
Iz recenzije Žarka Lazarevića

Monografija predstavlja organizacijo TIGR v njenem historičnem kontekstu. To 

je v času njenega delovanja med obema vojnama in predvsem recepcije te 

odporniške organizacije v času po drugi svetovni vojni na ravni dveh dimenzij. 

Posamezna poglavja natančno analizirajo odporniške taktike, povezanost z 

drugimi političnimi silami, zlasti s slovenskimi komunisti, ki so v povojnem 

obdobju zaznamovali in ideološko zamejili narativ o TIGR-u. Druga poglavja 

predstavljajo pomemben prispevek k revalorizaciji in bolj objektivni historizaciji 

pomena odporniškega gibanja primorskih Slovencev v času pred drugo svetovno 

vojno, ko je bila ogrožena njihova nacionalna bit. 

Iz recenzije Egona Pelikana

Avtorji analizirajo fenomen slovenskega odporništva v Julijski krajini in v 

prispevkih obravnavajo tedanje odnose med antifašističnimi skupinami različnih 

političnih in tudi nacionalnih provenienc. S tem se monografija na eni strani 

vključuje v analizo mednarodnih odnosov slovenskega antifašističnega gibanja 

na Primorskem med obema vojnama in med drugo svetovno vojno, na drugi pa 

na primeru organizacije TIGR tematizira pluralizem slovenskega antifašizma, 

kar se nam kaže kot pozitivna, nujna in koristna revizija zgodovine, še posebej 

potrebna pri upoštevanju in analizi široke idejne, ideološke, politične in akcijske 

palete slovenskega antifašizma v Italiji. Po drugi svetovni vojni je namreč vse 

do osamosvojitve Slovenije veljala visoka stopnja monopolizacije antifašizma s 

strani ene politične opcije.
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Predgovor 5

Predgovor
O organizaciji TIGR se že desetletja krešejo mnenja, ali je o njej znanega 

dovolj, se o njej piše preveč ali pa je v zapisih morda označena z napačnimi 
predznaki. Vsekakor bodo torej ob »še eni knjigi« o TIGR-u nekateri negodovali 
z utrujenim »že spet«, drugi bodo bolj navdušeno vzkliknili »končno«, tretji pa 
se bodo vprašali, kaj je tokrat novega. In predvsem slednji so tisti, zaradi katerih 
se ni nikoli odveč vračati k temam, o katerih je bilo že veliko povedanega in 
zapisanega, a še vedno ostaja dovolj prostora za novosti in drugačne poglede 
nanje.

Pričujoča knjiga je nastala kot posledica posveta, ki ga je pod naslovom 
»Organizacija TIGR, zgodovinska vloga antifašizma na Primorskem in aktualnost 
sporočila« pripravilo Društvo TIGR Primorske, potekal pa je 11. februarja 2016 
v Postojni. Niti posvet niti njegovo nadaljevanje v obliki pisanja pričujoče knjige 
nista imela za cilj obnavljati tistega, kar je bilo o TIGR-u že znanega, že zapisanega. 
Poglavitna dela na to temo lahko vsakdo najde tudi v seznamu literature na koncu 
knjige. Prav tako osrednji cilj ni bilo vnovično odpiranje polemik o ustreznosti 
oz. neustreznosti orisov in ocen dejavnosti tigrovcev v posameznih obdobjih, 
čeprav se temu vprašanju posveča kar nekaj avtorjev tega dela. V ospredje 
pripovedi smo avtorji poskušali postaviti vprašanje, kako z očmi zgodovinopisne 
stroke umestiti tigrovsko delovanje v širši spekter tematike antifašizma, zlasti 
antifašizma na Primorskem, saj je bil po vključitvi v Kraljevino Italijo prav 
tamkajšnji del slovenskega naroda prvi, ki je moral hočeš nočeš definirati svoj 
odnos do fašizma. Odgovor je bil skorajda enoglasno nasprotovanje obstoječemu 
stanju, razlikovali pa so se pogledi na to, kako naj se ta odpor proti vladajoči 
italijanski politiki izrazi.

Knjiga je tematsko razdeljena na dva sklopa. Prvi obrača pogled v bolj 
oddaljeno preteklost, leta primorskega antifašizma, in v vlogo TIGR-a v njem. A 
že v tem sklopu naletimo tudi na odmeve tigrovske dejavnosti v ocenah kasnejših 
generacij, zlasti politikov. Sporočilnost, ki jo pisci poskušajo posredovati tistim, 
ki tega časa niso živeli, je enaka sporočilu, ki naj bi ga zgodovina prenašala z 
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vso svojo vrednostjo. Konkretne dogodke, ljudi v njih in njihove odločitve je 
treba vedno ocenjevati skozi prizmo časa, v katerem so se ti procesi odvijali. 
Najboljše ocene o tem, kako so akterji dojemali vrednost posameznih akcij, 
nam najlažje posredujejo zapisi sodobnikov, originalni dokumenti tistega časa. 
Tigrovce in pomen njihove dejavnosti tako spoznavamo skozi ocene drugih 
slovenskih političnih akterjev tedanjega časa, pa tudi skozi ocene italijanskih 
antifašistov in italijanskih oblastnikov. V povsem konkretno dejavnost tigrovcev 
nas popeljejo orisi organiziranja dejavnosti in odnosa organizacije TIGR z 
drugimi slovenskimi organizacijami, z Borbo na italijanski strani rapalske meje 
in z Orjuno, ki je delovala na obeh straneh te meje. Oris odnosa med tigrovci in 
vodilnimi komunisti med drugo svetovno vojno, ki zaključuje prvi del knjige, pa 
že nakazuje smernice, ki so vplivale na politiko spomina na TIGR in tigrovsko 
dejavnost v povojnem obdobju.

Drugi del knjige se torej dotika ohranjanja spomina na TIGR. V tem delu 
se pravzaprav prepleta več poti. Prvo, uradno, je skušala zakoličiti slovenska 
povojna oblast. Toda njeni pogledi so bili, kot je razvidno iz prispevkov več 
avtorjev, omejeni bolj na vodilne politične strukture. Vpliv politično dirigiranih 
pogledov ni popolnoma prežel stvarnosti niti na Slovenskem, še manj uspešen 
pa je bil na Tržaškem, kjer so po vojni ves čas skrbeli za ohranjanje spomina na 
žrtve fašističnega terorja med slovenskimi antifašisti. V Sloveniji je bil spomin na 
primorski antifašizem vsaj v začetnem obdobju v spominski ali šolski literaturi 
bolj skromen. Sodeč po opisih v tej knjigi bi lahko to dejstvo pripisali tudi manjši 
pozornosti, ki je je bil ta del slovenske preteklosti deležen v zgodovinarskem 
raziskovanju. Šele ko so strokovnjaki Primorski dodelili več raziskovalne 
pozornosti, so se lahko odsevi njihovih rezultatov začeli seliti tudi v šolsko in 
poljudno literaturo.

Avtorji knjige smo torej hoteli pripoved o TIGR-u, kakršnakoli je že doslej 
bila, postaviti v luč časa in okoliščin, v katerih se je odvijala. Tisti časi so bili 
tako drugačni od današnjih, da je prenašanje želja in pogledov ljudi 21. stoletja 
v minule čase (za katere upamo, da se ne bodo vrnili), če že ne škodljivo, pa 
vsaj strokovno nesprejemljivo. Tako kot vedno pa tudi tokrat bralcu prepuščamo 
odločitev, ali mu bo pripoved všeč ali ne.

Aleš Gabrič


