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Povzetek: Prispevek obravnava pomembno vlogo nekdanjega ljubljanskega škofa 
dr. Gregorija Rožmana pri reševanju Judov, ki so bežali pred preganjanjem med 
drugo svetovno vojno. Številni judovski begunci so zaradi krutosti nacističnega 
in ustaškega režima želeli zapustiti srednjo in vzhodno Evropo in tudi prek oze-
mlja Ljubljanske pokrajine, takrat pod italijansko okupacijo, poiskati pot v svo-
bodo. Škof Rožman se je med okupacijo znašel na odgovornem mestu, nanj so 
se namreč po pomoč obračali številni preganjani, zaprti in pomoči potrebni. 
Škof je zanje poskušal nesebično posredovati pri okupatorskih oblasteh, ne gle-
de na raso, državljanstvo in vero. Tako je večkrat posredoval tudi za Jude, pomoč 
zanje je iskal tako v domači Ljubljani kakor tudi v Rimu oziroma Vatikanu. Nje-
gova posredovanja so bila namenjena tako posameznikom kakor družinam in 
celotnim skupinam, kakor dokazujejo ohranjeni arhivski dokumenti v Ljubljani 
in v Rimu. Številni Judje so se uspešni umaknili na varno prav zaradi njegove 
pomoči. Morda bo nekega dne tudi škof Rožman prištet med »pravičnike med 
narodi«, to je, tiste Nejude, ki so med holokavstom brez plačila reševali prega-
njane Jude. 

Ključne besede: škof Rožman, druga svetovna vojna, holokavst, reševanje Judov, 
pravičniki med narodi

Abstract: Bishop Rožman and Saving of Jews
The article discusses the important role of the Most Rev. Gregorij Rožman, then 
Bishop of Ljubljana, in saving Jews fleeing persecution during World War II. 
Numerous Jewish refugees wished to leave Middle and Eastern Europe beca-
use of the cruelty of the Nazi and Ustasha regimes and find their way to free-
dom through the Italian-occupied territory of the Province of Ljubljana. Bishop 
Rožman found himself in an important position during the occupation; many 
persecuted, imprisoned and needy people were turning to him for help. The 
Bishop tried to unselfishly intercede on their behalf with the occupational 
authorities, regardless of race, national origin and religion. He thus often inter-
ceded on behalf of Jews in Ljubljana as well as in Rome or at the Vatican. His 
efforts were on behalf of individuals as well as families and larger groups and 

1 Članek je rezultat izvajanja raziskovalnega programa Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 
1941–1990 (št. pogodbe 1000-16-2721), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije. 
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are well documented by numerous records that have been preserved in the 
archives of Ljubljana and Rome. Numerous Jews successfully found their way 
to safety precisely due to his efforts. Perhaps one day Bishop Rožman will also 
be counted among the »righteous among the nations«, that is, among the non- 
Jews who saved persecuted Jews during the holocaust without expecting any 
reward.

Key words: Bishop Rožman, World War II, holocaust, saving of Jews, righteous 
among the nations

Škof dr. Gregorij Rožman (1883–1959) se je na mestu ljubljanskega ordinarija zna-
šel med drugo svetovno vojno. Res veliko črnila je bilo že prelitega v dokazovanju 
njegovega domnevno zmotnega ravnanja pod italijansko in nemško okupacijo in 
med komunistično revolucijo na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Postal je tako 
rekoč dežurni krivec, ki naj bi slovenske katoličane »na veke« postavil v položaj 
manjvrednih državljanov in krivcev za razmah revolucionarnega terorja. Žal so se 
bolj poredko slišale besede, ki so škofa Rožmana prikazovale v luči neutrudnega 
posredovalca za pomoči potrebne, naj je bilo to v zvezi z begunci, izseljenci, za-
porniki, taboriščniki, talci, komunisti ali Judi. Tisti zapisi posameznikov, ki so si o 
tem »drznili« pisati (dr. Tamara Griesser Pečar, dr. France Martin Dolinar, dr. Jakob 
Kolarič), pa so v javnosti vse prevečkrat ostali brez odmevov. Ne nazadnje, tudi 
škof Rožman je osebno občutil nestrpnost nemškega nacionalizma po prvi svetov-
ni vojni, zato se je umaknil z rodne Koroške v Ljubljano (Kolarič 1977; Griesser 
Pečar 2009; Veraja 2004, 179–180). 

1. judje, holokavst in škof Rožman
V tem prispevku so bomo osredotočili na zadnjo, to je, na tako imenovano judo-
vsko kategorijo, ki je tudi po zelo konservativnem štetju utrpela največ škode v 
piramidi žrtev druge svetovne vojne v Evropi, saj je bilo takrat pobitih okrog šest 
milijonov Judov. Sto tisoč gor ali dol, številka je sama po sebi preveč strašljiva, da 
bi nam dovolila polemiziranje.

Kakor pričajo različni arhivski dokumenti, tako v Ljubljani (Nadškofijski arhiv, 
Arhiv Republike Slovenije) kakor v Rimu (Centralni državni arhiv), je pri posredo-
vanju za judovske begunce, posameznike in cele družine, pomagal tudi tedanji 
ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman. Dobro je bil obveščen o zločinih ustašev nad 
judovskim prebivalstvom, ki so se začeli že kmalu po razpadu Kraljevine Jugosla-
vije in po vzpostavitvi Neodvisne države Hrvatske (NDH) aprila 1941. Poleg tega 
je škof Rožman kot izobražen teolog gojil spoštovanje do judovskega ljudstva, ka-
kor se – konec koncev – kaže tudi v njegovih pridigah (Žakelj 1970, 336–340). 

Po okupaciji Jugoslavije leta 1941 so se razmere poslabšale tudi za Jude na slo-
venskih tleh. Judovsko vero je drugače na ozemlju predvojne Dravske banovine 
izpovedovalo manj kakor tisoč vernikov, od tega večina v Prekmurju. Jude je naj-
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bolj preganjal nemški okupator na svojem zasedenem ozemlju na Štajerskem in 
na Gorenjskem, medtem ko so italijanski in madžarski okupatorji zavzeli milejše 
stališče, predvsem do Judov, ki so že pred drugo svetovno vojno živeli na okupira-
nem območju. Precej slabše se je seveda godilo judovskim beguncem od drugod, 
predvsem z območij NDH, ki so iskali zatočišče pred nacističnim in ustaškim nasi-
ljem; tam se je namreč nad njimi v polnem teku izvajal načrtni genocid (Goldste-
in 2004, 48–49; Švob 2004, 99–102; Karakaš Obradov 2013, 154–155). 

Različne judovske organizacije so hitro zaznale novo stvarnost. Kraljevina Itali-
ja je resda do vstopa v drugo svetovno vojno junija 1940 pomenila pomembno 
tranzitno državo za judovske begunce, ki so pred nacističnim divjanjem in pred 
vojno bežali iz dežel pod nemško okupacijo. Kraljevina Italija je začela sprejemati 
protijudovsko zakonodajo leta 1938, to pa se je ujemalo s približevanjem nacistič-
ni Nemčiji, vendar Judov do vstopa v vojno junija 1940 ni zapirala v taborišča. Tudi 
nasploh so bili italijanski Judje deležni izločanja iz družbe, vendar do kapitulacije 
Italije niso bili predmet takšnega sistematičnega nasilja kakor na ozemljih pod 
kontrolo nacistične Nemčije (De Felice 1993; Capogreco 2014).

Obstajalo je veliko načinov, kako je Judom uspelo zapustiti ozemlje NDH: od 
legalnega pridobivanja prepustnic do ilegalnega nakupa prepustnic, ki so se veči-
noma glasile na tuje ime, cena pa se je navadno izsiljevalsko dvigala. Pogosto so 
preganjani Judje iskali tudi intervencije raznih nejudovskih oseb, tako iz vrst obla-
sti kakor tudi članov katoliške Cerkve. Kraljevina Italija je judovske begunce inter-
nirala v zbirna taborišča ali jih nameščala v hotele in druge zgradbe, ki jih je dolo-
čila za ta namen. Italijanski zaščitniški odnos do Judov, tako na ozemlju Kraljevine 
Italije kakor tudi na okupiranih ozemljih, je bil v skladu s fašistično ideologijo, ki je 
resda Judom jemala človekove pravice, toda proti njim ni ravnala v smeri fizične-
ga uničevanja (Karakaš Obradov 2013, 178).

2. Delovanje organizacije DelASeM

Za judovske begunce je skrbela predvsem organizacija DELASEM; to je akronim za 
»Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei«, sedež je bil v Genovi. Usta-
novljena je bila decembra 1939, delovala je do leta 1947. Pomagala je predvsem 
bežečim Judom, ki so prihajali v Italijo iz vse Evrope, in poskrbela za njihov varni 
prehod v države, ki so še sprejemale judovske begunce. DELASEM je vodil odve-
tnik Lelio Vittorio Valobra (1900–1976) iz Genove, vidni član Zveze judovskih sku-
pnosti Italije. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je DELASEM svoje delovanje 
prenesla v Švico. Hkrati so omenjeni begunci pomenili vir zaslužka, tako za različ-
ne prevozne družbe kakor tudi za tihotapske združbe. Nekaj pa je kapnilo tudi v 
proračun države. Verjetno lahko prav v tem iščemo razloge, zakaj so si italijanske 
oblasti zatiskale oči in dopuščale judovsko emigracijo (De Felice 1993, 429–432).

DELASEM je imela svojega zaupnika tudi v Ljubljani, to je bil vinski veletrgovec 
Evgen (Eugenio) Bolaffio, rojen leta 1888 v Ljubljani. Izviral je iz znane goriške ju-
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dovske sefardske družine, poročen pa je bil s Slovenko. Ena njegovih prvih (neu-
radnih) poti je vodila v škofijski dvorec k škofu Rožmanu. Delovanje zastopnika 
Bolaffia je postalo zelo pomembno zlasti po napadu na Jugoslavijo in po vzposta-
vitvi ustaškega režima na Hrvaškem. Zato se je zelo povečalo število judovskih 
beguncev, ki so preživetje iskali na poti proti Italiji. Bolaffio je tako postal tudi ne-
uradni predstavnik Zveze judovskih občin Italije za območje Ljubljanske pokrajine. 
Očitno je imel zelo dobre zveze z Emiliem Graziolijem, italijanskim visokim komi-
sarjem v Ljubljanski pokrajini, ki je škofu olajševal reševanje Judov (ACS, DGPS, 
Divisione affari generali e riservati, A 16 – Stranieri ed ebrei stranieri (1930–1956), 
busta 11, fasc. 1, sottofasc. 2). Za Evgena so se razmere spremenile ob prihodu 
nemških okupatorjev septembra 1943. Leta 1944 so ga Nemci aretirali in odpelja-
li v koncentracijsko taborišče Dachau, od koder se je po vojni vrnil v Ljubljano. 
Evgena Bolaffia je po vojni zasliševala jugoslovanska OZNA, ker ga je sumila med-
vojnega sodelovanja z britanskimi obveščevalnimi službami, hkrati pa so ga obto-
ževali sodelovanja z okupatorji. V zaporu je napisal spomine na medvojni čas. V 
zapisniku njegovega zaslišanja, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, najdemo tudi 
pomembne podatke o judovskih beguncih v Ljubljani. Bolaffio je pri zaslišanju tr-
dil, da je s podporo organizacije DELASEM v Italijo spravil veliko Judov. Med drugim 
je svojim povojnim zasliševalcem zagotovil, da so Italijani julija 1941 vse judovske 
begunce internirali v Italijo, po njegovih besedah naj bi bilo okrog dvesto oseb. 
Takoj za to skupino so prišle nove skupine beguncev z območja NDH. Glede teh 
beguncev se je Bolaffio obrnil na Graziolija, DELASEM pa je uredil, da jih niso vr-
nili na ozemlje pod kontrolo ustašev, temveč so jih poslali v Italijo. Kmalu so zače-
le prihajati še druge skupine judovskih beguncev, zato so Italijani izdali nalog, da 
jih je treba zavrniti že na meji in poslati nazaj na Hrvaško. Dejansko so ustaši po-
bili neko takšno skupino zavrnjenih beguncev (ARS, AS 1931, šk. 457, dosje Evgen 
Bolaffio, str. 28–29).

Kakor je Bolaffio poročal v Genovo, je bilo v začetku septembra 1941 v Ljubljani 
več kakor tristo judovskih beguncev in grozila je velika nevarnost, da jih bodo posla-
li nazaj. Zato se je skupaj z Otom Lorantom, znanim ljubljanskim judovskim trgov-
cem, odpravil na sprejem k škofu Rožmanu. Sodeč po poročilu, ga je zaprosil, naj pri 
svetem sedežu posreduje za omenjene begunce. Po zagotovilih zastopnika Bolaffia 
je škof Rožman v svojem imenu posredoval pri svetem sedežu s prošnjo, naj uredijo, 
da teh beguncev ne bi vrnili na Hrvaško, ampak bi jih poslali v notranjost Italije. Ker 
se je omenjeno poročilo zastopnika Bolaffia z dne 5. septembra 1941 ohranilo v 
rimskem arhivu, smemo domnevati, da ga je italijanska varnostna služba prestregla, 
ko ga je Bolaffio poslal na centralo v Genovo (ACS, DGPS, Divisione affari generali e 
riservati, A 16 – Stranieri ed ebrei stranieri (1930–1956), busta 1, fasc. A3).

Med pomembnejše naloge, ki jih je med vojno uspešno opravil zastopnik Bo-
laffio, sodi tudi reševanje več kakor štirideset judovskih sirot, ki so jih nameravali 
izseliti v Palestino, toda zaradi začetka druge svetovne vojne so otroci obstali na 
Hrvaškem. To je dobro poznana zgodba s srečnim koncem o mladih judovskih be-
guncih, ki so zasloveli kot judovski otroci iz Vile Emme v Nonantoli. Oblasti NDH 
so tem otrokom dovolile oditi v Ljubljansko pokrajino pod italijansko kontrolo. V 
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organizaciji DELASEM se je z Bolaffijevo pomočjo in ob podpori škofa Rožmana 
julija 1941 skupina okrog štiridesetih judovskih beguncev, predvsem otrok in mla-
dostnikov, pod vodstvom hrvaškega Juda Josefa Indiga naselila v dvorcu Lesno 
Brdo pri Vrhniki. Prek Zagreba so bežali iz srednje Evrope in Balkana pred holoka-
vstom. Tako so mladi begunci z vlakom prispeli v Ljubljano, zastopnik Bolaffio pa 
jim je s pomočjo škofa Rožmana uredil prebivališče v dvorcu Lesno Brdo pri Vrh-
niki (ACS, DGPS, Divisione affari generali e riservati, A 16 – Stranieri ed ebrei stra-
nieri (1930–1956), busta 1, fasc. A3).

Begunski otroci in mladostniki so tam ostali do julija 1942, ko so jih Italijani 
preselili v Vilo Emmo v Nonantoli pri Modeni. Nemci so od italijanskega poveljstva 
resda zahtevali, da vlak z mladimi judovskimi begunci usmerijo na sever, proti Av-
striji, vendar so italijanske oblasti po posredovanju škofa Rožmana nemško željo 
preslišale in vlak usmerile proti severu Italije. Po kapitulaciji Italije je tem mladim 
Judom uspelo zbežati v Švico (Voigt 2002, 87–109; Podbersič 2002, 599–601).

Med drugim je moral Bolaffio svojim povojnim zasliševalcem pojasnjevati, v 
kakšnih stikih je bil z raznimi posamezniki, zanimivimi za povojne komunistične 
oblasti. Zlasti jih je zanimal tajnik zagrebške judovske verske občine, Aleksander 
Klein, ki naj bi imel zveze z britanskimi obveščevalci. Na konkretno vprašanje, kako 
je bil omenjeni Klein povezan z Vatikanom, je Bolaffio odgovoril, da je leta 1942, 
»ko je bila prva hajka na židovske emigrante v Ljubljani«, sam odšel k škofu Rož-
manu »s prošnjo, da intervenira pri Vatikanu, da se ta skupina 250 Židov pošlje iz 
Ljubljane v Italijo, a ne na Hrvaško. Škof je ustregel moji prošnji. 3 mesece kasne-
je je bila zopet hajka proti Židom.« Tokrat pa je šel do škofa ljubljanski Jud Oton 
Lorant. Škof ni interveniral, ampak je poslal brzojavko v Vatikan (ARS, AS 1931, šk. 
457. Dosje Evgen Bolaffio, str. 38). Očitno je škofu Rožmanu s poslano brzojavko 
uspelo, saj so v Vatikanu posredovali pri italijanskem notranjem ministrstvu in iz-
gona beguncev ni bilo (Voigt 1993, 213).

Nekdanjega zastopnika Bolaffia je udba naposled izpustila in mu zaplenila pre-
moženje, po letu 1948 pa se je izselil v Izrael, kjer je umrl (AS 1931, šk. 457, dosje 
Evgen Bolaffio, str. 28–29).

3. Posredovanja škofa Rožmana za jude

Kakor smo videli, se škof Rožman ni ustrašil posredovanja za preganjane Jude pri 
najvišjih oblasteh, tako cerkvenih kakor državnih. Na prošnjo zastopnika Bolaffia 
je že 6. septembra 1941 poslal telegram v Vatikan, naslovljen na kardinala Luigija 
Maglioneja (1877–1944), vatikanskega državnega tajnika. Telegram je prestregla 
italijanska varnostna služba (Pubblica sicurezza), tako da se je ohranil v Italijan-
skem državnem arhivu v Rimu (Archivio Centrale dello Stato) v fondu Ministrstva 
za notranje zadeve. V telegramu je škof Rožman kardinala Maglioneja zaprosil, naj 
posreduje pri italijanskem ministrstvu za notranje zadeve v korist judovskih be-
guncev (v originalu: emigranti ebrei), med katerimi so bili tudi krščeni Judje, ki so 
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se tedaj znašli na ozemlju Ljubljanske province (Provincia di Lubiana). Predlagal 
je njihovo konfinacijo v notranjost italijanske države, kajti ob njihovi morebitni 
vrnitvi v NDH bi se jim zelo slabo pisalo (ACS, DGPS, Divisione affari generali e ri-
servati, A 16 – Stranieri ed ebrei stranieri (1930–1956), busta 1, fasc. A3). 

Očitno škofovo posredovanje ni bilo zaman, kajti že dan pozneje je p. Pietro 
Tacchi Venturi (1861–1956), jezuit in neuradna zveza med svetim sedežem in Mus-
solinijem, sporočil, da je italijanska stran pripravljena ugoditi želji škofa Rožmana. 
Zelo preprosto je potekalo: šef italijanske policije je poklical na kvesturo v Ljublja-
ni in poskrbel za ustrezne ukaze, ki so judovske begunce obvarovali najhujšega 
(Griesser Pečar 2009, 53). 

Po tednu dni je škof Rožman zopet posredoval pri kardinalu Maglioneju za isto 
skupino judovskih beguncev. Želel jih je namreč obvarovati internacije v italijan-
skih koncentracijskih taboriščih. Žal neuspešno, kajti italijanske oblasti so jih že 
poslale v taborišče Ferramonti di Tarsia pri Cosenzi v južni Italiji, ki je bilo name-
njeno predvsem Judom (NŠAL, Zapuščina škofa Rožmana, Prezidialni arhiv, št. 80). 
Vendar so škofu Rožmanu v odgovoru na poizvedovanje zatrdili, da bo zanje ustre-
zno poskrbljeno in da bodo krščene Jude ločili od preostalih sorojakov. V resnici 
položaja interniranih Judov v tem taborišču nikakor ne moremo primerjati z nem-
škim sistemom uničevalnih taborišč (Capogreco 2011, 113–114). 

Posebno skrb so škofu Rožmanu pomenili katoličani judovskega rodu, ki jim zaradi 
rasne zakonodaje ni bilo prizaneseno, niti na ozemlju tretjega rajha niti v NDH. Tam 
jih je dolgo ščitil zagrebški nadškof Alojzije Stepinac, ko pa so se razmere še poslabša-
le, je zanje prosil pomoči pri ljubljanskem ordinariju. Spet je romalo pismo k državne-
mu tajniku, kardinalu Maglioneju. Težave so povzročali italijanski predpisi, ki so begun-
cem nearijskega izvora, tudi če so bili katoličani, prepovedovali vselitev na ozemlje 
Kraljevine Italije. Kljub temu so tudi te judovske begunce prepeljali v že omenjeno 
taborišče Ferramonti di Tarsia (Kolarič 1977, 225–226; Griesser Pečar 2009. 53).

Za skupino preganjanih Judov, ki so drugače že prestopili v krščansko vero, je škof 
Rožman pri kardinalu Maglioneju ponovno posredoval dne 17. septembra 1941. 
Želel jih je namreč obvarovati internacije v italijanskih koncentracijskih taboriščih, 
toda kardinal je Rožmanovo pismo odposlal šele dne 3. oktobra. Škof je namreč že-
lel preprečiti, da bi judovske begunce poslali v italijanska koncentracijska taborišča, 
kamor so italijanske oblasti zapirale predvsem Jude, ki niso bili italijanski državljani. 
P. Tacchi Venturi je kardinalu sporočil odgovor, ki mu ga je posredoval Guido Buffa-
rini Guidi (1895–1945), italijanski državni podsekretar na notranjem ministrstvu. 
Omenjeni visoki uradnik je zagotovil, da so bile »pravične želje« škofa Rožmana že 
izpolnjene. Vendar so škofu Rožmanu v odgovoru na poizvedovanje zatrdili, da bo 
zanje ustrezno poskrbljeno in da bodo krščene Jude ločili od preostalih sorojakov. 
Za krščanske Jude, ki so jih nameravali internirati v koncentracijskem taborišču Fer-
ramonti di Tarsia, naj bi se položaj izboljšal, ko bi se tam organizirala Cerkev (Gries-
ser Pečar 2009, 53; Capogreco 2011, 112–117). Tako je dne 23. oktobra 1941 kardi-
nal Maglione ponovno pisal škofu Rožmanu: zavzel se je za to, da bi krščene in ne-
krščene Jude v taborišču Ferramonti ločili (Griesser Pečar 2009, 53).
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Škof Rožman pri reševanju beguncev in pri zagotavljanju pomoči potrebnim 
seveda ni deloval sam, ampak se je opiral na duhovnike, ki jim je zaupal. Med nji-
mi sta bila tudi kanonik dr. Janez Kraljič (1898–1970) in salezijanski duhovnik dr. 
France Blatnik (1899–1977). Blatnik je pogosto opravljal kurirsko službo za škofa 
Rožmana, hkrati pa je večjemu številu hrvaških Judov omogočil vzpostavitev stikov 
z Vatikanom, da so si tako rešili življenje. Poleg tega je pomenila Ljubljana – in z 
njo škof Rožman – samo delček v drugače široki reševalni mreži, ki je segala od 
Konstance v Romuniji do Rima. Po podatkih dr. Kraljiča naj bi se čez ozemlje lju-
bljanske škofije na varno v Italijo oziroma Švico prebilo okrog 240 000 Judov (Ko-
larič 1977, 225–226). Ta številka je po vsej verjetnosti previsoka. Pot iz Ljubljane 
proti Italiji naj bi za judovske begunce drugače potekala čez rapalsko mejo med 
Črnim Vrhom in Razdrtim (Pust 2003, 106). 

V Nadškofijskem arhivu v Ljubljani so ohranjene prošnje številnih Judov, ki so se 
za pomoč obrnili na škofa Rožmana (Griesser Pečar in Otrin 2009, 66–115). Tako je 
dne 18. decembra 1941 na vatikanskem državnem tajništvu posredoval za Leopol-
da Eisenstädterja, ki so ga italijanske oblasti zaprle, ker so mislile, da je judovskega 
rodu (NŠAL, Zapuščina škofa dr. Gregorija Rožmana, Prezidialni arhiv, št. 107).

Ob koncu decembra 1941 je sledila prošnja, naslovljena na kardinala Magli-
oneja, državnega tajnika pri svetem sedežu. Škof Rožman ga je prosil, naj posre-
duje za posamezne krščene Jude (akademski slikar Gustav Jellinek, Teresia Jel-
linek, Josef Fetzner, Hugo Hermann, Marcellus Geissler, Alfred Kellner, Ernestine 
Kellner, Felix Schulz, Johanna Schulz, Fritz Streicher), ki so najprej zbežali iz Av-
strije na Hrvaško, kjer so več kakor tri leta živeli pod zaščito zagrebškega nad-
škofa Alojzija Stepinca. Zaradi ustaškega režima so se umaknili v Ljubljansko 
pokrajino in škof Rožman je prosil, da se jim ne bi bilo treba vrniti nazaj na Hr-
vaško (NŠAL, Zapuščina škofa Rožmana, Prezidialni arhiv, št. 112a/pr., št. 116/
pr. in 135/pr.).

Pred novim letom 1942 je sledila ponovna prošnja na kardinala Maglioneja, naj 
posreduje za šest ljudi iz koncentracijskega taborišča Draganići na Hrvaškem, da 
bi se lahko preselili v Italijo (NŠAL, Zapuščina škofa Rožmana, Prezidialni arhiv, št. 
112(a)/pr.). Kardinal Maglione je škofu odgovoril: pristojne italijanske državne 
oblasti so sporočile državnemu tajništvu, da niso pripravljene izdajati dovoljenj za 
vselitev v Kraljevino Italijo tistim osebam, ki niso arijskega rodu. Poleg tega so na-
stopile težave tudi zaradi katoličanov nearijcev, to so bili predvsem Judje, ki so po 
1. novembru 1941 pribežali v Ljubljansko pokrajino (NŠAL, Zapuščina škofa Rož-
mana, Prezidialni arhiv, št. 116/or, 13. januar 1942).

Sledile so še druge prošnje. Tako je škof Rožman dne 13. marca 1942 kardinala 
Maglioneja prosil za novo posredovanje za nekaj krščenih Judov (Adi in Ana Srien 
ter njuna hčerka), ki so bežali z ozemlja NDH (NŠAL, Zapuščina škofa Rožmana, 
Prezidialni arhiv, št. 132/pr.).

V začetku maja 1942 je škof Rožman naslovil prošnjo na škofa Antuna Akšamovića 
v Đakovu na Hrvaškem, naj posreduje za ženo Maksa Schönberga, ki je bila zaprta v 
taborišču (NŠAL, Zapuščina škofa Rožmana, Prezidialni arhiv, št. 145, 2. 5. 1942). 
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Prej omenjeni Eugenio Bolaffio, delegat DELASEM v Ljubljani, je dne 25. oktobra 
1942 poročal na sedež v Genovo, da se je spet odpravil po pomoč k škofu Rožma-
nu. Prosil ga je za posredovanje za več begunskih judovskih družin (Pick, Weiss, 
Froelich, Weingerger, Braun, Papo, Rechnitzer, Beck, Baumel, Zucker, Wessel) v 
Novem mestu in za družino Wertheimer v Metliki, ki jim je grozila deportacija na 
ozemlje pod kontrolo ustašev. Po Bolaffijevem poročanju mu je škof Rožman oblju-
bil pomoč pri italijanskih oblasteh, da bi omenjene judovske družine internirali v 
notranjost Italije. Tudi to sporočila je očitno prestregla italijanska varnostna služ-
ba (ACS, DGPS, Divisione affari generali e riservati, A 16 – Stranieri ed ebrei stra-
nieri (1930–1956), busta 11, fasc. 41 – Ebrei stranieri Lubiana).

Zadnje posredovanje škofa Rožmana za Jude je zabeleženo dne 8. junija 1943, 
ko se je obrnil naravnost na papeža Pija XII. Prosil ga je za posredovanje pri italijan-
skih oblasteh, da bi preprečili prevoz ljubljanskih Judov v koncentracijsko taborišče 
v Italiji (NŠAL, Zapuščina škofa Rožmana, Prezidialni arhiv, št. 286, 8. 6. 1943).

Še tik pred kapitulacijo Italije, avgusta 1943, je Emilio Grazioli ugotavljal, da so 
številne intervencije škofa Rožmana v korist judovskih beguncev nepotrebne. V 
poročilu, ki ga je poslal na italijansko notranje ministrstvo, je napisal, da se je od 
začetka vojne v Ljubljansko pokrajino zateklo med 1400 do 1500 judovskih begun-
cev. Po njegovih trditvah niso nikogar zavrnili, takšnih namenov niti niso imeli, 
ampak so jih poslali v italijanska taborišča v notranjosti države, največ v Ferramon-
ti di Tarsia (ACS, DGPS, Divisione affari generali e riservati, A 16 – Stranieri ed ebrei 
stranieri (1930–1956), busta 11, fasc. 1, sottofasc. 2). 

Ob koncu druge svetovne vojne, maja 1945, je tudi škof Rožman postal begunec 
v Avstriji. Leta 1948 se je naselil v ZDA, od koder je obiskoval razseljene Slovence po 
svetu. O škofovi vlogi pri reševanju Judov so govorili na spominski prireditvi v Cleve-
landu (ZDA). Na proslavi za umrlim ljubljanskim škofom Rožmanom dne 29. novem-
bra 1959 se je tega spomnil tudi dr. Miha Krek. Poudaril je njegovo zavzemanje za vse 
trpeče med vojno, poleg tega pa je še dodal: »Tu ni ločil tujca od brata. Sredi vojne 
so mi v London prihajala zahvalna pisma judovskih in drugih narodnostnih skupin 
ljudi, ki so povedali, da so bili rešeni po Rožmanovi dobroti.« (Kolarič 1977, 226) 

Ni znano oziroma ni ohranjene korespondence, ki bi dokazala, ali si je škof Ro-
žman po končani vojni dopisoval s tistimi nekdanjimi judovskimi begunci, ki jim je 
pomagal in se zanje zavzemal med vojno. Oglasili pa so se še živeči Judje, ki jim je 
rešitev omogočilo prav posredovanje škofa Rožmana. Njihova pričevanja je v Izra-
elu zbral prof. Bojan Zadravec in jih deloma objavil v tedniku Družina. Betty Engel, 
ki se je rodila leta 1925 v zagrebški judovski družini Brenner, danes živi v Haifi. 
Prof. Zadravec je zapisal njeno pričevanje o času pred začetkom vojne: »Komuni-
sti so mnogo Židov spravili na svojo stran že pred drugo svetovno vojno, češ da jih 
bodo rešili pred nacizmom. Tudi po vojni so nam vcepljali v glavo, da bo v komu-
nizmu idealno tudi za Žide, da bo dokončno prišlo do rešitve našega problema in 
bo nam vsem dobro. So bili ljudje, ki so to verjeli, naša družina ni verjela tem la-
žem. Nihče ni vedel, kako se bo razvijala politika in na kateri strani je dobro biti. 
Po nacizmu je bil problem komunizem. Komunisti se za Žide niso zavzemali ne pred 
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vojno, ne med njo in tudi po njej ne. Žid se je moral vedno znajti sam.« S starši in 
s tri leta mlajšo sestro Lizo so se med vojno skrivali v Sloveniji, v Italiji in v Švici, 
preživeli so s pomočjo dobrih ljudi, med katerimi je bil na prvem mestu zagrebški 
nadškof Stepinac. Najprej so se od decembra 1941 skrivali v Črnomlju, čez nekaj 
mesecev pa so se znašli v Ljubljani, kjer pa niso dolgo ostali. Bettyjin oče je poiskal 
zastopnika Bolaffia, Bolaffio je odšel do škofa Rožmana, ki je prošnji ugodil brez 
omahovanja in je posredoval pri italijanskih oblasteh. Brennerjeve so preselili v 
Italijo, kjer so jih namestili v zasebno hišo do kapitulacije Italije. Nato so zbežali v 
nevtralno Švico in srečno dočakali konec druge svetovne vojne. Betty Engel je pri-
pravljena pričati, da je škof Rožman med holokavstom pomagal reševati Jude in si 
zato zasluži vpis med pravičnike med narodi (Dr, 5. 5. 2013, 20).

Toda Betty Engel se ni ustavila le pri besedah. Kmalu po prenosu posmrtnih ostan-
kov škofa Rožmana iz ameriškega Lemonta v Ljubljano je dne 21. junija 2013 obiska-
la ljubljansko stolnico. Prišla je, da počasti spomin na škofa Rožmana. Predtem je bila 
nazadnje v Ljubljani leta 1942, ko se je njena družina skrivala v mestu. Kot Judinja si 
je zelo želela obiskati kraj, kjer počiva rešitelj njihove družine. Ob obisku je izjavila: 
»Zelo sem mu hvaležna, da je med vojno za nas naredil tako pomembno dejanje. To 
je velik človek. Dober je bil, poglejte, kakšno svetost izžarevajo njegove oči, njegova 
dobrota se vidi na njegovem obrazu. Hvala mu. Žal mi je, da je bil po vojni zaradi svo-
jega poguma preganjan.« (Dr, 3. 2. 2013, 18; 7. 7. 2013, 20–21)

Priče, ki potrjujejo, da so preživeli zaradi škofa Rožmana, so tudi sinovi (Kurt, 
Elias in Raoul) Oskarja in Elizabete Deutsch. Oče je bil znan češki tovarnar judo-
vskega rodu. Oskar Deutsch se je s pismom obrnil na predstavnika Bolaffia in na 
škofa Rožmana, potem ko so nekaj mesecev ilegalno prebivali v Ljubljani. Neke 
noči so do stanovanja, kjer so prebivali, prišli uniformirani Italijani in jih odpeljali 
na železniško postajo. Eden od uniformirancev je sedel z njimi na vlaku do Milana. 
Pet članov družine je vojno preživelo, preselili so se v Izrael, kjer sta starša tudi 
pokopana. (Dr, 5. 5. 2013, 21)

Na škofa Rožmana se je pisno obrnil tudi Joszef Samuel Schwarz, Jud iz Lenda-
ve, drugače pa lastnik tamkajšnjega mlina in opekarne. Do okupacije je živel v 
družinski vili skupaj z ženo Rozo, s sinom Tomislavom, s hčerko Vero in z mamo. 
Med vojno so mu odvzeli mlin in opekarno. Med prekmurskimi Judi je večinoma 
veljalo prepričanje, da jih pod madžarsko okupacijo ne bo doletelo hujše prega-
njanje (Dr, 5. 5. 2013, 20–21). Podjetni Joszef S. Schwarz pa je predvidel nevarnost, 
zato se je po pomoč obrnil na številne posameznike. Pisno prošnjo je naslovil tudi 
na škofa Rožmana. Škof je italijanske oblasti prosil, da bi se člani družine Schwarz 
smeli iz Prekmurja pod Madžarsko preseliti v Ljubljano pod italijansko okupacijo. 
Prošnja je bila resda odobrena, toda družina Schwarz od madžarskih oblasti ni 
dobila dovoljenja, da zapusti Lendavo. Tako so bili spomladi 1944 deportirani v 
Auschwitz. Preživel je samo sin Tomislav (Tamas), ki se je pozneje preselil v Izrael 
(ARS, AS 1515, šk. 122, mapa 28).

Škof Rožman je posredoval tudi za judovsko družino Kudiš iz Celja. Beno Kudiš 
je bil pred vojno lastnik tamkajšnje priznane tekstilne tovarne, ob nemški okupa-
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ciji pa se je zatekel v Ljubljano. Po posredovanju škofa Rožmana mu je med vojno 
s skupino Judov uspelo priti v Italijo, kjer je preživel vojno. Njegova hči je priznana 
izraelska zdravnica Miriam Kudis (Dr, 5. 5. 2013, 21).

4. namesto sklepa
Kakor smo videli, si je škof Rožman že od začetka okupacije leta 1941 prizadeval tudi 
za pomoč preganjanim Judom. Tega nikoli ni javno razglašal, ali kakor je leta 1969 v 
zvezi z reševanjem Judov izjavil kanonik dr. J. Kraljič: »Znal je molčati on, znalo smo 
molčati mi.« (Pust 2003, 106) Pravičniki med narodi (ang. Righteous Among the Na-
tions) je izraz, s katerim označujejo Nejude, ki so med holokavstom pomagali reše-
vati Jude. Pri tem so ti ljudje tvegali življenje, ne da bi za svoje delo zahtevali plačilo. 
Izraz je v tesni povezavi z ustanovo Jad Vašem iz Jeruzalema. Za zdaj lahko le upamo, 
da se bo nekega dne med temi imeni znašel tudi škof dr. Gregorij Rožman. Pri reše-
vanju ni gledal na svoje lastne koristi, po svojih močeh je reševal skupine, družine 
in posameznike, ki so trpeli samo zato, ker so bili Judje. Zavzel se je zanje in prosil 
pomoči pri visokem komisarju v Ljubljanski pokrajini in pri svetem sedežu v Vatika-
nu. Vsekakor je škof Rožman za Jude naredil več, kakor je danes javno znano oziroma 
smo si sposobni javno priznati. Verz iz talmuda, ki je tudi vodilo pri imenovanju pra-
vičnikov med narodi, pravi: »Kdor reši eno življenje, reši cel svet.«

Kratice
 ACS – Archivio Centrale dello Stato. 
 ARS – Arhiv Republike Slovenije. 
 AS – Arhiv Republike Slovenije.
 DGPS – Direzione generale Pubblica Sicurezza, arhivski fond v ACS. 
 Dr – Družina: slovenski katoliški tednik. Ljubljana: Slovenske rimskokatoliške 

škofije, 1952-.
 NŠAL – Nadškofijski arhiv v Ljubljani.
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