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Zločin v ulici Rossetti 31. 

Aleksander Lucu je v zadnjem Šepetu po zanimivem zapisu, tudi o reakciji Borisa Pahorja 

o zločinu v ulici Rossetti31, zaključil, da ni nobenih »pisnih dokazov«, pa zato »… naj raje 

tudi tri trţaške ţrtve počivajo v spravnem miru brez današnjih razlagalcev ideologij«! 

Menim, da argentinski »v. d. zgodovinar«, kakor se je Martin Brecelj sam predstavil, ne 

more in ne sme nekoga razglasiti za morilca brez kriminalistične preiskave in sodne 

odločbe! Res je sicer, da je predstavil številne vire – nemalokrat nasprotujoče si – vendar je 

pa tudi res, da je izpustil glavnega – arhiv SS-generala Globocnika in njegovih 

domobranskih in četniških pajdašev v Trstu. Prepričan sem, da bodo zgodovinarji in 

kvalificirani raziskovalci ugotovili prave zločince in njihove motive. Dr. Bojan Godeša je 

nedavno v Primorskem dnevniku pravi okvir ţe podal … 

Mene je predvsem zainteresirala navedba pisca glede »… naključnega gosta Draga Zajca, 

za katerega se ne ve, ali se je iz Ljubljane v Trst umaknil zaradi bele ali rdeče nevarnosti«. 

Ţe prej sem zasledil oznake, da je šlo za prijatelja, pa tudi za »kolateralno škodo«. 

Ker Lucu omenja, da je pri predstavitvi Brecljeve knjige sodeloval tudi sin pokojnega dr. 

Draga Zajca – dr. Drago Zajc ml., izredni profesor na FDV, sem ga zaprosil za mnenje.  

Prijazno mi je odgovoril, da njegov pokojni oče ni bil v nobenih prijateljskih odnosih  z 

zakoncema Vuk, temveč ga je k Vukovim tisti dan napotil Panjek, član OF v Trstu, ker je 

tudi dr. Drago Zajc nameraval k partizanom! Dr. Zajc tudi navaja, da je oče v Šiški nudil 

skrivališče dr. Vilfanu in drugim, kar pomeni, da je bil pristaš OF. 

Naj dodam zanimivo podrobnost, da sta dr. Vuk in dr. Zajc v stanovanju Vukovih v ulici 

Rossetti 31 zatekla tri mladce z modrimi baretami, ki jih je Danica Vuk verjetno poznala, 

saj jih je spustila v stanovanje. Kdo vse je k Vukovim zahajal, pa  je bolj ali manj znano … 

Prepričan sem, da se nobena anatomija političnega zločina ne more naslanjati ali celo 

dokazovati na osnovi izjave anonimne priče, pa četudi to navaja znan akademik, tudi moj 

znanec. To velja tudi za »TV-pričevalce«! 
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