barake 
zaprli in - niko nutra niko van - seveda, pa so šli ljudje na stranišče, pa je bil v sredini barake en pokrov, 
pa so kar tisto odprtino uporabljali za stranišče. Tista goveja juha je potem stala na nevtralnem prostoru 
do sobote do kosila in so tako mrzlo delili potem v soboto za kosilo. Ampak spet - ljubljanske študentke so 
imele nad seboj pakete in so bile zaprte v barakah, ampak so odprle pakete. Čabranske interniranke niso 
imele pa nobenih paketov, ker jih ni imel kdo poslati: vse je bilo internirano, vse je bilo požgano, vse je 
bilo pobito, vse je umrlo na Rabu in kljub temu so štrajkale. Ampak en madež pa je v zvezi s tem na 
ljubljanskih študentkah. Ponižujoče so gledale na Čabranke, da so kot strahovi hodile po taborišču, zavite 
tudi v posteljna pregrinjala. Seveda, če niso pa imele - zato je tudi pesem napisal Marko Golar, ena 
ženska o otrocih v Gonarsu, o čabranskih otrocih, ki pravi: "Kruha nam dajte. Kruha nam dajte." ja, tako je 
to. Vidite. 

R Ste bili morda priča v taboriču nasilju nad interniranci in internirankami ali otroci. Ali ste bil morda priča, 
stedoživel kakšno dobro ravnanje vaših ječarjev. 

HJ Trpinčenje je bilo to, da so, če je nekdo. Ena ženska na primer imela predolg jezik in ni bila Italijanom 
tiho, so jo zaprli v kazenski šotor ali šotor La tendo, ki je bil v nevtralnem prostoru. Ena taka je na primer 
iz Drage pri nas - Marija Žagar je bila z dvema otrokoma, Jožetom in Vero, bila v internaciji. Ona je kar 
naprej bila v šotorju La tenda, kar naprej ona. In sploh ni bila nikdar tiho. Vsakemu je nazaj povedala, kar 
jim gre. Res. Potem pa je bil zraven tega šotora pa tudi kazenski steber, da so ga privezali za določeno 
število ur kaznjenca in tako, da se je dotikal s prsti tal. po dve uri in še več, kolikor je bilo. Tudi ta steber je 
bil v nevtralnem prostoru. 

Ja, drugač pa, veste, je bil strah v internirancih torej, tudi tu je bil prepovedani pas pol metra od ograje,  
več niste smeli, je bil tudi ena žica, da se je vedelo, kje je prepovedani pas. tam so ljudje, fantje, otroci, v 
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prostoru, ki ni bil prepovedan ležali, pa če je bil kakšen koreninica od trave v prepovedanem pasu, so jo 
spulili pa pojedli. Ja, lakota je huda, veste. 

Drugače pa z nami z interniranci v Gonarsu ni imela vojska nobenega kontakta. Nobenga. Nobenga. 

Tudi tukaj se nismo nič kopali. Je bilo vode, se je lahko kdo umil. Voda ni stalno tekla, ampak vode je bilo. 
No, edino kopali smo se tisto jutro, ko smo prišli z Raba. Torej, ko smo šli z Raba - štos je v tem, ko smo 
šli z Raba, smo se tisti večer okopali, 4. decembra. In ko smo prišli v Gonars 6. decembra zjutraj- ja, 
ampak potem so nas kar - je imel vojak en tak sod dvesto literski od bencina žveplene raztopine 
narejene, pa je imel penzel, pravi penzel, ki so imeli za belit v krogu na dolgi palci. In mi smo nagi stali vsi 
in vas je od vrha do tal prepleskal s tisto žvepleno razstopino proti garjam. In smo bili vsi rumeni. Ja in tisti 
čas se je spet vsa obleka parila. Ja, no in to je pa tisti primer, kot boste brali v tem prispevki Marije Poje, 
rojene Tušek, kako je otročiček Anton Poje, ki je bil rojen na Rabu 18. novembra v Adriji, so ga imeli na 
povštru, ker so imele od doma blazino; stara mama njegova, ker so imele še Ivana, rojenega 41. leta, in 
so ga tam odložili, pri tisti peči s paro, ko so to štrihali pa nas kopali. In enkrat. ..In tle se zdaj razlikuje: eni 
pravijo, da je stara mama ali tašča ugotovila, da otroka ni. Ena varjanta pa da je mama. Vendar sem jaz 
trdno prepričan, da če ne bi bilo stare mame, je bila mama tako slabotna, da ko je otročiček, ta ki je bil na 
Rabu rojen, umrl, ga ni mogla spremiti niti do konca barake  21. , ko ga je stara mama prinesla k nam v 6. 
barako pokazat. Ni otroka na blazini in začno vpiti in je Italijan kar otroka z blazino vred vrgel not v paro. 
In potem so ga v zadnjem trenutku ven vzeli. Drugače bi se zadušil not v pari med cunjami. Ja, to je pa 
potem, vidte, trenutek, ko ga mati, zdaj je v 90. letu starosti, jo zelo moti spomin, mi je rekla snaha, 
obremenjuje vse življenje. Ta trenutek, ko ni bilo njenega otroka na blazini. In kaj se je z njim zgodilo, da 
so ga z blazino vred vrgli v paro, čeprav je ta otrok umrl potem 11. januarja 43 v 21. baraki. To je tak 
obremenjujoč trenutek za mater. Enako je trpela tudi stara mama Alojzija Poje, to je tašča od mojega 
brata. Enako. Kadar so se spominili in začeli o tem pripovedovati, se je kar stresla. kaj bi se lahko zgodilo. 
Kot je tak primer tiste v postroju v Čabru, kaj bi se lahko zgodilo z mojim očetom in Poje Ivanom, 
županom. Samo slučaj, a vidite. 

R Mene je pa pretreslo v vaši pripovedi, da danes kot odrasel človek pravite, da bi bilo bolje, da bi umrl 
takrat v Gonarsu. Zakaj to vaše občutenje?

HJ Torej rekel sem, staršev nihče ne nadomesti, starši so samo eni. Dom in sttarši so tisto, kar lahko 
otroku da največ v življenju. Če, kot sem dostikar rekel, sploh letos poleti s Tonetom Mikličem, ko smo 
živeli v internatu, bi rekel on še malo hujše, no ampak, morda je drugačen značaj. Vsi so šli iz internata 
domov. Mi pa nismo šli domov. Jaz vem, kam sem šel. Jaz sem šel k bratovi tašči. Ona me je imela rada. 
Moja nečakinja, njena vnukinja pravi: "Veš ampak, stara mama te je res imela rada." Verjamem, jaz sem 
bil njena brezplačna delovna sila vsake počitnice. Ko pridete domov, vas starši sprejejo. Se nasmehnejo. 
Pokažejo srečo, da je prišel njihov otrok domov. Mi tega nismo imeli doživeli nikdar. Če je kaj narobe, vas 
starši pokarajo. Če je kaj lepega, vas nagradijo, pohvalijo. So srečni. Ob veči sreči, so starši srečni. Tega 
mi nismo doživeli. Vidite. In to, jaz pravim, to je prazno življenje. In če je usoda človeku namenila živeti 
tako življenje, je boljše, da ga ne živi. Zato sem jaz Tonitu… Jaz si ne znam  predstavljati, kako je to, če 
prideš domov pa te sprejmejo starši, a vitte, ker tega nsiem nikolu doživu, veste, to je to. In druga stvar. 
Če nekdo ve, da vas ne bo nihče zagovarjal, da se ne bo nihče potegnil za vas, z vami ravna karkoli 
hoče: vam primaže lahko klofuto, vas obtoži nečesa, česar sploh nimate blage veze s tistim. To pa je 
zaščita, ki jo otroku lahko dajo starši. Moja teta je bila zlata teta, ampak ona je bila teta. kadar je bilo z 
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mano kej. Pa sem imel gribo, jaz se zdaj spominjam, gripo sem imel enkrat. Ona ni - njo ni bilo strah 
zame. Ona je rekla: "Jezus, Jezus, kaj bo pa z mano, če se tebi kaj zgodi." A vidite, to je tisto: kaj bo pa z 
mano. Torej ona se je zase bala, ne pa zame. Pa je ona zmeraj vsakemu rekla: "Herman je zame tok 
dober, boljši kot bi lahko bil moj sin, a veste. Ampak ona je bila moja teta. To je to. 

R Imate pa smpomin, kako, kakšni so bili dnevi ali trenutki kapitulacije italije in pa potem čas, ko so se 
vrata taborišča odprla, ko ste lahko odšli iz taborišča. 

HJ Same kapitulacije Italije se jaz sploh ne spominjam. Jaz se samo spominjam, kako so ljudje pokali 
tisto, kar so imeli in se odpravlljali domov. In da so govorili, da nas ne pustijo iz taborišča. No in tako so 
potem - pravijo - ljudje, ker so se bali, da nas bodo zajeli Nemci, naredili kar silo. In naša skupina - to ni 
bil transport - skupina, v kateri smo bili, smo zapustili Gonars 18. septembra. Dobro vem, ker imam načrt 
taborišča v Gonarsu, kje je bil izhod - mi smo šli ven pri kuhinji, desno od kuhinje - v času trajanja 
taborišča je bila to cesta skozi taborišče, zdaj pa je krasna cesta po tem gonarškem polju - in smo šli pri 
kuhinji ven na tisto , na eno stezo, ki je vodila ob ograji po kateri so hodili stražarji. In smo dobili za na pot: 
kruh, ne vem, koliko ga je bilo, in riž. In smo šli desno. Ven smo prišli, smo šli desno ob ograji, vsa 
skupina. Jaz točno vem, kdo smo bili v naši skupini. … In seveda jaz sem na Rabu sezul čevlje, ker sva 
bila s teto obuta dolgo. Ne vem koliko časa. Še sva prišla potem iz moškega taborišča dol v žensko 
taborišče, si še nisva sezula čevljev, sva se bala, da jih bo kdo ukradel. So noge kar kiele od oteklin. In 
smo imeli dolge nohte, čisto bele, upognjene. Ja in potem se nisem več obul in sem bil ves čas potem in 
na Rabu in v Gonarsu 10 mesecev in ko smo šli domov bos - ves čas bos. In potem smo hodili, jaz se 
spominjam, ko smo hodili po poti in na desno stran so bili vinogradi. In ti vinogradi so bili poškropljeni z 
modro galico, ker so kmetje špricali zato, da ne bodo interniranci vse obrali. Ampak internirancev ni 
modra galica ustavila. To se je pognalo v te vinograde in tisto, ker so bile plasti modre galice, vse jedlo. 
No in potem je ta naša pot en mau proti večeru smo srečali eno našo sovaščanko, ki je šla pred nami, 
Bele Frančiško, rekli smo ji teta Franca, sama vdova je bila, no in je šla čisto počasi, skupina jo je kar 
zapustila, pa je bila prišla domov…in kakor da bi se en mau, ker je to Furlanska nižina, cesta vzpela, je 
po cesti ležala raztresena prava kava, nepražena. In potem smo prišli, so naši ljudje rekli, do ene grofije. 
Imeli so ogromno gospodarsko poslopje in več nismo mogli kam naprej, smo pod tisto grofijo, so prosili, 
da smo tam prenočili. No in za te dojenčke, pa mojo nečakinjo, so dali celo zjutraj malo mleka. Potem pa 
smo zavili levo, smo ob eni vrtni ograji šli, tam pa so šle ene nune od jutranje maše, tam je bil nekje en 
samostan. No in so bile tok dobre, da so tem možakarjem, kot je bil moj brat, Jakob in Anton Turk, so jih 
opozorile, jaz sem bil otrok, pač v devetem letu starosti, naj ne gremo v smeri Trsta, ker so v Trstu že 
Tedeški - Nemci. Ampak, da moramo zavit levo gor in šle so celo iskat v samostan eno topografsko karto, 
kod naj hodimo. no in tega so se držali in tako smo mi potem prišli na doberdobsko planoto in v Tržič ali 
Monfalcone, ki pa je bil prej bombardiran. In jaz sem bil seveda bos in je bilo polno stekla in sem se še 
porezal. Zdaj ne vem, ali v levo ali v desno nogo. In mi smo bili do kraja utrujeni. Ta moja teta, 
najstarejša, Helena, ki je imela pa tista dva otroka po umrli hčeri Frančiški Mlakar pa po Jakobu sinu dva 
otroka, saj je ta rojena na Rabu urla v Gonarsu, imela štiri in še po Jožeti tri otroke, sedem vukov - je 
prišel tja en tovornjak, in ona je bila v Rusiji - tudi s svojo družino Helena Žagar, ja, in je v Rusiji ona tudi 
rodila štiri otroke - ja, in ona je šla in tistega šoferja nadlegovala, kar naprej; Poveri. Poveri. Piccolo 
bambini. Poveri. Poveri. In ga je sposila, da je vso to mularijo in njo in snaho in obe snahi dal na tovornjak 
in so jih odpeljali na Opčine. Ja, mi smo morali pa vse pešačit. Ja, vidite, to je pa izkušenost sveta. Ja. 
Helena Žagar, so jo odpeljali. Mi nismo mogli spat v Tržiču, ker je bilo vse …smo nekam ven šli. In 
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naslednji dan smo potem prišli na Opčine, ker smo šli po stopnicah gor. In smo gledali dol, levo, na Trst, 
kjer so bila ognjena gnezda po strehah, ker so Nemci imeli mitraljeze. Če bi mi šli na Trst, nas bi dali na 
transport v Nemčijo. Tako vidite. In smo šli na Opčinah na vlak, pa smo se peljali do Postojne. Tam je pa 
ena Pepa Ješelnik Koroščeva s sinom Albinom kar šla z vlaka, pa na drug vlak za Reko in je bila do 
konca vojne na Reki v nekem zavetišču. Mi smo šli na vlak, ki je prišel z Reke proti Ljubljani do Rakeka. 
Tam so že bili Nemci. So nas z vlaka ven vrgli. V čakalnici na železniški postaji na Rakeku smo našli 
mamino sestrično, ki je tudi bila v Gonarsu v šesti baraki, je pa padla z vlaka i ni mogla več naprej hodit. 
Milka, hči, jaz ne vem, kje je hodila, kako je prišla in kako je ta ženska potem prišla domov. Ker so njo in 
hčerko potem nemci še enkrat aretirali in zaprli v obrtni šoli, to je Srednja tehniška šola na Aškerčevi cesti 
in premestili v sodniške prostore, je rešil njen bratranc, Karel Miklič, da niso šli naprej v Nemčijo. No mi 
smo šli potem z Rakeka peš do Cerknice. Tam so bili pa partizani. Ker je bila cerknica italiajsnka 
postojanka, so ostala polna skladišča, smo prišli v stik s partizansko brigado, ki je prirpavljala borbo z 
Nemci. In smo se prvič do sitega najedli - mogoče še preveč - polento in golaž in vsak neoziraje se na 
starost je dobil pše zajemalko vermuta. Še zdaj stoji tista hiša … in zdaj sem pozabil, letos smo pli mimo 
in sem jaz rekel snahi: "Le poglej na desno, če hiša še stoji. Lej pred tisto hišo so nam delili partizani 
golaž, polento in vsak je dobil vermuta." Pa me je vprašala: "Ali ste dobili najprej vermut ali najprej 
golaž?" Sem rekel: "Najprej golaž." Je rekla;" Saj drugače bi pa bili pijani, da nikamor ne bi mogli iti." Saj 
jaz ne vem, ali sem vermut  spil ali ne. Bog znaj. Sem se pa najedel. Niso pa dovolili, da bi tam prenočili, 
ker so se balli napada Nemcev in so nas s tovornjaki prepeljali v Grahovo. Tam smo prenočili po senikih. 
Drugi dan so nas prepeljali s tovornjaki do Podgore v Loški dolini. Tam so nas raztovorili in smo moralli 
peš naprej skozi Babno Polje v Prezid. Tam je bila poročena mamina sestrična, sestra od tistega Jakoba 
in Antona Turka. Dali so nam slive, sliv za najest in smo šli naprej na Novi Kot levo, tam se je skupina 
razbila. Eni so šli v Čabar, kjer je bil repatriacijski center, da so prišli do strehe and glavo, mi smo šli pa 
levo na Lazec, kjer je bila pa mamina sestra Amalija, da smo spet prišli do strehe nad glavo. To je bil 25. 
september 1943. leta. 26. septembra smo šli pogledati naš Stari Kot…..in takrart sva našla tisti lonec. In 
moja pripoved se je sedaj vrnila v tisti trenutek. Veste človek mora najti notranji mir, tako je razlagal ta 
teolog, visoki teolog iz Splita, 1. oktobra letos na okrogli mizi na Rabu. Vedno, pravi, skozi življenje moraš 
analizirat svoja dejanja in dejanja, ki jih drugi delajo s teboj, ocenjevat, iskati pozitivno in potem iskat 
notranji mir.

R Vam je na poti od Gonarsa do požgane domačije kadarkoli nudila pomoč kakšna organiziacija, lahko je 
to mednarodna organizavcija, kot je Rdeči križ?

HJ Ne. Ne, naši skupini nihče. Je pa potem, ali so bili za nami ali pred nami, v Gradišču, kjer so jih zajeli 
Nemci, kjer so jih iemli tam 14 dni zaprte. Je pa bila med toj skupino očetova sestrična, Magdalena Vesel, 
rojena Janež, njen oče je bil od strega ata brat, Anton Janež, znala nemško, ker je hodila v nemško šolo v 
Dragi, in je Nemcem razlagala, kaj so oni pravzaprav, ker so videli, da so shujšani kot eni Cigani. In ona 
je to v nemščini Nemcem razlagala in so jo nemci celo nahranli tam v Gradišču ob Soči. Tako, da niso 
nič, bi rekel, surovo ravnali, ampak so poskrbeli zanje. Tako. To mi je pripovedoval eden, ki je šel v tej 
skupini, ker njegova stara mama je bila njena sestra, torej sta bili obe sestrični našega starega ata. 
Medtem ko mi, od kar so dojenčkom dali na tisti grofiji zjutraj mleko in do Cirknice mi nismo dobili nič od 
nikogar, nobene pomoči. Ne, ne , neobene. 

R  Povejte mi potem, kako se je vrnitev v Stari Kot, a ne, nadaljevala, kaj je bilo vaše življenje in kje ste 
ga preživel potem do konca druge svetovne vojne.
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HJ Ja, no pri teti na Lazcu, Amaliji Vesel, mamini sestri, smo bili kratek čas. Ker je pa svakinjin oče, kot 
sem prej rekel, šel aprila 43 domov iz Gonarsa, je bilo na Lastu, v Podpreski v teh vaseh, iz katerih so se, 
to je bilo pet vasi: Trava, Srednja vas, Draga, Podpreska in Lazec,     ogomno hiš praznih. Ampak 
popolnoma praznih, tudi kljuke so bile strgane z vrat, pa šipe pokradene, po prostorih pa so bile nage 
ženske narisane od tal do stropa. Kdo je to delal, ali Italijani ali partizani, jaz tega ne vem. No in tako je 
tisti čas svakinjin oče prosil prebivalce Pod planino, ki so pa pri nas, tudi ko smo šli, množično kradli, naj 
vsaki družini posadijo malo krompirja na najbližji parceli pri hiši. Pri nas so rekli Zjounek. In to so res 
naredili. Pravi: “Saj če nobenega nikdar ne bo, boste itak vi zase skopali.” No in tako so res posadili in 
tako smo mi po njegovi zaslugi je vsaka družina dobila malo svojega krompirja, ker skupina, ki je prišla 
24. domov, je šla slozi Staro na Travo čez Travljanski vrh in so v Starem Kotu - to sem jaz 2. novembra 
na pogrebu tudi povedal, kje so prenočini. So prenočili v Nakončni hiši. Hiša je res na koncu vasi bila in 
se čito lepo ujema. V njej je bil rojen tetin mož, Franc Knavs. No štala je bila grajena 1910. leta in je imela 
močan velb v štali in kleti. In so v štali kar prenočili. Noter je bilo še razbitega pohištva. Kar niso pokradli, 
so razbili. No, potem smo bili v Podpreski. To je bilo groza. Nekaj svojih stvari smo dobili od tiste sestre 
očetove, ki bi bila lahko starega ata, če bi se bila malo pobrigala v Čabru, Matilde, umrla 82. leta. Ampak 
jaz nisem bil nikdar pod streho, ker ona je iz tiste jame naše stari izvlekla. Poznala jih je. V tisti jami so 
bile tudi naše blazine. Jaz sem imel svoj povšter, so rekli. Točno vem, kako je bil oblečen. In je bil še 
zmeraj pri njih oblečen. In ko sem jaz našel pri njih, torej pri svoji teti - zdaj to ocenjujem hvaležnost ljudi, 
ki ti pomagajo v najtežjih trenutkih življenja - kot prava teta, bi se morala ona zavedati, da sem jaz otrok, 
da sem ostal brez staršev, da sem ostal brez doma, da je vojna, bi mi morala na vse pretege nekako 
pomagat, pa sva se cufala za tisto mojo blazino: ona jo je vlekla v svojo stran, jaz pa v  svojo, tako, da 
sva jo sredi njihove hiše, to je glavni prostor v hiši, raztrgala, in je perje frčalo na vse strani. A ni to groza? 
Meni v otroku je to pustilo tako trajne posledice. Nikdar nisem bil pod tisto streho. Nigdar več. Kot da je ni 
bilo tiste tete. nikdar več. Moja mama je bila doma iz gostilne, in so rekli, ko sta svakinja in oče pakirala v 
ameriški kufer, da sta bila dva ducata rjuh nedotaknjena, ki jih je  mama za balo prinsela k hiši 28. julija 
13. leta sta se poročila. Eno od tistih rjuh imam jaz zdaj še. Še M - Marija Miklič. Res. Jaz sem jo hotel 
zažgati, pa mi je ena ženska rekla: "Pusti, to je od mame." Sem rekel, pa naj bo. Po bratovi smrti so jo 
dali meni. No, ampak bistvo je to,d a si je vse zadržala. [   ] No in potem sem šel v začetku januarja 44 je 
Bogomil Gerlanc, boste tam brali, organizirali partizansko šolstvo, to ni bila neka stalna šola, ampak smo 
imeli pouk, ko je bil mir. Ko so bile hajke, pa nismo bili v šoli, Kadar so letala letela in enkrat so 
bombardirali točno v vogal hiše, kjer smo bili mi, to je bila številka 12 v Podpreski, ker je bila lastnica 
mamina sestra, k iso jo 41. odselili. No učili smo se. Torej jaz sem bil … o tem dostikar razmišljam, pa ni 
dobro, ker moram zase obdržat to, ne smem v javno doma dat. Bil sem strašno prozadet otrok, najbrž, 
strašno prozadet otrok, ker kadar nam je učiteljica pripovedovala pravljice, Pepelko pa te, jaz sem grozno 
jokal. Točno vem, kje sem sedel, grozno jokal in jaz vem, da sem strašno motil pouk. Jaz se samega 
sebe nisem zavedal. Ker nismo imeli nič čevljev, nas je menjavala, ker je bila kmečka peč. Da smo se 
menjavali, en čas smo sedeli pri kmečki peči, pa smo šli stran. Da smo se vsi ogreli, interniranski otroci, 
ker smo bili tako shujšani, da nismo mogli sedet, ker  je bila sama kost in koža od nas, ko smo prišli iz 
internacije. Naši so imeli, ker sta bila brata pri vojakih, vsak vojak je imel kovček po predpisih, in v tista 
dva kovčka so bile shranjene fotografije, zato jih imamo, in pomembni spisi od posestva. No in to smo 
našli nazaj potem, je bilo v eni njivi zakopano, tega niso odkrili. No, in v enem od tistih kovčkov je bil en 
tinten svinčnik. To je bil moj svinčnik za prvi razred in tudi koledar mohorjeve družbe je bil noter, ker so 
imeli moji starši naročeno Mohorjevo družbo - zbirko Mohorjeve družbe in enao knjiga z naslovom Vse za 
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moje male. To je bila edina knjiga, ki smo jo imeli vsi takratni učenci prvega razreda. Verjetno smo bili kar 
pridni. Zato je ta ogromna škoda, ki mi jo je naredila moja učiteljica, ki se je že od konca marca do konca 
junija pisalo te spise - Bogomil Gerlanc, to boste pa zdaj tam noter brali, neokrnjeno sem jaz objavil - 
edinstven primer v okupirani Evropi, da ne bom zdaj več o tem razlagal - jaz sem imel naslov Moj ata in 
spominjam se samo tega, da sem napisal: "Ko bo mir bom šel poiskat tvoj grob." Kaj sem bil še sposoben 
napisat in kako sem pisal, sam rokopis, mi ni znan, zato je to moralna škoda, ki mi jo je povzročila 
učiteljica, da je ta moj spis zadržala zase. Ampak, nima smisla. Jaz sem se celo od nje 29. julija 76 
poslovil v imenu učencev partizanske šole. No in iz te knjige smo brali, ko smo spoznali črke. Meni je 
delala strašno velike težave velika tiskana črka D. Za boga se nisme mogel navadit desno trebušček, kar 
naprej sem delal levo trebušček. No in sem moral na tabli toliko krat tisto popravljat, no, nam se ne prizna 
ta prvi in drugi razred, ampak šele tretji razred po osvoboditvi. Ampak iz tiste knjige se spominjam dveh 
tekstov: Stric iz Amerike. IN sicer, zakaj. ker je stric iz Amerike poslal paket, mi pa nismo ničesar imeli. In 
še eno: Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Tega se spominjam. Torej sožitje med seboj, ne se 
kregat, mi smo bili strašni prijatelji, otroci, a ne. [   ] No in 45. leta, ker je vPodpresko pribežala ena 
Šmalčeva pred vojno trgovka v Ribnici, je imela svinčnike pri sebi za prodat, a ne in jaz sem za to izvedel. 
Moj brat je takrat prišel, ne vem od kod, ali je prišel iz snežniških bolnic, ker je bil ranjen, ali od kje drugje. 
Vsekakor jaz nisem imel svinčnika, njegova, od svakinje najmlajša sestra ni imela svinčnika in on tudi ne. 
In jaz sem slišal, da svinčnik košta 3 lire, v resnici pa je svinčnik koštal 9 lir. In jaz sem bil tako mahnjen 
na svinčnik, da bi prišel do svinčnika, da sem šel v številko 18, h Kordiševim se reče, tam je stanovala 
ena Košmrljeva Mica, je imela en pehar gumbov in sva preiskala vse gumbe, da bi našla dovolj lir. In sva 
jih našla. In jaz sem šel k Šmalčevi in ji plačal po 9 lir 3 svinčnike. Seveda nihče ni vrnil 18 lir. Enkrat se je 
zgodilo, da je šla Košmrljeva Mica na cesto in na ves glas kričala, da je trea njej vrnit. To je pa svakinja 
moja slišala in ko je brat prišel domov, mu je to povedala. Seveda je on to potem plačal, še  18 lir tako, da 
je bilo tega dolga konec. Ampak on me je postavil pri hiši številka 17 na vhodna vrata in mi je naredil 
pridigo. Prva stvar: skozi živlljenje moraš hoditi pošteno. To je bil meni sveti nauk; pošteno. Mi smo 
poštena družina in nesmeš nikdar več kej tacga narediti, kar si naredil pri Košmrljevi Mici. In druga stvar. 
Njegova tašča je bila zelo zadovoljna, da sem bil jaz otrok, ampak priden delavec. To je njej pasalo in jaz 
ne bi nikdar v šole šel. O, kje pa. Jaz bi ji rad delal. Je rekel: "Ti moraš it v šolo. Ti nimaš doma. Ti nimaš 
staršev." To sta dva nauka, ki mi ju je dal moj brat. Zato sem tudi njegovi hčeri, ki je bila v Gonarsu 
rojena, 4. aprila 43, rekel: "Za drugo se nimam tvojemu očetu ali svojemu bratu za nič zahvalit, ker mi je v 
življenju kar naprej nekaj škodoval. Razlika v starosti je 20 let in 4 mesece. Prva svetovna vojna oče 
dvakrat v Ameriki, skupaj 11 let, pa 4 je 15 let, sem rekel, on - med nama je bila prevelika starostna 
razlika in on je mene smatral, da lahko komanidira z mano kakor koli če. Če mi je še tako škodoval. In vse 
to, če se nakopiči v življenju do nekega sklepa, ali se je moje življenje izplačalo ali se mi ni. 

R Po vojni ste prejel katerokoli pomoč, vas je katerakoli ustanova povojne Jugoslavije kontaktirala, ste bil 
popisan kot sirota, kakšna je bila vaša usoda prvih 20 let po vojni?

HJ Ko sem bil v internatu v Ribnici, smo imeli vojne sirote, brez staršev smo bili samo štirje, in sicer to sta 
bila dva banatska Nemca, Lovro in Tonček, in še en Srb Peter in jaz od Slovencev. Bilo pa je nekaj mojih 
sošolcev brez očetov, ker so umrli na Rabu ali so bili ustreljeni kot talci, in sošolk. Mi smo  dobivali 
občasno zvezke brezplačno s strani internata. Je bila pa čudovita ena Pepca Brinarjeva iz Travnika v 
Loškem Potoku, ki je bila pa v internatu likarica in šivilja. On je enkrat dobila, da nam je sešila hlače 
kratke, vsakemu po dvoje, pa nogavice smo enkrat dobili, dolge, in dobila je od Rdečega križa 
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angleškega ene plave uniforme, zelo fina volnica, nam je zašila fantkom … Torej deklicam je zašila 
plaščke, nam pa površnike. Potem pa smo dobili še enkrat take kratke rjave bluze. [   ] Je bila pa v Kanadi 
ena mamina sestrična, teta Malka, ki je pošiljala svojim dvakrat na leto, ona je imel dva brata in sestro tu, 
njen mož pa je bil očetov bratranc, brat od tistega Poje Ivana, Frenk Poje, za Veliko noč in Božič paket. 
Na njegovi strani so pa poslali, aha, on je imel pa še dve sestri in so en paketek naredili njegovi sestri in 
njegovi svakinji, tej Alojziji Poje, bratovi tašči. NIkdar ni poslala ta paketek, da ne bi bla meni v njem kaj 
dala. Tudi svinčnik z radirtko, kar je bila takrat velika imenitnost. Imeti svinčnik z radirko. 

R Kako pa je v vaše povojno življenje vstopala država ali pa psihologi ali …ne pride mi sedaj na pamet, 
ali ste bili vi prepoznan s strani države kot vojna sirota z neko kompenzacijo, ali ne vem, niti sama, kaj bi 
vam pripadalo …

HJ Da bi se kdo z nami ukvarjal, to je zdaj tudi dr. Gombač napisal, da smo mi generacija, ki še zmerja 
iščemo sami sebe, v tej Svobodni misli.  Z nami se ni nikdar ukvarjal noben strokovnjak nobene vrste, niti 
psiholog niti psihiater, nihče. Sem pa jaz dobival potem štipendijo štiri leta, 4000 mesečno. Internart je bil 
- valuta je bila zelo stabilna - 3100 je vsak mesec koštal internat, tako da sem prišparal 900 dinarjev 
mesečno. Saj ni bilo kaj kupit, ker do oktobra 51 je bila še racionirana oskrba na živilske nakazinice, 
zvezkov ni bilo, so bile razne knjigovodske knjige, to je še nekaj spravljenega doma, no in jaz sem moral 
potem ta denar, to štipendijo odslužiti proti vsem zakonom. Kajti ne vem, zakaj sem bil priljubljen. Moj 
razrednik je bil eno leto profesor Ivan Andolček, Ribenčan, in smo se ga vsi bali. Groza. Groza. Učil nas 
je psihologijo in pedagogiko in metodiko. Zraven mene je tri leta sedel Stane Obranović, žal je že tri leta 
pokojni. [   ] 

R Zdaj bi me samo zanimalo, da naredite en tak zaključek in nekako podate en celovit pogled na to 
obdobje internacije, kratko povojno obdobje, in vključite v to oceno še pridobitev statusa vojne žrte. 

HJ Življenje v dveh koncentracijskih taboriščih je meni dalo tudi nekaj pozitivnega. To priznam. Če hoče 
kdo priznat, če ne, ne.. Prvič: izredno ljubezen do domovine. Moj nekdanji učenec, dr. Branko Šuštar, ki je 
v Slovenskem šolskem muzeju je rekel, tudi v pričo Gombačevih: "Vi ste nas direktno zasvojili z ljubeznijo 
do naših zamejcev." Zakaj? jaz  sem bil kot otrok nasilno izgnan iz domovine. Drga zadeva, ki sem se je 
naučil: spoštovanje svobode. Tam sem imel omejen prostor gibanja. Jaz nisem smel prestopiti žico 
prepovedanega pasu. me je lahko ustrelil neoziraje se na mojo starost. Tisti dan, ko je prišla svoboda, 9. 
maj, sva šla jaz in Janežič Slavko v Kočevju živi, v Drago, v župnišče župniku Lončarju reč: "Hitro zvonite 
z obema zvonovoma. Svoboda je. Svoboda je." Tako smo bili mi navdušeni nad svobodo. Ko se je 
zmračilo so po  vseh hribih že goreli kresovi. Svobodi na čast. Tretja stvar: skromnost. V Gonarsu v 21. 
baraki je žena izdajalca Klepaca iz Gerovega, ki je imela  štiri otroke, dva fanta, dve ženski, in je hči 
potem marija umrla v Palmanovi za tifusom, ker je imel velko paketov, drobila kruh na tla, otroci pa smo 
poslinili prst in šli tiste drobtine pobirat po tleh. To je skromnost in zame je kruh zlata vreden. Tudi pri nas 
nehote vse drobtince poberem, ne pustim nobeni drobtinci kruha, da se jo vrže. Jaz spremljam kruh od 
žita do mize. In četrta stvar: socialni čut. Jaz sem bil v svojem življenju veliko krat odvisen od dobrote 
drugih ljudi. Prej sem omenil mamino sestrično v Kanadi, teto Malko. Drugo, ta moja teta mi je še najmanj 
pomagala. Teto v Ameriki, teto Julko, ki sem jo tudi omenil. Poletne počitnice leta 1951 je prišla v 
Podpresko k Maršičevim, sin je znan zeliščar, prišla na obisk ena gospa iz maribora, ki je karte šlogala in 
je pri  tej hiši, pri družini bratove tašče vsem šlogala. No pa naj še temu otroku. jaz sem jo takrat prvič 
srečal. No  in je šlogala. Ko je ona vrgla te karte. To znajo. je rekla:"Joj, ti si pa brez staršev. Na mah. Joj, 
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pa nekdo stalno misli nate." Gleda karte. "Joj, pa en paket imaš na pošti." Vsi:"Kaj, kdo bo mislil nate. Pa 
kdo bo tebi paket poslal." Ob koncu polletnih počitnic pridem jaz nazaj v internat v Novo mesto, me pri 
upravniku internata v pisarni čaka spremnica, paket od tete iz Amerike. Ko odprem paket je bilo v njem 
pismo: "Ljubi moj Herman, stalno mislim nate." A vidite. In sem jo jaz zelo spoštoval. Prišla je potem po 
36 letih in pol 73. leta na obisk s hčerko, ki je bila še tu rojena in hčerkinim možem, ki je bil že v Ameriki 
rojen Slovenec. In mi je prinesla nalivno pero. Je danes še nedotaknjeno. In mi je rekla: "Glej, takrat, ko si 
ga rabil, ti ga nisem mogla poslati. Sem ti ga pa zdaj prinesla." Sem reku: "Oh, teta Julka, tudi takrat ste 
mi ga poslali." A sem ti ga res?" "Res ste mi ga," sem rekel. No in leta 75, umrla je 27. januarja 76, na isti 
dan v mesecu kot njen brat, moj oče, na rabu. Sta bila zelo povezana tudi čustveno. Sem ji jaz paket 
posla. Lepe copate sem v domu kupil, za vnuke škololadke, pa njej še eno lepo ruto in ona je bila že 
rakasti bolnik in je rekla: "Oh Herman," mi je povedala sestrična, njena hči. "Oh, moj Herman mi je poslal 
še paket, jaz mu  ne morem pa nič povrnit." Tista dva paketa, ki mi ju je ona poslala, ta ki me je čakal ob 
koncu polletnih počitnic leta 51 in potem še 52 sta bila zame tako dragocena, da sem ji skušal vrniti njej in 
njenim na najrazličnejše načine, a ne da se vsako stvar povrniti. Njena hči, ta je letos (2011) umrla 21. 
julija, sva en teden pred smrtjo še govorila iz bolniške postelje in je rekla tut Francka: "Herman, jaz vedno 
mislim nate." Sem rekel: "jaz tudi Francka in vedno bova mislila drug na druzga." Bil pa je  pri njenem 
sinu, ki je doktor fizikalnih znanosti en profesor z ljubljanske  fizike, gostujoči profesor in je kar pri tem 
njenem sinu stanoval in je šel njo obiskat pred odhodom v domovino [   ]

R Katerega leta ste perejel status žrtve vojen?

HJ Status žrtve vojnega nasilja nam je priznan zakon, sprejet 17. oktobra 1995. leta. Stopil pa je v veljavo 
1. februarja 1996. Neverjetno borbo sva vodila jaz in predsednica, tedaj še ni bila predsednica Društva 
izgancev, ampak je bila predsednica Socialnozdravstvene komisije Društva izgnancev Ivica Znidaršič. Na 
vse pretege sva se borila. Tisti, ki bi se morali na vse pretege gledati za nas, so bili proti nam. 

R Vam je status prinesel  kakšno finančno odškodnino, moralno?

HJ Ja, je. Moralno, prvič, in tudi  materialno. priznana nam je doživljenjska mesečna renta. zdaj je okrog 
70 evrov, nekaj manj, ker imamo status taboriščnika Rab Gonars in status begunca po Gonarsu, ker 
nismo imeli kam it. Hkrati pa smo potem prejeli 730.000 tolarjev odškodnine za prestano psihično in 
fizično trpljenje. Za očeta sem dobil  pa 200.000 tolarjev. To smo dobili. Tako da, kar se tiče moralnega 
priznanja, nimamo se kaj pritoževat. Medtem, ko nam materialna škoda ni bila nikdar povrnjena. Imamo 
popisano, ampak nismo. Saj veste ljudje niso nikdar zadovoljni. Saj ne vedo moji vrstniki, naši 
interniranci, koliko truda je bilo treba vložiti, da so nam priznali to, kar je priznano. [   ] 

Človek mora imeti zadovoljstvo, da lahko pomaga drugim. S tem pa moraš spregledati tisto kar drugi 
delajo, naredijo tebi hudega. Ker zmeraj mora dobro premagati hudo in slabo. Vsaj tako je moje mnenje.
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