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K o je imel Igor Omerza dve 
leti, je skozi okno v drugem 
nadstropju domačega sta-

novanja na Miklošičevi cesti v Lju-
bljani večkrat opazoval jetnike, ki so 
mu večinoma prijazno mahali skozi 
debele rešetke svoji celic v zaporu na 
nasprotni strani ceste. Bog si ga vedi, 
ali ni bil med njimi tudi nesrečnik z 
udbovskim kodnim imenom Piette, 
pisatelj Jože Brejc alias Jože Javoršek, 
ki je svojo dušo takrat že "zatavšal" 
udbovskemu Mefistu. Publicist Igor 
Omerza, neutrudni preiskovalec ud-
bovskih arhivov, 65 let pozneje prav 
z Javorškovim ovaduškim poroči-
lom začne svojo novo, kar 636 strani 
zajetno knjigo Boris Pahor – V žrelu 
Udbe, ki jo izšla pri Mohorjevi v Ce-
lovcu in jo bo jutri, v torek, ob 18.30 
premierno predstavil v Tržaškem 
knjižnem središču v Trstu, v sredo 
ob 18. uri pa v prostorih Svetovne-
ga slovenskega kongresa v Ljubljani.  
Kdor je bral Omerzovo knjigo Edvard 
Kocbek – Osebni dosje 584, ve, kaj 
lahko pričakuje. Tudi tokrat je avtor 
ujel v bogato dokumentirano knjigo 
duh časa, v katerem je edina (komu-
nistična) partija določala, kako bodo 
pisali mediji, koga preganjali tožilci 
in komu sodili sodniki. Knjiga opi-
suje in dokumentira desetletja tra-
jajoče udbovsko zalezovanje s svojo 
glavo mislečega intelektualca, Koc-
bekovega tržaškega prijatelja in za-
upnika, pisatelja Borisa Pahorja, ki 
je vedel, kaj govori, ko je v Mojih su-
hotah o udbovcih zapisal: "In se jih je 
človek smel bati, saj so ti znali skazi-
ti življenje."

Kodni imeni:  
Jambor in Ljubljančan

V letih 1952-1989 je tajna politična 
policija, ki se je je prijelo ponaro-
delo ime Udba, njene lovske pa so 
segale tudi čez mejo, v zamejstvo, 
spremljala Borisa Pahorja v opera-
tivni obdelavi Stranka in mu dala 
tudi dve kodni imeni nadzora, naj-
prej Jambor in kasneje Ljubljančan. 
Njeno zanimanje si je prislužil že 
zaradi svoje močne podpore Kocbe-
kovim za režim spornim novelam, 

potem pa tudi zaradi svoje pogumne 
kritike izključujoče politike v matič-
ni Sloveniji, ki ni dopuščala kulturne 
in politične raznolikosti doma, dušiti 
pa ju je hotela tudi v italijanskem in 
avstrijskem zamejstvu. Kljub, kot 
pravi avtor, kasnejši "genocidni po-
litiki do udbovskih arhivov" se je v 
njih ohranilo dovolj gradiva, da je 
lahko Omerza dokaj natančno po-
pisal udbovsko preganjanje Pahorja 
ob izdajanju njegove tržaške revije 
za književnost in kulturo Zaliv in 
ob njegovi ustanovitvi socialistične 
stranke Slovenska levica, s katero je 
poskušal, kaj hujšega, neposredno 

skočiti v zelje slovenskim komuni-
stom. Nič manj, nasprotno, se ni za-
meril jugo-slovenski oblasti z objavo 
Kocbekovega pričevanja o komuni-
stičnih povojnih pomorih v Zalivu in 
s svojim nastopi na vsakoletnih sre-
čanjih slovenskih izobražencev, po-
imenovanih Draga, tako da sta bila 
udbovski nadzor nad njim in repre-
sija matične države, ki mu je bila celo 
prepovedala vstop vanjo, stalnica. 
Vse do druge polovice osemdesetih, 
ko je Pahorjev desetletja trajajoči boj 
z vso silo pljusknil v matico, v njeno 
ljubljansko središče, kjer je, tako 
Omerza, Nova revija na svoj jambor 
obesila Pahorjevo oziroma Zalivovo 
zastavo Kocbeka in slovenskega na-
cionalnega vprašanja.

Poniglavi odnos  
do naše totalitarne zgodovine

Knjiga je tudi bogato opremljena z 
arhivskimi dokumenti, večinoma 
tokrat prvič objavljenimi, avtor pa 
si tu in tam privošči tudi aktualen 
komentar, kakršen je ta, da ima Lju-
bljana od oktobra 2014 spomenik 
pisatelju Petru Božiču, ki je ovadil 
Borisa Pahorja samo zato, ker se je 
ta zavzemal za politična zapornika 
Viktorja Blažiča in Franca Miklav-
čiča (nadomestni žrtvi, ker si poli-
tični vrh ni upal zapreti Kocbeka). 
Od aprila letos pa stoji v Ljubljani 
tudi spomenik Borisu Pahorju. Oba 
spomenika sta, zapiše Omerza, "pa-
radoksalno delo istega kiparja Mir-
sada Begića in dobro ponazarjata 
poniglavi odnos do naše totalitarne 
zgodovine, saj izenačujeta krvnike 
in žrtve propadlega socialističnega 
režima".

Nova knjiga Igorja Omerze dokumentirano opisuje, 
kako se je pisatelj Boris Pahor znašel v žrelu Udbe 
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Kljub "genocidni 
politiki do  
udbovskih arhivov"  
se je ohranilo 
dovolj gradiva,  
da je lahko Omerza 
popisal preganjanje 
Pahorja

Boris Pahor je preživel nasilja totalitarizmov, navsezadnje pa je preživel tudi svoj spomenik.  
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Boris Pahor - V žrelu Udbe, naslovnica 
knjige Foto: Mohorjeva Celovec


