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Kokalj Ivan, Ravne na Koro!kem, 6.3.1956. 
Ravne na Koro!kem o 
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Zadeva z Življenjepis. 

.: Rodil sem se 6.12.1908 kot deseti otrok jeklarja P'ranca 
'Kokala p Tolstem vrhu pri Ravnah na Koro!kem. Vseh otrok nas je 
bilo dvanajst. Zato sem že v nežni otroAki dobi trpel pomanjkanje 
hrane in obleke, zlasti za časa prve svetovne vojne, ko nam star!1 

I niso mogli priskrbeti niti najnujnej!1h potrebščin. Prvo spodobno 
obleko in obutev sem s1 nabavil z denarjem, ki sem ga zaslužil. 8 

postavl.janjem kegl.jev v kegljilču. pri tem posl.u sem že takrat 
spoznal gre.nko življenje delavca, ki ga je na eni strani lzkor1!čaJ. 
gostiJ.n1čar. na drugi strani p~kapitalist. Gojil. sem vedno večje 
sovraitvo do izkoriičevalcev. 

Maja leta 1919 sem bil kot enajstletni otrok MaJ.gajevcem 
(Koro!kim bore em v prvi svetovni vojni), ki so se boril.l za osvoboi 
boditev Koroike in se vkopali okrog naJe hile, za kur1rja. Poilljali 
so me iz enega strelskega jarka v drugega 8 poročili, prena!al aem 
jim municijo, dona!al pa tudl ciragen in vodo. Ko je pri so.edu 
omahnil podoficir Ermenc, so me poslall gledat, kaj mu je. Ležal je , 
na odprtem terenu, ki so ga AvstriJoi obsipavali z ognjem~ sose~ga 
vrha. Splazil sem se tja in videl, da Ermeno krvavi iz prsi in da ne 
govori več. To sem Malgajevoem sporoč11. Koro!ki borec, podoflcir 
Ermenc je padel. 

Ko sem leta 1923 !el delat v železarno na Ravnah, sem se 
takoJ- priključil revoluc10narnemu gibanju. Od komunistov ključavničar
jev in Kuhar Lovrota "Prelihovega Voranoa" sam dobival razne naloge, 
da sem držal vezo med 4jlavci-komun1sti in Kuharjem, ki je bil steber 

~ progresivnega pekreta , Ravnah, ni pa mu sluibeno razmerje dopu!ča1o, 
da bi lahko za vsako stvar prihajal v obrate. Takrat je namreč tov. 

~ Kuhar Lovro -"Prežihov Voranc", vodil bratovsko skladn1co '; Ravnah. 
Še živijo stari delavci- strugarji in ključavničarj1, ki lahko potI'
dijo, da so v svojih delovnih oblekah, ki so jih pu!čaJ.i v tovarni, 
čestokrat na!li komunistične propagandne letake. Biso pa vedel.i, da 
sem jih jaz podtaknil. v žepe, ker sem zjutraj prihajal v tovarno pred 
njimi, ko sem moral v delavnicah zakuritl peČi. Biv§a jugosl.oV&nska 
žandarmerija me je že takrat večkrat zasliševala, vendar nisem nikoli 
ničesar izdal · in si s tem p~idobil med komunisti popolno zaupanje. 
S predanim delom sem si zasl.užil to, da sem bil leta 1927 sprejet v 
SKOJ. Izvr!eval. sem .ot Skojevec vedno najtežje naloge, kot glavna na
l.oga takrat pa je bila meni poverjena - kurirska služba - prenašanje 
komunistične literature iz Avstrije v Jugoslavijo. Niso bili redki pri-

' meri, da sem v letih najbolj krvave fašistične diktature 1929-1930 !e1 
v eni noči tudi po dvakrat težko obložen s propagandnim materiaJ.olll preko 
jugoslovansko-avstrijske meje. Poleg tega pa sem moral biti zjutra j pra
vočasno na delu. 
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Za priznanje za moje požrtvovalno delo in predanost reva
luj10~emu pokretu sem bil sprejet v pattij8ko organizacijo leta 4.rr 1929, ao mi je bllo dvajset let. ' 

Leta 1930 sem lel služi t\ vojalk1 kaderski rok v 48. pela
dijski polk v mitralje.ki ~eti v Plevlje. Zaradi politične osUDaje
nost! so me poleti istega leta aretirali in predali vOjaikemu ' sodllču 
v Sarajevu. Od tam so me odvedli v Ljubljano. kjer ·so se nahajali v 
prei.kovalnem zaporu vsi revolucionarji, moji sodelavci / z lk.ven, razen 
tov. Kuharja. ki se mu je posre~ilo pobegnitl v Avstrijo. Ker nise. 
ničesar priznal in nikogar izdal, so me ~.z dva in pol meseca p081ali 
nazaj v mojo jedin1oo, kjer sem preostall čas vojaJke službe 0&1\1111 
pod nadzorstvom brez orožja. 

Ko sem se jeseni 1931 vrnil iz vojake, zaposlitve v ~el.zarn1 
Ravne zaradi politične nez&n88ljivostY ni8emdobil. Zato 8em bl1 1. 
priložnostno zap081en kot dnevničar v grofovski vrtnar1ji;f Ravnah na 
Korolkem, da sem se vsaj za silo preživljal. 

Kekako sočasno, ko 8em. se YrD11 iz bivle .3ugos10vanske voj
ske. so se vračali lz zaporov tudi ostali komunisti. Spričo dul avnega 
mu~enja v zaporih 80 bili vsi preplaieni in so zaenkrat opustili vsako . , 
poli tlčno delo. Jaz sem s.e tako j po prihodu domov povezal II Di ttng.~ 
Ivanom. pri katerem sem dobil naslove nalega vodstva, ki se je zaradi 
divjanja jugoslovanskih kraJ.jevsk1h krvnikov umaknilo V Avstrijo. 
V okraju sem utanovi1 spzet partijsko c.1ico in prič.1iamo z delom. 
Ponovno sem bil zadolžen za prenašanje na.1og in kOmunističnega propagand
nega materiala 1z Avstrije v JugoslavijO, kajti v Jugos1av1j1 takrat 
pod režimom kralja Aleksandra ni bilo moči ničesar naprednega tiskati. 
Kmalu sem si poiskal dobre kanale preko Holmaca in Libelič in tako 
na najrazličnejle načine spravljal komunistično literaturo preko ~ 
Ž8vne meje ~Avstr1je v Jugoslavijo. 

V vrtnariji, kjer em bil zaposlen, sem pridobil ie ostala 
dva delavca, ki sta bila tam v službi, da sta postala nala odkrita si~ 
patizerja in me zaradi tega v službi kr1J.~~ pod pretvezo. da delam izv.n 
vrtnarij., de'jansko pa sem nosi.l li tera1iuro iz Avstrije v JugoslavijO; 

V ,.-Y' kolikor se pač to ni dal.o'rv nočnih urah. Za literaturo sem si naie1 
skriva11lča v raznih ~jih.Skrival sem jo v podzemeljski votlim, v 
gozdu nad železnico blizu moj.ega doma, katero si lahko še danes vsakdo 
ogleda. V nekem starem kozolcu v Kotljah. blizu Kotuljske Slatine" pa 
tudi v sami vrtnarij1, v top1~ gredah, povsod so bila skr1va1iJ~a 
1.i terature. ki sem jo prinalal iz Avstrije v Jugoslavije. Da se le-ta 
ni pokvarila zaradi vlag~ in gnoja~ sem jo zavijal ~ zajčJe kože. Xo sem 
nanosil iz Avstrije večjo količino propagandnega mater1ala, sem to javil 
v Maribor, od koder so prihajali sodelavci z avtom in ga spravljali v 
notranjost države. Med temi sodelavci sem poznal tov. Praneeta nopči~a. 
Pogostoma sem moral manjše količine literature ~di sam spraviti v Ma
ribor na dogovorjeno mesto, • 

• 
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Kakor v prejinjih letih. tako sem s* tudi kasneje~411 tako, 
da ~em v eni noči po dvakrat prekoračil mejo. Čez mejo sem prenaial 
lažje tovore, ~a sem bil bolj gibčen ~ se lažje izmikal gran1čntm 
patrolam. Čim sem priAel v Jugoslavijo in prinesel iz Avstrije pro
pagandni material, sem se Vrnil ponovno v Avstrijo l " , __ po nove 
koliČine in potem večjo množino naenkrat odnalal naprej. Bolj oddaljen 
od meje sem sigurneje nosil ' težja bremena, ker se mi ni b.11o treba 
na vsakem koraku bati srečanja z granicarj1. 

Aprila leta 1932 sem ~š~al literaturo v neki drsarski ' kočl, 
oziroma strehi iz skorje na LeOe4tIk1 gori. Po nesrečnem naklučju 
me . je nekega dne v zgodnjih jutranjih urah videla, obtoženega s tel
kim nahrbtnikom v _gozdu, blizu .omenjenega skrival11ča žena drvarja 
Hudobn1ka in me javila ~eva1jski Iandarmerij1. Kot sem pozneje iz
vedel, BO me orožnik! več dni čakali na tistem mestu, toda iz previd
nosti nikoli nisem hodil večkrat zaporedoma po isti poti. Takrat pa 
§e zlasti zaradi tega ne, ker me je 'ženska t~ videla. Mene zato niso 
dobil1, pač pa so v skrivaliilu nalli nekaj literature, ki je nise. 
mogel več odnesti. 

13. aprila 1932 je Budobn1ca-Budobi:l1.kova žena, okrog pol le.te 
ure pripeljala~.val.j.sko žandarmerijo na moj dom in mi vrgla .avoj 
li terature na posteljo. Hilro sem se znalel in vpraial, kaj to pome
ni, da to ni moje, da zavoja ne poznam. la Hudobnico je pritisnil 
skozi vrata z revolverjem v rok1~evaljski žandarmerijski podpo~
nik in le dVa žandarja. !. na postelji so me vklenili in gnali v so
sedno sobo na zasli§anje. Kljub telllll, da me je Hudobn1ca prepoznala 
in so me hoteli komprom1 tirati s prinešen1m materialom, niaem nič.esar 
priznal, n1kcgar izdal, čeprav so me med zasliševanjem trije prete
pali, da sem bil od udaroev ves zabuhel. Ostali landarjl, ki niso 
bili pri zasllševanju, so se lotili biAne preiskave. od sedme do 
enajste ure so se ukvarjali s preiskavo. Premetali so vse prostore 
v hiŠi, naK podstre§ju, v kleti, seno na skednju, prav povsod so st1-
kali, toda brez uspeha. Kljub temu, da sem imel doma skritega 6eka~ 
materiala z naslovom "Krvavi pes ~*k.ander"n tega niso nalli, ker 
je bil predobro skrit. Okrog dvanajste ure so me hoteli odgnati v trg, 
medtem časom pa mi je sestra pripJ:avila nekaj hrane, zato sem cdločno 
zahteval, naj me raz~enejo, da se hočam umiti, obleči in najesti. 
Medtem ko sta dva od mojih stražarjev dokazovala mojo krivdo očetu, 
ki je bolan ležal, se mi je med umivanjem posrečilo, da sem zbežal 
iz sobe. Imel sem toliko prisotnosti duha, da sem vrata zaprl, ko sem 
planil ~n. Ko so se žandarji zavedali, da sem izginil, so vsi naen
krat planili na vrata. Ker so se vrata zapirala navznotraj, so jih 
v zmedi tilčali navzven, zato sem pridobil nekaj dragocenih mix:.ut. 
Preden so se žandarji izmotal1 skozi vrata, sem po najhuj!i strmin! 
z& hišo v pričakovanju , da bo vsak hip začelo za mano pOkati, 40sege1 
gosto akacijo nad železni§kmprogo in v nje~ izginil. 

Še dva dni sem se potika! v domačem kraju. Podnevi sem se 
skrival v g08dovih Kavrlkega vrha, noči pa sem prebil v grajski kleti, 
kjer so me skrivali moji z~esti tovariši - vrtnarski delavci. Ko sem 
zvedel, da me bodo po dvodnevnem brezuspe5nem iskanju zasledovali 
s policijskimi psi, sem uvidel, da se moram čimprej umakniti. 
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~ako sem se odločil', da sem tretjo no~ v notranjosti 
tovarn1~kega področja prekorač!~ most čez •• žo in za postaja1iičea2 
pre~el železni~ko progo ter krenil proti meji. V Libeličah sem preko
Di:I. rači1 jugoslovansko-avstrijsko mejo in se podal na dolgo in teža~ 
pot poli ti čne. emigraci je. 

!fa~i predstavniki v Oe1ovcu (funkoionarji KPJ), 80 zvedeli 
za mojo aretaCijO in za moj pobeg. V Železni Kaplji me je , že čakal 
kurir CK 'XPJ in me napotil v Celovec. Iz Celovoa so me poslali na ~ 
naj, od tam pa v Salzburg. Iz Salzburga sem pe~ač11 22 kilometrov 
da sem pr koračil avstr1jsko-nem!ko mejo, nato pa sem 'z vlakom B&jlP.' 
potoval -do Berlina. Ker nisem imel nobenih dokumentov in prvič prilel 
v daljnji svet, ne da. bi vedel kam in kaj bo z menoj t mi je bilo ne
prijetno, saj sem bil v stalni skrb!, da me vsak hip zgrabi po1i'oija, 
Bil sem le pač mlad preprost delaveo, brez vsakih življenjskih izku
~enjo 

Med tem, ko sem v Berlinu <Saka! na dokumente, sem bil za
poslen pri Rdeč! pomoči za Jugoslavijo (Rote Bilte t!~ Jugoslavien). 
CX KPJ in ko~In1st1čna internacionala sta me poslala v Sovjetsko zvezo, 
kamor sem prii!el koncem avgusta 1932. V Sovjetski zvezi sem dobil vse 
dokumente z ilegalnim imenom -Imre Ivan Stepanovič". Kl.ica1i so me 
z vzdevkom "Impe". V komunistični internacionali so določi11, da grem 
~tadlrat na komun1stič~o univerzo narodnih manj~1n zapada "IDIlI". 
Zl.ast1 v začetku mojega itudija sem 1mel. vel.ike tOŽ8ve, ker mi je 
manjkala pred1zobrazba. Ko sem bil najbolj obupan,.er ob prihodu nisem 
obvladal obiime snovi marx1zma, BO mi naši profesor ji, predvsem tov. 
Regent, J(aslarlč in ostali , potrpežljivo in vztrajno pomagali, mi 
vlivali poguma in ~ir1li moje znanJe. Zlasti sem hvaležen tov. Xarde1ju 
in Beblerju, ki sta mi v domačem je~ku pomagala preko najhujših težav. 
I velikim trudom sem zmagoval študij in tudi v vsakem seme*:bru napredo
val in novri11 sedem semestrov, nato se je XUBII razpustila. 

Ko se je v ~pan1ji začela državljanska vojna, 80 me posvali 
v komunistično internacionalo, - v oddelek za Jugoslavijo - in me vpra
lali," __ pripravljen iti v Španijo, v republikansko vojsko. :Brez 
oklevanja sem se javil, saj sem bil v vojnih vedah dobro izvežban, 
ker sem se v Moskvi izvežba1 predvsem v ostrostrelskem in avtomatičnam 
orožju. Uspelilo Hm opravil. tudi padalski tečaj. Koncem junija, leta 
1936 sem iz Moskve odiel v ~pan1jo kot 1nstruktor - podporočnik. V Špa
niji sem bil vpe do konoa vojne. !akoj po prihodu v Španijo, sem bil 
dodeljen Arzenalu v Albaceti kot instruktor, kjer sem sestavil poseben 
rod samih instruktorjev in takoj odšel z njimi na fronto, na področje 
lBdr1d-Gvadalajura. Instru1rall smo po vsej fronti v prvih bojnih vr
stah ter sem bil t udi dvakrat ranjen (enkrat pri Barceloni. dru81č I
v Albaceti). Čeprav BO blli v ~pan1ji zbrani priznani revolucionarji 
komunistične internacionale vsega naprednega sveta, sem tudi v Španiji 
dobro napredoval in dosegel vojalk1 č~ kapetana. Poleg tega pa sem bl1 
leta 1937 sprejet v partijo. Kot sem ž. omenil" sem bil v Jugoslaviji 
leta 1929 sprejet v partijo, vendar mi tega V,MOBkvi niso priznali, ker 
so jae imeli za premladega, v čan čistke 1932-19350 pa v partijo niso 
sprejemali, zato Bom ostal Skojevec vse do leta 1937, kljub temu, da 
sem obiskoval partijsko šolo. 


