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Prolog
V četrtem mesecu Orwellovega leta, natančneje v četrtek, 12. aprila 1984,
je Agop Stepanjan, štiridesetletni poklicni bobnar, kitarist in pevec, takrat sicer
zaposlen kot receptor oz. varnostnik oz. vratar, spokojno sedel za mizo majhne
vratarnice proizvodnega obrata Metalke v Tržiču. Šele pred nekaj minutami se
je, ta bolgarsko-jugoslovanski državljan in edini takrat stalno prebivajoči Armenec v socialistični Sloveniji, z mopedom pripeljal iz bližnjih Zgornjih Dupelj,
kjer je, skupaj s svojo soprogo in čistokrvno Gorenjko Cveto (rojeno Černe) ter
tremi otroki, živel v stanovanju nad trgovino z živili in osebnimi potrebščinami. Njuno dupeljsko prebivališče je bilo v lasti kranjskega trgovskega podjetja
Central (marca 1984 se je Central pridužil trgovski verigi Živila Kranj) in jima je
bilo dano v uporabo zato, ker je bila Cveta poslovodkinja v spodnjih trgovskih
prostorih iste delovne organizacije. Ponavadi je Agop sicer delal ponoči, ker je
v dogovoru s soprogo, ki je delala čez dan, pazil osemletnega Negosa ter šestletna dvojčka – Davida in Saro. Ob sobotah in nedeljah ter med dopustom pa je
igral bobne, redkeje kitaro, in tudi pel – pretežno na plesnih večerih v blejskih
hotelih – saj je z namenom, da bi se profesionalno ukvarjal z zabavno glasbo,
pravzaprav prišel maja 1968 v Jugoslavijo.
Kakorkoli že, tega zanj in njegovo družino usodnega in tragičnega dne se
je nenadoma, malo pred drugo uro popoldne, na prostranem parkirišču pred
vhodom v “Metalkino” tržiško vratarnico ustavilo šest golfov bele barve, iz njih
so poskakali mrki ljudje v pretežno temnih oblekah, z vidno (zaradi pištol) odebeljenimi suknjiči, in dva od njih sta urno vstopila v majhen čuvajnikov prostor,
kjer je sedel Agop, in mu povedala, da je aretiran. Predstavila sta se kot uslužbenca kranjske javne varnosti. Iz dokumentov je razvidno, da je šlo za Marjana
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Kraj Agopove aretacije – čuvajnica tržiške Metalke

Erhatiča in Petra Žulo, ki pa naj bi bil, po trditvi Cvete Stepanjan, v resnici
udbovec Vojko Jeran. Drugače pa so bili v številni “moški” ekipi, ki je pridrvela pred Metalko, večinoma pripadniki kranjske depandanse slovenske državne
varnosti, torej tajne politične policije ali ponarodelo Udbe, ki so tudi skrbno
pripravili in dejansko vodili, varovali in nadzorovali aretacijo Agopa Stepanjana. Imen in priimkov v tej akciji sodelujočih tajnih političnih policajev danes ni
več mogoče ugotoviti, toda glede na nadaljnje udbovsko maltretiranje Agopa
in tudi Cvete Stepanjan oz. dokumentacijo, ki je o tem ohranjena, je jasno, da
so med njimi bili vsaj nekateri od naslednjih gorenjskih udbašev: Igor Ahčan,
Stane Bregant, Milinko Despotovič, Jurij Hribar, Janez Kozelj, Srečo Kunčič,
Vojko Jeran (morda pod psevdonimom Peter Žula), Andrej Osterman, Janez
Plohl, Ferdo Šegš, Anton Suhadolnik, Vladimir Vukovič, Brane Živlakovič.
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*
Primarni vzrok, da je Agop Stepanjan leta 1984 padel v Udbino in posledično vojaško pravosodno kolesje in tako postal dolgoletni nedolžni obsojenec,
leži v sami naravi nedemokratičnega in totalitarnega socialističnega režima, ki
je po drugi svetovni vojni, pa vse do aprila 1990, vladal v Sloveniji in Jugoslaviji. Njegovi komunistični nosilci so namreč, kadar se jim je to zaradi političnih
ali ideoloških razlogov zdelo primerno, kršili vse običajne človeške postave in
same temelje človeške morale. No, v konkretnem primeru Agopa in še osmih
skupaj z njim obsojenih nesrečnikov (Aleksandra Aleksandrova, Milana Pfajfarja, Stevana Dostana, Rade Lazarevića, Venclja Gašperšiča, Milka Cočeva, Georgije Angelova in Lazarja Semerdžijeva) izvira temeljni vzrok njihovih aretacij
iz poletja 1979, ko se je socialistični vladar Jugoslavije (in s tem seveda tudi
Slovenije) Josip Broz – Tito s skupino svojih najbližjih sodelavcev odločil, da je
potrebno na vsak način v državi, “milom ili silom”, najti osebe, ki vohunijo v
korist bolgarske obveščevalne službe, da bi tako lahko učinkovito odgovorili na
montiran proces (speljan v Bolgariji, v Blagojevgradu) proti jugoslovanskemu
državljanu Mihailu Kuševskemu. Skratka, na montiran proces so se odločili odgovoriti z montiranimi procesi.
V avgustu 1979, ko je vrh tajne politične policije na veliki maši v Beogradu
razdelil operativne naloge v zvezi s tem iskanjem bolgarskih ali tudi naših državljanov, ki to morebitno špijoniranje počenjajo v korist Bolgarije, se niti eno
od devetih imen obsojencev – navedenih v prejšnjem odstavku – ni omenjalo
kot primeren človeški potencial za predvideni pregon in montirano obsodbo.
Šele čez dobra štiri leta, to je v začetnih mesecih leta 1984, začne tajna politična
policija v Sloveniji odkrivati za Bolgarijo delujoče špijone. Tem nenadnim in
čudežnim odkritjem seveda sledijo udbovske aretacije (večina aretacij je opravljenih maja 1984, prva pa že januarja) in s silo izsiljena priznanja, kot uvod v
septembrsko-oktobrsko montirano vojaško sojenje v Ljubljani (zadnji aretiranec Stevan Dostan, glasbenik iz Vojvodine je bil sicer prijet šele med trajanjem
tega sojenja).
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*
Agop Stepanjan je torej samo eden od deveterice, ki je nastradala v tem
orwellovskem procesu v Ljubljani, in se morda zato ob tem postavlja zunanjemu opazovalcu vprašanje, zakaj je bil prav on z moje strani izbran za glavno in
nosilno osebo te knjige? Najpomembnejši razlog je v tem, da bi bilo zelo težko
in pregledno pisati hkrati o vseh devetih žrtvah tega nastavljenega procesa. In
tudi o nekaterih obsojencih je manj in o drugih več ohranjene dokumentacije,
in je potem izbor na Agopa padel tudi iz tega razloga, ker je njegov obsežen
udbovski dosje (vsaj tako se mi dozdeva) dokaj solidno ohranjen.
Zelo pomemben razlog za odločitev, da pišem v zvezi s tem procesom
pretežno o Agopu, je tudi v tem, da je njegova soproga oziroma vdova Cveta
Stepanjan bila izredno vztrajna v prizadevanjih, da me prepriča napisati knjigo
o teh dogodkih in seveda ob tem tudi o pokojnem soprogu. Poleg tega je tudi
Cveta, od vseh partneric obsojenih, bila najhuje maltretirana, dvakrat je bila
priprta, pripeljali so jo tako daleč, da je hotela celo s tremi otroki vred skočiti
z viadukta nad Peračico. Tudi njun najstarejši otrok Negos, ki so ga udbovci
pregovarjali, naj pove, kam je oče skril eksploziv (neobstoječi, kot bom dokazal
v knjigi), se še danes bori s hudimi psihičnimi posledicami teh pritiskov.
Agop je tudi z literarnega ali z vidika ustvarjanja zgodbe, temelječe sicer
pretežno na dokumentih in delno tudi na pričevanjih, zanimiv lik. Bil je namreč armenske nacionalnosti, družina je v Bolgarijo prebežala pred turškim
genocidom nad Armenci. S trebuhom za kruhom, in ker tudi v Bolgariji Armencem še zdaleč niso cvetele rožice, je odšel v tujino in postal v tistih časih
edini Armenec, stalno bivajoč v Sloveniji. Bil je glasbenik po duši, a je zaradi
družinskega življenja iskal in tudi, s precejšnjimi težavami zaradi bolgarskega
državljanskega izvora, dobil bolj običajno in redno zaposlitev. Kot pravijo njegovi prijatelji, je bil vedno dobro razpoložen, komunikativen in ljudje so ga, kot
pravijo Gorenjci, zelo obrajtali.
*
Seveda, vse kar bom povedal v zvezi z Agopom in s procesom, na katerem
je bil obsojen, velja, vsaj v splošnih obrisih, za vse obsojence na montiranem
procesu leta 1984 v Ljubljani. Prav vsi so bili namreč, več ali manj nezavedajoč
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se tega dejstva, nedolžne žrtve političnega ping-ponga med dvema totalitarnima državama. Jugoslovanska tajna politična policija je, 8. avgusta 1979, akcijo iskanja špijonov, ki naj bi vohunili za Bolgarijo, celo poimenovala Tenis
(in 26. decembra 1983 dopolnila v Tenis 2), kar kaže na to, da je to svoje početje razumela kot nekašno napeto in naporno igro z bolgarskim nasprotnikom,
tekmo, v kateri so namesto pravih teniških žogic, po katerih tolčejo športniki,
nastopali ljudje iz mesa in krvi.
Naj bo tako ali drugače, ker sem se pač namenil predvsem opisati Orwellovo leto Agopa Stepanjana, knjigo začenjam z opisovanjem njegove življenjske
poti od rojstva v juliju 1943 do aretacije v aprilu leta 1984. Nato nadaljujem z
začetkom in s potekom akcije Tenis (avgust 1979–december 1983) ter z nadaljevanjem te akcije pod kodnim imenom Tenis 2 ali tudi Tenis II., dalje pokažem
potek dveh obdelav (Dandin – aretacija in preiskava proti Aleksandru Aleksandrovu, in Čuvaj – aretacija, zasliševanja in sojenje Agopu Stepanjanu), dalje
aretacije drugih “špijonov” in orwellovska zasliševanja vseh njih, naprej kosovsko-udbovski Sizifov lov na neobstoječe bombe in sovražne letake, sojenje
deveterici in, končno, kaj vse se je z Agopom Stepanjanom dogajalo v različnih
zaporih po njegovi obsodbi (22. oktobra 1984) na devet let strogega zapora. V
Epilogu knjige pa na kratko podam še nekaj argumentov, s katerim, dodatno
argumentiram nesmiselnost devetih aretacij “špijonov” v letu 1984, pokažem
na hude posledice preiskave, sojenja in zapora na Agopa in njegovo družino ter
opišem (pomanjkljivo) pravno rehabilitacijo Agopa Stepanjana in vseh njegovih osmih sotrpinov, iz odurnega, a doslej, mislim pred to knjigo, malo in ne dovolj znanega montiranega ubovsko-kosovskega procesa na vojaškem sodišču,
sredi Ljubljane, tekom Orwellovega, to je literarno-simbolnega totalitarnega
leta 1984 (in v Sloveniji tudi dejansko takega).

Od Črnega morjá do Blejskega jézera
Agop Negosov Stepanjan se je rodil na prvo julijsko nedeljo vojnega leta
1943, natančneje, četrtega dne tega meseca, v Varni, prelepem bolgarskem črnomorskem mestu, kot najmlajši otrok v številni armenski družini. Oče Negohos Stepanjan Papazian, rojen 1896, je bil obrtnik (izdelovalec rut), ki je skupaj s svojo družino, rešujoč golo kožo, v času turškega genocida nad Armenci
(sredi prve svetovne vojne), pobegnil iz otomanskega cesarstva, bolj določno,
iz Burse v bolgarsko Varno (od leta 1949 do leta 1956 se je mesto imenovalo
Stalin!), kjer je leta 1953, v starosti 57 let, zaradi raka, preminil. Slabih 23 let
poprej, 28. decembra 1932, se je poročil z dvanajst let mlajšo Bolgarko Nadeždo Stojanovo Stojilovo (rojeno leta 1908), s katero sta imela pet otrok, in sicer
Stepana, Aprama, Onika, Marjamo in Agopa.
Brat Apram, ki je bil prav tako kot oče Negohos obrtnik (steklarstvo), je
zapustil ta svet med Agopovim zaporovanjem, prvega maja 1986. Mama Nadežda je preminula 21. aprila 1991 potem, ko je bil Agop že izpuščen na pogojno
prostost, a si ta ni upal oditi v Bolgarijo na njen pogreb. Sestra Marjam (po
naše Marjana) se je poročila z Bolgarom Kamen Kamenovim Futekovim (polagalcem podov) in se vsled tega preselila iz Varne v Sofijo. Tu je bila poštna
uradnica/raznašalka pošte in leta 1984, torej prav v času aretacije, pripora in
montiranega ljubjanskega vojaškega procesa proti Agopu (in ostalim osmim
nesrečnikom), s te službene pozicije odšla v penzijo. Brat Stepan pa je s trebuhom za kruhom, konec 60. let prejšnjega stoletja, kot številni drugi v Bolgariji
zapostavljeni in zatirani Armenci, odšel v ZDA, v River Edge (država New Jersey), kjer se je zaposlil kot taksist. No, brat Onik je preminil že v otroštvu.

Mama Nadežda, Agop in oče Negohos
Agop – sedem let, levo brat Apram, desno sestra Marjam, nad njim brat Stepan
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Otrok Agop

Od Črnega morjá do Blejskega jézera
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*
Agop, po naše Jakob, je osnovno šolo v rojstnem mestu začel obiskovati
leta 1951. Do tretjega razreda je obiskoval armensko šolo, ko pa so le-to oblasti
zaprle, je primarno izobraževanje zaključil v bolgarski šoli (leta 1959). Nato je
dve leti obiskoval politehnično gimnazijo v Varni in zadnji dve leti v prestolnici
Sofija. Tu je stanoval pri sestri Marjam Kamenovi Futekovi (imela je dva otroka, Nadjo in Jordana). V gimnazijskem obdobju je končal tudi srednjo glasbeno
šolo in se predvsem posvečal vadbi oziroma igranju bobnov, kitare in petju.
Po uspešno končani politehniki je leta 1963 za 16 mesecev odšel k vojakom,
v tako imenovano Bolgarsko ljudsko armado. Kasarna je bila v bližini varnskega
letališča in po končanem pešadijskem urjenju so ga vpregli v vojaško delovno
brigado, kjer je moral brezplačno opravljati razna vzdrževalna in popravljalna
cestna dela v okolici Varne. No, tudi v vojski ni izgubil stika z njemu tako ljubo
glasbo in je priložnostno igral v vojaškem orkestru.
Jeseni 1964 je bil odpuščen iz armade. Vrnil se je v Varno in skušal nadaljevati s študijem, a ni opravil sprejemnih izpitov. Zato je prvega maja 1965, torej
na mednarodni praznik dela, ki se je v socialističnih državah in tako tudi v Bolgariji praznoval še posebej slavnostno, začel amatersko muzicirati po hotelih
varnskega turističnega kompleksa Zlatni Piasaci.
Hitro se je Agopovo priložnostno igranje po hotelih spremenilo v stalen
poklic in tako je postal profesionalni bobnar in kitarist na področju zabavne
glasbe. Kot bomo videli v nadaljevanju, je bil v svoji bobnarsko-kitarski karieri
član številnih glasbenih skupin, v katerih je večkrat tudi prepeval.
*
Leta 1966, torej v starosti 26 let, se je Agop v Varni udeležil armenskih
demonstracij, ki so bile posledica dejstva, da so bili Armenci v socialistični Bolgariji hudo zatirana manjšina. Policija je te armenske proteste s silo zatrla in
mnogo demonstrantov zaprla, tudi Agopa, a samo za dve uri. Ali je zaradi tega
Agop/Jakob utrpel kakšna posebna šikaniranja s strani bolgarskega totalitarnega socialističnega režima, danes ni več mogoče ugotoviti, verjetno pa jo je
odnesel brez hujših “represivnih” prask, saj drugače ne bi mogel čez dve leti
dobiti državnega dovoljenja za delo v tujini.
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Agop kot bobnar v Zlatnih Piascih

Od Črnega morjá do Blejskega jézera
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Kmalu po demonstracijah se Agop/Jakob iz Varne preseli v Sofijo, stanuje,
tako kot v času gimnazijskega šolanja, pri sestri Marjam in igra v hotelu Rila
ter hotelu Balkan, nekaj časa pa tudi v kavarni Cum. Toda vseskozi ga je, tako
kot vsako pravo umetniško dušo, vleklo v širni svet, in zato je leta 1968 odšel
na državno koncertno direkcijo, da bi dobil dovoljenje za delo v inozemstvu.
Prošnjo so mu odobrili, verjetno tudi zato, ker se je deset odstotkov njegovega
zaslužka (in številnih drugih bolgarskih glasbenikov, nastopajočih zunaj države)
stekalo v bolgarski proračun. Kakorkoli že, aprila 1968 dobi službeni pasoš in
maja odpotuje s skupino Lira (poleg njega še Saša Subev, Božidar Sotirov, Stefan Filčev plus pevka) v Ljubljano, kjer najprej nastopajo 3 do 4 mesece v baru
Nebotičnik.
Sledilo je Lirino trimesečno muziciranje po Črni gori, najprej v hotelu Petrovac v istoimenskem mestu, dalje v Budvi in nato še v hotelskem kompleksu
Velika Plaža v Ulcinju. V vsakem od teh krajev so igrali približno mesec dni, in
to vse do konca leta 1968. Nato se je vsa skupina vrnila v Sofijo.
*
Agop je bil potem nekaj časa brez novega “mednarodnega” glasbenega
aranžmaja, a ko je v sofijski kavarni/slaščičarni Kristal, kjer so se zbirali glasbeniki, spoznal pevko Mimi, mu je le-ta pomagala zbrati novo skupino. Tako
je petega maja 1969 dobil nov službeni potni list in se že čez deset dni zopet
odpravil muzicirat v socialistično Jugoslavijo. Najprej je zabaval goste in obiskovalce v Medulinu pri Puli, nato še na otoku Katarina pri Rovinju in končno
predvsem turiste v poreških hotelih Parencium, Riviera in Fontana ter hotelu
Adriatic v Umagu.
Oktobra 1969 se začnejo glasbeniki iz različnih skupin, delujočih v hrvaški
Istri, med seboj zamenjavati, mešati in tako Agop pristane v novi zasedbi, ki
odide v Slovenijo. Tam nato Agop do konca leta zaporedoma igra na naslednjih
lokacijah: v Izoli, v Piranu (Pri treh papigah) in v hotelu Palace v Portorožu. Po
tej hrvaško-slovenski turneji se Jakob/Agop vrne za dva tedna nazaj v “bolgarsko” domovino.
Kmalu, osmega januarja 1970, se zopet vrne iz Bolgarije v Jugoslavijo, natančneje v Portorož, kjer se spozna s češko skupino Kristali in z njimi do konca
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Kristali na strehi kranjskega hotela Creina – v sredini Agop

poletne sezone igra (v aranžmaju Pera Dimitrijevića) v Izoli. Jeseni tega leta
skupaj s Čehi pride na Bled, v to “podobo raja”. Najprej tu igrajo do konca leta
v baru hotela Park in v tem času spozna Cvetko oziroma Cveto Černe, pristno
in v poštenju, delavnosti in bogaboječnosti vzgojeno Gorenjko iz Zgornjih Gorij, ki je takrat delala kot prodajalka v trgovini blejske Jugotehnike. Agop je tja
zahajal poslušat nove plošče in tako so med njima preskočile iskrice ljubezni.
Z Bleda odide petčlanska zasedba na začetku naslednjega leta igrat na Goriško, v Novo Gorico (hotel Park), nato se vrnejo na Gorenjsko in do maja 71
špilajo v hotelu Creina v Kranju. Junija odidejo v aranžmaju Pera Dimitrijevića
zopet na slovensko obalo in mesec dni muzicirajo v izolskem Simonovem zalivu, kjer se je grupa Kristali (v tem sestavu) tudi razšla.

Od Črnega morjá do Blejskega jézera
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*
Agop alias Jakob se vrne na Bled in se nastani privatno v hiši Pri Rusu
nasproti hotela Lovec, a sredi julija 1971 je Jakob za teden dni odpotoval na
Dansko, edino zahodnoevropsko državo, kamor se je takrat lahko potovalo z
bolgarskim potnim listom brez vizuma. Tu je v Kopenhagnu poskušal dobiti
kakršnokoli zaposlitev. Iz tega ni bilo nič in po Jakobovi “danski” vrnitvi sta
Agop in Cveta odšla v Sofijo, kjer sta ostala vse do 27. oktobra 1971. Vmes sta
se 12. septembra na matičnem uradu v Sofiji poročila, svatba je bila v hotelu
Hemos, kjer je bilo prisotnih okoli 20 povabljencev. Nato sta z letalom odšla v
Varno, kjer je bila še manjša poročna zabava v okviru družine Stepanjan. Edinemu armensko-slovenskemu zakonskemu paru, ki je takrat stalno živel v socialistični Sloveniji, je štorklja v naslednjih dobrih dveh letih prinesla tri otroke –
Negosa (rojen 6. aprila 1975) in dvojčka Davida in Saro (rojena 4. julija 1977).
Nekaj dni po vrnitvi iz Bolgarije, drugega novembra 1971, se je Agop/
Jakob prijavil na radovljiškem sekretariatu za notranje zadeve in zaprosil za
stalno bivanje in kmalu tudi za jugoslovansko državljanstvo. V ta namen je v
naslednjem letu enkrat ali dvakrat, skupaj s soprogo, potoval v Beograd. Kakorkoli že, mladoporočenca sta se nastanila na ženinem domu, v Zgornjih Gorjah
št. 3, kjer je Cvetin oče Matija, med vojno je partizanil v Gradnikovi brigadi,
vodil uspešno in v okolici zelo spoštovano mizarsko obrt.
*
Čeprav sta “ta mlada” varno živela pri njenih “ta starih” in so živeli v skladnih odnosih, sta se hotela osamosvojiti, a je bil Agop že od julija 1971 brez
glasbenega angažmaja, soproga Cveta pa je takrat začela ponovno delati kot
prodajalka, sedaj ne več v blejski Jugotehniki, ampak v trgovini s spominki
Dom, prav tako locirani na Bledu (v hotelu Park). Cveta je sicer končala trgovsko šolo v Kranju in ravno v času, ko je začela prodajati v Domu, se je ob delu
vpisala v kranjsko srednjo komercialno šolo, ki jo je končala marca 1974.
Vrnimo se na Agopa, ki je torej od julija 1971 iskal skupino, v kateri bi
igral, in jo dočakal januarja 1972, ko takrat pridejo na Bled bolgarski glasbeniki
Aleksander Aleksandrov – Saša (bas kitarist), Jordan Gančev – Dani (odličen
basist in klaviaturist, javno je začel nastopati na koncertih že pri osmih letih)

