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Knjigo sem za 10 evrov(!) kupil na ljubljanskem bol!jaku. Pred-
vsem iz radovednosti, kako, za bo"jo voljo, je nem!ko govore-
#emu avtorju sploh mogo#e pisati o Sloveniji. Malce zmedeno 
sem jo vrtel v rokah in tako na hrbtni strani zadnje platnice 
prebral besedilo, ki ga je vredno prevesti:
»Dne 19. maja 1940 se je Nem!ija radostila, ko je nem"ki Wehr-
macht vkorakal v Bruselj. #tajerski delavec Engelbert Glitzner 
pa je na ta dan ukrepal druga!e. Na tra!nice ju$ne $eleznice je 
montiral razstrelivo z namenom, da bi prizadel nem"ki vojni 
stroj. V dotlej najve!jem sodnem procesu pred rajhovskim vojnim 
sodi"!em (Reichkriegsgericht) v nekdanji Avstriji so bili Glitzner 
ter "est nadaljnjih antifa"istov v Celovcu obsojeni na smrt. Preostali 
obto$eni so umrli zaradi mu!enja ter v koncentracijskem tabori"!u. 
Raziskave, ki jih je opravil gestapo, so vodile v Jugoslavijo, kjer so 
se na"li podpihovalci, »ljudje v ozadju« tega napada z razstrelivom. 
To so bili slovenski antifa"isti in podtalna skupina TIGR, intelek-
tualci, avstrijski voja"ki ube$niki (dezerterji) ter britanski agenti. 
Ta transnacionalna odporni"ka organizacija je napadla nacisti!no 
Nem!ijo z atentati, sabota$ami, s "irjenjem slinavke, s propagando 
in politi!no subverzijo. ...«
Za slovenskega bralca je knjiga zaradi kar te"ke nem!#ine 
naporno branje, a pomembnost informacij dale# presega napor. 
Knjiga namre# podaja izvrsten uvid v takratni !as in prostor. 
V #as tik pred za#etkom druge svetovne vojne ter v #as, ko se 
je ta vojna !e za#ela, Jugoslavija pa je "e obstajala. V prostor 
Jugoslavije (predvsem Slovenije oz. takratne Dravske banovi-
ne), ukle!#ene med fa!isti#no Italijo in nacisti#no Nem#ijo. $e 
pustim ob strani mno"ico sicer zanimivih poudarkov, se mi zdi, 
je da osrednja zgodba tak!na:
Po Anschlussu Avstrije je uradna Anglija nadaljevala svojo 
pogubno politiko Appeasement, hkrati pa je angle!ki Secret In-
telligence Service (SIS oz. MI6) ugotovil, da je vojna z Nem#ijo 
neizogibna. Zato si je prizadeval "e v tem predvojnem #asu 
zgraditi ilegalno organizacijo, ki bi kar najbolj prizadela ustre-
zne voja!ke priprave tako v Nem#iji kot Italiji. Tudi transport 
strate!kih surovin med njima po "eleznici.
Angle"em namre# med begunskimi, med sabo sprtimi Avstrijci 
ni uspelo organizirati protinem!kega odpora. Npr. Otto von 

Habsburg (do leta 1940 je "ivel v Belgiji in se je kot nadvojvoda 
imel za nekak!nega cesarskega prestolonaslednika) je odklanjal 
sodelovanje z avstrijskimi protimonarhisti. Bruno Kreisky (ki je 
takrat "ivel na %vedskem in bil prepri#an socialdemokrat) pa je 
odklanjal vsako sodelovanje z monarhisti ali Schuschniggovimi 
avstrofa!isti.
V Jugoslaviji oz. Sloveniji pa Angle"em je uspelo organizira-
ti – sicer politi#no in narodnostno zelo pisano – odporni!ko 
skupino, ki je imela en sam cilj: za vsako ceno bojevati se proti 
nacifa!izmu. Ta boj je sprva zajemal le tihotapstvo propagan-
dnega materiala (letaki, plakati, pam&eti) prek meje v nekdanjo 
Avstrijo. Ta skupina se je pozneje !la tudi nekak!no »biolo!ko 
vojno«; med drugim je s slinavko in parkljevko oku"ila #redo 
govedi, namenjeno v Nem#ijo. 'al pa je za to boleznijo zbolela 
tista #reda govedi, ki je pri %entilju ostala na slovenski strani 
(str. 140)! Milko Brezigar, urednik ljubljanskega liberalnega 
#asopisa Jutro, je npr. podkupil "elezni#arje, da so na obmejnih 
"elezni!kih postajah Jesenice, Maribor in Dravograd v le"aje 
vagonov vgradili !katlice z drobirjem silicijevega karbida, ki je 
#ez nekaj #asa – ko je bil vagon "e #ez mejo – uni#il le"aje in se 
je vlak moral ustaviti (str. 151, 192). Menda je tako prizadel kar 
10.000 le"ajev oz. 750 "elezni!kih vagonov. 
Znotraj te skupine je bilo nekaj #lanov TIGR, npr. Ferdo 
Kravanja in Danilo Zelen. Slednjim se je pridru"il dezerter 
iz nem!ke vojske Alojz Knez (Alois Knes oz. Kness1), doma 
iz Marije na Zilji v Ziljski dolini; slednji je med sorodniki 
in znanci pridobil kar nekaj sodelavcev. Razstrelivo, ki so ga 
dobavili Angle"i, je Knez z Jesenic prenesel #ez mejo, odtod pa 
je bilo razstrelivo dobavljeno v Judenburg, "elezni!ko sredi!#e 
na progi med Leobnom in Beljakom. V no#i med 15. in 16. 
aprilom 1940 je Engelbert Glitzner, sodelavec te odporni!ke 
skupine, razstrelivo nastavil na dveh mestih "elezni!ke proge 
blizu Judenburga. Naboja sta eksplodirala, a nista po!kodo-
vala tra#nic, tako da je "elezni!ki promet proti Italiji potekal 
normalno !e naprej. Preiskavo je vodil gestapo iz Gradca, a brez 
uspeha (str. 170).
Zato je Kravanja na#rtoval novo sabota"o. Tako je 16. maja 
1940 Knez dostavil novo po!iljko razstreliva Glitznerju, ki je 
#ez nekaj dni znova nastavil razstrelivo na "elezni!ki tir med 
postajama Judenburg in (alheim. A tudi tokrat se sabota"a 
ni posre#ila; eksplozija je iz tra#nice iztrgala le 42 cm dolg kos, 

1 Bil je maturant celov!ke gimnazije in !tudent strojni!tva na Dunaju. Ni 
znano, ali je bil Slovenec ali Avstrijec ali t. i. Koro"ec. A o#itno je obvla-
dal tako sloven!#ino kot nem!#ino, nazadnje pa tudi angle!#ino.
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tako da tovorni vlak sploh ni iztiril. 'elezni#arski delavci so to 
popravili, !e preden je na kraj dogodka prispela preiskovalna 
komisija gestapa iz Gradca (str. 172).
Tokrat je bila preiskava uspe!na in gestapo je Glitznerja aretiral 
"e 30. maja 1940. In kmalu potem je gestapo aretiral vse #lane 
odporni!ke skupine v Avstriji. A ne le to: posebna delegacija 
gestapa je odpotovala v Beograd in zahtevala, naj vlada onemo-
go#i delovanje angle!kega SIS v Jugoslaviji ter aretira slovenske 
oz. jugoslovanske #lane odporni!ke skupine. Jugoslovanska 
vlada, zastra!ena zaradi uspehov nem!ke vojske spomladi 1940 
v zahodni Evropi, je popustila, odstavila ministra za notranje 
zadeve in ukrepala z aretacijami. Nekatere aretirane je na Jese-
nicah kratko malo predala gestapu (str. 192). Kravanjo in Kneza 
(slednjega v odsotnosti) je (jugoslovansko!) Sodi"!e za za"!ito 
dr$ave obsodilo na pet let strogega zapora (str. 188).
Ko je gestapo tako razbil vso skupino, je vse aretirance, bilo jih 
je 37, predal sodi!#u (str. 215). Rajhovsko vojno sodi"!e (Rei-
chskriegsgericht) je sodilo 14 glavnim obto"encem, med njimi 
sta bila poleg Glitznerja tudi mati in o#e Alojza Kneza (str. 
218). %est obto"encev, med njimi o#e Alojza Kneza, je bilo 
obsojenih na smrt (str. 223). Preostalim obto"encem so sodila 
druga sodi!#a. Tudi v Trstu, kjer je bilo decembra 1941 na Po-
sebnem voja"kem sodi"!u izre#enih pet smrtnih, !tiri dosmrtne, 23 
tridesetletnih in mnogo ve#letnih obsodb (str. 234).
Strate!ko (voja!ko) delovanje opisane protinacisti#ne skupine 
ni bilo kdo ve kako uspe!no. Na str. 204 je razpredelnica, ki 
ka"e, da je bilo v obdobju od septembra 1939 do julija 1940 
v ju"ni Avstriji in severni Italiji izvedenih 14 sabota". Peter 
Pirker pa meni, da so podatki hudo pretirani, saj jih ni mogel 
potrditi s podatki v arhivih gestapa. Nasprotno pa je gestapo 
zelo (slab!alno) poudarjal dejavnost vodilnih nacionalno-slo-
venskih aktivistov na Koro"kem (führender nationalslowenischer 
Aktivisten; npr. str. 161, 207). Verjetno je to (gestapovsko) 
stali!#e prispevalo k odlo#itvi za znane deportacije Slovencev na 
Koro!kem leta 1942.
Znotraj te zgodbe Pirker obdela nekaj individualnih usod. Tu 
bom povzel le dve:
Okupacijo Jugoslavije je Kravanja do#akal v zaporu v Sremski 
Mitrovici. Od tu je bil preme!#en v preiskovalni zapor v Grad-
cu. Od tam pa je !e pred sojenjem u!el, se pridru"il slovenskim 
partizanom in leta 1944 padel.
Alojz Knez pa je !e pred okupacijo spremenil identiteto in se 
skril v Beogradu (str. 188). Po napadu Nem#ije na Jugoslavijo 
je z angle!ko pomo#jo pobegnil v Egipt, se pridru"il angle!ki 
ISLD (Inter Service Liaison Department; prim. sliko na str. 
197) in se kot padalec (operacija Livingston) leta 1943 vrnil na 
Primorsko ter se pridru"il partizanom (str. 196). Vendar pa ga 
je OZNA oktobra 1944 aretirala kot »angle!kega agenta«. In 
Knez je spet u!el ter se #ez nekaj #asa pridru"il neki skupini 
koro!kih partizanov. Slednja je marca 1945 napadla "andarme-
rijsko postajo v Mariji na Zilji. V va!ki farni kroniki so partizani 
opisani kot Knezovi ljudje (Knes-Leute). $ez nekaj tednov 

se je Knez kot vodja te partizanske skupine pojavil v svojem 
rojstnem kraju kot prednja stra$a Angle$ev (Vorhut der Briten; 
str. 199–200).
Posebnost Pirkerjeve knjige pa je zadnje poglavje. V njem raz-
iskuje, kak!en je (zgodovinski) spomin na dejavnost te skupine 
v Sloveniji in na avstrijskem Koro!kem po letu 1945. Zadnje 
poglavje je pravzaprav esej o vpra!anju, koliko je zgodovina 
(lahko) ali znanost ali manipulacija ali celo apologija.
Avstrijska Koro"ka: Prvi angle!ki vojak, ki je 8. maja 1945 pri-
!el v Celovec, je bil #astnik Peter Wilkinson, pripadnik zname-
nite SOE (Special Operation Executive). V pismu svojemu !efu je 
opisal navdu!enje v Celovcu, zapisal pa je tudi tole: »Bojim se, 
da na!a popularnost temelji bolj na strahu pred Titom in Rusi 
kot pa na kak!ni ljubezni do nas.« 
Pirker ponovno poudari, da je bilo nem!ko govorno obmo#je 
Koro!ke vedno nekak!na nacisti#na trdnjava. Karl Fritz, eden 
od gestapovcev, ki je vodil preiskavo in aretacije #lanov odporni-
!ke skupne, je brez te"av pre"ivel povojno »denaci)kacijo«. Leta 
1953 je postal kandidat ÖVP za de"elni parlament (str. 244, 
245). Medtem ko so vsepovsod postavljali spomenike padlim v 
nem!ki vojski, lokalnim pobudnikom v Mariji na Zilji do leta 
1953 ni uspelo, da bi postavili ustrezen spomenik upornikom, 
bodisi usmr#enim bodisi umrlim v koncentracijskih tabori!#ih. 
Ko pa je to prodrlo, se je razplamtel boj, katera imena napisati 
na spomenik: vsa imena ali le imena tistih, ki se niso »kom-
promitirali« s komunizmom, slovenstvom ali anglo)lstvom ... 
Pirker meni, da se v Avstriji spodbuja t. i. Österreichbewusst-
sein (avstrijska zavednost), ki vklju#uje lojalnost dr"avi (tudi 
nacisti#ni!). Hkrati pa ta zavest !e vedno odklanja sodelovanje 
z Angle"i ter slovenskimi partnerji in njihov boj proti nacizmu 
(str. 250, 251). In !e leta 1953 so Alojzu Knezu o#itali izdajstvo, 
ker je dezertiral iz nem!ke vojske (str. 146). V Avstriji so !ele 
leta 2009 sklenili razveljaviti obsodbe ter rehabilitirati vojake, ki 
so se tako ali druga#e uprli nacisti#nemu re"imu. 
Se pravi, zgodovinski spomin v Avstriji, !e posebno na Ko-
ro!kem, se posku!a izkriviti, re-interpretirati tako, da je bila 
Avstrija prva "rtev nacizma, nedol"na, da ni imela nobenega 
aktivne vloge pri nacisti#nih zlo#inih. Odpor proti nacizmu 
se sku!a marginalizirati, delovanju (slovenskih) partizanov pa 
pripisati komunisti#no zlo#inskost ter iredentizem.
Slovenija: Protinacisti#ne uporni!ke skupine zunaj OF so bile 
v povojnih letih odrinjene v popolno pozabo. V pozabo je bilo 
odrinjeno tudi dejstvo, da komunisti kar dve leti (1939–1941, 
v #asu pakta Hitler-Stalin) niso delovali proti nacizmu. %ele v 
poznih sedemdesetih letih je v Sloveniji pri!lo do zgodovinsko 
to#nega opisa organizacije TIGR. Na politi#ni ravni pa je bil 
TIGR rehabiltiran !ele leta 1997 (str. 260), vendar z namenom, 
da bi ga prikazali kot »#ist«, predkomunisti#en in izrazito naci-
onalen (tj. ne-jugoslovanski ali celo proti-jugoslovanski) odpor.
Se pravi, zgodovinski spomin v Jugoslaviji, !e posebno pa v 
Sloveniji se je do leta 1991 posku!al izkriviti, da so bili samo 
komunisti tisti, ki so se vseskozi bojevali proti nacizmu. Po letu 
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1991 se komunistom o#ita zlo#inskost in revolucionarnost, 
poudarja pa vlogo nekomunistov. Ki je bila izjemno pogumna, 
voja!ko in strate!ko pa nepomembna. Pirker tudi komentira, 
kako se v zadnjih letih v Sloveniji obravnava kolaboracija. 
Takole (str. 261): 
»V dolo!enem nasprotju pa je v Sloveniji pri"lo do veliko bolj 
daljnose$nega revizionisti!nega obrata videnja zgodovine, ki si 
prizadeva za pozitivno ponovno razlago o kolaboraciji mnogih 
Slovenk in Slovencev s silami osi (nacifa!izmom, op. prev). Pri tem 
so bili udele$eni tudi neko! komunisti!no usmerjeni zgodovinarji. 
V predstavah o preteklosti, ki se nana"ajo na sedanjost in prihod-
nost, so nastale nove zgodovinske razlage, s katerimi nameravajo 
rehabilitirati kolaborante in ki naj bi slu$ile histori!ni utemeljitvi 
hegemonije nove, predvsem desne ter katoli"ke politi!ne elite. V tem 
kontekstu so razpravljali, ali bi bilo treba napade TIGR-a ozna!iti 
kot terorizem. TIGR ozna!ujejo za »ilegalno teroristi!no skupino«, 
poznej"e kolaboracioniste domobranstva pa kot »proti-komunisti!-
ne«, »proti-revolucionarne« in »partizanom sovra$ne skupine«. ...« 

*
Neki slovenski zgodovinar mi je neko# omenil, da je za prou#e-
vanje slovenske zgodovine nujno znati tudi nem!#ino. Se pravi, 
nem!ki zgodovinar, ki prou#uje slovensko zgodovino, mora 
nujno znati tudi sloven!#ino. Vendar: kot je znano, je sloven!#i-
na zelo, zelo te"ak jezik in zato ... je pa# nem!ki pogled skoraj 
vedno enostranski, morda celo malo zvi!ka ...
Peter Pirker je izjema. Med viri, ki jih navaja on, je cela mno-
"ica slovenskih. Pirkerjeva knjiga je odli#en prikaz, kako te"ko 
je zgodovinsko ugotoviti, kaj se je sploh zgodilo. Kako te"ko 
je dogodke iz preteklosti objektivno interpretirati. Predvsem 
zaradi duha #asa. Pirkerjeva knjiga odli#no ka"e, kako zmeden 
je bil tisti #as. Ali po doma#e: ljudje so v tistem #asu "iveli v ne-
kak!ni godlji ter v njej plavali, kakor so vedeli in znali. Nekateri 
so pre"iveli, drugi ne. Npr. Franc Knez, o#e Alojza Kneza, se je 
v koro!kih plebiscitnih bojih bojeval na avstrijski strani. A #ez 

dobrih 15 let je pomagal svojemu sinu dezertirati iz nem!ke 
vojske in prebegniti v Slovenijo oz. Jugoslavijo. V boju proti na-
cizmu je objektivno privolil v sodelovanje z Angle"i, socialisti, 
tigrovci, s slovenskimi nacionalisti – in bil obglavljen. Njegov 
sin je pre"ivel, a o#itno ozna#en kot izdajalec.
Pirkerjeva knjiga kon#no ka"e, da je zgodovino nujno vedno 
znova re-interpretirati. Predvsem zato, ker so zaradi odpiranja 
arhivov na voljo novi podatki. Pirker vseskozi vztraja pri svoji 
protinacisti#ni in protitotalitarni dr"i. Vseskozi se zdi, da i!#e 
resnico.
Svoj zapis bi pravzaprav moral skleniti s Pirkerjevim zaklju#-
nim besedilom na str. 163 – seveda v nem!#ini. Menim, da bi 
le tako ohranil avtorjevo udarnost, kako on vidi zgodovinopisje 
na (avstrijskem) Koro!kem ter v Sloveniji. Ker pa me je Toma" 
Ogris (prim. Delo, Knji$evni listi, 24. 11. 2010) spomnil, da so 
Slovenci (v Sloveniji!) verjetno "e docela pozabili, da je Pre!eren 
tudi pisal in tudi izvrstno pesnil v nem!#ini, sem se odlo#il za 
prevod. Pirkerjev sklep se glasi takole (str. 263):
»Druga!e kot v Avstriji pa ostaja v Sloveniji upor – !etudi z 
mo!nej"im nacionalnim nagibom kot prej – "e naprej osrednji 
zaklad (Fundus) za slovensko identiteto. Medtem ko sta npr. Ferdo 
Kravanja in Danilo Zelen v Sloveniji "e vedno znani zgodovinski 
osebnosti, pa v Avstriji – ter v o$jem pokrajinskem kontekstu v 
Koro"ki – komaj kdo pozna imena Alojz, Franc, Ana in Terezija 
Knez, imena Franc in Anton Ivan!i!, Martin %emernjak, Konrad 
Lipusch, Anton Tuder, Franz Melcher ali Gregor Gabriel. Engelbert 
Glitzner, domnevno eden prvih !lanov odporni"kega gibanja, ki 
so aktivno sabotirali vodenje nem"ke vojne (pa !etudi z majhnim 
uspehom), je popolnoma pozabljen. Njegovo ime je bilo »iztrebljeno« 
– tako, kot je bilo izre!eno v sodbi rajhovskega vojnega sodi"!a – in 
tako je doslej tudi ostalo.« 
Pirker je neusmiljeno pometel pred lastnim pragom. In o#itno 
domneva, da smo to storili tudi mi. Pa smo res?
Marjan Korda"

Povejte z veseljem in nastopite 
z odliko – priro"nik za 
odli"en govorni#ki nastop
Najprej nekaj misli iz priro#nika, ki bi ga "elela predstaviti: 
Mno"ica #aka. Vsak #as boste stopili pred ob#instvo. Vas je 
strah? Ali pa komaj #akate, da zagledate obraze, polne pri#a-
kovanja? Gotovo vsak nastopajo#i #uti nekaj med strahom in 
velikim navdu!enjem. S to knjigo vam "elim pomagati, da bo 
strahu #im manj in navdu!enja #im ve#. Da si boste - prav "eleli 
nastopati! Da bo va! nastop iskren in dragocen prispevek vsem, 
ki so v ob#instvu prav zaradi vas in vsebine va!ega nastopa …

Zakaj sem se lotila predstavitve omenjene knjige? Ker je knjiga 
vredna, da jo vsaj preberete, #e ne celo, da postane del va!e 
doma#e knji"nice, priro#nik, ki je vedno pri roki. Na! poklic je 
bolj ali manj povezan z nastopom v javnosti, bodisi v !olah, vrt-
cih, na razli#nih predavanjih, lai#nih prireditvah, tudi na radiu, 
televiziji. Nekateri z nami tako delite razli#na nova spoznanja 
v medicini ali posredujete svoje izku!nje kolegom v tujini. Za 
katere od teh pa velja, da se jih ob#instvo !e dolgo spominja? 
Predvsem pa, da nam pomagajo pri vsakdanjem odlo#anju v 
na!em poklicu in osebnem "ivljenju?
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