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Renato Podbersič se je rodil leta 1970 v Šempetru pri Novi Gorici. Diplomiral in magistriral je na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Kot zgodovinar raziskuje slovensko polpreteklo zgodovino na Študijskem centru za
narodno spravo v Ljubljani. Redno sodeluje na mednarodnih posvetih in simpozijih v organizaciji različnih
evropskih ustanov, ki se ukvarjajo s proučevanjem totalitarizmov. Podbersič je zelo dober poznavalec
judovske zgodovine v tem delu Evrope pa tudi zgodovine soške fronte. Deluje v uredniškem odboru revije Na
fronti in je predsednik Zgodovinskega društva za Severno Primorsko.
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“Protifašizem in slovenstvo sta na Primorskem tesno
povezana”
sobota, 30. junij 2012, 06:00

V zadnjih letih je nastala cela vrsta študij, ki obdobje druge svetovne vojne postavljajo v povsem novo luč. Novogoriški
zgodovinar mag. Renato Podbersič je več let raziskoval temno plat partizanskega boja in revolucije na Goriškem in
Vipavskem. Da se mit o povsem brezmadežnem partizanstvu na Primorskem ruši, dokazuje ne le Podbersič, ampak
tudi popis žrtev druge svetovne vojne. Partizani so namreč tudi na Primorskem pobili več Primorcev kot pa
okupatorjev.

Dovoli piškotke
Vaša uporabniška
izkušnja
na
naši
Pogosto slišimo trditev, da na Primorskem ni bilo državljanske vojne. Ali to drži?
strani bo s strinjanjem
z namestitvijo
“Kar
drži, na Primorskem ni bilo klasične državljanske vojne. Še v tedanji Ljubljani pokrajini je ni bilo, kajti izvorno in sistematično
piškotkov
neprimerno
boljša nekaj
revolucionarno nasilje
takšnega, kot je državljanska vojna, že v osnovi onemogoči. V glavnem je šlo za samoobrambo pred
Podrobnosti...
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tem nasiljem, ki je bila izsiljena z nastopom revolucije. Revolucionarno nasilje se je na našem koncu zaradi posebnega

mednarodnopravnega položaja Primorske začelo kasneje. Italijanske oblasti so imele tedanjo Julijsko krajino za sestavni del svoje
države, zato tukaj tudi ni prišlo do ustanovitve posebnih protikomunističnih enot, npr. vaških straž, kot se je to zgodilo v Ljubljanski
pokrajini.”

I Kako prisotna pa je bila komunistična ideologija?
>

“Na Primorskem so pod plaščem osvoboditve, tako želene med našimi predniki, tujo komunistično ideologijo prodajali domači ljudje
in odposlanci. Po navodilih iz Ljubljane. Preobrat in zaostritev razmer je pomenil prihod Aleša Beblerja, ki je na Primorsko prispel
novembra 1942 po nalogu centralnega komiteja slovenske komunistične partije (CK KPS) in izvršilnega odbora Osvobodilne fronte
(IO OF). Bebler je imel vsa pooblastila in je o delu redno poročal v Ljubljano. Že poleti 1942 je predlagal CK KPS, da je napočil čas,
ko je treba spodbuditi partizansko gibanje tudi na Primorskem. Hkrati se je zavedal, da mu zaupanje v Ljubljani daje veliko moč za
ukrepanje na Primorskem.”

I Je bilo partijsko delovanje na Primorskem enako obsežno kot v Ljubljanski pokrajini?
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