
Zapis ob slovesu od Milana Zajca. Umrl je 20. decembra 2013 v Clevelandu v ZDA in je bil 

eden redkih, ki se mu je uspelo rešiti iz brezna groze v Kočevskem rogu, v katerem so 

končali tisoči nedolžnih Slovencev. 

 

MILAN ZAJEC – UJETNIK LASTNE GROZE                                                    

 

V tednu po božiču smo se clevelandski Slovenci poslovili od prijatelja, rojaka Milana Zajca. 

Njegovo življenje je potekalo kot življenja mnogih izmed nas: sin sončne Dolenjske si je 

zamišljal življenje v rodni vasi, v rodni domovini. Ni dosegel kakšnega neverjetnega uspeha 

na tem ali onem področju, ni dosegel nekega zvenečega akademskega naslova, ni bil 

umetnik, pisatelj ali glasbenik, toda usoda mu je priznala častni naslov, ki ga je nosil do svoje 

resnične smrti: bil je – slovenski domobranec! 

 

Ko se je prek naše zemlje razdivjal vihar rdeče revolucije, je Milan s svojimi brati stopil v bran 

svoje vasi, njenega življenja in tradicij, v bran svoje vere in v bran svoje domovine. 

 

Ni zahteval nobene »pozicije«, ni proglašal nobene modrosti, ni se vdinjal nobeni politični 

opciji, hotel pa je živeti svobodno in pošteno, kot sta ga učila oče in mati, kot mu je to 

narekovala slovenska narodna tradicija. 

 

Preživel je težke mesece, ko je prek naše domovine divjal vihar, in jo slednjič, po zaslugi 

brezvestnih mednarodnih mešetarjev, pahnil v rdečo sužnost. Milan je takrat s tisoči 

soborcev prehodil svoj križev pot, ki pa se – po čudežu – ni končal z njegovo smrtjo v 

masovnem grobu. Milan je obstal in našel pot v svobodni svet, kjer ga je sprejela slovenska 

begunska skupnost. 

 

V travmatičnih dneh in nočeh nepopisne groze, ki jih je preživel ob strani mrtvih soborcev v 

prepadih Kočevskega roga, je odkril resnični namen svojega življenja in ga od takrat 

izpolnjeval do zadnjega utripa srca. 

 

Ves čas mu je stala pred očmi razdejana domovina. Odklanjal je kakršnakoli politična 

ugibanja in načrte ter ostal s srcem in telesom, kar je bil vse svoje zrelo življenje: slovenski 

domobranec. 

 

Toda čas se ni ustavil: drug za drugim so odhajali soborci in slednjič se je Milan umaknil v 

samoto, da bi jim bil bliže, da bi vsakega izmed njih spremil do praga večnosti in tako dočakal 

tudi dan svoje resnične smrti. 

 

Zdaj ga je dočakal. Vrnil se je v svoj bataljon in v njem in z njim bo sprejel še nas, ki 

zamujamo … 

 



Milan Zajec, Slovenec, vojak Slovenskega domobranstva. Naj v miru dočaka končno vstajenje 

in poveličanje.  

 


