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Dr. A lojzij Dolhar.

DR. A LO JZIJ DOLHAR, zdravnik, p la 
ninec in publicist, se je rodil 17. junija 1902pri
Svetem Ivanu v Trstu. Njegov oče Ivanje bil so
dar iz Predoselj p ri Kranju, mati p a Ana Skod
lar iz Britofa pri Kranju.
Osnovno šolo in gim nazijo je opravil v
Trstu, medicino v Ljubljani in Zagrebu, kjer je
promoviral leta 1927. Diplomo je nostrificiral v
Sieni in opravil d ržavn i izp it v Rimu. Leta
1928 je nastopil zdravniško službo na Trbižu.
V študentskih letih je bil aktiven član in tudi
predsednik akademskega društva Balkan.

M ali Lojzi D olhar na desni ob starem očetu Ivanu v avstrijski uniform i in starejšem
bratu “N in iju ”. (Arhiv Dolhar.)

A lojzij D olhar je opazen sredi zadnje vrste m ed m ožakarjem a s klobukom na občnem
zboru “Akadem skega ferijalnega društva B alka n ” leta 1924, ko je bil izvoljen za pred
sednika. (Arhiv Dolhar.)

Dr. Jože Škerk mi je leta 2000 pripovedo
val, da so nonota prav voditelji inteligence, zla 
sti dr. E dvard Slavik in dr. Josip Vilfan, “po
slali” v Kanalsko dolino, češ da je bil nekako v
napoto.
V
resnici je v družinskem krogu splošno
znano, da je na Trbiž odšel s trebuhom za kru
hom, ker v fašističnem Trstu za slovenskega
zdravnika ni bilo dela, poleg tega pa se mu je
p o n u d ila e d in stv e n a p rilo žn o st, ker je na
Trbižu prav tedaj umrl tako rekoč edini zdrav
nik v Kanalski dolini.
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PREDGOVOR

Delo Boj za slovenstvo Kanalske doline. Od TIGR-a
do volitev 1946 je že četrta knjiga, ki jo Krožek za družbe
na vprašanja Virgil Šček posveča problematiki Kanalske
doline. Obenem je to tretja knjiga, ki jo izdaja v sozaložništvu z Zgodovinskim časopisom, ki je glasilo Zveze
zgodovinskih društev Slovenije in osrednja slovenska hi
storična revija. Zato je uvrščena v Zbirko Zgodovinskega
časopisa. To je lepo priznanje delu samega krožka in mla
dih tržaških zgodovinarjev in raziskovalcev, za kar se
zahvaljujemo sozaložniku in pa zgodovinarki dr. Neven
ki Trohi, ki je zavzeto pomagala pri tej izdaji in delu na
pisala spremno besedo.
Pri Krožku Virgil Šček je leta 1995 izšla knjiga Ire
ne Sumi in (sedaj že rajnega) kulturnega ter javnega
delavca iz Zabnic Salvatoreja Venosija Govoriti slovensko
v Kanalski dolini. Leta 1999 smo izdali delo domačinke
Vide Dolhar Kanalska dolina in slovenska kultura. Na
slednje leto je izšel prevod študije župnika iz Ukev Maria
Gariupa Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini, k ije spr
va izšla v italijanščini.
Z delom Erika Dolharja se vračamo k najbolj dra
matični preteklosti Kanalske doline: v čase narodnega
zatiranja, a tudi tigrovskega upora, problematike opcije
za nemški rajh, druge svetovne vojne, partizanskega bo

ja, nemške zasedbe, osvoboditve, odnosov med zahod
nimi zavezniki in jugoslovanskim i oblastmi, bojev za
drugačno razmejitev. Avtor vse to predstavlja v treh de
lih. Najprej je tu uvod v razumevanje časa in dogodkov,
sledi obsežna zbirka virov v 12 razdelkih, v tretjem delu
pa so nekatera že objavljena, a tudi dragocena nedavno
zbrana izvirna pričevanja o obravnavanih vprašanjih.
Vse to poživlja zelo bogato fotografsko gradivo.
Viri so iz več arhivov, glavnino pa predstavljajo li
stine iz zapuščine zdravnika in javnega delavca dr. Aloj
zija Dolharja (1902-1969), ki seje sicer rodil v Trstu, ven
dar je od leta 1928 živel na Trbižu v Kanalski dolini, kjer
si je ustvaril družino in postal steber slovenstva. V času
zgodovinskih odločitev je nesebično napel vse sile, da bi
deželica pod Sv. Višarjami ohranila svoj slovenski značaj
in da bi jo priključili Jugoslaviji. Ni čudno, da ga je an
gleški častnik zato označil za filokomunista, slovenski
partijski funkcionar pa za šovinista.
Ob stoletnici rojstva dr. Dolharja se je njegov vnuk
Erik odločil, da predstavi javnosti dedove neobjavljene
dokumente, iz tega pa seje rodila knjiga, ki zelo zanimi
vo osvetljuje čustva in dejanja naših ljudi v prevečkrat
pozabljenih krajih ob tromeji.
Avtor Erik Dolhar se je rodil 30. maja 1970 v Trstu,
kjer tudi živi. Na tržaški univerzi je diplomiral na Fakul
teti za politične vede, zaposlen pa je kot časnikar na
slovenskem radiu in televiziji v Trstu. Pri Krožku Virgil

Šček je že izdal knjigo Prelomnost Osimskih sporazumov.
To je njegova tretja knjiga.
Avtor se v svoji uvodni besedi zahvaljuje sodelav
cem za pomoč, založnik pa bi se ob izidu knjige rad za
hvalil za skrbno grafično in tiskarsko delo arh. Pavlu
Magnaniju in tiskarni Graphart, za finančno pomoč pa
deželni upravi Furlanije-Julijske krajine, Zadružni kraški banki na Opčinah, Svetu slovenskih organizacij in
slovenskima ministrstvoma za kulturo ter za šolstvo, zn a
nost in šport, ki redno finančno podpirata Zgodovinski
časopis.
Krožek za družbena vprašanja
Virgil Šček

m

KNJIGI NA POT

Kanalska dolina je bila Italiji priključena s senžermensko mirovno pogodbo z Avstrijo 10. septembra 1919.
Bila je stičišče treh narodov, zato je bilo za nove oblasti
tamkajšnje italijanstvo še posebno pomembno. Takoj po
priključitvi se je pričela intenzivna italijanizacija, ki je
dosegla vrh s sporazumom med Hitlerjem in Mussolini
jem, po katerem so imeli prebivalci Kanalske doline pra
vico do opcije za Nemčijo, kar je obenem pomenilo tudi iz
selitev v notranjost rajha.
Pravico do opcije je sicer izkoristilo devetdeset
odstotkov ljudi, med njimi tudi veliko Slovencev, a se vsi
niso tudi izselili. Izselitev so najprej preprečile tehnične
ovire, ko pa je vojaška in politična moč Italije padla, se
vprašanje izpolnitve opcijske obveznosti ni več postavlja
lo.
Vse od leta 1919 so se v Kanalsko dolino priseljevali
Italijani, ki so leta 1945 že imeli absolutno večino. Sep
tembra 1945 je javni tožilec za Goriško Mirko Šlibar za
pisal, da je bilo italijansko prebivalstvo tudi po vojni
“prepojeno v ogromni večini s fašistično miselnostjo. Ta
m iselnost se kaže posebno danes, ko to prebivalstvo v
zaščiti karabinjerjev in ozopovcev dokazuje ob vsaki pri
liki svoje odkrito sovraštvo do drugorodnega prebival

stva, bodisi z raznimi grožnjami ali pa često tudi z de
janskimi napadi.”1
Zaradi geografskih okoliščin so bili tam kajšnji
Slovenci odrezani od ostalih slovenskih območij, kar je
dodatno oviralo ohranjanje narodne zavesti. Bili so izpo
stavljeni italijanski, zlasti po izbruhu vojne pa močni
nemški propagandi. V Kanalski dolini tako ne moremo
govoriti o tako razvejani narodnostni dejavnosti, kot je
bila na Tržaškem in Goriškem. Slovensko osvobodilno gi
banje je nekajkrat sicer skušalo prodreti v Kanalsko do
lino, a pri tem ni uspelo.
Jugoslovanska armada je prve dni maja 1945 osvo
bodila in zasedla celotno slovensko etnično ozemlje, tudi
Kanalsko dolino. Od tam seje, tako kot iz Beneške Slove
nije,2 morala umakniti že sredi maja 1945. Obe sta bili
namreč izvzeti iz območja (Julijske krajine), ki so ga tudi
zahodni zavezniki priznavali kot spornega, in vključeni v
Videmsko pokrajino, za katero je bila pristojna Zavezni
ška vojaška uprava (ZVU) v Italiji. Je pa zaradi bližine
meje ZVU ostala tam vse do uveljavitve mirovne pogodbe
1.

2.

Arhiv Republike Slovenije, fond PNOO, mapa 3. Poročilo javnega
tožilca za Goriško okrožje M. Šlibarja javnem u tožilcu PNOO S.
Peterinu o akciji zbiranja podpisov za priključitev k Jugoslaviji, 5.
september 1945.
Nekateri avtorji s pojmom Beneška Slovenija označujejo le Nadiške
doline in od nje ločijo Rezijo. Tu uporabljam terminologijo iz študije
Pavla Stranja Slovensko prebivalstvo Furlanije-Julijske krajine v
družbeni in zgodovinski perspektivi, Slori, Trst 1999. Italiji je bilo to
območje priključeno že leta 1866.

septembra 1947, medtem ko je drugod italijanska vlada
prevzela popoln nadzor že januarja 1946.
Po vojni so nasprotovanje nòvi socialistični Jugosla
viji okrepili prebegli domobranci,3 pa tudi ravnanje jugo
slovanskih oblasti v času zasedbe maja 1945, ko so v
Rablju zaprle več deset ljudi, med njimi tudi nekaj protifašistov.4 Tako so že julija 1945, pa tudi kasneje, sloven
ske oblasti ocenjevale, da je večina Slovencev za to, da se
obnovi nekdanja Avstrija. Če pa bi morali izbirati med
Italijo in Jugoslavijo, bi raje prišli v okvir slednje. Ena
kega mnenja naj bi bili tudi nemško govoreči, ki so od
klanjali Italijo, ne glede na obliko vlade. Čeprav so tudi v
Kanalski dolini s podporo italijanskih oblasti in zavezni
kov delovali oboroženi trikoloristi,5 ki so ustrahovali pre
3.

4.

5.

Arhiv Republike Slovenije, f. PNOO, m. 3, Poročilo javnega tožilca za
Goriško okrožje M. Šlibarja javnem u tožilcu PNOO S. Peterinu, 5.
september 1945.
Po podatkih iz italijanskih virov naj bi jugoslovanske oblasti maja
1945 zaprle 44 ljudi, med njimi nekaj protifašistov in tudi koman
danta partizanskega gibanja na tistem območju, po jugoslovanskih
virih je bilo zaprtih nekaj čez 20 delavcev. OF v Rablju je posredoval
pri sekretarju Goriškega okrožja Juliju Beltramu, le-ta pa pri Ozni v
Ajdovščini. Tam so mu pojasnili, da so bili trije odpeljani v taborišče v
Borovnici, ostali pa bodo izpuščeni.
Jugoslovanski viri so že avgusta 1945 poročali o druženju zaveznikov
s prejšnjimi fašističnim i prvaki, o glasilu Tricolore in istoim enski
organizaciji, ki je širila protislovensko razpoloženje in napadala projugoslovansko in levičarsko usm erjene ljudi. S trikoloristi je nato
jugoslovanska stran označevala razne, zlasti paravojaške organiza
cije, eksponente najhujšega lokalnega italijanskega nacionalizma.
Tako so poim enovali ozopovce in druge formacije ter pripadnike
Tretjega korpusa prostovoljcev svobode (Terzo corpo Volontari della
libertà).

bivalstvo, je bilo terorja tam manj kot v Beneški Slove
niji.
Kljub nasprotovanju zahodnih zaveznikov so jugo
slovanske oblasti med pogajanji o mirovni pogodbi z Ita 
lijo zahtevale tudi priključitev Beneške Slovenije in K a
nalske doline. Z aradi teh zah tev je spom ladi 1946 tja
prišla zavezniška razm ejitvena komisija, ki so jo sestav
ljali izvedenci štirih velikih sil in k ije v skladu s sklepom
konference v Londonu, sprejetim 19. sep tem b ra 1945,
imela nalogo na teren u preučiti narodnostno sliko. Obe
nem so jugoslovanske oblasti K analsko dolino upravno
kot O kraj Trbiž priključile G oriškem u okrožju. Ju lija
1945 je bila tam ustanovljena ljudsko-frontna A ntifaši
stična slovensko-italijansko-avstrijska zveza, ki pa jo je
ZVXJ km alu prepovedala in sredi septem bra 1945 a re ti
rala njene politične aktiviste. Ker so se Avstrijci in Itali
jani, ki so dotlej z njo sodelovali, sodelovanju odpovedali,
so oktobra 1945 osnovali nov odbor za Trbiž iz sam ih
Slovencev, k ije bil aktiven zlasti ob prihodu razm ejitve
ne komisije spomladi 1946.
Za razliko od Julijske krajine so bile v Videmski po
krajini 2. ju n ija 1946 izvedene volitve v italijansko u sta 
vodajno skupščino in institucionalni referendum , n a ka
terem so se volivci odločali, ali bo Italija rep ub lika ali
m onarhija. Sicer mogoče kombinacije skupnega nastopa
Slovencev in nemško govorečih za odcepitev od Italije so
imele malo možnosti za uspeh, zato so jugoslovanski ak
tivisti poskušali prepričati ljudi, naj volitve bojkotirajo.

Po n e k a te rih p o datkih je n ato dejansko volilo le 12%
slovenskih in 8% nem ških volivcev.
P ri krepitvi naro dn e zavesti Slovencev K analske
doline je eno najvidnejših vlog odigral dr. Alojzij Dolhar,
k aterem u je posvečena knjiga, ki jo je pripravil njegov
vnuk E rik Dolhar. Avtor s povzetki izsledkov nekaterih
piscev, z že objavljenim in n a novo zbranim spominskim
gradivom, z arhivskim i dokum enti in z bogatim slikov
nim gradivom prikaže ne le delo dr. Alojzija Dolharja,
am pak dogajanje v K analski dolini v času fašizma, med
vojno in zlasti v burn ih povojnih letih, ko se je odločalo o
novi meji. Objavljeni dokum enti, ki so večinoma iz arhiva
družine Dolhar, so novost in pomemben prispevek k po
znavanju zgodovine tega dela slovenskega narodnostne
ga ozemlja, katerem u smo zgodovinarji v preteklosti n a 
m enjali premalo pozornosti.
dr. Nevenka Troha

UVODNA BESEDA

To knjigo sem sestavil, da bi prikazal pomembno
zgodovinsko obdobje Kanalske doline, ki ga slovenska
stran še ni v celoti obdelala, zajema pa čas od konca prve
svetovne vojne do leta 1946.
Ob koncu druge svetovne vojne je bilo mogoče
pričakovati, da se bo zahodna meja slovenskega državne
ga ozemlja premaknila, da bi se tako popravila krivica, ki
je bila storjena slovenskemu narodu po prvi svetovni voj
ni s podpisom Rapalske pogodbe.
Prebivalci Kanalske doline so pri tem prizadevanju
aktivno sodelovali. Zal je tudi po tej vojni ostalo vse po
starem. Zdelo pa se mi je pomembno, da se to obdobje bo
ja slovenskega naroda v Kanalski dolini primerno opiše.
Da bi dogajanje obsežno dokumentiral, sem uporabil gra
divo iz družinskega kroga, saj je bil moj ded dr. Alojzij
Dolhar med takratnimi protagonisti, ter iz arhivov raz
nih inštitucij. Pri objavljenih dokumentih sem se strogo
držal izvirnikov, popravil sem le ločila.
K izidu knjige so s svojim strokovnim doprinosom
bistveno prispevali neutrudni raziskovalec preteklosti
Kanalske doline župnik Mario Gariup ter zgodovinarke
dr. Milica Kacin-Wohinz, Nataša Nemec, Metka Gom
bač, zlasti pa dr. Nevenka Troha, katerim gre moja naj
večja zahvala. Za slikovno gradivo iskrena hvala posa-

meznikom in ustanovam, ki jih sproti navajam v didaskalijah. Hvaležen sem seveda obema založbama. Pri
jateljem Marku Lupincu, Marku Klanjščku, Mariu Kra
lju, Aleksiju Pregarcu in uredniku “belih priročnikov”
Krožka Virgil Šček Ivu Jevnikarju pa se zahvaljujem za
tehnično in drugačno pomoč.
Erik Dolhar

D r . A l o j z ij D o l h a r i n K a n a l s k a d o l i n a

18-letni A lojzij Dolhar, ko je le
ta 1920 še živel p ri Sv. Ivanu v
Trstu in obiskoval VII. razred
gimnazije. (Arhiv Dolhar.)

V
K an alsk i dolini je bil dr.
Alojzij Dolhar s svojim zgledom
in delom štiri desetletja steber
slovenstva, velik podpornik dija
kov in revežev. Ob koncu druge
svetovne vojne je sodeloval pri
štiritedenski partizanski upravi
in o r g a n iz ir a l r a z k u ž e v a ln o
službo za jugoslovanske povrat
nike iz nem ških taborišč. Pri anglo-ameriški upravi se je zavze
m al za narodnostne pravice Slo
vencev in pri razm ejitveni komi
siji skušal doseči pravično reši
tev za Slovence v K analski doli
ni.

CEOGRAFSKO-ZGODOVINSKS ORIS

K analska dolina leži v Vzhodnih Alpah in im a nizke
prelaze te r razvodje med Jadrano m in Črnim morjem.
Zgodovinarji ugotavljajo, da je b ila od n aselitv e
Slovencev K analska dolina več kot 700 let čisto sloven-

CEOC RA FSK O -ZC O D O VIN SKI ORIS

f.

CEOCRAFSKO-ZCODOVINSKI ORIS

Portret dr. Alojzija Dolharja v R im u leta 1927. (Arhiv Dolhar.)

Leta 1918 so v Kanalski dolini našteli 8.700 duš.
Narodnostno se je tedaj delilo prebivalstvo na 50% Slo
vencev in 50% Nemcev, dve družini pa sta bili italijan
skega porekla.
Do konca prve svetovne vojne leta 1918 je bila Ka
nalska dolina, z zahodno mejo na Tablji (Deutsch Pontafel - Pontebba Italiana), v sklopu Avstro-Ogrske in je
spadala v deželo Koroško razen Bele peči, ki je bila v
deželi Kranjski.
1.

Bogo Grafenauer: Kanalska dolina. Ponatis v: Slovenci v Italiji včeraj
in danes. Založništvo tržaškega tiska, Trst 1974, str. 27-35. Za njim
Julij Beltram: Tukaj je Jugoslavija. Lipa in ZTT, Koper 1983, str. 162
(dalje: Beltram, Tukaj je Jugoslavija).

CEOCRAFSKO-ZCODOVINSKI ORIS

ska dežela vključno z Rezijo, kije bila skozi Kanalsko do
lino povezana z osrednjo Slovenijo.1 Če ne upoštevamo
nekaj sto priseljencev iz desetletja 1900-1910, ki pa so ohranili italijansko državljanstvo, do leta 1918 ni bilo na
tistem območju nobenega Italijana. Z razvojem tranzit
nega prometa Benetke-Dunaj pa so se na Trbižu in v oko
lici začeli naseljevati Nemci. Z železniško povezavo Ljubljana-Trbiž in Beljak-Videm leta 1880 seje še povečal do
tok Nemcev v deželo, zrasel je tudi strateški pomen Ka
nalske doline. Iz statistike iz leta 1846 izhaja, da je bilo
od skupnega števila 6.139 prebivalcev: 3.181 Nemcev in
2.958 Slovencev. Ti podatki slonijo na upoštevanju
občevalnega jezika pri preštevanju, kar ne daje točnih
podatkov, in so v škodo Slovencev. Leta 1910 je še vedno
živelo v Kanalski dolini 2.800 Slovencev.
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rt

Belopeška jezera. (Razglednica je last M iloša Š u lin a iz Bovca.)

Po prvi svetovni vojni je Kanalska dolina pripadla
Italiji. Na Vratih je bila nova meja z Republiko Avstrijo,
v Beli peči-Ratečah pa nova meja s Kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev (SHS). Italija, ki v Londonskem paktu
leta 1915 ni zahtevala vzhodnega dela Kanalske doline,
Zabnic, Trbiža in Bele peči, se je tega dela polastila po
prvi svetovni vojni, leta 1919, češ daje zanjo nujna želez
niška povezava Videm-Beljak, ki gre skozi Trbiž.2

Kozanki prodajata sadje na Trbižu m ed obema vojnama. (Fototeka Goriškega muzeja.)

Beltram, Tukaj je Jugoslavija, str. 162.
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GIBANJE V KANALSKI DOLINI
NARODNO

Cerkev v Ovčji vesi z značilnim zvonikom. (Slika: E rik Dolhar.)

NARODNO GIBANJE V KANALSKI DOLING

Da bi ohranili narodno identiteto, ki jo je italijanska
država - in ne le kasnejši fašistični režim - z vsemi sred
stvi skušala obsoditi n a sm rt, so se narodnoobrambnemu
delu brez izjem zapisali vsi prim orski rodoljubi: levo,
sredinsko in desno usm erjeni Slovenci, vključeni v raz
lična društva, stranke, organizacije, v okviru Cerkve in
šole, z osebnimi povezavami ali pa zgolj posamično.
V
okviru tega delovanja se je oblikovala tudi naro
noobram bna organizacija TIGR (Trst-Istra-Gorica-Reka).

NARODNO
GIBANJE V KANALSKI DOLINI

N a razglednici, poslani 4. m aja 1927, pogled na Rabeljsko jezero. (Fototeka Goriškega
muzeja.)

Can del Pr-dH (m. 900 s. m.)
Na razglednici, poslani 22. avgusta 1939, pogled na vas Rabelj. (Fototeka Goriškega
muzeja.)

GIBANJE V KANALSKI DOLINI
NARODNO

S kup in a tigrovcev pod Koblo leta 1931. N a levi v črtastem suknjiču je Srečko Šorli.
(Slika je objavljena v knjigi Boruta R utarja TIG R proti duhovnem u genocidu fašizma
nad Primorci - Tolm insko 1918-1941.)

Italijanske fašistične oblasti so nameravale doseči
svoje raznarodovalne cilje tudi s kolonizacijo slovenske
zemlje in s preseljevanjem slovenskega življa ob “rapal
ski meji” v Italijo. Zlasti obmejna mesta Trbiž, Tolmin,
Idrija, Postojna in Ilirska Bistrica naj bi dobila italijan
sko prebivalstvo in tako postala žarišča italijanstva v
slovenskem obmejnem okolju.3
3.

Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945. Vojnozgodovin
ski inštitut Jugoslovanske armade in Inštitut za zgodovino delavskega
gibanja v Ljubljani, Ljubljana 1978, str. 55 (dalje: Narodnoosvobodilna
vojna na Slovenskem).
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Zemljevid, sprememb zahodne slovenske etnične meje. (Povzetje iz knjižice Toneta Polj
šaka Naša zahodna meja.)

GIBANJE V KANALSKI DOLINI
NARODNO

Tolm in v 30. letih 20. stoletja. (Razglednica je last Miloša Šu lin a iz Bovca.)

Pogled na trbiško železniško postajo s Kraljevim hribom in Višem v ozadju. (Fototeka
Goriškega muzeja.)

NARODNO
GIBANJE V KANALSKI DOLINI

Srečanje v triglavskih skalah. N a hrbtni strani fotografije je A lojzij D olhar zabeležil:
“Kos - Hlavaty - N .N . - D olhar”. (Arhiv Dolhar.)

Osrednje oblasti so leta 1931 predvidevale, da bi v
desetih letih razselili vse slovenske kmete v obmejnem
pasu in posestva razdelili italijanskim kmetom, fašistom
ali pa brezposelnim italijanskim veteranom iz 1. svetov
ne vojne. Se istega leta so ustanovili poseben zavod “Ente
per la Rinascita Agraria delle Tre Venezie” (Zavod za
kmečki prerod Treh Benečij), ki je odkupoval zadolženo
slovensko in hrvaško kmečko posest ter jo napol zastonj
prodajal italijanskim kolonistom.
Dr. Alojzij Dolhar se je le nekaj let po prihodu v Ka
nalsko dolino na začetku 30. let poročil z Ido Ehrlich iz
znane družine v Žabnicah (hišno ime “Fronde”), v kateri
seje leta 1887 rodil njen stric - duhovnik, pisatelj, doktor

GIBANIE V KANALSKI DOLINI
NARODNO

Prof. Lam bert E hrlich je leta 1931 razkazoval ljubljanskim študentom tri meje, ki, kot
je sam prerokoval, “...lahko združujejo, a tu d i ločujejo tri narode”. N a sliki leži dr. E hr
lich (stric moje babice) v Streliški ulici v L jubljani kot žrtev političnega umora 26. maja
1942.

teologije, kulturni in politični delavec ter duhovni vodi
telj akademskega društva Straža dr. Lambert Ehrlich.
Tega je 26. maja 1942, po jutranji maši, ki jo je daro
val v Akademskem domu sv. Cirila, ubil pripadnik orga
nizacije VOS pred vhodom v Ljudski dom v Streliški ulici
v Ljubljani.4
4.

O Ehrlichu glej: Rudolf Čuješ: Dr. Lambert Ehrlich stražar naših sve
tinj. Research Centre for Slovenian Culture, Antigonish (Kanada)
1992.

OPCIJA
ZA TRETJI RAJH

Nacistična evforija v Žabnicah. (Povzeto iz Gariupove knjige Opcija za tretji rajh.)

OPCIJ A ZA TRETJI RAJH

Septembra 1939 seje uradno začela druga svetovna
vojna in tedaj se je za Kanalsko dolino odprlo tragično
poglavje zloglasnih opcij domačega prebivalstva za Hi
tlerjev Tretji rajh. Slo je za eno izmed najbolj bolečih iz
kušenj prebivalcev Kanalske doline: pod psihološko pri
silo so se mnogi odpovedali lastni domačiji in se odločili
za izselitev v veliko “nemško domovino”. Že poleti 1939
sta namreč Hitler in Mussolini podpisala dogovor o tako
imenovani opciji, k ije italijanskim državljanom nemške
narodnosti omogočal, da se preselijo v svojo matično do
movino, takrat nacistično Nemčijo. Sprva je sporazum

OPCIJA ZA TRETJI RAJH

veljal le za Nemce na Južnem Tirolskem, kasneje pa so
ga raztegnili tudi na prebivalce nemške in slovenske narodnosti Kanalske doline.5
Izselilo se je 25% Slovencev. Da se je toliko Slovencev odločilo za nemški rajh, ni bila kriva samo intenzivna
nemška propaganda, temveč tudi dejstvo, daje slovenski
živelj pod fašističnim italijanskim režimom utrpel veliko
zatiranje tako v kulturnem kakor v narodnopolitičnem
smislu vse od leta 1922 dalje.

AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR

Na italijanskih železnicah so člani organizacije
TIGR opravili le eno diverzantsko akcijo, z neznatnim
uspehom. Ni pa ta akcija pri italijanskih oblasteh dvigni
la nič manj prahu, kot so ga tiste pri Judenburgu pri
nemških oblasteh.6 Od 15. aprila 1940 dalje so namreč
slovenski protifašisti izvedli nekaj diverzantskih akcij na
železniški progi Bruck an der Mur-Beljak-Trbiž, zlasti v
bližini Judenburga.
Italijanske oblasti so bile pri odkrivanju storilcev
neuspelega atentata tigrovcev na italijanskem ozemlju
vsekakor manj uspešne kot nemške. A preglejmo potek
5.

6.

Mario Gariup: Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini. Krožek za
družbena vprašanja Virgil Šček in Zadruga Dom, Trst 2000, str. 53-54
(dalje: Gariup, Opcija za tretji rajh).
Tone Ferenc: Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi
1940. Založba Borec, Ljubljana 1977, str. 60-62 (dalje: Ferenc, Akcije
organizacije TIGR).
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A ndrej Kavs , bratranec ustreljenega tigrovca Ivana Ivančiča pred sosedovo in obenem
bratrančevo rojstno hišo v Čezsoči z vgrajeno spom insko ploščo. (Slika: E rik Dolhar.)

dogodkov, kot ga je podrobno opisal dr. Tone Ferenc v
knjigi Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spo
mladi 1940, iz katere navajam daljši odlomek:
Dne 5. junija 1940 opoldne je italijanski železničar
p ri 91. kilom etru železniške proge Trbiž-Videm , med
postajama Trbiž-mesto in Zabnice, našel razstrelivo, kije
deloma že eksplodiralo. Seveda so na železnici takoj rea
girali in novico sporočili policijskemu kvestorju v Vidmu
Luigiju Cosenzi. Ta je takoj brzojavil vodji italijanske po
licije v Rimu: “Ravnokar so mi sporočili, da je danes ob
12. uri neki železničar onemogočil napad z razstrelivom
na železnico Trbiž pri postaji Zabnice. Takoj se bom podal

AKCIJE ORCANIZACIIE TIGR

Nemški zem ljevid krajev atentatov. (Povzeto iz Ferenčeve knjige Akcije organizacije
TIGR v A vstriji in Italiji spom ladi 1940.)

na tisti kraj. O dogodku bom še poročal z brzojavko. Od
redil sem, naj takoj pregledajo vso progo.” Ko si je kvestor
Cosenza ogledal kraj dogodka, je zvečer ob pol osmih po
slal s Trbiža vodji policije novo brzojavko: “0080 Zelo
zaupno. Nadaljevanje mojega današnjega sporočila iste
številke. Danes ob dvanajstih je železničar, ki je pregledo
val progo, p ri 91. km med Trbižem in Zabnicam i pod
spodnjim delom tirnice našel tri naboje razstreliva, od
katerih je eden deloma eksplodiral, in kovinski vžigalnik

AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR

- kar vse uporabljajo minerji. Posledic ni bilo zaradi po
manjkljive priprave. Po prvih ugotovitvah naj bi ta zločin
storil nekdo iz zelo številnih skupin delavcev, ki pod vo
jaško pristojnostjo opravljajo utrdbena dela, kjer p a malo
nadzorujejo odsotnosti in gibanje. Dogodek je ostal neo
pazen. Železniški promet re d en ”
Isti dan sta o dogodku na kratko poročala, seveda s
svojo verzijo, tudi poročnik Bianco s Trbiža in pa vodja
kraljevega komisariata javne varnosti pri okrajni direk
ciji državnih železnic v Trstu Ottorino Palumbo Vargas,
ki je sam prispel na kraj dogodka na Trbiž. In končno je,
verjetno že po kvestorjevi vrnitvi s Trbiža, poslal vodji po
licije brzojavko še videmski prefekt Marcello Bofondi. V
njej je ponovil kvestorjevo mnenje, da je storilec verjetno
kdo od delavcev, ki pod vojaško pristojnostjo opravljajo
utrdbena dela in niso dovolj nadzorovani. Povedal je tu
di, da je napotil pristojne organe, naj temeljiteje nadzoru
jejo delavce. Vendar je drugi dan z novo brzojavko spre
menil svoje stališče glede prem ajhnega nadzora nad
delavci in ponovno zagotovil, da je “>
o dredil oster nadzor”.
Ko je vodja italijanske policije 6. ju n ija dobil še
brzojavko vodje kraljevega komisariata za službo obmej
ne policije IV. cone v Bocnu, vicekvestorja dr. A. Fusarija
- napad je bil namreč v obmejni coni -je 12. junija pozval
videmskega prefekta, naj mu “nemudoma poroča o ugoto
vitvah glede izsleditve in aretacije napadalca na železniš
ko progo pri Trbižu”. Ko mu je vodja oddelka za splošne
in tajne zadeve sestavil besedilo te brzojavke, je lastno

Tisti čas je bilo že na p o ti v vodstvo policije na
tančnejše poročilo o napadu. Napisal ga je Palumbo Var
gas v Trstu 10. junija. Poročal je, da je 5. junija okrog 11.
ure dopoldne (torej eno uro prej, kot so poročali v brzojav
kah) progovni nadzornik Marino Paviotti med postajama
Trbiž-mesto in Zabnice p ri kilometru 91,3 opazil, da je
premaknjen gramoz na nasipu. Ko je bolje pogledal, je vi
del, da je poškodovan podplat tirnice na notranji strani,
ker je odtrgan kos železa v dolžini desetih in širini treh
centimetrov. Pod isto tirnico je Paviotti našel počrnel ko
vinski predmet. Funkcionar obmejnega urada javne var
nosti in poveljnik oddelka železniške milice s Trbiža sta
takoj ugotovila, da gre za razstrelilno napravo, in sicer
takšno, ki se vžge na pritisk. V njej so bili trije naboji raz
streliva, od katerih je bil eksplodiral le en sam. Seveda
Palumbo Vargas v poročilu ni pozabil omeniti, da se je tu
di on takoj podal na Trbiž in da so “začeli aktivne poiz
vedbe”. Ugotovili so, da je nekdo položil razstrelivo okrog
enajstih ponoči, predno je iz Zabnic proti Trbižu odpeljal
tovorni vlak. Strojevodja Giovito Alatri iz Vidma je nam
reč slišal eksplozijo in takoj ustavil vlak, vendar je menil,
daje nekdo proti lokomotivi vrgel petardo. Nadaljeval je
vožnjo in ob 23.10 uri brez zamude pripeljal na Trbiž. Tu-

AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR

ročno pripisal še tole: “Priporoča se, da bi razširili zava
rovanje z namenom, da se preprečijo kriminalna dejanja
na železniških progah.” Bocchini se je zavedal, d a je Ita
lija pred dvema dnevoma stopila v vojno in si ne more p ri
voščiti napadov na pomembne železniške proge.

AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR

di Palumbo Vargas je sodil, da je razstrelivo podtaknil
kdo od minerjev, ki so zaposleni p ri gradn ji obmejnih
utrdb. Menil je, da je tudi vsa razstrelilna naprava tak
šna, kot jih uporabljajo minerji. (...)
Čeprav sta videmski prefekt in kvestor storilca še
vedno iskala med delavci pri utrdbenih delih, p a to po
ročilo (z dne 18. junija, op. E. D.)prvič omenja konkretne
ga osumljenca. To je bil Karel Nikolavčič, rojen 3. 10.
1910 v Goriških Brdih, zaposlen na poštnem uradu v
Bocnu. Nikolavčič naj bi se pred nekaj meseci preselil k
svoji družini na Trbiž, potem ko je zaradi opcije za prese
litev v Nemčijo izgubil službo v Bocnu. Vendar so nemške
oblasti njegovo vlogo za preselitev zavrnile, češ da je
slovenske narodnosti. Italijanska policija je menila, daje
to že itak do Italije sovražno razpoloženega Nikolavčiča še
ogorčilo. Po zaupnih ugotovitvah naj bi se Nikolavčič v
noči na 5. ju n ij 1940 - 1. j. v noči napada na železnico pri
Trbižu - skrit v tovornem vlaku s pomočjo nekega nem
škega železničarja, odpeljal čez mejo v Beljak in se tam
srečal z materjo, ki se je tja pripeljala po redni poti. Mater
naj bi prosil za denar in obleko. Zaradi poizvedovanj o
Nikolavčiču v Beljaku, sta se Savone in D'Onofrio poveza
la z organi nemške tajne policije, “pa tudi zato, ker smo
sedaj zvedeli za podobna kriminalna dejanja onkraj me
je ”, pri čemer so mislili na Glitznerjeve razstrelitve proge
pri Judenburgu.
Ravnateljstvo italijanske policije je tiste dni dobilo
še nekaj poročil, ki so obravnavala vprašanje izvora raz-
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Eno izmed prizorišč atentatov na železnico p ri Judenburgu. (Slika je objavljena v kn ji
gi dr. Ferenca o akcijah TIGR-a.)

streliva in storilca. Palumbo Vargas je 18. junija 1940po
ročal, da po najnovejših ugotovitvah takih min, kot so jo
našli pri Trbižu, “ne uporabljajo mnogo delavci pri voja
ških utrdbenih delih v tej coni”. Tiste naprave “so enake
onim onkraj bližnje nemške meje in se uveljavlja domne
va, da so napad lahko napravili trije ljudje, ki so začasno
prišli iz rajha, ali pa tujerodci (Slovenci, op. E. D.) komu
nističnega prepričanja iz trbiške cone, ki naj bi jim tuji
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agenti preskrbeli sredstva”. Povedal je, da poizvedujejo
tudi v tej smeri. (...)
Marini (generalni inšpektor javne varnosti v Rimu,
op. E. D.) je iz Bočna odpotoval v Innsbruck in nato s
predstavniki nemške policije v Innichen ter od tam še na
Trbiž, od koder je poročal 17. junija 1940. Tam so si pred
stavniki nemške policije ogledali razstrelilno napravo, ki
ni eksplodirala pri Trbižu v noči na 5. junij. Ugotovili so,
da je enaka tistim, ki so jih bili napadalci uporabili pri
treh napadih na nekdanjem avstrijskem ozemlju. (...)
Vodja glavnega državnega varnostnega urada v
Berlinu SS-Obergruppenfiihrer Reinhardt Heydrich je
(...) poročal, da so na območju urada tajne državne poli
cije Celovec izsledili in prijeli Karla Nikolavčiča. Njegove
izjave pri zaslišanju so preverili, kolikor so mogli, in ugo
tovili, da je potem, ko se je bil kot nemško čuteč človek
prijavil za preselitev v Nemčijo, izgubil službo na pošti v
Bocnu. Vrnil se je k staršem na Trbiž, in ko so mu zavr
nili preselitev v Nemčijo, seje odločil, da odide tja skrivaj
in si tam poišče delo. To mu je v noči na 5. junij 1940 uspelo s pomočjo nekega nemškega železničarja, ki ga je
Tolicija že prijela in bo za to strogo kaznovan. “Izid dose
danjih poizvedb je takšen, da je vendarle gotovo, da Ni
kolavčič ni storilec napada na železnico pri Trbižu. Ka
znovan bo zaradi skrivnega prehoda čez mejo. Pri prei
skavah glede sabotažnih napadov pri Judenburgu smo
ponovno ugotovili, da oče terorista Franca Ivančiča, ki so
ga na pogovorih v Innsbrucku omenili večkrat, živi na Tr

PO ZASEDBI JUGOSLAVIJE

H immler s funkcionarji glavnega državnega varnostnega urada v Berlinu, drugi z de
sne je SS-O bergruppenführer R einhardt Heydrich, ob njem Müller, na levi pa H uber
in A rthur Nebe. (Slika je objavljena v knjigi dr. Ferenca o akcijah TIGR-a.)

bižu in je zaposlen kot konjski hlapec. Ob sovražnem raz
položenju Ivančičeve družine do Italije in Nemčije in na
temelju zaupnih opozoril bi lahko verjeli, daje Ivančičev
oče v neposredni zvezi z napadom na Trbižu oziroma je
storilca pridobil iz slovenskih krogov.”7

PO ZASEDBI JUGOSLAVIJE

Ob napadu Italije na Jugoslavijo aprila 1941 so ita
lijanske čete 8. in 9. aprila prav skozi Kanalsko dolino
prodirale proti Jesenicam. Skozi isto dolino so kasneje
peljale niti Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF)
v Kanalsko dolino, kjer je še vedno živelo več kot 2.000

PO ZASEDBI lUCOSLAVIIE

Slovencev v čisto slovenskih vaseh ali pa v središčih sku
paj z Italijani in Nemci. Prav tako so iz zgornje Soške do
line aktivisti OF, deloma tudi delavci v rudniku Rabelj iz
Bovca in okolice, širili osvobodilno misel in organizirali
osvobodilno gibanje.8
OF se je začela organizirati tudi v Kanalski dolini,
vendar je preteklo nekaj časa, preden je prišla v zavest
ljudi glavna vsebina organizacije OF - osvoboditev slo
venskega etničnega ozemlja. Temeljne točke OF so bile
nepogrešljiva osnova za pojasnjevanje ciljev in poti osvo
bodilnega gibanja. Med temi programskimi točkami je bi
la tudi osvoboditev in združitev vseh Slovencev, kar je še
posebej mobiliziralo nekatere slovenske ljudi, saj je bil to
njihov stoletni sen. Spričo vse večjega poleta naprednega
gibanja je OF z vedno večjim uspehom pridobivala pro
stovoljce za partizansko vojsko.
Spomladi 1941 je Italija poslala svojo vojsko na ru
sko fronto ob bok nemški Wehrmacht. Med prve oddelke
CSIR-a9 je fašistična Italija poslala tudi sanitetnega,
“divisione gassati”, kije bil opremljen s posebnimi pripo
močki za zaščito pred plinskimi napadi Rdeče armade.
Tedaj je bil kot rezervist sanitetnega vojaškega odseka
ponovno vpoklican tudi dr. Alojzij Dolhar, ki so mu bili ob
tisti priložnosti dodelili oficirski čin. Po nekajmesečnem
delovanju v sklopu italijanske vojske v Sovjetski zvezi so
ga septembra 1941 zaradi očesne bolezni vrnili v Italijo.
8.
9.

Beltram, Tukaj je Jugoslavija, str. 162-168.
Corpo di Spedizione Italiano in Russia = Italijanska odprava v Rusiji.

DO KAPITULACIJE ITALIJE

Levo dr. A lojzij Dolhar v oficirski uniform i v sanitetnem kam ionu na ruski fronti. (Ar
hiv Dolhar.)

DO KAPITULACIJE ITALIJE

Sredi avgusta 1942 je slovenska partizanska vojska
v Kanalski dolini in okolici že narasla na cel bataljon obo
roženih mož in deklet. V tem času se je odvijala tudi že
prej omenjena opcija. Selitev optantov se je pričela prav
zaprav že prej, v letu 1940, in je trajala postopoma do leta
1943.
Nemci, ki so vodili izseljeniški urad na Trbižu, so si
zelo prizadevali, da bi čim več optantov čimprej spravili
v Nemčijo. Po 8. septembru 1943, to je po nemški zasedbi

wr

DO KAPITULACIJE ITALIJE

O ptant Jakob K anduth (Čipernik) zapušča Ukve leta 1942 in se seli v Labotsko dolino.
(Slika je iz Gariupove knjige Opcija za tretji rajh.)

Italije, seje vrnilo na svoje domove v Kanalsko dolino ve
liko število že preseljenih članov slovenskih družin.10
Konec junija 1943 je po nalogu namestnika koman
danta glavnega štaba NOV in POS Jake Avšiča krenila
iz Gregorčičeve brigade četa 36 mož čez Pol ovni k in Sočo
na Skutnik, severozahodno od Žage pri Bovcu, se spustila
v dolino Rezije in se 28. junija 1943 pri naselju Provala
(kota 1039), jugovzhodno od vasi Osejani v dolini Rezije,
spopadla z oddelkom sovražnih enot s Trbiža. Prizadeja
lo.

Gariup, Opcija za tretji rajh, str. 247 sl.

DO KAPITULACIJE ITALIJE

Pokop nem ških vojakov, ki so bili ubiti v Ukvah v noči m ed 8. in 9. septembrom 1943,
u Žabnicah pri Razvodju. (Sliki sta iz knjige M aria Gariupa L a Val Canale durante la
seconda guerra mondiale.)

DO KAPITULACIIE ITALIJE

Z unanji m inister v Badoglievi vladi veleposlanik Guaraglia (prvi z leve) seje 6. avgu
sta 1943 srečal na Trbižu z nem škim zu nanjim m inistrom von Ribbentropom (tretji z
leve) in nem škim veleposlanikom v Italiji von M akkensenom (drugi z leve). (Fototeka
Goriškega muzeja.)

la mu je pet žrtev, med njimi enega oficirja. Tako je par
tizanska akcija zajela tudi Rezijo, ta najbolj severoza
hodni predel slovenskega narodnega ozemlja.11

8. SEPTEMBER 1943

padalci so na Gran S a ssu osvobodili M ussolinija. (Razglednica je last Erika
Dolharja.)

E seso vsk i

8. SEPTEMBER 1943

25. julija 1943 so odstavili Mussolinija in ga konfinirali na Gran Sassu, od koder so ga esesovski padalci 0 svobodili in prepeljali v severno Italijo. Tam je ustanovil
t. i. Salojsko republiko.
Že dan po Mussolinijevem padcu, 26. julija 1943, so
v Hitlerjevem glavnemu stanu Hitler, Göring, Himmler,
Keitel in Jodl obravnavali razmere v južni Evropi. Govo
rili so tudi o zasedbi strateško zelo pomembnega ozemlja
v Sloveniji ter omenjali zlasti Ljubljano, Reko, Trst in

Log pod M angrtom leta 1918. (Lastnik razglednic je M iloš Š u lin iz Bovca.)

Trbiž, kamor naj bi poslali oddelke s tanki in oklepnimi
vozili.12
Dne 26. avgusta 1943 opoldne so enote okrepljene
71. divizije začele prodirati čez prehode nemško-italijanske razmejitvene črte pri Šentvidu nad Ljubljano ter
pri Črnučah, Podbrdu in Trbižu. Italijanska poveljstva so
proti prodoru le protestirala, krepila svoje posadke na
mejnih prehodih, storila pa niso ničesar, da bi preprečila
vdor dolgih nemških kolon, ki so jih vodili visoki oficirji.
Nemške kolone so nezadržno prodirale in se niso ozirale
na začudene obraze oficirjev in vojakov italijanske voj-

ske ki je na ozemlju med Julijskimi Alpami in morjem
sicer imela kar tri armadne korpuse.13
Številni italijanski vojaki so dezertirali: nekateri so
se enostavno vrnili na svoje domove, bežali tako pred
Nemci kot pred zavezniki, drugi so začeli ustanavljati
italijansko odporniško gibanje.
Med italijanskimi partizani na Primorskem naj omenimo le komunistično usmerjene “garibaldince”, ki so
novembra 1944 prešli v okvir 9. korpusa narodnoosvobo
dilne vojske Slovenije, in katoliško usmerjene “ozopovce”, v vrstah katerih se je pojavil, kot bomo videli iz ob
javljenih dokumentov, tudi marsikateri fašist. Med njimi
so bili napeti odnosi, saj se niso razlikovali le po rdečih
oziroma zelenih rutah, ki so jih nosili. Garibaldinci so se
povezovali s slovenskim osvobodilnim gibanjem, ki so ga
vodili komunisti, ozopovci pa so se zavzemali za ohrani
tev dotedanje rapalske meje.

NARODNOOSVOBODILNA BORBA

Zgodovinar Damijan Guštin piše, daje navodila za
organizacijo korpusnih in conskih vojaških oblasti izdal
Glavni štab NOV in POS konec septem bra 1944. Za
slovensko narodnostno območje je bilo predvidenih se
dem komand mesta, katerih štabi naj bi hkrati predstav
ljali poveljstva istoimenskih vojaških področij: Trst, Go-

BORBA
NARODNOOSVOBODILNA

Italijansko-nem ška m eja na Kokovi p ri Trbižu. (Fototeka Goriškega m uzeja.)

rica, Ljubljana, Celovec, Celje, Maribor in Ptuj. Pozneje
so razmišljali o treh vojaških korpusnih področij, pri če
mer naj bi področje X. korpusa obsegalo beljaško,
celovško in mariborsko vojno okrožje. Beljaško vojno
okrožje je nato izpadlo, ker so ga združili s celovškim, ta
ko da je to obsegalo celotno južno območje Koroške,
vključno z okraji Dravograd, Jesenice in Tablja. V končni
različici pa je bila organizacija še spremenjena.14 Maja
14.

Damijan Guštin: Komanda Slovenije - slovenski načrt vojaške uprave
slovenskega ozemlja leta 1945. V: Mikužev zbornik. HISTORIA 4,
Znanstvena zbirka oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani, Ljubljana 1999, str. 169-185.
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Partizanske enote. (Fototeka M uzeja za novejšo zgodovino v Ljubljani.)

1945 je Kanalska dolina vsekakor pripadala Goriškemu
vojnemu področju.
Leta 1944/45 je bilo stanje prebivalstva v Kanalski
dolini po narodnosti sledeče:
Slovenci
Nemci
Italijani
skupaj

1.650
1.950
6.250
9.850.15

REZIJANSKI BATALJON

REZIJANSKI BATALJON

Operativno območje Rezijanskega bataljona je zaje
malo Kanalsko dolino, Rezijo in Bovško. V Kanalski doli
ni so bile velike težave v približevanju naseljenim kra
jem, saj jih narodnoosvobodilno gibanje ni zajelo, navzlic
večkratnim poizkusom. Skoraj vsa prizadevanja so se
končala s pičlimi rezultati in z izgubami partizanov, če
prav so nekajkrat patrulje prodrle v samo bližino Trbiža.
Po dosegljivih podatkih in ustnih izjavah narodnega he
roja Ivana Likarja-Sočana Franju Bavcu-Branku je sam
trikrat vodil skupine borcev v Kanalsko dolino proti
Trbižu. Uspel je sicer prodreti v bližino mesta, toda borci
so bili vsakokrat izdani in so se morali nato z izgubami
umakniti ter niso uspeli vzpostaviti organizacije narod
noosvobodilnega gibanja, ki bi se dlje obdržala. Uspeli so
pridobiti le nekaj simpatizerjev, kar pa je bilo premalo za
resno organizacijo odpora proti okupatorjem. Franjo Bavec-Branko v svoji knjigi med drugim piše, daje bilo pre
bivalstvo v tej dolini precej pronemško razpoloženo in ni
hotelo v boj proti nemškim okupatorjem, čeprav ni bilo
zadovoljno z njimi. Alpski teren, kakršen je v Kanalski
dolini, in močno zavarovana železniška proga VidemTrbiž nista omogočala obstanka niti eni sami partizanski
enoti. Po vsaki akciji, ki jo je Rezijanski bataljon izpeljal
na tej progi, so se morale skupine hitro umakniti.16
16.

Franjo Bavec-Branko: Na zahodnih mejah 1945. Društvo piscev zgodo
vine NOB, Ljubljana 1997, str. 20-21 (dalje: Bavec, Na zahodnih me
jah).
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Sončni zaton na reki Beli, nad katero se še danes bočijo železniški mostovi. (Slika: E rik
Dolhar.)

REZIIANSKI BATALJON

Reka Bela, na kateri so mostovi železnice - tarče številnih sabotažnih akcij. (Slika: Erik
Dolhar.)

Glavna železniška proga Trbiž-Videm (imenovana
tabeljska železnica) je tekla (in še teče) skozi Kanalsko
dolino. Ta železniška proga je bila najkrajša pot iz Avstri
je in Nemčije na italijansko fronto, zato je bila tudi
močno zastražena z utrdbami, bunkerji, minskimi polji
in z gosto posejanimi posadkami vzdolž nje.
Vzporedno z železniškim i progami so tekle tudi
glavne cestne žile. Te so bile marsikje podobno zavarova
ne kot železnica. Tako je tekla glavna cesta od Trbiža
proti Vidmu vzdolž železniške proge skozi Kanalsko do
lino. Kvalitetne odcepe, kot sta bila na primer TabljaMužac in Trbiž-Kluže preko Rablja, so Nemci in Italijani

lahko uporabljali kot obvoznice na relaciji Trbiž-Videm.
Tudi te so nadzirali s stalnimi patruljami svojih garnizij.
Da bi razširili narodnoobrambni boj proti severu v
Kanalsko dolino in Trbiž, je Rezijanski bataljon nekaj
krat poskusil prodreti z manjšimi skupinami, ki so izva
jale bojne akcije ali pa organizirale in širile narodnoosvo
bodilni boj v te gorske dolinice. Franjo Bavec-Branko v
svojih spominih še piše, da je bilo prebivalstvo povečini
f u r la n s k o , zato so enote poudarjale predvsem širšo osno
vo skupnega boja proti okupatorju za boljši jutri brez na
cistov in fašistov. O Sloveniji in njenih mejah se v teh
krajih ni črhnilo.17 Skupine so sicer uspele vzpostaviti
stik s prebivalci, niso pa uspele vzpostaviti organizacije
Osvobodilne fronte, še manj organizirati vojaških enot v
teh dolinah.

SABOTAŽNE AKCIJE

Kot sem že omenil, je skozi Kanalsko dolino peljala
zelo pomembna železn išk a in cestn a povezava med
Nemčijo in Padsko nižino, po kateri so prevažali zelo po
membne surovine za vojsko. Že leta 1944 je partizanski
inženirski bataljon začel z minersko-sabotažnimi akcija
mi na tej progi. Iz dokumentov, objavljenih v Zborniku
dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni ju
goslovanskih narodov, izvemo, daje 27. septembra 1944

SABOTAŽNE AKCIJE

Skupina borcev na zahodni meji.

minersko-sabotažni vod postavil peklenski stroj na “teretni voz”, kije eksplodiral na Trbižu in povzročil 3 smrt
ne žrtve, promet pa je bil ustavljen 5 ur.
Od 5. do 15. novembra 1944 je bilo čez Trbiž prepe
ljanih 282 vagonov municije, 169 vagonov nafte ter 466
vagonov premoga. Del tega je doseglo bojišče, ostalo pa so
s tovornjaki prepeljali v glavno skladiščno bazo Bosco
Verde pri Trbižu, ki naj bi bila novo oskrbovališče za nacifašiste za čas, ko bi se bojišče premaknilo proti severu.
Nemci so nadaljevali z utrjevalnimi deli od Trbiža
do Tablje. Leta 1944 so namreč začeli z gradnjo obramb
nega sistema, ki bi jih ščitil pred zavezniškimi napadi.
Ta utrjevalna dela so bila v glavnem strelski jarki in bun
kerji. Na območju Trbiža so Nemci kopičili tudi večjo ko
ličino različnega gradiva in goriva.

Pogled na vas Vrata na avstrijski strani meje na Kokovem. (Slika E rik Dolhar.)

18.

L

Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni ju
goslovanskih narodov. Del IV., knjiga 16. Inštitut za zgodovino de
lavskega gibanja, Ljubljana 1986, str. 221, 578, 584, 718.
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Leta 1944 so si na območju IX. korpusa, kamor je so
dila tudi Kanalska dolina od Tablje do Vrat oz. Rateč,
železnice tako porazdelili: italijanska divizija Garibaldi
je sprožala sabotažne akcije in rušenja na železnici GoriCa-Čedad-Videm-Humin-Tablja-Trbiž, Jeseniško-bohinjski odred jih je izvajal na liniji Jesenice-Trbiž, Zapadnokoroški odred pa je izpeljeval akcije na železniški progi
Beljak-Trbiž.18

1945
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OSVOBODITEV KANALSKE DOLINE

V tem razdelku so objavljeni dokum enti, ki govorijo
o zadnjih dneh druge svetovne vojne v K analski dolini in
njeni osvoboditvi.
1.
m aja so slovenski partizani z enotam i 4. jugoslo
vanske arm ade osvobodili Tržič, Gorico in T rst in skoraj
vse slovensko etnično ozemlje. Takoj za njimi so prišli še
zahodni zavezniki: Novozelandci in Avstralci v sestavi
anglo-ameriških sil. Prišlo je do dvojne zasedbe, ki je v
Julijski krajini trajala do 12. junija 1945.
V videmski pokrajini je dvojna uprava trajala le do
16. maja. V tem času so Slovenska Benečija, Rezija in K a
nalska dolina postale sestavni del Goriškega okrožja.
5.
m aja so Kobarid in Bovec zasedle britanske eno
te, čeprav sta bila oba k raja že v partizanskih rokah. S
tem so Britanci prišli tudi do dostopa n a prelaz Predel.
Tu je iskati vzrok za zamudo m otoriziranega odreda 4.
jugoslovanske arm ade: B ritanci m u poti čez Predel na
Trbiž niso dovolili. Pri tem je prišlo do hude zaostritve in
poročnik D ragan Cirovič je že razvrstil svoja oklepna vo
zila za napad, da bi tako izsilil prehod čez Predel, pa mu
višje poveljstvo tega ni dovolilo.

KANALSKE DOLINE
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7 maja je anagrafski urad s Trbiža podal za občino
Trbiž naslednje stanje prebivalstva: 3.273 Italijanov,
1 916 Slovencev in 704 Nemcev. Istega dne so na Trbižu
u s t a n o v ili občinski svet, v katerem so bili zastopniki tako
I ta lija n o v kot Nemcev in Slovencev, med katerimi je bil
tudi dr. Alojzij Dolhar.

Rokopisno poročilo dr. Alojzija Dolharja Okrajnemu odboru
v Čezsoči, 29. april 1945* (Arhiv Dolhar .)20

2914145
Okrajnemu odboru v Čezsoči!

Poslopje nekdanje vojašnice v Ovčji vesi, v kateri so se pred um ikom zbirali še zadnji
nem ški vojaki. (Slika: E rik Dolhar.)

Z ozirom na naglico, s katero se razvijajo dogodki,
6.
maja so zavezniki zavzeli Vrata pri Trbižu in si
smatramo trbiški Slovenci za svojo dolžnost, da pošljemo
tako zagotovili varen prehod na Koroško. Enote 4. jugo
naslednje poročilo zgornjemu naslovu.
slovanske armade so bile v hitrem maršu na poti čez Bo
Po vsej dolini deluje osvobodilni komite Osoppo, ki
vec in Trbiž v Beljak, spremljala jih je artilerija. Maršal
ima v vseh vaseh svoje odbore in borbene odseke. Delova
Josip Broz-Tito je generalpolkovniku Arsi Jovanoviču in
nje
je v zadnjih dneh zelo agilno toliko v propagan di
s tem tudi štabu 4. armade ukazal, naj z dvema močnima
stičnem kakor v udarnem smislu. Vsa njihova propagan
divizijama nemudoma prodre na Koroško ter zasede Be
da je usmerjena na enostransko nacionalni podlagi, to je
ljak in Celovec. Razlogi za to so bili predvsem politične
zglavnim smotrom, da obdržijo svoje dosedanje meje. Da
narave, da bi zasedli kraje s slovenskim prebivalstvom,
podkrepimo to svoje mnenje, n avajam o sledeča dva
ki jih po prvi svetovni vojni Jugoslavija po krivici ni do
slučaja. 1. Štirje Ozopovci so se snoči okrog 20h pojavili v
bila.19
pisarni £w&.(ajšnje) nemške tajne policije in zahtevali pre19.

Franci Strle: Veliki finale na Koroškem. Samozaložba, Ljubljana 1977,
str. 92 (dalje: Strle, Veliki finale na Koroškem).
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Arhiv je v lasti družine Dolhar.
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Na razglednici Soška dolina s K aninskim pogorjem. (Last Miloša Šulina.)

dajo mesta. Policija je odklonila, a ni zaprla dotičnih za 
stopnikov. 2. V R ablju so snoči uprizorili sicer pon e
srečeni napad na tamkajšnjo žendarmerijo.
Ne vemo, iz kakšnih razlogov je čutiti v zadnji uri,
da iščejo stike z nami. Ker do sedaj ne vemo, kakšno sta
lišče zastopa gornji naslov, prosimo nujno za tozadevna
navodila. Predvidevamo pa, da pridejo navodila najbrže
že prepozno, in si na podlagi tukajšnjega položaja, ki ga
posebno dobro karakterizirata zgoraj navedena dogodka,
vztrajamo predlagati takojšnjo zasedbo Rajblna. Ta udar
bi na eni strani podkrepil duh ta&.(ajšnjega) slov.(enskega) življa, na drugi strani pa bi ustvaril neobhodno po
trebno ravnotežje med obema taboroma. S tem bi zaželjeno sodelovanje, ki je doslej bolj akademskega značaja,
pridobilo tudi materialno podlago.

KANALSKE DOLINE
. OSVOBODITEV

V
pričakovanju, da gornji naslov uvidi veliko nu
nost našega predloga, želimo popoln uspeh.

2.

Knjiga oznanil župnije Žabnice. Vpis župnika Jožefa Simiza, 7 - maj 194s-21

Vojna je končala. Zadnji Nemci so odšli v nedeljo, 6.
maja, iz Zabnic. 7. maja so že plapolale slovenske in laške
zastave in prišli so angleški vojaki z brezštevilnimi avto
mobili, topništvom itd. ter šli naprej proti Beljaku.

3.

Nepodpisano in nedatirano poročilo komande jugoslo
vanskih partizanov za trbiško območje neznanemu naslov
niku. (Arhiv Dolhar.)

Dne 7. maja t. I. je naša 4. Armija prodirala proti
Podkorenu. Ker ni imela drugih prehodov za tanke, je z
oddelkom štirih tankov hotela čez Predil in Trbiž doseči
21.

Objavljeno v: Mario Gariup: La Val Canale durante la seconda guerra
mondiale. Dom, Čedad 1995, str. 183 (dalje: Gariup, La Val Canale).
Za Trbiž, Ukve in Zabnice je na splošno veljalo, da so zapisi v la
tinščini, v knjigo oznanil v Žabnicah pa sta župnika Simiz in Premrl
pisala v slovenščini. Dokumenti, ki so vzeti iz Gariupove knjige, so v
njej objavljeni v italijanskem jeziku. Za to izdajo jih je iz nje prevedel
Erik Dolhar.
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KANALSKE DOLINE

KANALSKE DOLINE
I. OSVOBODITEV

Podkoren in se tam spojiti z ostalimi edinicami, ki so lah
ko napredovale črez Vršič.
Ta oddelek tankov je angleška komanda v Rabinu
ustavila in preprečila prehod črez Trbiž, šele po štirih
dneh so Angleži prehod dovolili, kar je znatno oviralo vo
jaške operacije.

4.

Točke, ki jih je dr. Alojzij Dolhar pripravil za obisk pri gu
vernerju Zavezniške vojaške uprave (ZVU), na katerem je v
imenu slovenske narodne skupnosti v Kanalski dolini po
jasnil njena stališča, 8. maj 1945. (Arhiv Dolhar.)

l.a Audienca vri guvernerju
1.) osvobojenje, pravice, zaščita.
2.) Slov. jezik na(vade?).
3.) Zastave.
4.) Razorožitev.
5.) Skladišča: blago.
6.) Slovenski ujetniki (240 - 750 ?).
7.) Dovoljenje za 3 avte in 4 motorje.
8.) Odstranitev cestnih ovir.
9) Slučaj Eliza vd. Mlekuž.
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5.

Dobesedni prepis slovenskega in angleškega besedila s
pozdravom dr. Alojzija Dolharja guvernerju ZVU, 8. maj
1945. (Arhiv Dolhar.)

1940 -1945
P ozdravljam o Vas v imenu slovenskega naroda,
slov. naroda Koroške dežele. Vaš prihod ima za nas vse
drugi, vse večji pomen, kot za vse druge dežele, ki ste jih
doslej osvobodili. Drugi so Vas čakali, vem, da nestrpno
čakali - eno leto, 2 - 3 - 5 let, mi tukaj Vas p a čakamo že
1.000 let. Nam ne prinašate namreč samo osvobojenje iz
pod parletnega gospostva nacifašizma, mi pričakujemo
od Vas vse kaj več: rešitev izpod 1.000-letnega ropstva.
Zakaj znajte, da naš narod namreč v tej deželi ni imel
doslej ne samo nikake politične, ampak tudi nikake kul
turne svobode: doslej še nismo nikoli imeli niti ljudske šo
le v našem jeziku. Živim o na tej zem lji 1.500 let, a še
nimamo najbolj elementarnih pravic. Najprej nam jih je
kratila Avstrija, potem p a Italija. Končno smo doživeli
dan, najsrečnejši dan v našem življenju, dan svobode, ki
nam ga prinašate Vi.
Hvaležnost za ta dan Vam ostanemo dolžni za vse
naše življenje.
Živela slavna zavezniška vojska!
Živeli slavni voditelji! Maršal Stalin, premier Win
ston Churchill in presid. Truman!
Živela slavna jugoslovanska vojska federativne Ju
goslavije!

L OSVOBODITEV
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Hiša, kjer je stanoval guverner ZVU. V ozadju M angrt. (Slika: E rik Dolhar.)

Živel njen slavni in modri voditelj maršal Tito!
We greet you in the name of sloven people, sloven
people Carinthia land.
Your arrival have a greate sense for us all other
lands, which you liberated till now. Other had you waited
impatient waited one year, two, three, five years, we here
waited you more as thousend years.
You bring us not only the liberation from nazifachism, but also the liberation from thousend years servi
tude.

Kolona partizanov v sm eri proti Trbižu. (Strle, Veliki finale na Koroškem.)

Our people had not till yet neither political, none any
culture liberty since now. We never had schools for our
language.
We are in this country thousendfivehundred years,
and we have not the elementary justice, neither from Au
stria none from Italy.
Now we have the greatest day of our live, the day of
liberty, which you bring us.
We thank you for ever for the beautiful liberty you
brought us today.
Welcome to the famous alliance army!
High minded the 8th army!

6.

Liber memorabilium Ugovizza (Župnijska kronika v Ukvah), str. 130. Nedatirani zapis župnika Zaharije Succaglie
o tem, kaj se je dogajalo z ljudm i.22

Osvoboditev oziroma prihod v vas zavezniških voja
kov po odhodu ostalih vojakov. Omeniti velja, da je v vasi
po odhodu nemških vojakov prišlo do številnih neredov in
ropov. Ljudje so na vozovih z voli odnašali plen. Tako je
nesreča enih predstavljala življenje za druge. Veliko ve
selje med Italijani, obup za tujerodce, se pravi za kmete,
ki so upali v svobodno in neodvisno Kanalsko dolino pod
avstrijsko vlado. Tako si po vasi videl plapolati le itali
janske zastave. Od tod jeza in sovraštvo do Italijanov, ki
so oboroženi branili to, kar je vojna vihra prihranila.

KANALSKE DOLINE

chal Tito!
Long live our free native country!

1. OSVOBODITEV

Long live the liders Mr. Churchil, president Treuman and marchal Stalin!
High minded the famous Yugoslavian army of the
federative Yugoslavia!
High minded their famous and prudent leader m ar

KANALSKE DOLINE
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7.

Dnevnik Ivana Gujona, župnika v Ovčji vesi. 1. zvezek. za.
beležka 8. maja i945-23

T. K. vpraša, če lahko izobesi slovensko zastavo na
zvonik v imenu nekega slovanskega odbora. Tega mu ne
dovolim in ob povratku grem z Massimom Plozzerjem do
Keila,24 ki je predsednik tega odbora. Prideta Jakob Kandut, doktor prava iz Ukev, in Prescheren25s slovansko tro
bojnico na roki. Uro pozneje pride Franz Keil izobesit za
stavo na zvonik. Pokličem Massima Plozzerja in dosežem,
da se z zvonika sname tudi italijanska zastava in se obe
razobesita na lipi. Raje Slovani kot Italijani!'?! Ob 11. uri
pride prvi angleški avtomobil z radijsko postajo, medtem,
ko zvonovi zvonijo za žrtvama. Gre do delavnice in se ta
koj vrne. Popoldne pridejo drugi avtomobili in general, ki
nadaljujejo pot. Običajni ljudje opravljajo izvidnice, med
njim i p a so tudi nekateri slovanski elementi, rudarji.
Stanje mirno. Ob 18. pogreb dveh mrtvih. Veliko ljudi.
Razglasitev novega podestaja.26 Rim ediotti. Podžupan
Andrea Colpo. Svetovalca: Rodolfo Munini in Carmela
Plozzer. Nemčija podpiše vdajo. Konec sovražnosti.

23.
24.
25.
26.

Gariup, La Val Canale, str. 170-171.
Franz Keil.
Simon Prescheren.
Podestà je bil župan v fašistični Italiji.

si), str. 76. Zapis župnika Ivana Cujona, 9. maj 194s.27

9.

Nedatirani slovenski prevod razglasov št. 1 in št. 2 vrhov
nega komandanta zavezniških armad v Italiji in vojaškega
upravitelja Harolda R. Alexandra. Prevedel dr. Alojzij Dol
har. (Arhiv Dolhar.)28

RAZGLAS Št. 1
IZROČITE VAŠE STRELNO OROŽJE, MUNICIJO, EKSPLOZIVE IN SLIČNE VOJAŠKE PREDMETE,
TAKO TUDI RADIO ODDAJNE APARATE.
I.
Vsi zgoraj navedeni predmeti se morajo takoj izročiti
najbližjemu policijskemu uradu ali pa Kraljevi,m Karabinerjem.
27.
28.

Gariup, La Val Canale, str. 171.
ZVU je ob svojem prihodu razobesila razglase le v angleščini in itali
janščini.
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Redki simpatizerji Jugoslovanov - vaščani in tujci so pred dnevi na lipo p re d cerkvijo obesili poleg ita li
janske zastave veliko jugoslovansko zastavo. Danes so jo
po ukazu novega občinskega sveta sneli in se ni več p rika
zala. V delavnicah so na straži angleški vojaki. Izkrcali
so se v Tarantu pred dvema letoma.
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Liber memorabilum Vaibruna (Župnijska kronika Ovčje ve
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Pri komurkolem se bo našlo zgoraj navedene pred
mete, bo postavljen p re d sodišče, in če bo spoznan za
krivega, bo kaznovan po naredbi tega razglasa.
NAZNANITE VSE SOVRAŽNIKOVE STVARI
II.
Zadrževanje kakršnegakoli materijala, opreme ali
drugih vojaških predmetov, zapuščenega po sovražniku
ali sovražnega porekla, mora biti takoj naznanjeno naj
bližjemu policijskemu uradu ali pa Kraljevim Karabinerjem v roku enega meseca od razglasitve tega razglasa.
Kdorkoli ne bi hotel naznaniti zgoraj navedenih
predmetov, pride lahko pred sodišče, in če bo spoznan za
krivega, bo kaznovan po naredbi tega razglasa.
H. R. ALEKSANDER
GENERAL
Vrhovni komandant zavezniških
arm ad v Italiji in vojaški upravitelj
RAZGLAS Št. II
POLICIJSKA URA
Do nove uredbe je policijska ura v veljavi od 21. do
5. ure.
Med tem časom se ne sme nihče kretati po cestah ali
po polju brez pismenega dovoljenja zavezniške vojaške 0 blasti.

■

Nedatirani slovenski prevod razglasa ZVU 8. armade. Pre
vedel dr. Alojzij Dolhar. (Arhiv Dolhar.).

ZAVEZNIŠKA VOJAŠKA O B L A S T -O S M A ARMADA
RAZGLAS
DOVOLJENJE ZA MOTORNA VOZILA
Na ozemlju 8. armade je prepovedano:
Voziti ali posluževati se motornih vozil brez dovo
ljenja, izdanega od zavezniške vojaške oblasti za motorna
vozila;
voziti ali posluževati se motornih vozil v drugi na
men, kot je označeno v dovoljenju.
Prošnje za taka dovoljenja in obnovitev istih se mo
rajo vložiti p ri najbližjem uradu zavezniške vojaške obla
sti. Izdana dovoljenja morajo biti vedno nalepljena na
steklu vozila, na katerega se nanašajo.

KANALSKE DOLINE
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Kdorkoli bo zasačen, krši zgoraj navedeni predpis in
bo kaznovan.
Opozarja se vse, da ima vojaštvo ukaz streljati na
vsakega, ki se skuša skriti ali bežati.
H. R. ALEKSANDER
GENERAL
Vrhovni komandant zavezniških
arm ad v Italiji in vojaški upravitelj

Governo militare Allealo
E IG H T H A R M Y

OTTAVA ARM ATA

NOTICE RVVISO
MOTOR VEHICLE PERMIT

PERMESSI PER MOTOVEICOLI

L - It U forbidden in Eighth Army A rea to :

1. - N ella zona d ella Ottava Arm ata è proibito:

•) Operate or tu e a motor veh icle or motor
cy c le without a vehicle permit Issued by
Allied Military G overnm ent

a) Condurre o servirsi di un motoveicolo
© di una m otocicletta senza un perm esso per
veicoli rilasciato dal Governo M iniare Alleato.

b) Operate or use a motor veh icle or
m otorcycle l o t any purpose other than that
specified in such perm it

b) Condurre o servirsi di un motoveicolo
o di una motocicletta per scop o diverso da
quello indicato in detto perm esso.

2. - Applications for sueh permits or renew als
thereof shall be made to the nearest office of
A llied Military G overnm ent Permits, when
issued, shall at all times b e affixed to the
windshield of the vehicle covered thereby.

2. • Le richieste di tali perm essi o te rinno
vazioni dei medesimi dovranno essere presen
tate cu più vjcmo umcio aet (Governo Militare
A lleato. I perm essi, allorché rilasciati, do
vranno essere aifissi in perm anenza ai para
brezza del veicolo cui si riferiscono.

3. ■ Such permits cover the vehicle only
and d o not absolve the driver or passengers
from responsibility of possessing any necessary
travel permits.

3. - Petti perm essi riguardano soltanto il
veicolo e non dispensano il conducente o i
p asseggeri daU'obbliga di essere in possesso
del perm esso richiesto p er viaggiare.

4u - A ny person violating a n y provision of
this order shall, upon conviction b y a n Allied
Military Court, be liable to punishment by

k. - Chiunque viola le disposizioni contenute
in questo Ordine sarà, se trovato colpevole
da una Corte Militare A lleata, passibile di una
condanna alla p en a del c a r c e r e o della multa,
o di entram be, a giudizio d e lla C orte, nonché
della confisca de! veicolo usato trasgredendo
le disposizioni d ei presente Ordine.

imprisonment or fine, o r both, as th e C ourt
may determine, an d in addition, an y vehicle
used contrary to the provisions of this order
shall b e subject to confiscation.
5. - This order will b ecom e operative in each
province or part thereof within Eighth Army
A rea on the date of its first publication therein.

S. - Q uesto Ordine entrerà in vigore in ogni
provincia o in parte della m edesim a entro la
Zona dell' Ottava Armata lo stesso giorno
della sua prima pubblicazione.

C. B E N SO N

C . BENSON

Group Captai«
Senior Civil Affair* Officer
Allied MlìiUry Qormmtm
ftjfcdi Amy

Scoop Captai*
Ufficiale Saperior* per f ti Affavi Civili
Qavanv1Militare Afleat#
Otta»a Armata

Razglas za motorna vozila. (Arhiv Dolhar.)

Nedatirani slovenski prevod razglasa št. 1ZVU zasedenega
ozemlja. Prevedel dr. Alojzij Dolhar. (Arhiv Dolhar.)

ZAVEZNIŠKA VO JA ŠK A O B L A ST ZASED EN EG A
OZEMLJA
RAZGLAS št. 1
Italijanskemu Narodu:
V
teku vojne proti silam osi osvajajo zavezniške ar
made pod mojim poveljstvom Italijansko ozemlje izpod
nemške nadoblasti.

KANALSKE DOLINE
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Omenjena dovoljenja se nanašajo samo na vozila in
ne oproščajo voznika in potnike od dolžnosti, da morajo
imeti še predpisana dovoljenja za potovanje.
Kdorkoli prekrši naredbe tega ukaza, bo, če ga za 
vezniško vojaško sodišče spozna krivega, kaznovan z za 
porom, denarno kaznijo ali z obojim, kakor bo pač od
ločilo sodišče; poleg tega še z zaplembo vozila, ki je bilo
rabljeno v nasprotstvu tega razglasa.
Ta naredba stopi v veljavo v vsaki pokrajini ali v
njenem delu, ki spada pod območje 8. armade, z dnem
svojega prvega razglasa.
C. BENSON
Group Captain
Višji oficir za civilno upravo
Zavezniške vojaške oblasti 8. armade

KANALSKE DOLINE
. OSVOBODITEV

Večji del tega ozemlja je bil že postavljen pod Itali
jansko upravo. N adaljna vrnitev ozemlja Italijanski
upravi in popolen izgon nemških sil bo sledil še hitreje, če
bo dal Italijanski narod isti dokaz poguma, trdnosti in
discipline, kot ga je že pokazal v odporu proti nemškim
zasedbenim silam.
Da bi se čim hitreje približal dan končne vzpostavit
ve in končne zmage, je potrebno poduzeti primerne ukre
pe, da se zagotovi organizacija in upravno delovanje
dežele, katero so nemške sile poskušale uničiti, da se zago
tovi varnost, dobrobit Italijanskega naroda in zavezni
ških armad, da se zajamči spoštovanje postave in ohrani
red, ki so neobhodno potrebne za vojaške operacije.
Radi vseh teh vzrokov je potrebno ustanoviti na tem
ozemlju, dokler ozemlje samo ne bo moglo biti predano
Italijanski vladi - vojaško oblast. Vojaška oblast bo imela
popolno kontrolo nad upravo tega ozemlja, in če bo po
trebno, bo imela oblast soditi pri svojih sodiščih vsakega,
ki bi prekršil kakršnokoli (...)

12.

Pregled dogodkov na Tfbiškem Iz italijanskega vojaškega
dokumenta.29 (Na podlagi neidentificiranega pisma

t r b i-

škega CIN30 videmskemu prefektu.)
29.

30.

Dokument je dala v vpogled Nataša Nemec, ki ga je preučila v arhivu
Ministrstva za zunanje zadeve v Rimu. Iz italijanščine g aje prevedel
Erik Dolhar.
Comitato di Liberazione Nazionale - italijanski Narodnoosvobodilni
odbor.

OSVOBODITEV
KANALSKE DOLINE

Dr. A lojzij D olhar (v civilu) v d ru žb i jug oslo va n skih vojakov p red poslopjem p a r 
tizanske kom ande m esta Trbiž 12. m aja 1945. (Arhiv Dolhar.)
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II - RABELJ - ( 1 4 A = C6761).
7. M AJ 1945 - Stanje mirno. Vas okrašena z itali
janskim i in slovenskimi trobojnicami; prve prevladujejo,
5 ali 6 elementov rednih Titovih čet se predstavi v vasi in
nabira informacije, kje bi se lahko nastanila neka kolona,
ki prihaja.
8. M AJ 1945 - Za mimoidočimi anglo-ameriškimi
kolonami pride v vas kolona petnajstih tankov in petnaj
stih tovornjakov z rednimi Titovimi četami. Slednje, ob
podpori krajevnega slovanskega elementa, ki ga čete oborožujejo, ukažejo sneti italijanske zastave, ki so jih potep
tali na javnem trgu. N akar se začne racija italijanskih
prebivalcev, od teh jih kakih 40 odpeljejo čez prelaz Pre
del (14A=C67 58) kot ujetnike (glej priloženi seznam). Med
temi je tudi kom andant obmejnega bataljona divizije
“Osoppo”,31 ki se je bil namenil tja na pogajanja.
9. M AJ 1945 - Titove čete začnejo novo racijo s siste
matično zasedbo rudniških objektov. Po posegu predsed
nika trbiškega CLN p ri zavezniškem guvernerju se sled
nji osebno napoti v Rabelj, doseže prenehanje racij itali
janskih civilistov in angleškim četam ukaže, da zastražijo
rudnik. Italijanski uslužbenci in delavci v rudniku se pod
angleško zaščito premestijo v palačo direkcije, da bi ubežali nasilju Slovencev. Medtem pride do naslednjih do
godkov:
31.

V italijanskem izvirniku Battaglione Frontiera Divisione “Osoppo”.

iz uradov rudnika odnesejo 5 pisalnih strojev;
iz skla d išč odnesejo obleke, čevlje, bencin itd.
Iz blagajne skušajo odnesti ves denar, kar pa pre
preči takojšnji poseg angleških enot. 10. MAJ 1945 -S ta n je nespremenjeno. 11. M AJ 1945 - Stanje nespremenjeno. Odpeljani
ujetniki so vedno v rokah Titovih čet, čeprav so se slednje
obvezale pri angleškem guvernerju, da jih bodo vrnile do
10. maja. III - BELA PEČ - (14A=C7267). 7. MAJ 1945 - Italijanski, slovanski in nemški ele
menti s pomočjo jugoslovanskih državljanov z onstran
meje oropajo nemško skladišče različnega blaga. 8. MAJ 1945 - Karabinjerje in finančne stražnike32
dodelijo za stražo na mejnem prehodu. Rodoljubi so do
deljeni za javn i red. 9. M AJ 1945 -S ta n je nespremenjeno. 10. M AJ 1945 - Ob 18. uri redne Titove enote voja
ško zasedejo BELOPEŠKA JEZERA in zgornji predel
BELE PEČI (jeklarne in bivališča). Inž. FERUGLIO ob
vesti komandanta slovenskih čet, da je zavezniški vojaški
32.

Karabinjerji so v Italiji vojaška policija, orožniki. Finančni stražniki
pa so prav tako vojaki, financarji.

KANALSKE DOLINE

bavijo;
z a p a k ir a n i k r u h z a p o tr e b e p r e b iv a ls tv a v celo ti
odvzamejo slo va n ske čete;
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Iz Z a d ru g e odnesejo ra zn o h ra n o z a slo va n sk e čete;
Zadrugo zaprejo s p rep o ved jo z a civiliste, d a k a rk o li n a 
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guverner formalno zagotovil CL, da bi morale to območje
nadzorovati angleške enote ob sodelovanju italijanskih
enot. Slovenski kom a n dan t za trju je, da je od svojih
nadrejenih prejel ukaz, naj zasede območje, in sočasno
zagotavlja, da ne bo storjeno nasilje nad prebivalstvom. .
Tako rodoljube kot kraljeve karabinjerje razorožijo.
Italijansko zastavo, ki je izobešena na jeklarnah, nado
mestijo s slovensko. 11.
M AJ 1945 - Slovanski kontingent okrepijo: pri
bližno 60 mož se nastani v bivši vojašnici karabinjerjev.
V jeklarnah se predstavijo slovanske civilne oblasti, ki
zapečatijo vrata uradov. Zahtevajo inventuro obstoječega
obdelanega in surovega materiala jeklarn. Sprašujejo in
formacije o količini obstoječe živine in o uskladiščenih
živilih v trgovini podjetja. Slovanski vojaški komandant izda odlok o izročitvi
orožja italijanskih civilistov in rodoljubov. SEZNAM oseb, ki so jih slovenske čete odpeljale iz
RABLJA 8. MAJA 194533
Inž. COLOLA Giuseppe Mauro
CUCCHIARINI Ciro (fašist)
COOS Giovanni
FRANCO Giacinto
BLASZAK Ladislao (nemške narodnosti)
ROGALLA Giacomo
COBAI Umberto
33.

O aretiranih in odpeljanih glej opombo št. 4 dr. Nevenke Trohe v
spremni besedi Knjigi na pot na začetku knjige.

. OSVOBODITEV
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PFEIFFER Erno (fašist)
PLAZZOTTA Leonardo
CUMINI Primo
CUMINI Renzo
COLAONE Ultimo
SABIDUSSI Mario
CANUTI Publio
SIMAC Pietro
CALDESE Carmelo
CALDESE Corrado
VENTURO Michele
FIORI Gioacchino
CENERELLI Amelio
GIORGI Saulle
CUMINI Attilio
FRANCO Agostino
FRANCO Alvise
VIZZUTTI Mario

13.

CARBONI Salvatore
ASQUINI Nino
GUION Emilio
RANIA Gaetano
FANELLI Alfonso
MISCORIA Alessio
CONCINA Mario
Dr. FACCHINI Umberto
DAL MARTELLO Severino
FABRETTI Vittorio
ROMANO Sabato
TAMBOSSO Mario
VERONA Paolo
SPAGNOLO Vinicio
VENTURO Umberto
VASSAR Lino

Medatirano poročilo, ki opisuje stanje na terenu. Avtor po
ročila je verjetno dr. Alojzij Dolhar. (Arhiv Goriškega muze
ja v SSSovi Gorici. ) 34

Poslednji dan pred odhodom Nemcev smo p a dosegli
za občinski svet pravično razmerje - i. s.35na podlagi ena34.
35.

Arhiv Goriškega muzeja v Novi Gorici (dalje: AGM), fond Slovanskoitalijanske antifašistične unije (dalje: SIAU), fascikel (dalje: fase.) 65/18.
In sicer.

Grb savojske dinastije je označeval zastavo Kraljevine Italije.

KANALSKE DOLINE

36.

. OSVOBODITEV

bosti - med zastopniki vseh treh narodnosti: slovenske,
talijanske in nemške. Ker smo bili in smo še del Videmke t j ■ s t a r o -italijanske province, smo bili popolnoma v
območju italijanskih institucij in zato ni bilo mogoče misliti na narodno osvobodilni odbor, temveč le na občinski
svet t e r pravično zastopstvo v njem. To smo dosegli in še
držimo. A li bolj na videz. Takoj po prihodu zaveznikov je
namreč ozopovski CLN potegnil vso upravno in izvršno
oblast nase. Pri tem je imel močne in trajne stike z ljudmi,
ki so bili notorični fašisti in kolaboracionisti z okupator
jem vse do zadnje minute. Stiki so bili večinoma zakulis
ni, često pa tudi nesramno javni. Naši so sicer skrbeli za
javni red in varnost, vzeli pod zaščito razna skladišča voj
nega materijala, a imeli so proti sebi ogromno premoč
ozopovcev in - nasprotovanje Zaveznikov, ki so že od vse
ga začetka dajali vso mogočo zaslombo Italijanom i. s. le
ozopovcem, ne pa garibaldincem. Polagoma so se namreč
vedno bolj pojavljali na terenu tudi garibaldinci, ki p a v
našem okraju niso čutili prav nobenega smisla za sodelo
vanje z nami in so plesali tako, kot so piskali ozopovci.
Na zunaj se je to pokazalo z zastavami. Med tem ko
so 7. maja ponosno zaplapolale naše trobojnice s petero
krako zvezdo na zasebnih hišah in vseh važnih javn ih
poslopjih, so zraven visele italijanske brez zvezde in take
s savojskim grbom.36
Sicer p a je bil težko pričakovani dan osvobojenja,
t.j. dan prihoda Zaveznikov, obenem že dan razočaranja.

KANALSKE DOLINE
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NOTICE No. 2 AVVISO N. 2
CURFEW
Until further notice curfew will be
f r o m a & * ta «M w » .
During that period no person may
cirruS.1t.- on the »treetä or in the country
without a permit in writing from the
Allied Military Government.
Any person found circulating contrary
to the above provision may be tried and,
if convicted, punished as provided by Pro
clamation No. 1.
All person» are warned that military
personnel have orders to shoot any person
circulating contrary the above provisions
who attempts to hide or escape.
H. K . AUEXUVDEB

COPRIFUOCO
Fino * nuovo avviso il copttfaoco <fo
read Aalft imtnunto adewàe-2*i_wle.
Duraste tele periodo di tempo nessuno
pud circolare per le strade od in cam
pagna sema un permesso scritto dei Governo
Militare Alleato.
Chiunque sia sorpreso a circolare i„
contrasto con le disposizioni di cui aopn,
può «sere processato e, se riconosciuto
colpevole, punito m conformità a «pianto
stabilito nel Proclama N 1
Tutti sono avvertiti che fl personale
militare ha ricevuto ordini di far fooco
su chiunque cerca di nascondersi e fuggire
menile è sorpreso a circolare in contrasto
con le disposizioni suddette.

a. a. ujsuMCT

E na izmed, spornih naredb, ki so bile izdane le v angleškem in italijanskem jeziku. (Ar
hiv Dolhar.)

Skupno z Zavezniki so namreč prišli že tudi karabinjerji
“5 AM G”, ki so nam takoj vzbudili slabe slutnje za bo
dočnost. Bili so znak italijanske izvršne oblasti, znak ita
lijanske premoči, znak priviligiranega naroda. Nismo se
motili. Ves nadaljnji razvoj je to dokazal.

37.

Zavezniški guvernerje bil tudi na Trbižu naj višja oblast, vendar samo
v zgornjem predelu mesta. Spodnjega je osvobodila jugoslovanska voj
ska in tam postavila Komando mesta Trbiž.

KANALSKE DOLINE

Dokler je bila prisotna naša vojska, ki je prispela v
naš okraj en dan po prihodu Angležev, smo bili še upošte
vani, čeprav več ali manj le na videz. Hudo je postalo, ko
je odšla naša vojska in nato še Narodna Zaščita. Doživeli
smo udarec za udarcem. Neštetokrat smo intervenirali pri
guvernerju, večinoma ustmeno, nekaj kratov pa s pism e
nimi vlogami.
Naše pritožbe so skoraj vedno naletele na gluha uše
sa - izgovarjali so se vedno, da “se politična vprašanja
njih ne tičejo” in da “so vojaki, ki morajo skrbeti le za mir
in red”. Kdor kaj zahteva, p a naj tudi zahteva svoje svete
pravice, pa je kršitelj miru. Cesto, prečesto so nam metali

. OSVOBODITEV

Že prva avdijenca p ri zavezniškem guvernerju37 je
bila delen protest:
naredbe so bile izdane le v angleškem in italijan
skem jeziku.
Na naš protest so nam sicer takoj obljubili spošto
vanje našega jezika, a ostalo je pri obljubah, nikoli nismo
videli naredb, tiskanih v našem jeziku. Se več - Slovenski
jezik ni bil dovoljen niti za privatno korespondenco: cen
zura v Vidmu zavrača slovensko pisana pism a z motiva
cijo, tiskano na posebnem obrazcu, češ da sta dovoljeni le
angleščina in italijanščina. Tudi v tem slučaju smo seve
da vložili protest p ri guvernerju, tudi tu se nam je dala
obljuba, a do danes nam še ni znan praktičen rezultat.

i. OSVOBODITEV
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Poslopje, kjer je nekoč stala stavba angleškega guvernerja na Trbižu. (Slika: Erik Dol
har.)
O b č in s k a

palača na Trbižu. (Slika: E rik Dolhar.)

pesek v oči, p ri tem so se posluževali tudi laži. Obljubljali
so na prim er skupno policijo (sestavljeno iz Angležev in
naših mož) v trenutku, ko so ustvarjali skupno policijo z
- Italijani.

zapad v italijansko morje, od koder se tudi res neprestano
valijo množice, katerih nameni so samo ob sebi razum 
ljivi.

Okraj je bil skoraj popolnoma izoliran od našega
ozemlja. Obe meji, jugoslovanska in avstrijska, sta her
metično zaprti. Tretji izhod, na Goriško, je bil in je pod
strogo policijsko kontrolo s skrajno omejeno možnostjo
prehoda. Dovoljenje za Goriško ali Tržaško provinco do
biš - če ga dobiš - le po predhodnem eventuelno večurnem
zasliševanju p ri F.S.S.38 Edina odprta pot je bila in je na

Vkljub vsem tem težavam se nam je posrečilo osno
vati antifašistično zvezo vseh treh narodnosti. Pri tem
smo se sicer zavedali, da bi bili Nemci najrajši navzoči le
duhovno, a ne telesno, Italijani pa le telesno, a ne duhov
no. V začetku je pristal tudi zavezniški guverner, a čez ne
kaj dni nam jo je že prepovedal.

38.

FSS = Field Security Service, protiobveščevalna služba v britanskih
vojaških enotah.

Edini drobec “oblasti” nam je slej ko prej ostal pri
zastopstvu v občinskem svetu. Tudi tam smo imeli hudo
borbo za župana, ki so ga Italijani hoteli postaviti na po-
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Poslopje, kjer je nekoč stala stavba angleškega guvernerja na Trbižu. (Slika: Erik Dol
har.)
O b č in s k a

palača na Trbižu. (Slika: E rik Dolhar.)

pesek v oči, p ri tem so se posluževali tudi laži. Obljubljali
so na prim er skupno policijo (sestavljeno iz Angležev in
naših mož) v trenutku, ko so ustvarjali skupno policijo z
- Italijani.

zapad v italijansko morje, od koder se tudi res neprestano
valijo množice, katerih nameni so samo ob sebi razum 
ljivi.

Okraj je bil skoraj popolnoma izoliran od našega
ozemlja. Obe meji, jugoslovanska in avstrijska, sta her
metično zaprti. Tretji izhod, na Goriško, je bil in je pod
strogo policijsko kontrolo s skrajno omejeno možnostjo
prehoda. Dovoljenje za Goriško ali Tržaško provinco do
biš - če ga dobiš - le po predhodnem eventuelno večurnem
zasliševanju p ri F.S.S.38 Edina odprta pot je bila in je na

Vkljub vsem tem težavam se nam je posrečilo osno
vati antifašistično zvezo vseh treh narodnosti. Pri tem
smo se sicer zavedali, da bi bili Nemci najrajši navzoči le
duhovno, a ne telesno, Italijani pa le telesno, a ne duhov
no. V začetku je pristal tudi zavezniški guverner, a čez ne
kaj dni nam jo je že prepovedal.

38.

FSS = Field Security Service, protiobveščevalna služba v britanskih
vojaških enotah.

Edini drobec “oblasti” nam je slej ko prej ostal pri
zastopstvu v občinskem svetu. Tudi tam smo imeli hudo
borbo za župana, ki so ga Italijani hoteli postaviti na po-
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polnoma fašistični način, kar se je nam p a vendar p0
srečilo preprečiti.
Iz vsega navedenega je jasno, da je bila vedno inje
naša prva težnja - težnja začasne narave - odtegnitev od
videmske province, ki je največji vzrok vsega zla, in zopetna
priključitev kgoriški provinci, od katere nas je ločil fašizem
leta 1 9 2 5 (Divide et impera). Na tozadevno vprašanje nam
je guverner odgovoril, da naš okraj sploh ni sporno ozemlje
in da ga maršal Tito sploh ni zahteval (!).
N a d to začasno rešitvijo samo že obupali, ostaja
nam le upanje na skorajšnje dokončno osvobojenje v Ju
goslaviji.

14.

Potrdilo pripadnika Komande mesta Trbiž Alojzu Komacu,
25. november 1945. (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.)39

Krajevni NOO Čezsoča
Čezsoča, dne 25 /1 1 /1945
POTRDILO
Krajevni NOO Čezsoča potrjuje, da je tov. KOMAC
ALOJZ od JOŽEFA in od ZORNIK MARIJE iz Čezsoče
hštv. 33, rojen dne 2 4 /5 1924, služil kot partizan v KO
MANDI MESTA - TRBIŽ; da je res bivajoč v območju Ju
lijske Krajine.
Sm rt Fašizmu
Svoboda Narodu
39.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, f. KLO Čezsoča, t. e. 11.

Razburljivim dnem odhoda n em šk ih vojakov in tekzaveznikov, ki so osvobodili Kanalsko dolino in sku
šali u tr d iti svoj položaj na Trbižu, je sledilo obdobje rela-

miru, ki pa je bil vseeno občasno prekinjen. Pri
hajalo je do napetosti tako med zavezniki kot v odnosih z
d o m a č im prebivalstvom. Tu je nekaj dokumentov, ki
pričajo o novonastalem položaju.
tivn eg a

Pogled na Bovec nekoč. (Last M iloša Šulina.)

i.

Knjiga oznanil župnije Žabnice. Oznanila od 1.1.1934 do 5.
10.1945, str. 389. Nedatirani vpis župnika Jožefa Simiza.40

Nisem šel blagoslovit hiš, ker so se v ponedeljek
zjutraj (21. maja, op. E. D.) v vasi utaborili židovski voja
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ki 57. palestinskega regimenta. Zasedli so tudi hišo št. 72
tako da sem se moral stisniti na podstrešje. Dobro, da so
jih že pravočasno opozorili, da župljani niso Nemci, četu
di so pod pritiskom propagande in zato, da bi se izognili
fašizmu, optirali za takratno veliko Nemčijo.

2.

Knjiga Liber memorabilium župnijs Trbiž, str. 163. Nedati
rani zapis msgr. Giuseppa Fontane.4'

23. maja je bil ukinjen center za pomoč na Trbižu,
ker je odslužil svojemu namenu. Vlaki vozijo od Beljaka
do Tablje. Tudi prehoda pešcev ni več. Koliko ljudi je šlo
skozi Trbiž in bilo deležnih bolj ali manj obilne pomoči?
Težko je reči. Morda se še najbolj približuje resnici število
okrog 200.000 ljudi.
Edina žrtev je bil prof. Pivanelli, ki je dospel na
Trbiž s prvim i konvoji in se je tu ustavil kot prostovoljni
asistent. Bolehal je za astmo, bil sprejet v bolnišnico, nato
v Videm, kjer je umrl proti koncu meseca maja.
Mesto Trbiž, ki je bilo takrat zmedeno zaradi prisot
nosti rednih enot in slovanskih ter italijanskih partiza
nov in v stalni negotovosti zaradi raznih groženj, je bilo
enotno in kompaktno v tej akciji človeške solidarnosti do
najbolj trpečih, brez strankarskega ali nacionalnega ra-

3.

Sporočilo, poslano iz Krajevnega narodnoosvobodilnega
odbora Bovec Komandi mesta Trbiž, 23. maj 1945. (Pokra
jinski arhiv v Novi Gorici.)42

Krajevni N.O.O. Bovec

Bovec, dne 23.5.45
Na Komando mesta Trbiš
Varnostna Četa
Rabelj
Pri nas se je oglasila tov. Pregelj Ana, bivajoča v
Bovcu hšt. 250, katera ima dva sina v Armadi, od katerih
eden je padel za našo stvar. Ker se nahaja pri Vaši Ko
mandi mesta njen nečak Pregelj Alojz, kateri je letnik
1929, vpoštevajoč, da zgoraj imenovana ima 72 let in je
sama, bi se Vas naprošalo, da bi začasno uprostili vojaške
službe istega, kjer ona ni v stanu sama obdelovati zemlje
inje tudi bolehna ter jo je jako potrla zguba njenega sina.
Ter upamo, da Vam je možno to prošnjo uslišati, ker
je imenovan letnik 1929.
42.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, f. Okrajni NOO Bovec, t. e. 5.
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sprejeti.
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-likovanja, in je nudilo, k a rje le mogio, morda še več od
tega, kar b i <'ahko v resnici dalo. Večino povratnikov so
n r e d s t a v l j a l i Italijani. Mimo je vsekakor šlo veliko Fran
cozov, Poljakov, Grkov, Jugoslovanov in vsi so bili enako

. POLOŽA) SE POČASI UMIRjA

V
slučaju, da Vam tega ni mogoče izpolniti, nam to
zadevno sporočite.
Svoboda narodu.
Sm rt fašizmu

Predsednik:
Muznik

Krajevni N.O. O. Bovec
Tajnik:
I. Šulin

A m eriški vojaki leta 1945 na m ejni kontrolni točki m ed Slovenijo (Jugoslavijo) in Ita
lijo. V ozadju je že slovensko ozemlje z Ratečami. (Fototeka Goriškega muzeja.)
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ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO ARMADO IN ANC LO AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

i.

Nedatirano poročilo komande jugoslovanskih partizanov,
območje Trbiž. (Arhiv Dolhar.)

Dne 16. maja je zasačil kom andir čete v Rabinu
nekega ozopovca, ki je streljal na našo zastavo. Ta je, are
tiran, izpovedal, da se nahajata v Rabinu še dva druga

S
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Zahodni zavezniki so kot sporno ozemlje priznali le
tisti del, ki gaje bila Italija dobila z Rapalsko in Rimsko
pogodbo, ne pa tudi območij, ki so bila prav tako naselje
na s Slovenci, ki si jih je Italija priključila že leta 1866
(Beneška Slovenija in Rezija) ali pa s senžermensko mi
rovno pogodbo leta 1919 (Kanalska dolina). Ta območja je
morala jugoslovanska vojska zapustiti 16. maja 1945.
Jugoslovanskim aktivistom je bilo prepovedano za
hajati v te kraje, tako da so tja hodili ilegalno. V Benečiji
so takrat delovali trikoloristi (tako so jih imenovali, ker
so nosili italijanske tribarvne kokarde, pa tudi po njiho
vem časopisu “Il Tricolore”), ki so zastraševali slovenske
ljudi, jih preganjali, izganjali, zapirali in pretepali. Vse
to pa je Zavezniška vojaška uprava v Vidmu gledala mir
no in z velikim “razumevanjem”.43

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARMADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

nasprotnika, ki sta glavna voditelja za povzročanje nemi
rov. Ko je kom andant mesta Rabi dal enega izmed teh
dveh aretirati, je bil pozvan radi tega na angleško koman
do rudnika v Rabinu. Angleški komandant, neki angleški
major, je v prisotnosti več angleških oficirjev našega ko
mandanta mesta zelo nevljudno sprejel ter ga celo poslal
po tolmača. Ker se je naš komandant mesta odstranil in
ne vrnil, je major po dveh urah ponovno poslal ponj in ga
potom po Angležih privedenega tolmača vprašal o dogod
ku.
Komandant je Angležam obrazložil in pojasnil sta
nje stvari, nakar so se mu Angleži z majorjem vred opra
vičili.
Naše napise Angleži brišejo in pribijajo na mesta,
kjer napisano živijo TITO, deske s kažipotom.

2.

Knjiga oznani! župnije Žabnice. Nedatiran in nepodpisan
vpis.44

Od 16. maja zvečer je bila slovenska zastava na zvo
niku zamenjana z jugoslovansko zastavo z rdečo zvezdo.
Na Trbižu ima civilno oblast angleški major, katere
mu je podrejen novi župan ali “Sindaco” inž. Marino Wit-

3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO
ARMADO
IN ANCLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

Žabniški župnik R afko Prem rl (desno) se je 2. avgusta 1936 slikal v Žabnicah z lju 
bljanskim škofom dr. Gregorijem Rožm anom , k i seje vračal s Sv. Višarij. (Slika je last
Vinka in Anice Prem rl iz Vipave.)
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N a levi: žup n ik R afko Prem rl v povojnih letih. (Slika je last V inka in Anice Premrl iz
Vipave.) N a desni: zvonik njegove žabniške cerkve. (Slika: E rik Dolhar.)

tes. Tam so tudi orožniki in italijanski partizani ali pa
trioti: še vedno v veljavi italijanske postave.
V
Žabnicah je bilo razobešenih tudi nekaj avstri
skih rdečo-belo-rdečih zastav. Kam bomo končno spadali,
še ni nikomur popolnoma jasno.
Versko stanje v župniji je zelo trpelo zaradi Hitlerje
vega kljukastega križa: višek je bil menda v drugi polovici
leta 1939, ko so preganjali župnika Rafka Premrla, ker je
dokazal, da so Žabničani Slovenci. Prepoved slovenskega
petja na cvetno nedeljo 1941, prepoved pošiljati otroke h
krščanskemu nauku, osebna prepoved pevkam v župniji

roma ita lija n sk e m je z ik u in p re g a n ja n je šo lsk ih sester doVolj pričajo, d a n a s j e s a m B o g oh ra n il.

Nedatirano poročilo tajnika Okrožnega narodnoosvobodil
nega odbora za Tolminsko in zastopnika trbiške okolice.

Bolj so jim pri srcu ozopovci, katerim tudi nudijo pri
njih propagandi zoper nas vso podporo. Vsled tega se Ita
lijani vedejo zelo izzivajoče proti slovenskim in nemškim
družinam. Izvedli so več aretacij oseb nemške narodnosti.
Te pripornike so sicer še tekom dne zopet izpustili na svo-

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

Dne 17. maja je šlo nekaj mož komande mesta Rabi
v Belopeč rekverirati vojaško blago, ki ga je ljudstvo
pobralo iz vojaških skladišč. Prvič so ga pripeljali nemo
teno, drugič p a so jih Angleži na cesti z napetimi brzo
strelkami ustavili in jim blago odvzeli. Iz svega gornjega
je razvidno izzivanje k kakemu konfliktu. V rudniku v
Rablju je investicija angleškega kapitala, radi česar ga
Angleži ščitijo. S tem ščitijo tudi generalnega direktorja
Nogaro z ostalimi italijanskimi inženirji pro fašisti. Pri
tem se Angleži opirajo na pogodbo, sklenjeno z italijansko
državo za dobo 25 let, ki pa še ni potekla, radi tega tudi
ne dovolijo zastražitev rudnika po naši vojski ter sploh ne
upoštevajo naših vojaških oblasti kot zavezniki.

ARMADO

(Arhiv Dolhar.)

3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

• na V išarjah, p is m o za p r id ig a rje sa m o v n e m šk e m o zi

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARAAADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

N a stari razglednici pogled na bovško kotlino. (Last Miloša Šulina.)

bodo, vendar s pridržkom , da se ne smejo odstraniti iz
kraja. Slovenci, kakor tudi nemška manjšina Kanalske
doline, želijo združitev s federativno demokratsko Jugo
slavijo. Za časa okupacije po Italijanih in kasneje Nemcih
se v teh krajih ni mogla razviti nikaka intenzivna proti
fašistična propaganda in ustanoviti proti fašistična orga
nizacija. Ljudstvo je nepoučeno o našem osvobodilnem gi
banju in delu. Treba bo čim več aktivistov, ki naj bi stalno
vršili med ljudstvom propagando, imeli sestanke in jih
poučili o nalogah našega gibanja.
Naša vojska ima v območju komande mesta Trbiž
okrog 120 vojakov, razdeljenih na tri postojanke: Rabi,
Trbiž in Zabnica. Priporočati bi bilo, da se stalež posadk
na tem sektorju ojači in s tem omogoči uspešno nadzoro

p

no.

Za Trbiž imamo predvidene za odbor naslednje to
Dr. Dolhar Alojzij, zdravnik

Trbiž

Krainer Rupert

Trbiž

Križman Jože

Trbiž

Treu Jožef

Trbiž

Strgulc Jožef
Trbiž
in še nekaj tov., katerih imen se trenutno ne spomi
njamo.
Našemu gibanju na Trbižu najbolj škodujejo pro
fašisti in italijanski šovinisti TOSONI Ernesto, CIMADOR Krištof, TONDOLO, krojač, LINDAVER in VITALI,
bivši kapetan iti. vojske.
SMRT FAŠIZMU
Tajnik Ok. NOO
za Tolminsko
Mlekuž

SVOBODA NAROD U
Zastopnika
trbižke okolice:
Krajner Jalen
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Prosimo za navodila, dali se naj ustanavljajo prej
OF odbori in potem NOO ali oboje h krati. V Rablu im a
mo namreč že izbrane ljudi za obadva odbora, imen pa
danes ne moremo navesti, ker jih ne vemo.
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in zasledovanje pokretov Italijanov in Angležov.
Naprošamo potrebna navodila p ri izvrševanju vojaškega
in političnega dela, ker nismo od razpada Nemčije prejeli
n i k a k i h smernic in je bilo naše delovanje zgolj inicijativvanje
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Bovec m ed vojno. (Fototeka M uzeja za novejšo zgodovino v Ljubljani.)

4.

Referat Okrožnega narodnoosvobodilnega odbora za ob
močje Tolmina "Trbiž ob času tržaške krize od 18. do 25.
maja 1945”. (Arhiv Dolhar.)

Ako so Ita lija n i doslej u živali naklonjenost Angležov, so se morali boriti vsaj z nekoliko nepristranosti,
ki so jo Angleži hoteli pokazati v tem, da se niso želeli za
meriti niti nam, Slovencem. Posebno Governer se izrecno
naziva prijatelja i Jugoslavije i Italije, priznava iste pra
vice našim kot italijanskim organom (n. p. partizanom),
skuša ustreči i enim i drugim, želi živeti v miru. Drugi
Angleži so p a več ali manj jasno simpatizirali le z Italija
ni. Ta naklonjenost se je v dobi krize stopnjevala tako da

Med tem so pričeli ustrahovati tukajšnje prebival
stvo tudi Židje (Brigada 8. Armije), ki imajo sicer izrecno
proti nemške smernice, a se jih očividno tukajšnji Italija
ni izrabili p a jih naščuvali proti Slovencem. Najmanj,
kar se mora reči tozadevno, je, da so Židje delali hišne
preiskave na podlagi seznamov, ki so jih dobili od Italija
nov, in da so s tem tudi prizadeli Slovenca (Dr. Dolharja),
za katerega je splošno znano, da ni bil nikoli ne fašist ne
nacist. Odnesli so mu iz stanovanja, v katerega so udrli v
njegovi odsotnosti, razne predmete, med drugimi zlatnino

IN A N G LO -A M E R IŠ K IM I ZA V E Z N IK I

Tolmezzo. Intervenirali smo takoj p ri tukajšnjem Governerju, k i je nam obljubil posredovanje. Istočasno p a je ne
ki A ngleški oficir ta incident upravičeval s postopanjem
Jugoslovanskih čet n a ozemlju beneških Slovencev. Kljub
večkratni intervenciji se nam do danes ni posrečilo osvo
boditi pripornika. Obljubljeno nam je pa, da bo v prihod
njih 2 dneh osvobojen.
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sami tudi metali polena pod ogenj. Postajali so vedno bolj
predrzni, končno nesramni. V Ukvah so n. p. 2 3 /5 zaprli
našega tovariša Šimena Prešerna s podlim potikanjem,
da je skrivov SSovce v koči na planini in nosil hrano in
d a je bil sploh v zvezi s Gestapo. Odvedli so ga,v zapore v

JUGOSLOVANSKO

Ja sn o je, da so Italijani imeli važno besedo in da so

3. ODNOSI MED

leč da se je ja v n o govorilo o sk o ra jšn je m sp o p a d u z J u g o 
slovansko vojsko. D a so v stro g i p rip ra v lje n o sti, d a čakajo
le na povelje z a streljanje, d a bodo n a ši m o ra li vsa k čas
-apu stiti kraj. T a n a p e to st je dosegla vrh u n e c v ča su m e d
Aleksandrovo noto in p r v im T ito v im odgovorom .
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iz njegove zobne ambulante. Na intervencijo prizadetega
pri Angleški oblasti se mu je posrečilo rešiti večji del odnešenih predmetov.
V
sredi teh dogodkov je druga Titova nota učinkova
la kot mrzel curek na razbeljeno železo. Že naslednje jutro
mi je Guverner dal zelo pomirjevalno izjavo, češ, v smislu
navodil 8. Armije naše čete ostanejo tukaj, a pod njegovim
poveljstvom. Nas, ki smo pričakovali popolno izročitev na
milost in nemilost Italijanov, je izjava seveda zelo pom i
rila. Italijani so poparjeni.
Dejansko ravnovesje se je ustvarilo 26. 5., ko je bila
ukazana skoro popolna razorožitev partizanov. R azo
rožitev obstoja v tem, da se ne sme pojaviti na cesto noben
partizan z orožjem, katero so morali spraviti v svoja skla
dišča. Oborožena sme biti le straža, oficir pa sme nositi
samokres.
S tem ukrepom so bili prizadeti le Italijani, zakaj
Slovenci so bili med tem že vpredeljeni bodisi v redno Jugosl. Vojsko ali Narodno zaščito.

j.

Poročilo predsednika CLN občine Naborjet-Ovčja ves dr.
Vittoria Sprignola o delovanju tega odbora videmskemu
prefektu odv. Candoliniju in videmskemu CLN. Poročilo je
bilo napisano na zahtevo Pietra Treua iz Možnice, pripad
nika CLN in brigade Osoppo, z dne 15. maja 1945.45
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Italijanski partizani.
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46.
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Ze osem mesecev pred izgonom Nemcev z ozemlja
Domovine je v Naborjetu deloval Osvobodilni odbor v sle
dečem sestavu: dr. Vittorio Springolo predsednik (socia
list) in člani dr. Manlio Tosselli (komunist), Aldo Colpo
(komunist), Massimo Plozzer (liberalec), Fulvio Ghidini
(liberalec), M ario De Antoni (liberalec), Giulio Muser
(komunist), Giovanni Schomersich (socialist).
Občinska uprava je delovala takoj po osvoboditvi in
je bila tako sestavljena: župan Andrea Colpo (socialist),
svetovalci Luigi Ghidini (demokrat), Rodolfo Munini (so
cialist), Carmela Plozzer (demokratka).
Prehrambno stanje je kritično. Kruha je dovolj le za
ves mesec maj. Za isti mesec je treba poskrbeti za testenine
(pasto, 3.500 kg), m ast (maščobe 350 kg), sladkor (700
kg), milo (150 kg). Treba je tudi poskrbeti za razna goz
darska podjetja in krajevne menze podjetij, ki ne morejo
obratovati zaradi pomanjkanja živil.
Prostovoljci svobode46 so odločno poskrbeli za spo
štovanje javnega reda. Stanje stopa sedaj v resno fazo za 
radi neupravičenih zahtev s strani elementov slovanske
ga rodu. Kot znano, občinsko prebivalstvo sestavljajo ita
lijanski državljani in elementi nemškega ali avstrijskega
rodu. Slednji, ki so v skladu z italijansko-nemškimi spo
razum i leta 1939 v velik i m eri o p tir a li za nem ško
državljanstvo in za svojo dokončno preselitev v Nemčijo,
izkazujejo v zadnjih dneh, zlasti v Ukvah in Ovčji vesi,
slovanska nacionalistična dejanja in nagnjenja. Očiten je
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Postojanka jugoslovanskih vojakov. (Fototeka M uzeja za novejšo zgodovino v Ljublja
ni.)

cilj tega gibanja, ki ne more imeti drugega namena kot
priključitev tega območja veliki Jugoslaviji in posledično,
da ostanejo tu.
Treba je začeti z dokončno izselitvijo vseh tujerodcev
(allogeni), bodisi da so optirali za Nemčijo, bodisi da so
se opredelili za Italijo, glede na to, da so tudi slednji, ra
zen izjem, med nemško zasedbo v celoti bojkotirali italijanstvo območja.
Glede na to stanje in na nakazana čustva je naloga
oblasti izredno delikatna, čeprav izredno odločna, ko gre

Rokopisno poročilo dr. Alojzija Dolharja, 27. maj 1945. (Ar
hiv Dolhar.)

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

2715
Glede civilne uprave se lahko reče, da v kolikor ni v
rokah A.M.G., se nahaja takorekoč izključno v ital. rokah.
Pač se je našemu odboru tik pred prihodom Angležev p o 
srečilo osnovati občinski svet, kjer so zastopane vse tri tu
kaj živeče narodnosti, in sicer v sledečem razmerju: trije
Italijani (predsednikom županom), dva Slovenca in dva
Nemca. Ali ta ni privedla do praktičnega sodelovanja, je
ostalo skoro bolj brez pomena, zakaj praktično izvajanje
uprave je pritegnil nase le ičaZ.(ijanski) osvob. (odilni) od
bor, ki noče ničesar slišati o kakem sodelovanju z nami,
odkar so tukaj Angleži.
Kakšni so razlogi, ki so vplivali na Italijane, da so
spremenili svoje stališče do nas. Ali so sploh spremenili
stališče? Dejstvo je, da se je pred “osvoboditvijo”poskuša
lo priti do sodelovanja. Mi smo storili vse mogoče, da bi
prišlo do tega. Navidez so tudi Italijani bili tega mnenja.
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6.
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za obrambo in zaščito italijanstva. Zato se za zagotovitev
javnega reda predlaga takojšnja ustanovitev postojanke
orožnikov ali finančnih stražnikov, če pa vojaška zasedba
zavezniških sil tega ne dovoljuje, možnost prijave tega
stanja na terenu zavezniški komandi.
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N i prišlo do praktičnega zaključka t. j. do ustanovitve
meš. (anega) odbora, zato ker je pri Ital.(janih) popolnoma
prevladovala ozopovska, t.j. nacionalistična struja. Spre
jeli so demokratična načela samo zato, da se približajo
Angležem. Hoteli so nas pritegniti, želeli so nam dati ne
kaj besede, ali le v popolnoma neznatni meri - smatrali so
nas kot brezpomembno manjšino in hoteli so nam dati
pravice, v kolikor grejo taki manjšini, ki bi praktično ni
kjer ne prišla do veljave, ker bi jo vedno nadzorovali. Ker
se mi takšnim pogojem nismo vdali, ni prišlo do skupnega
meš.(anega) odbora. Zmenili pa smo se za 1. načelno so
delovanje, t. j. paralelno delovanje obeh odborov, 2. med
sebojno posvetovanje pri vsakem važnejšem koraku, 3. se
stavo obč. (inskega) sveta, ki naj se predloži zaveznikom v
odobritev pri prvem stiku. Program se je izvedel le v tretji
točki. Prve točke smo se mi držali, Italijani pa ne (izzvali
so nešteto incidentov, medtem ko smo mi zelo strogo gle
dali na to, da se vzdrži disciplina med našimi fanti, in
smo v tem tudi uspeli, kljub temu da smo imeli sem p a tja
zelo velike težave). Druge točke se niso držali Italijani, pa
zato tudi mi ne. Medtem so prišli zavezniki in z njimi dru
gačen duh v ital.(ijanskem) krogu. Skoro je bilo čutiti, da
Angleži vse bolj simpatizirajo z /čaZ.(ijani). In to je prvi
razlog za to, da je Ital.(ijanom) zrastel greben. Drugi raz
log, mogoče še važnejši, pa je bil ta, da je vodstvo ital.(ijanskega) osvob.(odilnega) odbora prevzel inž. Nogara, ki
je sicer bil že prej v vodstvu, a je bil zadnje tedne zaprt ra
di par litrov skritega bencina in zato je namesto njega vo

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARMADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

dii pogajanja z nami njegov namestnik dr. Morelli, “kon
zu l” (!) rudniške uprave. Ta sprememba je bila menda od
ločilna. Kajti z dr. Morellijem se je dalo vsaj govoriti o
vsem, z inž. Nogaro p a nič. Ta gospod, ki je že več let rav
natelj rabeljskega rudnika, je bil vedno birokratski, zato
ker skrajno uraden, aristokratski. Res je, da ni bil fašist,
več kot se je od njega zahtevalo, res je, da ni sodeloval z
Nemci, več kot je neobhodno moral, ponaša se tudi z na
klonjenostjo do Slovencev... Seveda, do takih, ki so mu
služili kot hlapci in jih je izžemal do kosti. Seveda, zato
ker je znal, da rudnik propade in z njim njegov kapital, če
ni slovenskih rudarjev, ki so edini vzdržali v jam i: v naj
hujših dneh, m edtem ko so boljša m esta posebno p ri
upravljanju obvladovali skoraj izključno Italijani.
In ta gospod je tudi našemu odboru od vsega začetka
nasprotoval. Ta gospod je v stiku z Angleži imel namreč
dobre karte v rokah. Zastopal je angleški kapital v rabelj
skem rudniku, in ker obvlada tudi angleščino, je postal
skoro desna roka guvernerja.
Se en činitelj je veliko vplival na razvoj: aretacija
okrog 40 Italijanov v Rablju s strani naše vojske. Za to de
janje smo po laškem mnenju odgovorni mi, civilni zastop
niki tukajšnjih Slovencev, in zato krivi, da so se odnošaji
prekinili, češ mi smo začeli z enostranskimi aretacijami.
Se mi zdi, da sem s tem večkratno podal več ali manj
celoten okvir vsega sZou.(ensko)-itaZ.(ijanskega) delova
nja, kakor tudi, zakaj in kako je prišlo do italij.(anske) ci
vilne uprave.
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Kom.(anda) je 26. maja odšla, ostala je nar.(odna)
zaščita. Boljše kot nič, a v sedanji obliki prem alo za
čuvanje naših interesov. Vprašanje naše organizacije je
postalo pereče. Naše mnenje je, da je organiz.(acija) mo
goča. Položaj je težak, a se da obvladati. N i tako hudo kot
na Koroškem. Očitno smo tu bolj na Primorskem kot na
Koroškem, vsaj na pogledu značaja zavezniške uprave. Iz-
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Pri osnovanju naše organizacije smo bili od vsega
začetka in tekom vsega razvoja navezani izključno na
lastno iniciativo. Tekom pogajanj z ž£aZ.(ijanskim) osvob.(odilnim) odborom, v dobi pred “osvoboditvijo”, sem
nujno prosil za navodila, če mogoče za sestanek s kakim
funkcionarjem. Zaman. Samo po sebi umevno, da smo ta
krat predstavljali nar.fodno) osv.(obodilni) odb.(or). In ga
še sedaj predstavljamo. Isti naslov smo si nadeli, boljše
rečeno: nam je položaj nadel pred zavezniki. Guverner
nas je vse povsod predstavljal ne kot predstavnike jugosZ.(ovanskega) odb. (ora), kot neoficielne zastopnike zavez
nika maršala Tita, kot prijatelje. (Le s strani naših mero
dajnih činiteljev ni bilo ne navodil, ne pooblastil, ne zau 
panja?). Vprašam, če ni bilo važno, dokler je bila tukaj
naša komanda mesta. Nam ni bilo niti za čast, niti nismo
iskali osebnih koristi, začeli smo le po svojih najboljših
močeh pomagati pri zgradbi naše bodočnosti. Hoteli smo
biti pomagači pri pripravljanju poti pravi oblasti, v tem
slučaju naši komandi mesta, ki bi potem organizirala ali
vsaj dala posebno oporo pri osnovanju naših organizacij.
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Naše organizacije
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hodna točka zanje so pač prejšnje držav.(ne) meje. Z a
ključujemo torej z namenom in obljubo, da osnujemo svoj
OF odbor.
D

7.

Nedatirani dnevniški zapis Ivana Gujona, slovenskega žup
nika v Ovčji vesi, o stanju v vasi. 1. zvezek.47

Med Ave Marijo dva jugoslovanska oficirja poizve
dujeta o jugoslovanski zastavi, ki jo je občina dala sneti.

8.

Nedatirani ukaz, ki ga je izdal major H. R. Barton, CAO -=
AMG48 8. armade. (Arhiv Maria Gariupa.)

Od 21. 5. 1945 ni dovoljeno nobeno gibanje p a r
tizanskih enot brez pisnega dovoljenja Pokrajinske komi
sije AMG in Pokrajine Videm.

9.

Dnevnik Ivana Gujona, slovenskega župnika v Ovčji vesi, o
stanju v vasi, 31. maj 1945.49

47.
48.
49.

Gariup, La Val Canale, str. 180.
AMG = Allied Military Government = Zavezniška vojaška uprava.
Gariup, La Val Canale, str. 181.
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Davi ob 7. uri je skupina garibaldincev aretirala
bivšega podestaja Giuseppa Meschniga in ga odvedla v
Tolmeč.
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Pogled na cerkev v Ovčji vesi! (Slika E rik Dolhar.)

Rabeljsko jezero. (Slika: E rik Dolhar.)
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Libcr memorabilium Tarvisio (Župnijska kronika na Tr
bižu), str. 159. Zabeležba župnika msgr. Giuseppa Fonta
ne.50

Iz Rablja in Rateč se spuščajo slovanske milice, ki se
potegujejo za območje. K sreči je britanska vojska ob
držala varnost.

Italijanske šole so dobro obiskane, veliko učiteljic pa
odslovijo, ker verjamejo v fašizem.
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Bliža se odprtje šol. Slovenci in Nemci bi želeli za
svoje sinove materin jezik, tako kot je bilo določeno za
Južno Tirolsko. Obiskujejo družine, štejejo otroke, gredo
do predstavnikov oblasti, upajo, da jim bodo uslišane že
lje in obljube, ki so jim jih d a l i ... vsekakor se nič ne zgodi.
Kaj se je zgodilo ?
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Iz Rablja Slovani odvedejo skoraj 40 jetnikov, od ka
terih se jih je 35 vrnilo domov po določenem času, ostali
morda po nekaj mesecih, ali so umrli ali so bili ubiti. N aj
p rej obdržijo nadzor nad Rabljem in skoraj vsem ob
močjem Bele peči, potem p a se vrnejo na mejo. Rateče na
eni strani in Wilsonova črta na drugi, vsi pričakujejo od
ločitve mirovne pogodbe - vsak s svojimi pričakovanji, da
bo Kanalska dolina dodeljena eni izmed strani, ki se za 
njo zavzemajo. Vsekakor ob koncu leta ne pride do spre
membe.
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10.

O bčina s pom očjo k a ra b in jerjev in p a r tiz a n o v
opravlja hišne preiskave, da bi našla vojaške predmete.

12.

Beležke dr. Alojzija Dolharja, 3. junij 1945. (Arhiv Dolhar.)

3 /6
Zastoj na vsej črti.
Osumljeni belogardizma?
Bojkot s strani iV.(arodne) zaščite.
Nezadostno zastopstvo pri Angležih.

MED JUGOSLOVANSKO

3. ODNOSI

Dnevnik Ivana Gujona, slovenskega župnika v Ovčji vesi. 1.
zvezek. Zabeležba 3. junija i945 -5'
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13.

Sporočilo krajevnega narodnoosvobodilnega odbora iz
Bovca Jožefu Križmanu na Trbiž, 8. junij 1945. (Pokrajinski
arhiv v Novi Gorici.)52

Krajevni N.O.O. BOVEC.Bovec, dne 8. 6. 1945
Tek. štev. 68
Tovariš Križman!
Dobil sem danes iz Tolmina obvestilo, naj se obrnem
do Tebe za pojasnilo sledeče zadeve:
51.
52.

Gariup, La Val Canale, str. 183.
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, f. Okrajni NOO Bovec, t. e. 5.
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Dva Nemca sta bila od Tebe poslana v Bovec za 14
dni, in sicer to sta: Venzel Michael in Errath Johann iz
Trbiža.
Ta dva p a namesto v Bovec sta šla naprej v Tolmin.
Sedaj p a nam ni nič jasno, koliko je resnice na vsej stvari,
zato Te naprošamo, da nam čimprej potom kurirja spo
ročiš, kako stvar stoji, ker moramo mi potem sporočiti na
prej v Tolmin.
Sm rt fašizmu
Svoboda narodu!
Predsednik:
Tajnik:
Muznik Alojz
I. Šulin
P. S. Prilagamo list, katerega sta zgoraj omenjena
Nemca poslala nam.

IN ANCLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

Pogled, na R abelj na stari razglednici. (Last M iloša Šulina.)

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARAAADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

Poslopje nekdanje jugoslovanske K om ande m esta Trbiž na spodnjem Trbižu. (Slika:
E rik Dolhar.)

14.

Poročilo trbiškega Okrajnega odbora Osvobodilne fronte
Okrožnemu odboru Osvobodilne fronte za Goriško glede
aretirancev v Rablju, 10. junij 1945. (ACM .)53

Okrajni odbor OF
Trbiž

Trbiž, dne 10. VI. 45

Okrožnemu odboru OF za Goriško
Včeraj smo vam poslali poročilo, da na upravno po
litični tečaj bo iz Rabeljna prišel tov. Šuligoj, ker se pa

Sm rt fašizmu

1945. (AGM .)54

Rajbel, dne 11. VI. 1945
Okrožnemu odboru OF za Goriško
Prišla sem v okraj Trebiž (Trbiž, op. E. D.), da bi vi
dela, kakšen je tu pravzaprav položaj, zato sm atram za
potrebno, da vam nekoliko opišem tukajšnji položaj.
Namreč reakcija v tem okraju z dneva v dan bolj de
luje. Tu najdeš vseh vrst reakcjonarje (Ozopo, italijanske
karabinerje, financo), kateri imajo odkrito podporo od
strani zaveznikov, postavljajo po vaseh odbore, v katere

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

Poročilo Vide Kragelj o stanju v trbiškem okraju, 11. junij

ARMADO

15.

Svobodo narodu.
za: Okrajni odbor OF Trbiž
Zorana Terkuč - Danila

3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

zgoraj imenovani tov. kaže skrajno nediscipliniranega in
je izjavil, da če ne bodo izpuščeni aretiranci iz Rabeljna,
ne bo mogel sodelovati z nami, ker mu še nismo nič ome
nili, da bo šel na tečaj, smo sklenili, da bomo poslali tov.
Sosič Antona, ki je zd aj izpuščen iz vojaške službe kot let
nik 1904. Po poročilih, ki smo jih dobili, spada med naj
boljše in predane naši stvari.

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARMADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

vključujejo same fašiste. V nekaterih vaseh so z grožnjami
p risilili ljudi, da so podpisali za italijanskega kralja,
našim pa so prepovedali zborovanja, sestanke brez vedno
sti zaveznikov, prepovedali so listkovne in napisne akcije,
takorekoč preprečiti hočejo vsakršnikoli vpliv naše propa
gande, kar je povsem razumljivo, ker se dobro zavedajo
važnosti tega teritorija, mislim glede rudnika, važnega
križišča, kot je Trebiž (Trbiž, op. E. D.), in gozdnega bo
gastva (v rudniku je založen angleški kapital), zavedajo
pa se tudi tega, da tu ni naše oblasti. Do sedaj je tu razen
narodne zaščite samo ena aktivistka OF. K ar se pa tiče
narodne zaščite, jim skoraj dnevno dezertira kakšen.
Danes so zavezniki napravili poiskus, da bi še na
rodno zaščito pregnali od tod. Prišli so na okrajno narod
no zaščito in zahtevali, da se v nekaj urah umaknejo, se
veda naši tega niso storili, namreč zgleda, da oni sm atra
jo N Z za vojaško edinico, kljub temu da jim naši poja
snjujejo, da je N Z izvršni organ oblasti.
Kar se ljudstva tiče, je nasplošno dobro in sploh Av
strijci so za nas, je p a popolnoma politično nezgrajeno in
zbegano od različnih propagand, ki se pojavljajo. Ljud
stvo zelo rado čita naše časopisje in samo poprašuje po
njih, želijo si naših sestankov in sami prosijo, naj jim po
jasnimo, kakšne cilje imamo. Potrebno bi bilo le kadra in
zares močnega kadra, da bi ne podlegli vplivu reakcije.
Poleg tega pa bi bilo zelo dobro, da bi mi v te kraje poslali
nekoliko učiteljskega kadra, ki bi bili vsaj nekoliko poli
tično podkovani, da bi poleg tega opravljali tudi politično

ustanovitvi odbora OF v Žabnicah, 14. junij 1945. (ACM .)55

Okrajni odbor OF
Trbiž

Trbiž, 14. VI. 45

POROČILA!
Dne 12. VI. 45 smo imeli sestanek radi postavitve
OF odbora v vasi Zabnice, sestanka se je udeležilo 7 mož
iz vasi, ko smo jim prikazali v debati položaj, v katerem
se nahajajo, so bili zadovoljni in obljubili, da naslednji
dan spet pridejo in povabijo še druge. Dne 13. VI. 45 smo
ponovno imeli sestanek, katerega se je udeležilo približno
25 oseb, spet sami moški. Sprejeli so sklep in bili zadovolj
ni z kandidatno listo, katero smo jim prečitali. Nam v ko-

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

Poročilo trbiškega okrajnega odbora Osvobodilne fronte o

ARMADO

16.

3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

delo. Če bomo mi imeli tu dovolj ljudi, da bi organizirali
to ljudstvo, bi pritegnili brez dvoma večino na našo stran,
to p a je gotovo ogromnega pomena, ali je ali ni ljudstvo za
nas.
S tem bi končala.
Tovariške pozdrave!
Za: 0 0 . ZPM
Kragelj Vida
Poslali na PO OF

IN ANCLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARMADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

Pogled na žabniško cerkev s staro lipo pred vhodom. (Slika: E rik Dolhar.)

rist je dejstvo, da jih Italijan i (bivši fašisti) tožijo p ri
Židovski komandi, ker so pred štirimi leti se podpisali za
izselitev v Nemčijo, več primerov je bilo aretacij, od Židov
ske strani bili so p a izpuščeni tisti, ki so imeli izkaznico
od NZ56 (mladeniči so v vasi kot zaščitniki), ali če je zanje
poprosil poveljnik N Z za Žabnice.
Odbor je sestavljen iz 12 članov, vas šteje preko 1000
prebivalcev, in izvoljeni so 3 odposlanci.
OF odbor Žabnice:
Pred. Erlih Albin
odposlanci:
taj. Možič Ivan
Kram ar Edvart
prop. Možic Anton
Kerstaj Anton
pros. Grilc Alojzija
Kravina Janez

3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO
ARMADO
IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI

Drevesa v Ovčji vesi, na katerih so plapolale slovenske zastave. (Slika: E rik Dolhar.)

gos. Florjan Ludovik
soc. skrb. Možic Tomaž
goz. Pečar Egidij
not. zad. Rozenvet Andrej
SPZZ Lakota Albina
ZSM Krestjan Rozalija

IN ANGLO-AMERIŠKIMI ZAVEZNIKI
ARAAADO
3. ODNOSI MED JUGOSLOVANSKO

voj. ref. Melhar Anton
fin. ref. Kravina Jožef
Referate za zdravstvo, sodstvo in promet smo pustili
odprto mesto, ker nam ni bilo mogoče zaenkrat pripraviti
domačine za sodelovanje z Italijani, skušali bomo z pre
pričevanjem na bodočih sestankih to doseči.
Sm rt fašizmu
Svobodo narodu.
za: Okrajni odbor OF
Trbiž
Terkuč Danila Zorana

17.

Dnevnik Ivana Gujona, slovenskega župnika v Ovčji vesi. 1.
zvezek. Zabeležka 25. junija 1945.57

Don Succaglia mi pripoveduje, da so Puherja odpe
ljali esesovec, ki je sedaj partizan, in dva karabinjerja,
prav tako partizana.

SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA POSTAJA

i.

Navodila

epidemiologa

Sanitetnega

odseka

komande

Tržaškega vojnega področja Ivana Hribernika Komandi
mesta Trbiž, 15. maj 1945. (Arhiv Dolhar.)

KOMANDA TRŽAŠKEGA VOJNEGA PODROČJA
SANITETNI ODSEK
Epidemiolog
Gorica: 15. 5. 45
Komandi mesta Trbiž
K organizaciji karantenskih taborišč vam naknad
no sporočamo še sledeče:
58.

Oddelek za zaščito naroda, jugoslovanska politična policija.

POSTAJA

Takoj po osvoboditvi je bila v hiši dr. Dolharja orga
nizirana sanitetno-karantenska služba, v kateri so bili
pregledani številni slovenski povratniki iz nemških tabo
rišč, ki so se v tistih dneh množično vračali skozi Kanal
sko dolino v domovino. Tam so dobili tudi prvo zdravni
ško pomoč in navodila za povratek v domače kraje.
O
delovanju te službe je ohranjenih nekaj dokumen
tov. Za povratnike se je zanimala tudi OZNA,58 ki jih je
spremljala, kakor je razvidno iz enega izmed dokumen
tov.

4. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

4.

POSTAJA
4- SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

Dr. A lojzij D olhar v sanitetno-epidemiološki postojanki na Trbižu. (Arhiv Dolhar.)

I. Vsi oni slovenski ujetniki, ki so služili kasneje v
angleški vojski in se sedaj vračajo v domovino (člani tzv.
batalione speciale), so izvzeti iz karantenizacije in se jih
mora puščati direktno domov, potem ko so bili v karan
tenskem taborišču registrirani in zdravniško preiskani.
II. Ker so do sedaj prihajala obvezna dvodnevna po
ročila komande karanten jako neredno, vas to pot zadnjič
opozarjamo, da pošiljate dvodnevna poročila na epide
miologa sanitetnega odseka resnično vsaki drugi dan,
sicer bomo morali sm atrati te in slične nerednosti, zaradi
varnosti karantenske organizacije, kot sabotaže.

Dopis dr. Alojzija Dolharja epidemiologu dr. Hriberniku, 21.
maj 1945. (Arhiv Dolhar.)

Trbiž, 21. 5. 45
Tov.
Dr. HRIBERNIK Ivan, epidemiolog
Sanitetni odsek, vojno področje
GORICA
Delo v zadevi karantene napreduje počasi. Pripravil
sem vse potrebno, da lahko prebelim barake. Ogledal sem
si tudi kopalne naprave, ki bi se dale z malim delom spra

POSTAJA

2.

4. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

III.
Ker posluje tačas pošta precej neredno, naj p r i
naša začasno dvodnevna poročila vaš posebni kurir, ki bo
lahko takoj ponesel s sabo potrebne direktive. Te izredne
odredbe se moramo začasno poslužiti, ker je dobra zveza
predpogoj vsake uspešne in hitre organizacije. (Kurir se
bo pač moral poslužiti priložnostnih vozil.) Na ta način
bo za prvi čas veza še neprimerno hitrejša kot s pošto.
Sm rt fašizmu
svobodo narodu!
Komandant Jakopič
JNA OBLAST IX. KORPUS
SANITETNI ODSEK
S ef sanit.odseka - major Kapel
Epidemiolog
Hribernik Ivan

POSTAJA
it. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

Dr. A lojzij D olhar v letih opravljanja zdravniškega poklica. (Arhiv Dolhar.)

viti v funkcijo. Posamezne prhe (6) in posamezne kopeli
(banje) so že na razpolago, le da hipno ni zadosti več,
m nožinska p rh a (30) p a je dem ontirana. Tudi pod v
množinski prhi ni v cementu, ampak lesen. Očividno je bil

4. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA
POSTAJA

D anašnji pogled na nekdanji hotel M orti p ri bivši glavni trbiški železniški postaji, ki
so ga zavezniki m aja 1945 zasegli, da bi razbrem enili Trbiž povratnikov iz koncentra
cijskih taborišč in raznih front ter tako tudi om ilili nevarnost okužb. (Slika: E rik Dol
har.)

prostor uporabljen skoro 2 leti za druge svrhe. Suhe ko
more (4) so najbrže tudi intaktne, le da ni termometrov.
Več ni šlo. Vzroki so različni:
Nejasen politični in vojaški položaj - živimo v znaku
čakanja.
Obljubljenega osebja še vedno ni. (Najbrže v zvezi s
prvim vzrokom.)
V
Kranjski gori, kjer nekaj dni deluje karantacijska
postaja, sem danes zvedel, da so karantenske postaje po

POSTAJA
4- SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

nalogu od le. t. sploh ukinjene in se vrši samo navadno razušivanje.
V
načelu sicer to ne izspreminja dosti na stvari in
bom kljub temu nadaljeval s pripravami. Vendar bi tudi
ja z nujno želel pogostejših navodil, posebno za sedaj, ko
se vsaki položaj menjava.
Zdravo

3.

Navodila sanitetnega odseka Komande tržaškega vojnega
področja v Vipavi karantenski zbirni bazi Komande mesta
Trbiž, 23. maj 1945. (Arhiv Dolhar.)

KOMANDA
TRŽAŠKEGA VOJNEGA PODROČJA
Sanitetni odsek
Higijensko-epidemiološka sekcija
Vipava, 23. 5. 45
Komanda mesta Trbiž
(Karantenska zbirna baza)
Po poročilu Štaba za repatriacijo v Trstu vam poši
ljamo sledeča nova navodila za poslovanje karantenskih
baz (zbirnih baz).
Namen tega odloka je čim bolj poenostaviti poslo
vanje zbirnih baz in prilagoditi njih poslovanje tačas naj-

it. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

POSTAJA

akutnejši potrebi, to je: obvarovati narod pred pegavim
tifusom in peto kolono. Radi tega odrejamo:
I. Dosedanje karantenske baze se preimenujejo v
“zbirne baze”, in to zato, ker bo glavna naloga slednjih
zbiranje repatrirancev, njih razuševanje, kontrola s stra
ni OZNE in načrtno razpošiljanje repatrirancev iz karan
ten - torej ne prvenstveno karanteniziranje.
II. N ačrtno 14-dnevno karanteniziranje se mora
opustiti iz razloga, ker bo v bodočih dneh naval repatri
rancev tako velik, da enostavno ne bo dana dejanska
možnost obdržati repatrirance 14 dni v karanteni. Ker se
je pojavil pegasti tifus v Gorici, na Štajerskem in v Prek
murju, moramo za preprečitev slednjega skrbeti p r e d 
vsem za temeljito razuševanje repatrirancev.
Postopek s karanteniziranci bo sledeč:
Vsako grupo, ki bo prepeljana v zbirno bazo, je treba
najprej temeljito razušiti (tačas je namreč največja ne
varnost s strani pegavice)
1. Vpisati jih v zato poslane forularje, ki jih naj a d 
ministrator samo v enem izvodu izpolni (torej ne, kot pre
je rečeno, v treh izvodih) in vsaki dan odpošlje na naslov:
Štab za repatriacije v Sloveniji - Ljubljana, Knafljeva ul.
7. Zase p a naj vodi adm inistrator svojo knjigo s sledečimi
rubrikami: ime in priimek, starost, državljanstvo, poklic,
odkod prihaja, kam potuje, opomba komisije.
2. Nato se vrši zdravniški komisijski pregled. N av
zoči morajo biti: Komandant zbirne baze (ZB), zdravnik
in zastopnik OZNE. Zadnjega ne smete na noben način

POSTAIA
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izpu stiti. Njegova dolžnost je, da izloči petokolonaše.
Zdravnik ugotovi zdravstveno stanje in zabeleži pri mo
ških, ki pridejo v poštev za mobilizacijo, v “objavo” (prej
“odpusnica” imenovana listina) kategorijo vojaške spo
sobnosti. Vse naše državljane (torej tudi pripadnike itali
janske narodnosti iz Primorske in Istre) se odpusti z “ob
ja vo ” domov na enomesečni dopust. One Italijane, ki so
dom a na ozemlju, zasedenem po Angležih, se spusti s
skupno odpustnico v Italijo. - Državljane vseh drugih
držav pošljite v skupinah s skupno odpusnico in sprem
stvom na Štab za repatriacijo v Ljubljano, kjer jih bodo
potem zastopniki njihovih držav odpremili v domovino.
Pošiljajte jih z vlakom; dokler p a tega ni, p a preko Ko
mand mest.
N a ta način bo delo ja k o poenostavljeno. Vsaka
grupa bo lahko odšla iz zbirne baze v 2 do 3 dneh iz zbirne
baze razušena in kontrolirana. S tem bi preprečili za se
daj največjo nevarnost: pegavi tifus. Za slučaj, da se po
javijo kake druge bolezni, se p a obolele obdrži v strogo izo
lirani sobi zbirne baze. V slučaju kake epidemije v zbirni
bazi je treba o tem telefonsko ali s posebnim kurirjem ob
vestiti epidemiološkega referenta na sanitetnem odseku
Tržaškega vojnega področja, ki se je tačas preselil v Vipa
vo.
III.
Vsaka zbirna baza naj odslej pošilja poročilo o
stanju v bazi vsako sredo in soboto na naslov: Štab za re
patriacijo - referat za Primorsko - Trst, Via Cicerone 8-III.

4. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA
POSTAJA

Prizor s p oti v ujetništvo na Koroškem. (Slika je objavljena v Strletovi knjigi “Veliki f i 
nale na Koroškem ”.)

Z ozirom na današnji odlok odpadejo seveda vsi de
tajli iz prejšnjega načrta o delovanju Z.B. (Posebni karto
ni za oficirje itd.)
TV. Nadaljute na svojo lastno iniciativo z intenziv
nim razširjanjem svojih zbirnih baz in skrbite za čim
boljše higijenske prilike v njih. R adi slabih prometnih
zvez vam dosedaj še nismo mogli dostaviti vseh obljublje
nih stvari. To naj vas ne moti. Imamo jih v evidenci in ve
dite, da se tudi z naše strani trudimo, da bo ta organiza
cija dobro iztekla.
Sm rt fašizmu
Svobodo narodu!
Dostavljeno:
a.) vsem Zbirnim bazam
b.) Štabu za repatriacijo v Trstu
Nam. Komandanta: major
Š ef higijenskoodsoten
epidemiološke sekcije:
Dr. Hribernik Ivan

POSTAJA
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“V izitka” dr. H ribernika. (Arhiv Dolhar.)

4.

Dopisi dr. Alojzija Dolharja s trbiškega sanitetnega odseka
epidemiologu sanitetnega odseka Komande Tržaškega voj
nega področja, 24., 25. in 30. maj 1945. (Arhiv Dolhar.)

3., Trbiž, 24. 5. 45
KOMANDI TRŽAŠKEGA MESTA VOJNEGA PO
DROČJA
Sanitetni o d sek________Epidemiolog
GORICA
Potrjujem prejem prve vaše okrožnice (2. od 15. 5.) in
jo jemljem na znanje. Posebno sem zadovoljen, da je dan
na razpolago kurir. S tem postane očitek pod točko 2. sam
po sebi brezpredmeten. Pred prejem om okrožnice sem
namreč odposlal 2 poročili: 21. in 22. 5.
Včeraj se mi je končno posrečilo urediti zadevo vodo
voda, ki je bil pokvarjen. Zdaj gremo lahko na nadaljno

4. SANITETNO-EPIDEMIOLOŠKA

delo. Danes belimo barake. Imamo 2 kotla za parjenje.
Potem bom stopil do guvernerja, da dobim pravico do ko
palnih naprav, ki jim je treba le malo popravil. Kako je s
stroški? Tu je na razpolago italj. inštalater. Kakšne ob
veznosti lahko prevzamem ?
Nujno potrebujem m aterijal za očiščenje in ra z
kuževanje poda. Potem odeje, milo ter brivca med oseb
jem.

Štev. 4, Trbiž, 25. 5. 45
KOMANDI TRŽAŠKEGA VOJNEGA PODROČJA
Sanitetni odsek
EPIDEMIOLOG
GORICA
Barake smo skoro pobelili. Kopalne naprave bi bile
v najkrajšem času (1 dan) gotove, če bi dobili dotično ba

POSTAJA

Predaja nem ških vojakov. (Slika iz Sterletove knjige Veliki finale na Koroškem.)

POSTAJA
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rako. Ali baraka je v rokah nemškega lazareta, ki se ne
sme taniti (takniti?). Tako se glasi povelje, danes izdano
po nekem generalu v Vidmu. Se več: vsa reinpatriacija se
je u stavila z današnjim dnem. Zato je katerakoli karani.(enska) postaja nepotrebna.
Za sedaj ni torej potrebno osobje, ne material, ki sem
ga zadnjič zaprosil.
Sm rt fašizmu
Svobodo narodu

5., Trbiž, 30. 5. 45
Komandi tržaškega področja
Sanit. odsek
Hig. Epid. sekcija
Vipava
Prejel okrožnico od 23. 5 . 1.1. glede “zbirnih baz”. Pri
meni je pa položaj do dna spremenjen, kakor sem že javil
v zadnjem poročilu (25. 5.). Interveniral sem ponovno pri
čw&.(ajšnji) vojaški oblasti, ki pa mi je zopet potrdila svoje
stališče, in sicer:
1. na podlagi višjega povelja ne smejo takniti poslo
pij nemšk. Lazareta,
2. vprašanje ni aktualno, češ predno bo repatriacija
zopet dovoljena, mine lahko mesec ali dva.
Brez podpore vojaške oblasti je vstvaritev “zbirne ba
ze” nemogoče.
Kar je v moči, bom še vedno delal na tej ostvaritvi.

USTANOVITEV ANTIFAŠISTIČNE SLOVENSKOITALIJANSKO-AVSTRIJSKE ZVEZE

59.

Nataša Nemec: Organizacija SIAU v goriškem okrožju 1945-1947.
Diplomska naloga. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljublja
na 1987, str. 91, 92 (dalje: Nemec, Organizacija SIAU).

ANTIFAŠISTIČNE SLOVENSKO-ITALIJANSKO-AVSTRIJSKE ZVEZE

Ker se je zapostavljanje slovenskega življa nadalje
valo tudi po prihodu zavezniške vojske in ni bilo mogoče
misliti na razvoj NOO, se je tudi organizacija SIAU raz
vijala težko, njeno delovanje pa je bilo ovirano. Kljub te
mu so odbori SIAU delovali ali sojih poskušali ustanoviti
v naslednjih krajih:
1. Bela peč,
2. Kokova,
3. Rabelj,
4. Rute,
5. Trbiž,
6. Žabnice,
7. Mrzla voda,
8. Tablja,
9. Ukve.
V trbiškem okraju ni nastalo v organizacijskem po
gledu le vprašanje sodelovanja med Slovenci in Italijani,
pač pa tudi z Nemci (Avstrijci).59
V Rablju je šlo na bolje, niso pa si še upali včlaniti
Italijanov, čeprav so bili dobri izgledi za povezavo z itali
janskimi organizacijami. Tudi izkaznice so izdajali le za
vednim Slovencem. V Žabnicah so imeli le dva predstav
nika, ostali so bolj simpatizirali z Avstrijo, kljub temu da
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Sporočilo Okrožnega odbora Osvobodilne fronte za Goriško
vsem okrožnim odborom OF, 16. junij 1945. (Arhiv Dolhar. Iz
italijanščine prevedel Erik Dolhar.)

OKROŽNI ODBOR OF
ZA GORIŠKO
Gorica, dne 16. VI. 1945
Vsem okrožnim odborom Osvobodilne Fronte
Vsem okrožnim odborom OF in Osvobodilne Fronte
sporočamo, da je bil ustanovljen Enotni slovensko-itali-
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so v tem kraju ustanovili odbor OF že 13. junija 1945. V
Beli peči so tudi potekala prizadevanja za ustanovitev
odbora SIAU, toda neuspešno, ker se maloštevilne slo
venske družine niso rade vmešavale v politično življenje.
Italijani, predvsem kmečki naseljenci in delavci v tovar
ni, pa niso bili naklonjeni Slovencem.
Pogoji za uspešno delo organizacije SIAU so bili sla
bi, člane so cepila notranja nesoglasja, zato v nekem po
ročilu beremo: “Ne moremo delati, ker nas zasledujejo.
Tu je organizacija prepovedana in tvegamo v bližnji pri
hodnosti zapor. Delamo dalje, a le v ožjem krogu, med za
nesljivimi ljudmi (Slovenci). Dr. Dolhar, ki se rad naziva
zastopnika Slovencev, ima največ pomislekov glede naše
ga dela, vendar ne pride v poštev, da bi ga izključili iz od
bora, ker bi z njim izgubili tudi nekaj drugih članov.”60
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ja n sk i okrožni odbor Osvobodilne fronte, ki nosi ime:
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije.
V tem odboru antifašistične unije so trije italijanski pred
stavniki in šest slovenskih predstavnikov. Povsod, kjer
živijo Slovenci in Italijani, se organizirajo ti mešani od
bori, ki dobijo ime antifašističn e unije, enako kot za
okrožje. Na območjih in v vaseh, kjer živijo izključno Ita
lijani, se organizira italijanska antifašistična unija ali
Osvobodilna fronta, v krajih, kjer živijo Slovenci, p a osta
ne Osvobodilna fronta. Vsi ti odbori in zveze, tako sloven
ski kot italijanski ali mešani, so podrejeni enotnemu od
boru Antifašistične unije.
Namen, ki sta si ga zadali obe osvobodilni fronti na
tem ozemlju, je dosežen; potrebno p a ga je povsem ure
sničiti, okrepiti in poglobiti. Za oba naroda, ki skupaj
živita na tej zemlji, je ta spojitev izredne važnosti in bo
omogočila tesno sodelovanje, še tesnejše približevanje za
dosego pravega bratstva m ed narodoma. Vsi protifaši
stični Slovenci in Italijani morajo podpirati in utrjevati z
vsemi svojimi močmi to enotno antifašistično unijo.
Nova antifašistična unija Slovencev in Italijanov in
njen odbor potrebujeta finančna sredstva za svoje tehnično
in tiskarsko delovanje ter za druge potrebe. V ta namen
odrejamo vsem odborom Osvobodilne fronte, naj naberejo
prostovoljne prispevke in jih pošljejo okrožnemu tajništvu
Antifašistične unije. Zamisel Antifašistične unije je zelo ši
roka in vključuje vse Slovence in tiste Italijane, ki želijo ko
renito iztrebiti fašizem, ki je deloval, deluje in bo deloval

Dopis Franceta Bevka glede Kanalske doline in organizira
nja SIAU, v katerem priporoča povezavo z dr. Dolharjem,
19. junij 1945. (ACM .)6'

Trst, 19. junija 1945
Okrožni odbor OF
v Gorici
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vedno proti ljudski demokraciji, proti volji in težnjam obeh
narodov, za utrditev reakcije in imperializma.
Ob priložnosti združitve obeh front antifašistične
unije v teh krajih odrejamo vsem okrožnim sekretarjem,
naj dajo pobudo za zborovanja in seje, na katerih se bo
razpravljalo o velikem pomenu dosežene združitve obeh
front.
Ravno danes, ko fašistična drhal želi ponovno dvi
gniti glavo, podkrepljena po svetovni reakciji, smo našli
najboljši način, kako odgovoriti na provokacije nasprot
nikov ljudske demokracije, jih združiti v boju pod enot
nim vodstvom antifašistov. Pričakujemo najboljše rezul
tate naše nepremagljive fronte antifašistične unije.
Sm rt fašizmu
svoboda narodu!
Sekretar
Julij Beltram, 1. r.
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Prosim Vas, da s tem stopite v stik s tov. dr. Lojze
tom Dolharjem, zdravnikom na Trbižu, in se z njim pogo
vorite o razmerah v dotičnem kraju in se domenite glede
delovanja na tem področju. Podrobno pism o z našim
mnenjem o tem sledi.
S tovariškimi pozdravi!
France Bevk
Sekretarju Trbiškega okraja: zaslišati mnenje o dr.
Dolharju Lojzetu.
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Tr3t,19.junija 1945.

Okr*Sai odbor OF
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Prosim V a s , da s te m stopite v stik s tov.dr.Io jzetom
Dolharjem,zdravnikom na Trbižu in se z njim pogovorite •
razmerah v dotičnem kraju in se domenite g l e d e delovanja
na tem področju.Podrobno p i3 m o z n a ^ im mnenjem o te m 3 l e d i .
5 tovariàkimi pozdravi!
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Dopis Franceta Bevka. (AGM, f. SIAU , fase. 6519.)

Mesečno poročilo Propagandne komisije pri Izvršnem od
boru Osvobodilne fronte v Ljubljani, 30. junij 1945. (Arhiv
Dolhar.)

I. Podatki:
a. Organizacija propagandnih komisij - njih sestav
in razdelitev dela, imenoma osebje, ki je pritegnjeno k te
mu delu.
b. Tisk:
1 / periodični, t. j. Slovenski poročevalec, Ljudska
pravica, Delavska enotnost, Mladina, Naša žena, Pionir
- število izvodov, ki jih prejme ves okraj;
2 / brošure, ki jih izdaja Propagandna komisija pri
IOOF in Agitprop pri CK KPS - število in naslov brošure;
3 / število in značaj lepakov, letakov in parol;
4 / število in imena lokalnih publikacij.
c. Število Domov ljudske prosvete, ki so uporabljivi;
sokolski in prosvetni domovi vseh vrst.
č. Število uporabljivih kino-dvoran. Ime lastnika,
število predstav in naslovi filmov, ki so se predvajali.
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Vsem okrožnim in okrajnim odborom OF.
P ropagandn a kom isija p r i IOOF mora im eti za
uspešno vodenje propagande za vso Slovenijo celoten
pregled naših propagandnih ustanov in vsega p ro p a 
gandnega dela. Zato se uvedejo redna mesečna poročila,
ki jih sestavljajo propagandne komisije pri odborih OF.
Ta poročila naj vsebujejo tele podatke:

5. USTANOVITEV

3.

ANTIFAŠISTIČNE SLOVENSKO-ITALI|ANSKO-AVSTRI|SKE ZVEZE
5. USTANOVITEV

d. Število radio prejemnikov in zvočnikov, privatnih
in skupnih.
e. Število javnih knjižnic - število knjig in ime last
nika.
f. Število čitalnic, njih organizacija in izkoriščanje.
Število objavnih desk in stenčasov.
g. Število pevskih in glasbenih društev.
h. Število lutkovnih gledališč in predstav.
II.
Poročila:
a. Politična situacija:
1 / Kakšen je odnos prebivalstva do OF in narodne
oblasti?
2 / Kako reagira prebivalstvo na razne politične in
druge dogodke doma in po svetu ?
3 / Kako so se med ljudstvom izvedle razne politične
kampanje v tem mesecu?
4 / Vidni primeri aktivnosti ljudstva.
5 / Delovanje naših nasprotnikov: časopisi, letaki in
parole itd., ki jih širijo pismeno in ustno.
b. Prireditve:
A / Političnega značaja:
1 / politične konference,
21 zborovanja, vaški sestanki, zbori volilcev,
3 / manifestacije,
4 / mitingi.
B / Kulturnega značaja:
1 / dramske predstave,

ANTIFAŠISTIČNE SLOVENSKO-ITALIJANSKO-AVSTRIJSKE ZVEZE

III.
Predlogi za izboljšanje našega propagandnega
dela in eventualne prošnje v zvezi s tem.
Poročila sestavljajo okrajne propagandne komisije
pri OF odborih za svoja poročanja in sicer v trojniku, ka
terih en izvod obdrži zase, drugega pošljejo okrožni pro
pagandni komisiji, tretjega pa Propagandni komisiji pri
IOOF. Na ta način bodo imeli vsi forumi pregled propa
gandnega dela svojega področja. Redna mesečna poročila
za pretekli mesec naj bodo dostavljena nadrejenim foru
mom najkasneje do 15. dne prihodnjega meseca. Takoj to
rej prvo poročilo za časa po osvoboditvi do vključno vmes
mesec ju n ij do 15. julija t. L, za ju lij do 15. avgusta itd.
Ker bodo ta poročila služila forumom OF za organi
zirano in načrtno propagandno delo svojega področja, so
seveda zato tudi vsi ti forumi odgovorni za točnost p o 
ročil, in ni torej to zadeva samih propagandnih komisij.
Poleg rednih mesečnih poročil pošiljajte sproti p o 
ročila o važnejših spremembah politične situacije, ki zah
teva nujnih prop, ukrepov.
Da bi sestava teh poročil ne zahtevala preveč časa,
naj se vodi sproti evidenca vsega prop. dela. Ob koncu
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21 akademije,
3 / koncerti,
4 / razstave.
Pri vseh prireditvah navedite približno število ude
ležencev, govornikov ali predavateljev in uspeh priredi
tev.
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meseca se vsi podatki le zberejo oz. vpišejo spremembe.
Zaradi lažjega dela in pregleda bomo uvedli pozneje enot
ne obrazce.
Propagandna komisija pri IOOF bo izdajala v bo
doče “Smernice”, ki bodo nudile navodila našim propa
gandistom.
Sm rt fašizmu
svobodo narodu!
Za Propagandno komisijo
pri Izvršnem Odboru OF:
Trobiš Stefan, 1. r.

4.

Poročilo o okrožni konferenci za ustanovitev SIAU za Gori
ško okrožje, ki je bila 3. julija 1945 je v Ljudskem domu v
Šempasu pri Gorici. Med 300 delegati so bili Slovenci in Ita
lijani. (Arhiv Dolhar.)

Tovariš Mleker iz Trbiža vpraša novice glede demar
kacijske črte ter o Karabinjerjih, Finančnih stražnikih,
Gozdnih čuvajih in podobnih.
Neka tovarišica sprašuje o našem odnosu do duhov
nikov, ki imajo bolj ali manj prikrite fašistične težnje.
(...) Vsem odgovori Beltram (Slovenec), kot sledi:
(...) Za Trbiž, kot za vsa ostala ozemlja onstran de
m arkacijske črte in p o d anglo-am eriško zasedbo, ne
preostane drugega kot izvajati ukaze Zavezniške vojaške
uprave.

Vsako naše odkrito delo je prepovedano in moramo
delati samo ilegalno. Karabinjerji so aretirali štiri člane
ljudske straže in so še sedaj v Vidmu. Med razorožitvijo
ljudske straže je bila strgana slovenska zastava in razbita
slovenska tabla.
(...) Dem okratična vlada bo rešila stanje tudi na
Trbiškem, kjer si bodo lahko tri narodnosti podale roko.
Antifašistična slovensko-italijansko-avstrijska zve
za (ASIAZ) je bila ustanovljena julija 1945. Ustanovitvi
je prisostvoval tudi zavezniški guverner na Trbižu. Bila
je izjemna, ker so se vanjo vključili predstavniki vseh
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(...) Vodja trbiškega območja poroča, da so naši lah
ko začeli delovati šele po kapitulaciji. Veliko dela pa je bi
lo že na terenu. Število fašistov je zelo veliko in sedaj se je
naše delo ustavilo. Položaj aktivistov je težak prav tu, sre
di ne dveh, temveč treh narodnosti, kjer reakcija naleti na
plodna tla za dosego svojih ciljev. Italijani so samo navi
dezno antifašisti. Nemci bi želeli Avstrijo, a imajo raje
Jugoslavijo kot Italijo. 45% je Italijanov, 35% Slovencev
in 20% Nemcev. Potrebujemo zrele in odločne aktiviste,
ker je krajevna reakcija v stiku z zavezniki.
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Glede duhovnikov, ki bolj ali manj javno zavirajo
ljudske in demokratične inštitucije, jih mi smatramo za
fašiste in kot take jih bomo obravnavali. Z ostalimi sode
lujemo in veliko duhovnikov je tudi v naših adm inistra
tivnih in političnih organizacijah.
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treh narodov. V glavni odbor so izvolili po tri predstavni
ke Slovencev, Italijanov in Nemcev.
Osnovni programje bil:
1. bratstvo vseh treh narodnosti,
2. pobijanje črne borze,
3. ustanovitev protifašističnih odborov v vseh kra
jih,
4. ustanovitev sindikatov, kulturnih in prosvetnih
krožkov.
Ta zveza je bila kmalu prepovedana.62
Med gradivom, ki ga hrani Goriški muzej, je po
ročilo o položaju v okraju Trbiž, ki se začenja z razvojem
osvobodilnega gibanja v Kanalski dolini, nadaljuje s pri
kazom političnega položaja ob nastopu ZVU in zaključuje
z opisom težav, ki so jih imeli pri organiziranju skupne
slovensko-italijansko-avstrijske protifašistične zveze.
Poročilo nosi pečatni datum 30. julij 1943, ki pa očitno ne
odgovarja. Glede na opis dogodkov gaje mogoče datirati
30. julija 1945. V glavi poročila je edini ohranjeni primer
kratice Okrajni ASIAZ-Trbiž, torej ime Antifašistična
slovensko-italijansko-avstrijska zveza. Poročilo je nepod
pisano. Glede na zelo lep jezik in na celovito opisano si
tuacijo je njegov avtor verjetno dr. Alojzij Dolhar.

Poročilo o stanju na Trbižu, 30. julij 1945 (? ). (ACM .)63

Okrajina ASIAZ-Trbiž
Razvoj narodno osvobodilnega gibanja v Trbižu.

Prvi partizani so se pojavili pri nas v januarju 1943.
Ljudstvo jih je z velikim veseljem sprejelo in kljub velike
mu terorju staln o p o d p ira lo s hrano in d ru g im i p o 
trebščinami.
Skozi trbižki okraj je šla glavna žila vsega nacifašističnega aparata in je zato bila dolina pod stalno strogo
kontrolo. K ljub temu se je vršila redna obveščevalna
služba za našo vojsko.
N ekaj časa pred polomom Nemčije so se osnovale
oborožene skupine med našimi terenskimi aktivisti, i. s.
popolnoma na lastno pobudo in brez najmanjše veze s sre
diščem. Čeprav smo bili brez smernic, smo vendar že ta
krat stremeli za sodelovanje z Italijani, ni se nam p a po 
srečilo osnovati skupnega odbora radi fašističnega duha,
ki je vladal med njimi - bili so namreč samo OZOPOVCI,
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V
našem okraju se je ljudstvo začelo zanimati in so
delovati p ri našem gibanju meseca novembra leta 1941.
Takrat še ni bilo partizanov v našem kraju, nabirali so se
p a prostovoljni prispevki, ki so se pošiljali v Soško dolino
(Sv. Lucijo in Tolmin). Maja meseca 1943 je bilo zato za 
prtih 24 tovarišev in tovarišic, ki šo bili v zaporu do zloma
Italije in se do danes nekateri izmed njih še niso vrnili.
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ki so se v zadnjih dnevih pred polomom Nemčije pričeli
tudi organizirati.

6.

Podrobno poročilo dr. Alojzija Dolharja z dne 1. avgusta
1945 o dogodkih in položaju na Trbižu meseca julija I945 -64
(Arhiv Dolhar.)

Trst, dne 1. avgusta 1945
(Poročilo o dogodkih in položaju za mesec julij.)
Razčiščenje položaja in utrditev italijanske oblasti v
Trbižu.
Medtem ko smo junija meseca še upali, da se nahaja
Trbiž in vsa Kanalska dolina v Zavezniškem koridorju,
smo meseca julija prišli do spoznanja, da to ni res. Vse za
vezniške odredbe so sicer že prej kazale, da zavisimo od
Vidma, kazale so veliko razliko od onih izdanih preko
Predila t. j. v Primorju, a dozdevalo se nam je, da teme
ljijo na nesporazumu in nepoznavanju razmer. Domišlja
li smo si, da izhaja vse iz naziva Julijske Benečije, t.j. po
krajine, ki naj bi po dogovoru med Alexandrom in marša
lom Titom vsebovala tudi Trbiž. Po italijanski tezi pa je
bil Trbiž izven Julijske Benečije, kar odgovarja resnici.
Kajti leta 1925je bil Trbiž odtrgan od goriške province in
64.

Trbiž je bil maja 1945 priključen Videmski pokrajini. Sodil je v okvir
ZVU za Italijo in ne ZVU Julijske krajine.

Sicer p a smo v gotovem oziru še v slabšem položaju
kot pod fašističnim režimom. Tako nam n. pr. ni dovolje
no p isa ti slovenskih pisem. Pismo, ki je bilo iz Trbiža
poslano v Kobarid, je bilo od videmske cenzure zavrnjeno
z motivacijo, da sta dovoljeni samo angleščina in itali
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Nameravali so celo dati mesto prejšnjemu komisar
ju P. S. (D'Onofrio), ki je za časa svojega službovanja
pred 25. aprilom 1945 zaprl več naših ljudi radi sodelo
vanja s partizani in ki je bil za časa nemške zasedbe velik
kolaboracionist. Ker je bila ta poteza očividno vendarle
prehuda, so jo opustili.
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dodan videmski. V sedanjem trenutku smo mislili, da bo
upravno priključen zopet v sporno ozemlje, ki naj ga kon
trolira zavezniška oblast. Na podlagi dejstev se pa vidi,
da so Italijani dosegli to, da je Trbiž ostal pod videmsko
provinco. Dolgo si nismo bili o tem na čistem, ko smo pa
nekoč v juliju intervenirali pri guvernerju in ga vprašali,
zakaj na prim er na Primorskem ni karabinjerjev, m ed
tem ko na Trbižu so, nam je odgovoril po predhodnem
posvetovanju z Vidmom, da Trbiž ni sporno ozemlje in da
med pogajanji ni bil zahtevan od maršala Tita, če pa so
razne omejitve, se te omejitve izvajajo radi tega, ker se
Trbiž nahaja v obmejnem pasu 20 kilometrov. N i čuda to
rej, če je vsa oblast vedno bolj v italijanskih rokah. Tako
so razen karabinjerjev, financarjev in drugih uvedli tudi
P. S. (Pubblica Sicurezza - javna varnost) iz bivših p a r
tizanov Osopovcev, ki vršijo službo med drugim tudi na
cestah, legitimirajo prebivalstvo itd.
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janščina. Ta motivacija je bila tiskana med drugimi na
posebnem obrazcu, ki je bil dodan pismu.
Velike so naše prometne ovire; prvič ni nobene želez
niške zveze, ne avtobusne, ne z Vidmom ne z Gorico, naj
hujše p a je to, da se zahteva posebno dovoljenje čez 10 ki
lometrov, in sicer tudi v smeri Vidma - dejstvo, ki nas je
zavedlo, da smo smatrali demarkacijsko črto pri Pontebi.
Na tozadevno vprašanje nam je guverner d a l zgoraj
omenjeni odgovor, obenem p a dodal, da ostane vsa vi
dem ska provinca pod Zavezniško upravo do dokončno
veljavne razmejitve. Samo ob sebi umevno je, da sta prej
šnji italijansko-jugoslovanska ter italijansko-nem ška
meja hermetično zaprti. Tudi v tem oziru nam je guverner
rekel, da ostane tako vse do trenutka, ko se stvari do
končno uredijo.
Naši odnosi do Zaveznikov.
Guverner zatrjuje svojo nepristranost, razni drugi
oficirji nam zatrjujejo svoje simpatije, v splošnem in kon
kretnih slučajih pa vidimo ravno nasprotno. Če se mi po
stavljam o za svoje pravice in protestiram o na splošno
proti krivicam, ki se nam dogajajo s tem, da se ponovno
uveljavljajo prejšnji fašistični zakoni itd., naletimo na
gluha ušesa. Kvečjemu se nam prigovarja, naj iznesemo
posamezne konkretne slučaje.
Slovensko-italijansko-avstrijska antifašistična zve
za.
Na pobudo goriškega okrožja se nam je, po dolgih
pogajanjih z Italijani na eni strani in z Nemci na drugi

Edino v tem vprašanju smemo zabeležiti nek uspeh.
Občinski svet je bil sestavljen dan pred prihodom Zavez
nikov, in sicer na podlagi ustmenega dogovora med nami
in Italijani. Zaenkrat smo zahtevali razmerje treh Italija
nov proti dvema Slovencema in dvema Nemcema, kar so
Italijani sprejeli. Osebe so določili Italijani (več ali manj).
Osebo župana so določili v trenutku prihoda Zaveznikov,
ne da bi sploh vprašali dotično osebo. Razum e se, da
župan nekoliko radi tega dejstva, nekoliko pa, ker je bil
bolehen, ni rad izvrševal te funkcije in je gledal, kako bi
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Vprašanje župana.
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strani, posrečilo osnovati omenjeno zvezo. Zveza sicer ni
bila čisto homogena, zakaj Nemci so bili in so zelo boječi
in neaktivni zato, ker škilijo samo čez mejo in sanjajo o
Avstriji. Italijani pa so bili in so pri stvari samo navidez,
a ne s srcem, čeprav vsi pripadniki komunistične partije.
Osnovali smo jo na podlagi popolne enakopravnosti, in
sicer tri proti tri proti tri. Med temi je bil predsednik - Ita
lijan, podpredsednik - Nemec, tajnik - Slovenec. Guverner
je bil najprej čisto sporazumen z ustanovitvijo in je prišel
tudi na prvo redno sejo (2817/ 45), kjer je z obema rokama
usvojil program in obljubil vso tozadevno pomoč. Niso
pretekli trije dnevi, ko me je poklical k sebi in povedal, da
je zveza prepovedana, in sicer iz Vidma; za enkrat si ne
vemo tolm ačiti pravih razlogov. Ker smo imeli močno
nasprotovanje med Italijani v samem Trbižu, se nam zdi
najbolj verjetno, da so lokalni činitelji bili tisti, ki so eventuelno preko Vidma povzročili prepoved.
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se je iznebil. CLN je določil iz svoje srede osebo, ki naj bi
postala župan. Ker pa niso bili gotovi uspeha, so šli na
Prefekturo v Videm in si izposlovali ustni ukaz ! za ime
novanje dotičnega župana. Hoteli so priti na sejo občin
skega sveta s tremi pričami, ki naj bi izpričale, da bo bil
dotični župan res “persona grata” na Prefekturi. Zato so
najprej sklicali posebno sejo občinskega sveta, ki se p a ni
vršila. Na prihodnji redni seji je bilo slovenskemu zastop
niku lahko razkrinkati fašistično metodo pri imenovanju
župana in zato je dobil takoj podporo pri skoro vseh od
bornikih. Celo eden izm ed dveh Italijanov je soglašal,
čeprav bolj iz osebnih interesov.
Razpoloženje našega ljudstva.
Razumljivo je, da v danih prilikah morala ljudstva
ne more biti dobra. Ljudstvo, ki po ogromni večini ni ime
lo prave zavednosti in ki je doživelo samo nekak odsev
svobode ob času, ko je gledalo našo vojsko in narodno
zaščito, je po odhodu naše uniforme padlo takoj v prejšnjo
temo. Zraven se je začela med našim lastnim ljudstvom
propaganda za Avstrijo. Dogodki zadnjega časa pa so ga
še bolj potrli in spravili v neko apatijo, češ, če ne pride po
moč od drugod, t. j. od zgoraj, mi sami si ne moremo po
magati. Celo najboljši med nami mislijo, da je rešitev mo
goča le v slučaju, da se istočasno reši slovenska Koroška.
Dodatek.
V
svrho boljšega razumevanja naših odnosov do Za
veznikov s posebnim ozirom na borbo proti fašizmu nava
ja m še naslednje podatke:
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Najavljenja čistka fašističnih elementov je le navi
dezna, na papirju, v resnici pa se vsi bivši fašistični ele
menti nahajajo v prejšnjih službah in uživajo celo gotove
protekcije. Zdi se, kakor da bi bila naklonjenost v razmer
ju s fa šistič n im i zaslu gam i. D va p rim era: O bčinski
zdravnik (dr. Ferrante), bivši tajnik republikanske faši
stične stranke in kot tak do zadnjega hud šovinist ter ve
lik kolaboracionist z Nemci, je prve dni ob prihodu Zavez
nikov prejel od CLN k svojemu privatnemu avtomobilu še
drug občinski avtomobil na razpolago. Ko se je CLN zave
dal gorostasnosti tega početja, mu je čez kratek čas hotel
odtegniti avto, a se mu ni posrečilo zato, ker si je gospod
medtem preskrbel protekcijo od strani guvernerja. Ravnotako je hotela občina razpustiti civilno bolnico radi žalo
stnih prilik, v katerih se nahaja; ni bilo mogoče zato, ker
gospodari v njej dotični zdravnik in je preskrbel veto s
strani guvernerja.
Drugi primer: V Trbižu se nahaja velika nemška vo
jaška bolnica, ki so jo morali zapustiti v zadnjih dneh. Pri
tem so odnesli vso opremo, ki je bila deloma italijanska
lastnina. Zupan je izposloval p ri guvernerju prepoved,
Nemci so p a čez dva dni pokazali dovoljenja od višje in
stance iz Vidma, ki je dovoljevala, da odnesejo čisto vso
opremo. Naveden slučaj je v skladu z vestmi, ki se slišijo
iz Koroške in ki kažejo, da je naklonjenost Zaveznikov nastran Nemcev še večja kot napram Italijanom.
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Seznam član@v SiAU za okraj Trbiž, ki so ga poslali na
Okrožni odbor SIAU za Gorico, 5. maj 1946. (ACM .)65

OKRAJNI ODBOR SIAU

Trbiž, dne 5. maja 1946

Okrožni odbor SIAU za
GORICO
GORICA
Seznam članov SIAU za Okraj TRBIŽ
>

Q>
+■*

>%fi

P riim e k in im e

M

D a tu m in kraj
ro js tv a

Bivališče

Štev.
izkaz.

H-

1

T r o n k a r K arl

2 -6 -1 9 1 7
B e lja k

T rbiž

13506

2

T r o n k a r A lojzija

2 2 -2 -1 9 2 2
C erovo

T rbiž

13507

3

B o ž ič L eo p o ld

1 6 -1 1 -1 9 0 6
T e m lin e

T rbiž

13508

4

B rejc M irko

3 -3 -1 9 1 0
C irkno

T rbiž

13509

5

D o lh a r A lojz

1 7 -6 -1 9 0 2
T r st

T rbiž

13510

6

G a leb F r a n c

2 2 -1 0 -1 8 8 8
C irkno

T rbiž

13511

7

L e b a n A ndrej

2 2 -1 0 -1 9 1 1
T o lm in

T rbiž

13512
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D a tu m in kraj

Bivališče

ro js tv a

Štev.
izkaz.

8

N ik o la v č ič K arl

3 -5 -1 8 8 5
C erovo

Trbiž

13513

9

N ik o la v č ič V in č e n c

1 1 -2 -1 9 0 2
C erovo

Trbiž

13514

10

P le s n ič a r T eod or

5 -1 2 -1 9 1 2
T ern ovo

Trbiž

13515

11 V e n d r a m in K arl

1 4 -1 2 -1 9 1 0
Sv. M a r tin

Trbiž

13516

12

S te r g u lc J o ž e f

1 0 -1 0 -1 9 0 5
L og

Trbiž

13517

13

S te r g u lc E liz a

2 2 -1 -1 9 1 0
L og

T rbiž

13518

14 J a le n V in k o

1 7 -3 -1 8 9 9
R a te č e

B e la P e č

13519

15 J a le n S la v ic a

3 1 -1 2 -1 9 0 4
V oče

B e la P e č

13520

16 V e lu š č e k K arl

1 8 -3 -1 9 1 9
S v. M a r tin

M rz la v o d a

135 2 1

6 -1 -1 9 0 6
M a ter ija

T rbiž

13522

18 V e lu š č e k K arl

1 9 -7 -1 8 8 6
S v. M a r tin

M rz la v o d a

13523

19 V e lu š č e k E m il

1 -9 -1 9 2 2
S v. M a r tin

M rz la v o d a

13524

20

8 -1 0 -1 8 9 1
K ozana

Trbiž

13 5 2 5

17

K r iž m a n J o ž e f

V e lu š č e k F ra n c

Ik*
>5»
-*!
o»

P riim e k in im e

D a tu m in kraj
ro js tv a

Bivališče

Štev.
izkaz.

t-

2 5 -4 -1 9 2 1
K ozana

T rbiž

13526

22

T r o n k a r V ik to r

7 -5 -1 9 2 3
T rbiž

T rbiž

13527

23

T r o n k a r L u d v ik

9 -4 -1 8 8 3
C erovo

T rbiž

13528

24

P e r d ih Iv a n

1 7 -1 2 -1 9 0 7
D r e ž n ic a

Trbiž

13529

25

D o lh a r Id a

1 8 -6 -1 9 1 3
Z ab n ice

Trbiž

13531

26

G a la n ti A lfred o

2 5 - 1 2 -1 8 9 8
R im

T rbiž

13530

27

G ro tti K a te r in a

1 6 -2 -1 8 8 8
C a m a io r e

T rbiž

13532

28

G re g o r u tti G iu s e p p e 2 4 -1 2 -1 9 0 3
G r a d išč e

T rbiž

13533

29

K ra jn er R u b ert

2 6 -3 -1 8 9 5
T r st

T rbiž

13534

30

P a v le tič S ta n k o

1 3 -9 -1 9 1 3
V olče

T rbiž

13539

31

M ra k ič J o h a n

2 9 -3 -1 9 0 0
B o v ec

B e la peč

13620

32 L e b a n M arija

7 -1 1 -1 9 1 4
T o lm in

T rbiž

13540

33

2 3 -9 -1 9 1 5
T rn o vo

T rbiž

13613

H v a la Š te fa n
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P riim e k in im e
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1-

D a tu m in kraj

Bivališče

ro js tv a

Štev.
izkaz.

3 4 V e n d r a m in K a rel

1 4 -1 2 -1 9 1 0
K ojsko

T rbiž

13616

35

Cej V e r a

2 0 -1 -1 9 2 0
T rn ovo

T rbiž

13614

36

K r iž m a n A n g e la

1 1 -1 0 -1 9 0 6
R a ib l

T rbiž

13615

37

V e lu š č e k A r tu r

2 3 -1 2 -1 9 2 7
T rbiž

T rbiž

13541

38

N ik o la v č ič L in a

2 2 -3 -1 9 2 3
T rbiž

T rbiž

13542

39

N ik o la v č ič F r id a

2 5 -9 -1 9 1 7
B e lja k

T rbiž

13608

40

N ik o la v č ič Č ičilja

8 -2 -1 8 8 9
K ozana

T rbiž

13609

41

N ik o la v č ič O sk a r

1 7 -2 -1 9 2 7
Trbiž

T rbiž

13610

42

H v a la F r a n c

2 0 -4 -1 9 2 4
T rnovo

R u te

13611

43

S tr a s a r V ik to rja

2 2 -1 2 -1 9 1 5
T rnovo

R u te

13612

44

M a u rič H e n r ik

1 7 -2 -1 9 1 3
Log

Trbiž

13537

45

K u tin J o ž e f

1 3 -5 -1 9 1 0
Ž aga

B e la p eč

13619

46

P ič o lin Iv a n

? ? 1910
Ž aga

B e la peč

1 3 618

-li

P riim e k in im e

01

D a tu m in kraj
ro js tv a

Bivališče

Štev.
izkaz.

1-

M le k u ž A n to n

2 5 -5 -1 9 0 5
Č e z so č a

B e la peč

13617

48

B ric J o ž e f

2 9 -3 -1 9 0 0
B o v ec

B e la peč

?

49

D o m e v š č e k E m il

3 -1 -1 9 0 0
Ž a ga

B e la peč

?

50

G a sp a r u t S te fa n ja

2 6 - 1 2 -1 8 9 7
B regin j

P o n ta b e l

13535

51 V errelj Iv a n

2 5 -1 2 -1 8 9 7
T r st

P o n ta b e l

13536

52

P r e š e r n S im o n

2 -1 1 -1 9 2 1
U kve

U kve

13621

53

Š k v a r č a N ik o la

2 7 -3 -1 8 9 2
Č rn i vrh

K okovo

13624

54

Š k v a r č a M arija

6 -6 -1 8 9 7
N o v i M o ro f

K okovo

13625

55

Š k v a r č a M ila n

7 -2 -1 9 2 8
Savavo

K okovo

13626

56

B o ž ič R o z in a

1 3 -3 -1 9 0 8
K n e ž a T o lm in

T rbiž

13623

1 0 -3 -1 9 1 6
G raz

T rbiž

13627

Trbiž

13678

57 B rejc M a r g e r ita

58 T r o e d th a n d e l H e r ta 8 -7 -1 9 2 6
B ožen
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D anašnji pogled na gostilno Prescheren v Ukvah. (Slika: E rik Dolhar.)

8.

Predlog župana Naborjeta-Ovčje vesi Rodolfa Muninija za
odvzem policijskega dovoljenja za gostilno, ki so ga pred
časom izdali Valentinu Preschernu iz Ukev, 24. julij 1945.66

Značilen primer preganjanja slovenskih aktivistov
je v dokumentih večkrat omenjeno prisilno zaprtje Pre
šernove gostilne v Ukvah.
Po predočenju pravnega aspekta zadeve gre zabe
ležiti politični vidik, ki, kot vedno, naleti v javnih lokalih

Temu zapisu in oceni je sledil odlok št. 1917314, s katerim je
videmski kvestor odvzel dovoljenje gostilničarju Preschernu, 14. september 1945.67

Glede na dejstva, iz katerih izhaja, da velja Prescheren Valentino (...) za politično nevarnega in da je lokal
postal kraj srečanja ljudi, ki opravljajo protiitalijanske
aktivnosti (...).
Gostilno so karabinjerji iz Ukev nasilno zaprli 22.
septembra 1945 ob 18.30. Dan prej je Prescheren izročil
svoje dovoljenje Zavezniški vojaški upravi na Trbižu. Ne
kaj časa za tem so župana Rodolfa Muninija zamenjali.

ANTIFAŠISTIČNE SLOVENSKO-ITALIJANSKO-AVSTRIJSKE ZVEZE
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na plodna tla za propagando. Največji del prebivalstva
Ukev p red stavljajo tujerodni Nemci, ki so optirali za
nemško državljanstvo. Po nemškem porazu se ti tujerodci
spreminjajo v tujerodne Slovane in pri tem opravljajo ak
tivno propagando za priključitev območja Jugoslaviji.
Središče in gnezdo te propagande je prav gostilna Valen
tina Prescherna.

ANTIFAŠISTIČNE SLOVENSKO-ITALIJANSKO-AVSTRIJSKE ZVEZE
5. USTANOVITEV

10.

Prescherenova prošnja za ponovno odprtje gostilne, na
slovljena na občino.68

(...) Moja gostilna je bila zaprta iz političnih razlo
gov. Kot dobro veste, to ni bilo utemeljeno, temveč je sad
osebnega zgolj trgovskega sovraštva nekdanjega župana.
(...) ukaz o zaprtju je imel neresnične motivacije in je bil
proceduralno netočen, kot so potrdili ne samo CLN, tem
več tudi pokrajinski CL in videmska prefektura.

m.

Prošnja novega župana Naborjeta-Ovčje vesi Adama Fran
za, naslovljena na videmsko kvesturo, naj spet izda dovo
ljenje za Preschernovo gostilno, 4. december 1945.69

(...) ker so razlogi bivšega župana Muninija za za
prtje povsem neosnovani, (...) v prepričanju, da se odpra
vi krivična odločitev, ki je bila podvzeta na podlagi lažne
ga obvestila (...).

68.
69.

Prav tam.
Prav tam.

PODPISI ZA PRIKLJUČITEV K JUGOSLAVIJI

Na Trbižu so 27. avgusta nabrali 46 podpisov, od
katerih sta dve osebi navedli avstrijsko, ostale pa sloven
sko narodnost. 28. avgusta so nabrali še 25 podpisnikov,
izmed katerih so se trije izjavili za Avstrijce. Na Trbižu
in v Zabnicah so izdali tudi izjavo za priključitev Jugosla70.

Gradivo za to poglavje hrani Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS),
II, f. 1818, PNOO, teh. enota (dalje t. e.) 57/111.

K JUGOSLAVIJI

27. in 28. avgusta 1945 so v okraju Trbiž zbirali pod
pise za priključitev Kanalske doline (od Dipalje vesi do
Rateč) Jugoslaviji.70 Na 19 listih velikega formata je bila
natisnjena glava: “Podpisani se izjavljamo za priključitev
svojega okraja k Jugoslaviji. Sklicujoč se na demokracijo,
za katero smo se borili ves čas narodno osvobodilne pro
tifašistične borbe in velike domovinske vojne, zahtevamo
in pričakujemo, da bo mirovna konferenca brezpogojno
priznala našo sveto pravico in izrekla priključitev Istre,
Reke, Trsta, Gorice, Slovenskega Primorja, Benečije in
vse Julijske Krajine k JUGOSLAVIJI.” Na vsaki poli je
bilo 25 lastnoročno napisanih imen, opremljenih s kra
jem in datumom rojstva, bivališčem, poklicem in narod
nostjo. Seznam podpisov za vsako vas je opremljen z označbo “Okrajni odbor Trbiž potrjuje pristnost podpisov
in resn ičn ost podatkov”. Podpisana sta tajnik Emil
Kravanja in za predsednika Jože Leban. Vtisnjen je okro
gel žig z dvojezničnim slovensko-italijanskim napisom:
“Slovensko-italijanski antifašistični odbor OF za Gorico”.
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Podpisani se Izjavljamo za priključitev svojega okraja k Jugoslaviji. Sklicujoč se na demokracijo, za katero smo se borili ves
čas narodno osvobodilne protifašistične borbe in velike domovinske vojne zahtevamo in pričakujemo, da bo mirovna konferenca
brezpogojno priznala našo sveto pravico in izrekla priključitev Istre, Reke, Trsta, Gorice, Slovenskega Primorja, Benečije In vse
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julijske Krajine k JUGOSLAVIJI.

N^odnost

Kraj ta datum rojstva

Im e In priim ek

J -y

'ioltok. /gn'K,
ten i‘H$**4

C
gp1
^/cttxptAei.

5 Mr
'-//i 'H

___

%V'i j
M
’ fa

'I’äA’ä.vÄw

bvL /AWvifeW)

-91- .*

.y

...

«r.

It-h

m

ii i- /* V "

H
p

...
f U)yU^lyCC..
...

/f
it

i,e

da

%f

‘p “ "“ **

• S -jf-ti</?■£)«■.
k ...

f-krAiiA

Ml

XL- f- Li.ll

« .../ ' ..... .

\

jkvVs^

..

.

. . . . . . . . '. J t s i K. . . . . .

V^rv*

&

Ur

</

Sulu Jolt, , )-J- IJU
/flfoija.-VvlU- 5<z-f -*fW~% L u

/s

<ä(

-

• .-

'KCmiA'
,

..
..

Hfi' "
7/i*tfa

Podpisi pod zahtevo po priključitvi Jugoslaviji. (Arhiv Dolhar.)
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Popisna pola za priključitev k Jugoslaviji v nemščini. (Arhiv Dolhar.)

viji v nemškem jeziku z naslednjim prosto prevedenim
besedilom:
“Podpisani se izjavljamo za priključitev naše občine
k Jugoslaviji. Sklicujemo se na demokracijo, za katero
smo se borili ves čas velike antifašistične vojne. Iz tega
razloga pričakujemo, da nam bo Mirovna konferenca
priznala to pravico in da bo določena priključitev Primor
ja in Kanalske doline k Jugoslaviji, s čimer se bo zadosti
lo našim pravičnim nacionalnim pravicam. Pri tem si pri
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Ohranjanje znakov fašističnega dvajsetletja na hišnih številkah v Ukvah. (Slika: Erik
Dolhar.)

držujemo pravico do samoodločbe ob trenutku razmejitve
med Jugoslavijo in Avstrijo.”
Na tak list seje na Trbižu podpisala le ena oseba, ki
seje opredelila za avstrijsko narodnost.
V Beli peči je podpisalo polo 15 oseb slovenske na
rodnosti.
V Dipalji vesi je podpisalo 21 prebivalcev, izmed ka
terih se je le ena oseba opredelila za avstrijsko narod
nost.
V Ovčji vesi je podpisalo 13 oseb slovenske narodno
sti. Na drug listje oddalo svoj podpis 15 prebivalcev Ro
kovega, Rut in Trbiža, med katerimi se je eden izjavil za
Italijana, ena podpisnica za Hrvatico, ena pa za Belgijko.

6 . PODPISI ZA PRIKLJUČITEV K JUGOSLAVIJI

V kraju Rateče-Mangart se je za priključitev Jugo
slaviji izreklo 20 prebivalcev slovenske narodnosti.
V Rablju so nabrali največ podpisov, in sicer 133.
Med podpisniki sta bili dve osebi italijanske narodnosti,
ena pa avstrijske.
V Ukvah so se le štiri osebe slovenske narodnosti
opredelile za Jugoslavijo.
V Zabnicah je polo s slovenskim besedilom izpolnilo
25 prebivalcev slovenske narodnosti, polo z nemškim be
sedilom pa 32, izmed katerih so se štirje izrazili za Slo
vence, ostali pa za Avstrijce.
V Kanalski dolini se je tako za priključitev Jugosla
viji izreklo 350 ljudi. Velika večina seje istočasno izjavila
za Slovence, 36 prebivalcev pa se je izjavilo za Avstrijce.
Zanim iv je tudi podatek, da so se v Ukvah le štirje
Slovenci izrazili za priključitev Jugoslaviji. Ta podatek si
lahko razlagamo z dejstvom, da se velika večina Ukljanov poleti premakne s svojo živino na Ukovško planino.
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ZVU je ASIAZ kmalu prepovedala in sredi septem
bra 1945 celo aretirala vse politične delavce v okraju
Trbiž. V dopisu, ki ga je goriški okrožni odbor SIAU po
slal konec septembra 1945 majorju Goldu, so navedena
imena zaprtih aktivistov. Navajam jih z označbo kraja,
od koder so prišli kot aktivisti v Kanalsko dolino.
1. Emil Kravanja iz Kobarida, tajnik okrajnega od
bora SIAU za Trbiž;
2. Vlado Lenardič - Vojko iz Brd;
3. Triglav iz Kala nad Kanalom;
4. Antonieta Barbarino iz Rezije;
5. Anton Vencelj - Boris iz Bovca.71
Oktobra 1945 so na Trbižu osnovali nov šestčlanski
okrajni odbor SIAU. V njem so bili samo Slovenci, ker so
Italijani in Nemci odpovedali sodelovanje. Okrajni akti
visti so si zastavili delo na čisto začetnih oblikah: vzpo
stavljanje organizacij SIAU po vaseh, izdajanje izkaznic,
pritegovanje v organizacijo najprej Slovencev, nato zau
panja vrednih Italijanov in Nemcev ter podpiranje ubožnih ljudi.

I.

Pismo Franca Šuligoja iz Rablja dr. Alojziju Dolharju na
Trbiž, 10. oktober 1945. (Arhiv Dolhar.)

71.

Beltram, Tukaj je Jugoslavija, 166-167.

na TRBIŽU
Prosim Vas, gospod dohtar, da bi se informirali pri
gosp. governarju, če smemo tudi mi v Rabelju postaviti
slavolok razmejitveni Komisiji, ki ima baje priti skozi R a 
belj, kakor so napravili v Logu in Bovcu.
Dol so okrasili slavoloke z slovenskimi in Jugoslo
vanskimi zastavam i in z prim ernim i napisi, kakor n. pr.
“Hočemo Jugoslavijo”.
Če bi nam governer to dovolil, bi se prosilo, da bi
nam d a l toza devn o p ism en o dovoljenje. Ker, kakor
rečeno, imajo drugje že vse pripravljeno, bo najbrž nujno,
in zato prosim, da bi glede tega se čimprej informiral.
Nadalje prosim, da bi se informiral tudi, kaj je glede
slovenske šole. S 15. oktobrom začne tu italijanska šola in
zato bi želeli, da bi istočasno začela tudi slovenska. Im a
mo okrog 60 šoloobveznih slov. otrok in 40 za otroški vr
tec.
V
upanju, da radevolje ustrežete moji prošnji, se
Vam v naprej zahvaljujem
z odličnim spoštovanjem
Šuligoj Franc
Rabelj, ulica Garibaldi 4
Rabelj, dne 10. oktobra 1945
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Gospod
Dr. Dolhar,
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2.

Pismo Franca Šuligoja iz Rablja dr. Alojziju Dolharju na
Trbiž z novo prošnjo za posredovanje pri zavezniškem gu
vernerju, 13. oktober 1945. (Arhiv Dolhar.)

Rabelj, 1 3 /1 0 1945
Gospod
Dr. Dolhar,
na Trbižu
Oprostite, da se obračam do Vas s prošnjo, da bi o
moji zadevi posredoval p r i g. governerju za ra d i moje
službe.
Kakor znano, sem bil 8. maja tega leta mobiliziran
od partizanov in bil do 16. ju lija v službi. Bil sem tudi od
zaveznikov imenovan za zastopnika Slovencev iz Rabelja
p ri A.M.G. na Trbižu. Imel sem precej opravila in zato
nisem mogel takoj nastopiti mojo službo p ri rudniku.
Meseca julija sem obolel in bil v bolnem stanju do 5. okto
bra. Ko sem se ta dan predstavil p ri g. Bambiču, da bi na
stopil delo, mi je rekel, da mora glede tega govoriti z g.
ravnateljem. Rudniško ravnateljstvo se je izjavilo, da ni
ma nič proti temu, da vse zavisi od “Camere di lavoro”, da
lahko nastopim delo.
Tudi ona se je izrazila, da ni nasprotna, pač pa je
odvisno vse od naših treh zastopnikov, ki morajo prevzeti
odgovornost za to. Včeraj so imeli sejo in so z raznimi iz
govori jih napravili tako, da niso sklenili nič pozitivnega.

3.

Poročilo o prvi seji Okrajnega odbora SIAU za Trbiž, 12. ok
tober 1945. (ACM .)72

OKRAJNI ODBOR SIAU ZA TRBIŽ
Štev. 3 6 0 /4 5
Dne 12. oktobra 1945
OKROŽNEMU ODBORU SIAU ZA GORICO
Pošiljamo vam kratko poročilo o prvi seji novoformiranega Okrajnega SIAU-ja za Trbiž.
Ker Italijani in Nemci niso za sodelovanje z nami,
smo formirali Okrajni Odbor OF sami Slovenci, sklicali
sejo, izvolili Predsednika in Sekretarja ter si razdelili
delo po sektorjih.
Odbor sestoji iz šestih članov in sicer: Predsednik,
Tajnik, odgovoren za: Organizacijo, AGIT-PROP in Kol
li.

AGM, f. SIAU, fase. 65.
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Tako moram nadalje čakati še eden teden. Vse to ima
politično ozadje. Zahtevajo od mene, da jim moram pove
dat, kje se nahajajo oni 7 fašistov, ki so še internirani.
Več Vam bo povedal tov. Petrič osebno.
Prosim, če Vam je mogoče, da bi vse to povedal g. Governerju in zahteval, da napravi temu konec.
Se Vam že vnaprej zahvaljujem za usluge.
Z odličnim spoštovanjem
Šuligoj Franc
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4.

Podrobno poročilo dr. Alojzija Dolharja z naslovom: PO
LOŽAJ V TRBIŽU, 5. novem ber 1945. (ARS, II .)73

Zavezniki in mi.
Zavezniška oblast nam je vedno težje breme, vedno
bolj se kaže nasprotovanje oziroma sovraštvo do nas. Na
73.

ARS, II, f. 1818, PNOO, t. e. 56/I.-2.

•
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portaža, gospodarstvo socjalno skrbstvo (blagajnik), poli
tično delo in drugo.
Sklepi seje: v prvi vrsti smo si zadali nalog, da vpostavim o organizacijo ASIZ-a z izdajanjem izkaznic, za
kar pritegnemo najprej Slovence in tudi zavedne in vred
ne tov. dru gih narodnosti, dalje, da organ iziram o v
našem Okraju Krajevne Odbore ASIZ-a in da po možnosti
pritegnemo v te odbore tudi Nemce in Italijane, da z a 
dam o nalog tem odborom ra zširjen je? ) organizacije
ASIZ-a i.t.d. Po dobrem prevdarku smo naklonili dvema
družinam a podporo in si zadali nalog, eno teh družin
spraviti v F. D. J. (Federativno demokratično Jugoslavi
jo, op. E. D.), ker spada tja in nam tukaj kvari ugled, ker
otroci in mati prosjačijo. Sestanki se bodo vršili vsakih
deset dni, ako se pokaže nujna zadeva, lahko vsak član
Odbora skliče izvenreden sestanek.
Sm rt fašizmu
Svoboda narodu!
Predsednik:
Tajnik:
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vsak korak se čuti. Vsakdo med nami, ki ima kako potrebo
p ri zavezniški oblasti, začuti tako močno to stališče, da se
rajši niti ne obrne do njih razen v skrajni potrebi. Meni
kot zastopniku Slovencev odbijejo najmanjšo pomoč celo
na zdravniškem polju. Niso mi na prim er dali dovoljenja
niti za enkratno vožnjo z avtom v slučaju zelo nujne sile,
kot krvavitev iz pljuč. Moral sem se odreči viziti in bolni
ka prepustiti usodi. Očitno sovraštvo. Prav gotovo ne gre
tu za načelno stališče, zakaj dovoljenja so se izdajala v
druge manj nujne svrhe, a seveda drugim ljudem.
Slovencu Simonu Prešernu v Ukvah so zaprli gostil
no pod pretvezo, da se v njej zbirajo ljudje s protiitalijan
skimi čustvi. Interveniral je pri guvernerju, ki je poskusil
doseči otvoritev gostilne, šele potem ko se je gospodar skli
ceval na svoje avstrijsko pokolenje.
Policija je za p rla nekega našega a k tivista (Emil
Kravanja), ki je pri zasliševanju občutil ves srd samo za
to, ker je bil Slovenec. Bil je zaprt skoro dva meseca brez
posebnega tehtnega razloga (ob priliki popisne akcije za
Jugoslavijo). Ko so Amerikanci zamenjali Angleže,74 se je
videla takojšnja razlika v postopanju. N i se mu očitala
pripadnost k slovenski narodnosti, temveč dejstvo, da se
Jugoslovani kot Zavezniki in zmagovalci bratijo s prem a
ganimi Italijani, češ da bi se nam v nasprotnem slučaju
dal ne samo Trst, ampak tudi Videm in še kaj zraven.
74.

Sprva so imeli Britanci v Kanalski dolini tako svoje čete kot civilno ob
last. Medtem ko je civilna uprava ostala v britanskih rokah, so britan
ske čete septembra 1945 zamenjale ameriške čete, britansko FSS pa
ameriška protiobveščevalna služba CIC.

Med Italijani se je v zadnjem času opazila nekaka
umirjenost, ker se je razgibala partija, in sicer tako da so
se navodila vistosmerila toliko iz Vidma, kolikor iz Go
rice. Tako je prišlo do nekakega izboljšanja naših odno
sov do njih, a samo do neke mere in gotovih krajih. N aj
večji tozadevni uspeh se je dosegel v Rablju med rudarji.
Tam smemo biti zadovoljni z razvojem bodisi v sindika
tih, kakor tudi na drugih poljih, kot n. pr. v šolskem vpra
šanju. V Trbižu seveda je italijanski živelj še vedno zelo
zelo nezanesljiv. Dobri elementi so bele vrane (reci in piši
dva).
Zdelo se je, da bo šlo postopoma, a trajno na boljše.
Ko je prišel podprefekt iz Vidma v Trbiž, da uredi razme
re, je prevzel stališče slovenskega zastopnika v občinskem
svetu, ki je izjavil, da ne more priznati posvetovalne obla
sti s strani CLN-a, dokler je ta samo italijanski. Svetoval
je nujno preosnovanje CLN-a, in sicer tako da bo odražal
pravilno sliko Kanalske doline, da se sestavi torej iz za 
stopnikov i Italijanov i Slovencev i Nemcev. CLN seje pa
na svoji naslednji seji vkljub gornjemu svetu s strani vi
demskega podprefekta izrekel proti vsakršnemu sodelo
vanju s Slovenci in Nemci. Ko smo mi nato gledali, kako
bi potom p a rtije reagirali, je udarila bomba: razpust
občinskega sveta75 in ja v il imenovanje prefekturnega ko
misarja. Kom isar (gen. Della Bianca) je prišel v Trbiž,
75.

Do tega je prišlo 16. oktobra 1945. Glej dokumente v 11. razdelku tega
poglavja!
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Italijani in mi.

7. POLOŽAJ JESENI IN POZIMI 1 9 4 5/4 6

prevzel oblast brez vsakršnega ozira na občinski svet, ki je
bil razpuščen, tako namreč, da se ni niti pobrigal, da bi
prevzel posle od njega.
Nemci in mi.
Nemci so pokazali spet svojo tevtonsko naravo. Ako
so se Italijani vsaj navidez v zadnjih časih nekaj naučili,
se Nemci niso nič, prav nič. Ostali so šovinisti iz avstrij
ske dobe. Prve mesece po prihodu Zaveznikov so iskali
opore p ri nas in mi smo jim jo nudili z vsemi rokami. Iz
rekali so se precej javno za naše gibanje, za Jugoslavijo.
Ob popisni akciji pa so čisto odrekli. Se več: takrat so
spoznali v praksi, da imajo Zaveznike na svoji strani pro
ti nam, in so izvedli akcijo za Avstrijo in priznati se mora
na žalost - tudi s polnim uspehom.
Kakih osem dni pozneje so izvedli drugo akcijo: po
pise za nemške šole. Tudi p ri tem so imeli popoln uspeh
celo v slovenskih vaseh. N am se p a r mesecev p rej ista
stvar ni posrečila. Glavno delo vršijo p ri tem ljudje, ki so
bili izraziti predstavniki nacizma - ljudje, ki tega tudi ne
zakrivajo.
Najvažnejšo vlogo vodi na prim er nek gosp. Del Ne
gro, ki je prišel k meni in se predstavil tako: ime to in to,
v službi pri Beraterju tu in tu, Parteimitglied wie die mei
sten (član stranke, kot večina, op. E. D.). Ta človek ni niti
domačin, temveč doma iz Celovca, kreta se p a po Trbižu
neoviran, ima najboljše stike z guvernerjem i. t. d.

Smo brez vsake moči. Proti sebi imamo vse tri kra
jevne činitelje, t. j. zaveznike, Italijane in Nemce. In v
našem lastnem ljudstvu nobene zaslombe, kar je seveda
najbolj žalostno. Moje mnenje je, da smo tega nekoliko sa
mi krivi. In sicer zato, ker je Trbiž priključen k Primorski.
Upravno tehnično je to gotovo prav, idejno p a nam to ravnotako škodi, zakaj primorske smernice niso bile, niso in
n ikdar ne bodo praviln e za ljudstvo Kanalske doline,
ljudstvo koroškega duha. Navedel sem že več dejstev v
prejšnjih poročilih, gornja zopet dokazujejo to moje pre
pričanje. V Trbižu je treba koroških smernic in navodil ne
moremo prevzeti ne jih izvesti, koroških ne dobimo: sedi
mo med dvema stoloma - na tleh. Na lastno iniciativo de
lujemo v smislu OF v strogi ilegali. Moj nasvet bi bil za
praktično rešitev: zmožen aktivist iz središča z napol p r i
morskimi, na pol koroškimi smernicami, a predvsem s
pooblastilom široke samoiniciativnosti. Tehnično uprav
no se lahko ostane pri starem, t. j. v goriškem okrožju.
Šolsko vprašanje.
Tudi v tem se ostro odraža političen položaj. Že pred
meseci smo skušali pridobiti ljudstvo za slovenske šole.
Niso hoteli dati podpisov. Prišli so Nemci, pa so dobili.
Dokler je obstajal občinski svet, sem upal, da bom po
uradnem potu izposloval slovenske šole v slovenske vasi.
Ko so razpustili občinski svet, sem bil prisiljen stopiti do
komisarja, ki mi je izjavil, da bo oficijelno obstojala samo
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Praktične posledice.

italijanska šola, a mi naj predložimo prošnjo s podpisi
staršev, na kar bo izposloval privatno šolo, kajti samo ta
ka je predvidena za tujerodce. Na mojo pripombo, da je
celo ministrski predsednik Parri izrekel razne izjave in
obljube, je odgovoril: “Saj to so bile obljube, a od obljub do
izpolnitve je p a dolga p o t ”
Trst, dne 5. novembra 1945

5.

Poročilo Okrajnega odbora SIAU za Trbiž Okrožnemu odbo
ru SIAU za Gorico, iz katerega je razvidno, da se mreža od
borov SIAU ni razrasla in da je bila okrnjena celo njihova
bistvena naloga - utrditev bratstva med narodi, 7. no
vember 1945. (ACM .)76

OKRAJNI ODBOR SIAU ZA TRBIŽ
Dne 1. XI. 1945
OKROŽNEMU ODBORU SIAU ZA GORICO
Pošiljam vam kratko poročilo o delovanju 0 0 SIAU
v Trbižu: v glavnem sestoji naše delo z rednim sestaja
njem in tudi v izvenrednih sestankih. Sklepi so vedno isti
in sicer; ne moremo, ker nas zasledujejo in tu je ta organi
zacija prepovedana, ne bo dolgo, ko se znajdemo v zaporu,
in dalje, delajmo dalje, a le v ožjem krogu med zanesljivi
mi ljudmi (Slovenci) itd. Dr. Dolhar, ki se rad nazivlja

1
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IL DELEGATO ALLOGGIA IN VIA
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DELEGAT CE PRENOČITI U ULICI
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h
LUO G O DI PROVENIENZA
ODKOD PRIHAJA
ODKUDA DOLAZI

IL DELEGATO CONSUMA I PASTI PRESSO
DELEGAT SE BO HRANIL PRI

Izkaznica dr. A lojzija D olharja kot delegata na I. kongresu SIAU -ja. (Arhiv Dolhar.)

zastopnika Slovencev v Trbiškem Okraju, ima največ po
mislekov v tem oziru; da bi ga izključili iz Odbora, nam
ne kaže, ker z njim izgubimo p a r družin članov.
V Rajbelnu je vse bolje, ne upam si p a še včlaniti Ita
lijanov, a im am o dobre izglede, d a s povezavo I ta li
janskih organizacij z našimi dosežemo njih pristanek za
organizacijo SIAU-ja. Zaenkrat izdajamo izkaznice tudi
le zavednim Slovencem.
V Žabnicah imamo le dva zastopnika, ker so ljudje
bolj za Avstrijo. V Beli Peči smo skušali ustanoviti Odbor,

7. POLOŽAJ JESENI IN POZIMI 1 9 4 5/4 6

C O N G R E G O U.A.I.J.
K O N G R E * A.f.l.Z
K O N G R E ß A.J.I.*.
T R f T 12. 8 . 4 5 .T R IE ÌT E

LOCALE DOVE SI TERRA' IL CONGRESSO
PROSTOR, KJER SE BO VRŠIL KONGRES
JyOESTO, GDJE ĆE SE ODBŽATI KONGRES
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kar nam ni še uspelo. V Beli Peči je samo p a r Slovenskih
družin, ki se nič radi ne vmešavajo v politiko (kot so se izrazili), Italijani so pa kmečki naseljenci in delavci v To
varni, ki so p a - z izjemo p a r Italijanskih komunistov nacjonalni šovinisti, nastavljeni na delo in kmetije od
bivše fašistične oblasti.
Upamo, da bomo Okrajni Odbor SIAU-ja za Trbiž
pripravili do dela in se ta organizacija nekoliko bolj raz
širi.
Prosimo, ako imate na vašem forumu podpise star
šev za šolo v Žabnicah, ki so jih naši aktivisti poslali na
Okrožje v Gorico, da jih pošljete na naš Okraj, da izpo
slujemo dovoljenje za Slovenske šole. Posredujte tudi pri
Okrožnem NOO za Gorico, Kulturno-prosvetni oddelek,
da se najdejo ti dokumenti s podpisi staršev. Mi si druzih
podpisov ne upamo več dobiti.
Sm rt fašizmu
Svoboda narodu:
Petrič

6.

Dopis predstavnika Okrajnega odbora SIAU Trbiž Petriča
dr. Alojziju Dolharju» 8. november 1945. (Arhiv Dolhar.)

Trbiž, dne 8. XI. 1945
Dr. Dolhar!
V
Rajbelj bi radi prišli gostovat pevsko društvo in
igralska skupina iz Bovca. Vse je domenjeno, za kino-dvo-

R adi Sl. šole mislimo, da je bolje, če gresta dve tova
rišici k Guvernerju in smo v ta namen poslali tov.co Ster
gulc in Brejc.
Kako je p a z dovoljenjem za šole v Rajbelnu?
Tovariško pozdravljam :
Petrič

7.

Seznam članov Okrajnega odbora SIAU za Trbiž, poslan v
Gorico, 23. november 1945. (AGM.)77

Trbiž, dne 23. novembra 1945
OKRAJNI ODBOR SIAU ZA TRBIŽ
OKROŽNI ODBOR SIAU
Za GORIŠKO

GORICA
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rano, prevoz in dovoljenje za prevoz, treba je še izposlovati
dovoljenje za prireditev od Zavezniškega Guvernerja za
Trbiž. Zato Vas naprošajo Slovenci iz Rajbelna, da bi
zanje izposlovali to dovoljenje. Moramo p a o tem dobiti
odgovor tekom današnjega dne, da lahko sporočimo v Bo
vec; da ali ne. Zato prosim, da bi mi Vi danes sporočili po
mojem nečaku - z lističem - ali prevzamete to nalogo ali
ne, da takoj sporočimo v Rajbelj, naj pride, že danes, eden
tov. od tam, da to izposluje.

Štev.
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Seznam članov SIAU za okraj Trbiž:
P riim e k in im e

D atum in kraj
ro js tv a

Bivališče

Štev.
izk a z.

1

T ro n k a r K arl

2 -6 -1 9 1 7
B e lja k

T rbiž

13506

2

T ro n k a r A lo z ija

2 2 -2 -1 9 2 2
C erovo

T rbiž

13507

3

B ožič L eop o ld

1 6 -1 1 -1 9 0 6
T e m lin e

T rbiž

13508

4

B rejc M irko

3 -3 -1 9 1 0
C irkn o

T rbiž

13509

5

D o lh a r A lojz

1 7 -6 -1 9 0 2
T r st

T rbiž

13510

6

G a leb F r a n c

2 2 -1 0 -1 8 8 8
C irkn o

T rbiž

13511

7

L e b a n A ndrej

2 2 -1 0 -1 9 1 1
T o lm in

T rbiž

13512

8

N ik o la v č ič K arl

3 -5 -1 8 8 5
C erovo

T rbiž

13513

9

N ik o la v č ič V in č e n c

1 1 -2 -1 9 0 2
C erovo

T rbiž

13514

10 P le s n ič a r T eod or

5 -1 2 -1 9 1 2
T rnovo

T rbiž

13515

11 V e n d e r a m in K arl

1 4 -1 2 -1 9 1 0
Sv. M a r tin

Trbiž

13516

12 S te r g u lc J o ž e f

1 0 -1 0 -1 9 0 5
L og

T rbiž

1 3 51 7

13 S te r g u lc E liz a

2 2 -1 -1 9 1 0
L og

T rbiž

1 3 51 8

P riim e k in im e

D a tu m in kraj
ro js tv a

Bivališče

Stev.
izkaz.

14 J a le n V in k o

1 7 -3 -1 8 9 9
R a te č e

B e la P eč

13519

15 J a le n S la v ic a

3 1 -1 2 -1 9 0 4
V oče

B e la P e č

13520

16 V e lu š č e k K arl

1 8 -3 -1 9 1 9
S v . M a r tin

M r z la v o d a

13521

17 K r iž m a n J o ž e f

6 -1 -1 9 0 6
M a te r ija

T rbiž

13522

18 V e lu š č e k K arl

1 9 -7 -1 8 8 6
S v . M a r tin

M r z la v o d a

13523

19 V e lu š č e k E m il

1 -9 -1 9 2 2
Sv. M a r tin

M r z la v o d a

13524

2 0 V e lu š č e k F r a n c

8 -1 0 -1 8 9 1
K ozana

T rbiž

13525

21 V e lu š č e k J o ž e f

2 5 -4 -1 9 2 1
K ozana

Trbiž

13526

2 2 T r o n k a r V ik to r

7 -5 -1 9 2 3
T rbiž

T rbiž

13527

23 T r o n k a r L u d v ik

9 -4 -1 8 8 3
C erovo

Trbiž

13528

2 4 P e r d ih I v a n

1 7 -1 2 -1 9 0 7
D r e ž n ic a

Trbiž

13529

25 D o lh a r Id a

1 8 -6 -1 9 1 3
Ž a b n ice

T rbiž

13531

26 G a la n ti A lfred o

2 5 -1 2 -1 8 9 8
R im

T rbiž

13530

27 G ro tti K a te r in a

1 6 -2 -1 8 8 8
C a m a io r e

T rbiž

13532
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P riim e k in im e

D a tu m in kraj
ro js tv a

Bivališče

Štev.
izk a z.

2 8 G r e g o r u tti G iu se p p e

2 4 -1 2 -1 9 0 3
G ra d išče

T rbiž

13533

2 9 K ra jn er R u b e r t

2 6 -3 -1 8 9 5
T r st

T rbiž

13534

8.

Dopis akcijskega odbora "Za naše otroke” za Bovško Okraj
nemu odboru OF za Trbiž, 30. december 1945. Iz njega je
razvidno, da je na Trbižu obstajal Okrajni odbor Osvobo
dilne fronte. (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.)78

AKCIJSKI ODBOR ZA BOVŠKO
“Za naše otroke”

Bovec, dne 30. 12. 1945

Predmet: Razglednice za prodajat v
“Pomoč sirotam”
Okrajni Odbor OF za TRBIŽ
Vašemu okraju pošiljamo komadov 200 razglednic,
katere naj se prodajajo po L. 10.- komad. Pri tem proda
janju naj Vam pomagajo vse organizacije v Okraju. Vodi
ti morate točno evidenco nad številom razglednic, ker
denar bo treba v celoti poslati na Pokrajinski NOO, odse
ku za socialno skrbstvo, v kolikor boste nabrale, pošljite
78.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, f. Okrajni NOO Bovec, t. e. 5.

Obisk polkovnika am eriške vojske M alina, poveljnika 351. pehotnega polka iz sestava
88. am eriške divizije, na m ejnem prehodu m ed Trbižem in R atečam i leta 1945. (Foto
teka Goriškega muzeja.)

denar preko našega odseka za socialno skrbstvo, Okraj
Bovec, da bomo skupno poslali na Pokrajinski NOO.
Čimbolj boste znali stvar urediti, temvečji uspeh bo
ste imeli. Naše geslo naj bo “Vse za Naše sirote”.

7. POLOŽAJ JESENI IN POZIMI 1 9 4 5/4 6

O bisk am eriškega p o lko vn ika M alina (večji z očali v sredini) na m ejni posta ji na
Trbižu. N a njegovi levi je z očali stotnik Fasy, v ozadju pa poročnik Skvarna. (Fototeka
Goriškega m uzeja.)

Prosimo, da nam pošljete potrdilo prejema razgled
nic, in sicer takoj po prejemu.
Sm rt fašizmu!
Svoboda narodu!
Tajnik: Emil Kravanja
Referent: Vencelj Boris

MEDZAVEZNIŠKA RAZMEJITVENA KOMISIJA V
KANALSKI DOLIMI

23. januar 1946. (AGM.)80

OKROŽNI ODBOR SIAU
ZA GORIŠKO
Štev. 93_!46
Gorica, dne 23. januarja 1946
Okrajnemu Odboru SIAU za Trbiž
Kot vam je najbrž že znano, pričakujemo te dni med
narodno Komisijo, ki bo imela nalog ugotoviti narodnost
no stanje v teh krajih oz. etnografsko stanje ter razpo
79.
80.

Nemec, Organizacija SIAU, str. 95.
AGM, f. SIAU, fase. 78/8.

V KANALSKI DOLINI

Dopis goriškega okrajnega odbora SIAU trbiškemu odboru,

KOMISIJA

i.

RAZMEJITVENA

A ktivnost Slovencev v K analski dolini se je po
večala šele ob prihodu zavezniške razmejitvene komisije
spomladi 1946. Da bi, tako kot so to storili ob osvoboditvi
in med jugoslovansko zadebo, izpričali slovenstvo v Ka
nalski dolini, so zavedni Slovenci med obiskom komisije
razobešali slovenske in jugoslovanske zastave, z zvezdo
seveda. Zato so hiteli v kotlih barvati v rdeče bele rjuhe
ter šivati nerodno izrezane peterokrake zvezde.79 Vodilni
predstavniki pa so se pripravljali na srečanja s člani ko
misije.
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loženje ljudstva in doprinos v borbi proti fašizmu in za
priključitev k Jugoslaviji.
Potrebno je, da se pri vas nemudoma formira neka
komisija, sestavljena iz 4 do 7 tovarišev-tovarišic, če se
vam zdi potrebno tudi več. V to Komisijo je treba p rite
gniti tovariše, ki res dobro poznajo prilike v vašem Okra
j u ; n. pr. tov. Dolhar, tov. Petrič, morda tudi Galanti itd.
Naloge te Komisije so sledeče: Zbrati mora ves materijal
(zgodovinski, geografski, kulturni, etnološki itd.), ki priča
o povezanosti tega ozemlja k Jugoslaviji; ugotoviti je tre
ba, kam teži to ozemlje gospodarsko, ugotoviti število pre
bivalcev ter koliko jih pripada k eni ali drugi narodnosti;
kakšno je bilo stanje prebivalstva z ozirom na narodnost
preje in sedaj, kako je laviralo in vzroki sprememb v na
rodnostnem pogledu ter ves ostali material, za katerega
mislite, da bo prišel prav sedaj ob prihodu mednarodne
Komisije in za odločitev tega teritorija k Jugoslaviji. Po
treben bi bil tudi m aterial o Rajblju, in sicer: število
delavstva v rudniku, koliko je od teh Slovencev, koliko je
bilo Slovencev prej zaposlenih, kje so sedaj in zakaj niso
sedaj več zaposleni v rudniku (ker so bili partizani, ker se
favorizira italijansko delavstvo iz razlogov prikazati “ita
lianità” tega ozemlja, itd.), in ves ostali materijal, ki se
vam zdi, da bi bil tudi potreben. Enako o Beli peči ter vsej
Kanalski dolini tja do Pontebbe.
K ot vidite, so p re d vam i velike naloge. Z lasti je
važno, da zberete res čimveč takega materiala, ki bo od
ločujoče vplival na pripadnost tega ozemlja, ker tukaj ne
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bomo m ogli u s tv a r iti razp o ložen ja lju d s tv a za p r i 
ključitev k Jugoslaviji ter verjetno niti tega, da bi ob tisti
priliki priredili n. pr. ljudsko veselico, manifestacije itd.
Morda se bo dalo v tem smislu kaj doseči v Rajblju, v ko
likor imamo tam naše organizacije. Študirajte tudi to
vprašanje ter ukrenite vse potrebno s tem v zvezi. Raču
najte tudi na to, da ima priti Komisija v najkrajšem času.
Nekaj materiala imamo mi že zbranega, vendar p a naj se
potrudi ta Komisija zbrati čimveč, neglede na to, kar že
imamo.
Ta K om isija ali O d 
bor, kot pač hočemo imeno
vati, bi im el nalogo tudi
sprejeti m ednarodno K o
misijo, j i p rire d iti morda
tudi kakšen banket, izročiti
bo morala resolucijo, ki naj
vsebuje vse zgoraj omenje
ne stvari in ki naj bo tehtna
in ki jo je treba nemudoma
pripraviti ter kopijo poslati
na Okrožni Odbor SIAU.
N adalje naj skuša doseči
ta komisija to, da bo med
P redsednik S IA U za G oriško okrožje
narodno Kom isijo vodila
dr. L am bert Mermolja.
po Okraju in dokazovala
ter tolmačila tamkajšnji položaj. V resoluciji mora biti se
veda močno podčrtana volja in pravica o pripadnosti tega

teritorija k Jugoslaviji. Slične resolucije naj pripravijo
vse tamkajšnje naše organizacije po vaseh (...).
N adalje je potrebno, da sedaj v teh dneh pošilja
ljudstvo in vse organizacije iz Trbiškega Okraja pozdrav
na pism a ter resolucije tovarišu Kardelju v London, v ka
terih se p o d črta neizmerno zaupanje, ki ga goji naše
ljudstvo do tovariša Kardelja, ter prepričanje, da bo vložil
vse svoje sile v delo p ri mednarodnih državnikih za p ri
ključitev tega ozemlja tja, kamor spada in za kar smo se
borili in žrtvovali, t. j. k FLRJ, itd. Kopijo teh resolucij
bomo poslali na Pokrajinski Odbor SIAU, eno bomo ob
držali mi, zato bi bilo dobro, da nam pošljete v treh izvo
dih, in to čimhitreje in po čimhitrejših poteh, da ne bomo
prepozni. Če zasledujete naše časopisje, vidite, da se
slične resolucije in pozdrav od vseh krajev in organizacij
Julijske Krajine. Ne sme torej Trbiž, ki je skrajnejša točka
naše domovine, zaostajati. Obratno, prav zato je treba po
lagati še večje pažnje. Resolucije lahko pošiljate tudi na
Svet narodov, seveda vse preko našega foruma, kakor tu
di Ustavodajni skupščini v zvezi z Ustavo, tov. Titu itd.
Poročajte nam, kaj ste s tem v zvezi ukrenili in kak
šne uspehe ste dosegli. Opozarjamo vas p a ponovno, da
ste neumorni in budni, ker sedaj se gre za ali za.
Sm rt fašizmu
svobodo narodu!
Sekretar
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2.

Prepis pisma, ki ga je dr. Alojzij Dolhar poslal s Trbiža svo
jemu prijatelju dr. Angelu Kukanji v Trst, 27. januar 1946.
(ARS, IL )8'

Dragi Kukanja!
Z ozirom na bližnji prihod mednarodne komisije, bi
Te prosil, če poizveš in sporočiš, ali obstoja možnost, da
pride vendar tudi do nas. Za ta slučaj mi eventuelno znaš
dati kak nasvet glede našega ravnanja in nastopa. To je
eno.
Drugo p a to: De Gasperi je dal važno izjavo. Med
drugim je rekel, da se je “na južnem Primorskem od 1939.
precej izpremenil položaj”. Vzrok tega opcija, ki zadeva
tudi “nas”. Mislil je in rekel tudi, da je pač Italija ustva
rila industrijo tam gor, brez katere bi trpela veliko škode.
V" tej točki bi rad povedal in mogoče je dobro, da se pove
naprej - da je p a naša dolina v tej stvari ostala taka, kot
je bila. E dina večja centrala, ki so jo zgradili, se je s
slovenskim denarjem (moj svak!),82 dasi pod upravo la
ško, ker drugače ne bi moglo biti.
Te lepo pozdravi tvoj
Dolhar

81.
82.

ARS, II, f. 1818, PNOO, t. e. 56/I.-2.
Albin Ehrlich.

3.

Drugo pismo dr. Alojzija Dolharja dr. Angelu Kukanji, 2. fe
bruar 1946. (ARS, II.)83

Trbiž, 2. 2. 1946
Dragi Kukanja!
To je od sile.
Z di se mi, da mi bo lažje, če se iztresem. Šolsko
vprašanje naše doline vzorno rešeno v smislu + (večje, op.
E. D.) prostosti. Niso zastonj odločilno sodelovali pri te
mu in onemu isti ljudje... Kakor ti bo znano, tu se že več
mesecev borimo za slovenske šole, zaprek seveda na pre
tek. Učitelj, poslan v Trbiž, zaprt. Učitelja v Rablju izgna
na, ker sta “politiko” začela s šolo. Intervencija - s strani
več oseb - tudi zastopnikov staršev - pri tukajšnjem ko
misarju, posredovanja in v Vidmu, na prefekturi, “Provveditoratu” itd., vse nič. In 56 otrok je čakalo v Rablju...
Končno - 15. L - izjavi komisar, da je Proveditorat
dovolil slovensko šolo v Rablju (in nemške šole po dolini).
Šola da se lahko vrši v občinski stavbi, na občinske stro
ške, le za plačo učiteljev da še ne ve, ali se bo dala, ali ne.
Učitelji naj predložijo dokumente - morajo imeti ita li
janske šole za sabo. Vesela je vest drvela v svet in že smo
se jezili nad počasnostjo naših učiteljev, ki da toliko časa
potrebujejo iz svojih brlogov do Rablja. Z daj vidimo, da
so si vsaj oni prih ran ili eno razočaranje. 30. še istega
meseca ja v i namreč isti komisar, da so šole (in slovenska
in nemške) prepovedane. “Prefektura v sporazumu z Z a
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vezniki je odgovorila “a picche”. “Dato il momento poco
chiaro della attuale situazione non si consigli l'apertura
di scuole non italiane. Si possono permettere eventual
mente lezioni supplementari d'insegnamento di madre
lingua nelle scuole italiane, dopo l'approvazione dei mae
stri e dei libri di testo da parte del Provveditorato.”
Na vprašanje, kako si tolmači spremenjeno stališče,
je komisar odgovoril najprej, da se imamo zahvaliti za to
Angležem. V nadaljnem pogovoru pa je zajahal svojega
običajnega konja: merodajni činitelji - kdo so to, da so
“merodajni”? - od najnižjega p ri Prefekturi p a do naj
višjega v rimski vladi, - si ne upajo prevzeti odgovornosti
za kakršenokoli ukrep, ker nimajo moči za sabo. Kdo pa
so današnji gospodarji? Autoeletti. 1/10, 1 /2 0 naroda
predstavljajo ljudje, ki jih gobec polikan... In tako dalje.
Ni težko uganiti, v kateri vodi ta mož zajema ribe.
Zraven toči krokodilske solze nad krivico, ki se je
zgodila, nad nerazumevanjem, ki ga kažejo v Vidmu.
Morda misli resnično v pogledu Nemcev - izkazal se je
namreč večkrat kot njih simpatizer. Napram meni bi pa
lahko bil malo bolj previden, zakaj za nas ni še nikoli po
kazal, kaj šele da bi zinil eno samo dobro besedo. O deja
njih p a rajši ne govorim.
Tako je torej pri nas: črna tema. Vendar se mi zdi,
da se zadnje čase - da ne rečem prav dneve - čuti za naši
mi visokimi gorami večja toplota sonce in bližje. Bo zasi
ja lo ? K daj ?
Zdravo!
Tvoj Dolhar

Tretje pismo dr. Alojzija Dolharja dr. Angelu Kukanji o sta
nju na Trbižu, 17. februar 1946. (ARS, II.)84

Trbiž, 17. 2. 1946

RAZMEJITVENA
KOMISIJA
V KANALSKI DOLINI

Dragi Kukanja!
Nekaj je tukaj spet postalo jasno.
M enda ti je znano, da so za v ezn ik i (skozi usta
tuk.(ajšnjega) governerja) oporekali spornost tuk. ozemlja
že pred več (6-7) meseci, da so nam dali ital. pečat, one
mogočili vsakršne stike z Goriško, skratka uvedli teror
nad vsem našim žitjem in bitjem. Tako so ustvarili red in
mir v naši dolini, za kar “nas”je - pohvaliv - idrijski pre
fekt pred p a r dnevi ob priliki svojega potovanja po provin
ci. Povabil je namreč na občino razne zastopnike, med
drugimi dva Slovenca in dva Nemca (zraven 25 Ital.).
“Zato, da pozve o položaju in težnjah...!” Povedal ni nič mlatil je prazno slamo o medsebojnem razumevanju, m ir
nem sožitju (on!!). V isti sapi si je upal omeniti prepoved
šol in povedal, kar je pred tremi tedni zapisal. Pač p a je
povedal, na dano vprašanje, da razpuščenega C.L.N. ne
mislijo oživiti, vsaj ne v prejšnji obliki, ker da je tukajšnji
položaj čisto drugačen in predelikaten. Kvečjemu bi se
lahko dovolil nek posvetovalni organ, ki bi imel sedež na
občini, zraven komisarja, a ne izven občine, in ki bi - v
svoji naivnosti - celo nagajal komisarju. Prejšnji C.L.N.
se je upal svojim otročjim (!) početjem kritizirati to in ono,
celo zaveznike (ki vendar skrbijo za njih), je hotel reči. Z
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eno besedo: delo bi moralo biti skladno z oblastmi. O vo
litvah ni znal nič: može da bidne, a može da ne bidne (je
govoril Pašič). Toliko o prefektu.
Hotel sem nekaj čisto drugega.
15 /1 /4 6 je vojaška oblast objavila v Videmski pro
vinci razglas, ki nosi originalni datum 4 /6 /4 5 , podpisan
Dunlop, poveljnik 5. in 8. Armije. Govori p a o neki črti
(“linea di controllo e sicurezza”), ki poteka po gotovih kra
jih in končuje p ri S. Stefano di Cadore na italijansko-avstrijski meji. Ostali gotovi kraji se ne vidijo, ker so jih
naknadno pokrili s trakom papirja, na katerem pa stoji
samo: - črta, ki poteka vzdolž meje med videmsko in goriško provinco. - “Vzdolž” - torej ni istovetna z njo - kako tu
di, če se p a dotika S. Stef. Cadore (kraj, ki je ostal še vi
den). Potovanje preko omenjene črte je dovoljeno samo s
posebno dovolilnico, ki jo izdajo zavezniki izključno ta
krat, ko je vzrok potovanja v direktnem interesu njihove
stvari. Važna je po mojem črta kot taka. Če namreč po
mislimo, da obstoji okrog dva meseca blok v Ukvah (blok,
ki se je nahajal prej p ri Moggio), če dalje dodamo, da ima
jo tak blok pri Robiču blizu Čedada, potem tudi pri Stivanu in ob Nadiži (pred Krminom), če končno - kar je naj
važnejše - še ugotovimo, da takega bloka rd na Predilu
(vkljub velikim tablam, ki govorijo o meji provinc), - po
tem je jasno, da pravno obstoji sporno ozemlje z dvema
dem arkacijskim a črtama, tako kot je bilo objavljeno v
naših listih že pred 6-7 meseci.

Okrožni študijski odsek,
Gorica, Ljudski dom.
Gorica, 28. februarja 1946
Študijskemu odseku p ri PNOO, Trst
Predvčerajšnjim Vam je izročil tov. Janko Beltram
naše najnovejše poročilo o položaju v Kanalski dolini (s
Trbižem).
R adi reda Vas o tem obveščamo in prosimo, da se po
zanimate za to poročilo, če bi med tem ne bilo prišlo v
Vaše roke. Sugestije proti koncu poročila so dokaj važne!
SFSN!
Dr. Birsa J.

V KANALSKI DOLINI

odseku PNOO, 28. februar 1946. (Arhiv Dolhar.)

KOMISIJA

Dopis okrožnega študijskega odseka v Gorici Študijskemu

RAZMEJITVENA

5.

i. Mtuz.AVt£NI!>KA

To je zelo važno dejstvo, ki vsiljuje nešteto vprašanj.
Zakaj se je zatajila realnost pred letom ?! Se razume, za 
kaj. A li s kakšno upravičenostjo? In zakaj se objavlja
zdaj? Na vsak način prim eren lešnik za vas juriste, ki
vam ga zato tudi prepuščam - seveda ne samo v svrhu
akademične diskusije, ker gre koncem koncu za nesramno
in perfidno igro z našo zemljo.
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6.

Poročilo o obisku misije v sestavi Josip Birsa» Albin Dujc,
Herman Srebrnič in Rafko Premrl v Reziji in Kanalski dolini,
8. marec 1946. (AGM.)85

Misija v Rezijo in Trbiž
8. marca 1946
Odpotovali iz Gorice tov. dr. Birsa, Dujc in zaupni
ka Srebrnič iz Šempasa in Rafko Premrl iz Bukovce oz.
prof. na Malem semenišču v Gorici.

(...)

V
Trbižu smo se sestali s tov. dr. Dolharjem kot na
glavnejšim našim zastopnikom. Spomenico kanalskih
Slovencev je že izročil v Trstu osebno. Prej smo hoteli go
voriti še s trgovcem Ehrlichom, ki pa je bil odsoten. Situa
cija v Trbižu in Kanalski dolini nam je znana. Doma so
o sta li v g la vn em sam o Ita lija n i, ki tvorijo trenutno
ogromno večino v Trbižu samem in po vseh krajih, kjer so
se bili Nemci in Slovenci izselili. Nato smo prišli v stike
še z nekaterimi drugimi Slovenci in na podlagi razgovora
z dr. Dolharjem in z njimi sestavili listo slovenskih za 
stopnikov iz Trbiža, Bele Peči, Rajbla in ostalih krajev
Kanalske doline, ki prihajajo v poštev bodisi kot naše od
poslanstvo k mednarodni komisiji v Trstu bodisi pa kot
lokalni zaupniki, na katere se lahko obrne komisija ali
njeni posamezni člani ali p a novinarji. Položaj v Rajblu
je relativno dober za nas (imamo na svoji strani kakih

300 ljudi izmed 900 navzočih), kazalo bi pa še posebej in
tervenirati, kar tekom našega današnjega sestanka ni bi
lo mogoče storiti zbog pomanjkanja časa.
Listo slovenskih odposlancev in zaupnikov iz K a
nalske doline in Trbiža z Rajblom vred prilagamo pose
bej.
Gorica, 8. marca 1946
TRBIŽ IN KANALSKA DOLINA
Naslovi naših zaupnikov in Slovencem naklonjenih
oseb:
Trbiž: Dr. Dolhar
Križman, trgovec
“P etrič”, p a rtiza n sk o
ime
R a ib l: Š uligoj, član
naših sindikatov in SIAUja, delegat za sprejem komi
sije
B ela Peč: J alen, p o 
sestnik, uslužben na postaji
Žabnica: E hrlih, ne
koliko nemško razpoložen
Ukv e: P rešeren
Cakalija-Šukalija
Ž a b n ic a :
žu p n ik
P rem rl, se d a j p ro feso r v
Malem Semenišču v Gorici,

Ž up nik v Ukvah Succaglia (ali ŠukalijaCakalija). (Slika iz Gariupove knjige “Op
cija za tretji rajh”.)
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biva v Bukovici v župnjišču pri bratu župniku (Priimek
Rafko Premrl)
Ovčja vas: Gujon, duhovnik, glavni vodnik za K a 
nalsko dolino poleg omenjenega prof. Premrla in župnika
Hermana Srebrniča, sedaj župnika v Šempasu.
Iz Gorice še tov. Dujc in dr. Birsa Josip.
Po poročilu, ki g a mi je d al včeraj (24. II.) prof.
Premrl v Bukovici o priliki zbiranja podpisov za spome
nico slovenske duhovščine v Primorju za mednarodno ko
misijo, je stanje v Kanalski dolini trenutno:
Za nas absolutno neugodno (drugo je narodnostno
stanje izpred vojne in tedanje razpoloženje).
V Ovčji vasi je samo še 4 (četvoro) slovenskih družin,
ostali Furlani.
V Ukvah več kot V2 Italijanov.
V Zabnici tretjina Italijanov.
V R a jb lu 80% Ita lija n o v, ki so sta ln o tam n a
meščeni. Iz Loga in drugih goriških krajev prihajajoči
delavci so nestalni.
V Beli Peči V2 Italijanov.
V Lipalji vasi večina Italijanov.
Še pred 1940 so bile popolnoma slovenske vasi Ukve,
Zabnica, Ovčja vas, L ipalja vas in Lužice. Italijanov
vobče ni bilo.
Nemške so: Pontafel, Naborjet, Kokovo, deloma Bela
Peč in pa Trbiž mesto.

Do tu poročilo prof. Premrla. Z njim odpotuje p r i
hodnje dni odposlanstvo iz Gorice (dr. Birsa J., tov. Dujc,
župnik Srebrnič) v Trbiž, da se na licu mesta razgovori z
dr. Dolharjem glede nadaljne akcije.

7.

Del poročila o sestanku v Trstu, 21. marec 1946. Na njem je
Boris Kraigher, ki je kot sekretar Glavnega odbora SIAU, se
kretar Glavnega odbora Komunistične partije Julijske kraji
ne in podpredsednik PNOO v skladu z navodili slovenske
vlade usmerjal aktivnost projugoslovanske strani ob obis-

KOAAISIJA V KANALSKI DOLINI

Nemško prebivalstvo je bilo po polomu na naši stra
ni in je hotelo v Jugoslavijo. Njihov voditelj ima slovensko
ime, a se ga trenutno prof. Premrl ni mogel spomniti.

RAZAAEJITVENA

Prof. Premrl predlaga, naj bi naša vlada čimprej po
klicala nazaj v rojstne kraje vse tiste Slovence, ki so se l.
1940 izselili iz Kanalske doline v Avstrijo in Nemčijo. Po
ložaj bi se na mah preobrnil v našo korist. Vsi bi se v se
danjih okoliščinah in po takih izkušnjah vrnili domov.
Župnik Premrl je bil iz Žabnice l. 1940 pregnan, ker seje
zoperstavljal nem ško-italijanski kom isiji za preselitev
Slovencev v Nemčijo oz. Avstrijo. Na njihovo mesto je ita
lijanska vlada poklicala Furlane.

8. AAEDZAVEZNIŠKA

Navzlic temu je še pred pol letom vsa Kanalska do
lina čutila slovensko, torej orijentirana k nam. Od tedaj
se je marsikaj izpremenilo. Propaganda itd.
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ku zavezniške razmejitvene komisije, dal navodila tudi gle
de Kanalske doline. (ACM.)86

SESTANEK V TRSTU 21. MARCA 1946
P O J A S N I L A I N N A V O D IL A TOV. B O R IS A
KRAIGHERJA V ODGOVORIH NA VPRAŠANJA ČLA
N O V MEDNARODNE KOMISIJE: TRST, 21. MAREC
1946
Tov. Kraigher: (...) Posebno vprašanje je naša K a
nalska dolina. Tam je naloga vseh naših informatorjev,
da čim jasnejše dokažejo dejstvo, da v Kanalski dolini do
1920. leta ni bilo sploh nobenega Italijana. Povdariti K a
nalsko dolino kot prim er, kam vodi priklju čitev tega
ozemlja, do kako brutalnega raznarodovanja, celo po letu
1939. Nam so te stvari jasne, toda vse te stvari bodo mo
rali naši informatorji povsod dokazati.

8.

Dopis neznanega avtorja na neznan naslov pred prihodom
razmejitvene komisije. (ARS, II.)87

G lede na p r ip r a v o teren a za p r ih o d k om isije
Združenih narodov, medtem ko iz logičnih razlogov nam
86.
87.

AGM, f. SIAU, fase. 66.
ARS, II, f. 1818, PNOO, t. e. 56/11. Iz italijanščine prevedel Erik Dol
har.

II. Slovenske skupnosti, ki želijo združitev k FLRJ
centrov Trbiža, Bele peči in Rablja, so poskrbele za sesta
vo monografij o krajih in ljudeh tega območja in pripra
vile tako poročilo, da bi ga izročile v roke, osebno, komi
siji. Upajmo, da nam bo uspelo sestaviti in predstaviti ta
ke dokumente tudi v središčih Ukev, Zabnic in Ovčje vesi,
in si ravno prizadevamo, da bi navezali stike z najbolj do
segljivimi elementi tistih središč, da bi dosegli tudi od
njih, da podpišejo resolucije za Kardelja. Jasno je, da
vam bomo poslali kopije resolucij in monografij, tako ti
ste, ki smo jo že odposlali, kot tistih, ki jih moramo še se
staviti.
Največjo težavo, na katero naletimo, predstavlja dej
stvo, da se dobršen del krajevne slovenske skupnosti obrača na dr. Dolharja. Mi smo vedno prisiljeni navezova
ti stike z množico potom Dolharja in nam še ni uspelo, če
prav kaže, da smo na dobri poti, da bi bil dr. Dolhar po
polnoma na naši strani.

KOAAISIJA V KANALSKI DOLINI

To smo želeli storiti v imenu organizacije SIAU, a
nam ni bilo mogoče zaradi odločnega nasprotovanja čla
nov in samega predsednika.

RAZAAEJITVENA

I. Slovenske skupnosti Trbiža, Bele peči, Rablja in
Rateč-Mangrta so podpisale in odposlale resolucije za
priključitev območja Federativni ljudski republiki Jugo
slaviji ministru Kardelju v London.

8. AAEDZAVEZNIŠKA

ni bilo mogoče organizirati gradnje zelenih slavolokov,
napisov ali drugega, nam je vsekakor uspelo sledeče:

Dnevnik Ivana Gujona, slovenskega župnika v Ovčji vesi. 1.
zvezek. Zabeležka 2. aprila 1946.88

Zavezniki darujejo zaboje, ki jih je treba dvigniti v
Naborjetu. Zavezniška komisija je danes na Trbižu.

8. MEDZAVEZNIŠKA

RAZMEJITVENA
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9.

10.

Spomenica Slovencev Kanalske doline, ki jo je dr. Alojzij
Dolhar 2. aprila 1946 izročil zavezniški razmejitveni komisi
ji. (Arhiv Dolhar.)89

SPOMENICA SLOVENCEV KANALSKE DOLI
NE KOMISIJI ZA RAZMEJITEV MED ITALIJO IN
JUGOSLAVIJO
Predolgo bi bilo navajati vse argumente zemljepi
snega, zgodovinskega, etničnega in političnega značaja,
ki dokazujejo pripadnost Kanalske doline k Jugoslaviji.
Zato smo prisiljeni omejiti se le na nekatere.
Zemljepisno Kanalska dolina ne more pripasti Ita
liji. Že bežen pogled iz vlaka zadostuje vsakomur, da ob
vstopu v dolino na zapadni strani vidi velikansko razliko
s prejšnjo Železno dolino (Canale di Ferro); potniku se tu
odpre nov svet.
88.
89.

Gariup, La Val Canale, str. 219.
Vsebina je nedvomno povezana z besedilom dr. Boga Grafenauerja
Kanalska dolina (Etnografski razvoj), ki je izšla v Ljubljani leta 1946
pri oddelku za mejna vprašanja Znanstvenega intituta, pozneje pa je
bila nekajkrat ponatisnjena. V ponatisih so nekateri statistični podat
ki nekoliko različni.

Sončni zaton na reki Beli, ki se vije po K analski in Železni dolini. (Slika: E rik Dolhar.)

Ves zunanji značaj doline, hiš in gospodarstva je
drugačen. Ljudje se drugače oblačijo. To je pač naraven
dokaz, da je tudi avtohtono ljudstvo drugačno.
Nekako v sredini doline, v Žabnicah, je sicer razvod
je med Črnim in Jadranskim morjem, a prometno torišče
doline je Trbiž, ki je na vzhodnem delu razvodja in ki veže
gospodarsko nase tudi oni del doline, ki visi proti J a 
dranskemu morju.
Te gospodarske povezanosti cele doline s Trbižem ni
mogla ra zb iti niti p o litik a italijanskega fašističnega
režima, ki je prestavil v Pontebo vse važnejše državne ura
de, kot so na pr. sodnija, davkarija i.t.d.
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Trojko TIGR-a na Trbižu so po pričevanju A ndreja K avsa iz Čezsoče sestavljali trgovec
Jo žef K rižm an, zdravnik A lojzij D olhar in vajenec M irko Zornik. Slednjega, ki je so
deloval p ri razstrelitvi železnice p ri Trbižu in p ri prenosu orožja iz m rtvašnice v Čez
soči v gozd, je italijanska fašistična policija v ječi tako fotografirala ob aretaciji pred
drugim tržaškim procesom. M ed m učenjem se je pred krvniki politične policije OVRA
izgovarjal, da je na njegovo delovanje vplival bratranec Ivančič. D ržavni pravdnih
Carlo Fallace je 9. decembra 1940 m ed drugim dejal: “Ivančič je v preiskavi izjavil, da
je bil Zornik pravi član teroristične organizacije in se je udeležil napada na železnico
p ri Trbižu.”

Vsak trud prenesti težišče doline iz Trbiža v Pontebo
je ostal brezploden, v kolikor ni bil gospodarsko celo kva
ren. Je pač umevno, saj je Trbiž naravno povezan z Belja
kom, s Kranjsko in Primorsko. Tu je važna železniška
postaja; Trbiž je tudi končna postaja gorenjske železnice,
ki ima svoje izhodišče v Ljubljani, slovenski prestolnici.
Tu je križišče štirih cestnih prometnic, od katerih dve (go-

renjska in prim orska) slu žita izključno slovenskemu
ljudstvu, tretja pa veže kraj s slovenskim delom Koroške.
Zgodovina Kanalske doline p a je slovenska, v kolikor ni
nemška. Italijanska je le toliko, v kolikor jo je svojčas Be
neška republika napadala, da bi jo izropala, in v kolikor
je bila p o R a p a lsk i pogodbi krivično in nasilno p r i 
ključena Italiji. Zgodovinsko neizpodbitno dejstvo je, da
so po odhodu L angobardov v Italijo, leta 568, p r išli
Slovenci do Tilmenta in do vzhodne Tirolske, o čemer
pričajo še številni sledovi slovenskih imen. Takrat so
Slovenci zasedli tudi Kanalsko dolino. Okoli leta 625 se
prvič omenja “Sclavorum regio” (Pauli (Diaconi) Historia
Langobardorum).
Okrog 500 let po naselitvi so živeli v dolini sam i
Slovenci. Sele z razvojem tranzitne trgovine med Benetka
mi in Dunajem ter s pričetkom raznih obrti (posebno ko
vaške), so se začeli naseljevati v dolini Nemci, in sicer v
Trbižu ter Naborjetu, ki sta tako postala trga.
To je bilo delo nemške ponemčevalne politike, ki so jo
uresničevali, kot je znano, po vseh slovenskih krajih.
Tipično poljedelske vasi so bile in ostale izključno sloven
ske: Lipalja Ves, Ukve, Ovčja Ves, Zabnice, trgovska sre
dišča pa nemška, npr. Trbiž in Naborjet. Pontabelj, ki seje
še leta 1611 imenoval Windisch P onta fel, je bil nekdaj
slovenski. Postal je nemški zaradi svoje lege ob koroškofurlanski meji šele sredi 17. stoletja, v času habsburško benečanskih napetosti, in se od leta 1673 naprej imenuje
Deutsch Pontafel. Na cerkvenem področju so kraj oskrbova-
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li slovenski duhovniki iz Ukev. Poudarjati je treba, da o ka
ki italijanski vasi ali vsaj strnjeni koloniji sploh ni sledu.
Tako stanje je ostalo nespremenjeno do srede 19. sto
letja, odkar imamo na razpolago statistične podatke. Prvi
podatki so nam na razpolago v pravkar odkritem prepisu
Czoernigove statistike iz leta 1846:
skupno

N em cev

P o n ta b elj

520

520

L ip a lja v e s

419

N a b o r je t

748

O b č in a

U kve
Ž ab n ice

Slovencev

419
648

100

1 1 81

1181

958

958

T rbiž

2228

1928

3 00

O kraj T rbiž

6054

3096

2958

Narodnostni položaj v Kanalski dolini je bil torej
naslednji:
tri občine so bile popolnom a slovenske, v dveh so
imeli Slovenci nad 10% prebivalstva in le ena, obmejni
kraj Pontabelj, je bila zaradi vpliva uradništva in vojašt
va popolnoma nemška. Nemci so imeli večino, razen v
okolici Trbiža, samo v krajih z meščanskim značajem.
Tako so imeli Slovenci večino tudi v kraju Lužnica pri
Naborjetu in precejšen delež p ri delavstvu v rabeljskem
rudniku. Nemški agrarni kolonisti so bili naseljeni le v
p a r krajih okrog Trbiža (Rute, Kokovo).
Poznejši razvoj nam kažeta sledeči dve tabeli:

Uradna štetja

p re b iv a .
N em .

684

642

L ip a lja v e s

400

21

N a b o r je t

894

Ž abnice

Slov.

1900

O b č e v a ln i
je z. d o m a č ,
p re b iv a .
N em .

Slov.

Prisot. p re b iv .

O b č e v a ln i
jez. d o m a č ,

P o n ta b elj

U kve

1890
Prisot. p re b iv .

O b čin a

Prisot. p re b iv .

1880

O b č e v a ln i
je z. d o m a č ,
p re b iv a .
N em .

Slov.

734

626

12

804

744

12

366

379

7

340

331

15

310

774

66

770

730

6

763

679

50

1 0 23

21

994

985

43

940

903

82

817

913

33

866

859

52

806

856

162

693

287 3640 3262

223

Trbiž

2953 2735

137 3 1 4 7 2 7 5 9

Okr. T rbiž

6867 4226 2429 6874 4217 2391 7297 4944 2105

O bčin a

Prisot. p re b iv .

Uradno štetje 1910

1910
o b č e v a ln i je z ik d o m a č e g a

slovensko

p re b iv a ls tv a

p r iv a tn o štetje

Nem .

Slov.

P o n ta b elj

917

807

17

L ip alja v e s

367

48

308

N ab o rjet

78 1

695

40

U kve

844

247

Z abnice

844

Trbiž
Okraj T rbiž
a

d ru g i*

Slov.

704

1 20

5

351

319

96

591

17

821

345

492

36

801

3914

3480

93

198

2383

1190

7667

5622

1 5 41

233

3464

3379

večinoma vojaki. Tujih državljanov: 535

10

Nem .

25
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K ar se tiče razmerja med nemškim in slovenskim
prebivalstvom , je treba opozoriti, da ne odgovarja de
janskem u stanju, ker so se Nemci p ri določitvi narodne
pripadnosti ravnali po kriteriju takoim. občevalnega je z i
ka, po katerem se je marsikateri Slovenec iz razumljivega
političnega oportunizma izjavil za Nemca. Številni ko
misarji v krajih z nemško večino so namreč zavzeli sta
lišče, da mora vsakdo, ki v teh krajih prebiva, uporabljati
v ja vn em življen ju nemščino in da je torej to njegov
občevalni jezik. Prav iz Koroške izvira uradni akt, ki ga je
celovški m agistrat izdelal leta 1890, v katerem se izrecno
zastopa tako stališče. Sicer je p a znano, da so po uradni
določbi vpisovali v manjših občinah (pod 300 prebival
cev) pripadnost občevalnega jezika v vprašalne pole šte
vilni komisarji, ne p a prebivalstvo samo. Ker so bili šte
vilni komisarji predvsem nemško - nacionalno usmerjeni
učitelji, ki so imeli nalogo našteti čim manj Slovencev, se
pogosto kaže v sta tistik i na Koroškem njihov otipljiv
vpliv. Redno so našteli v posameznih občinah več Nem
cev, kakor jih je v resnici bilo. Zlasti močne so bile razlike
od leta 1900 naprej. Priznati je treba, da uspehi nemških
potu jčevaln ih organizacij, kot so bile “S ch u lverein ”,
“S ü d m a rk ” in zla sti utrakvistične šole, niso izostali.
“Schulverein”je ustanavljal privatne nemške šole, ki so se
potem spremenile v javne, ter je dajal Občinarjem pri zi
danju šol podpore pod pogojem, da se bo poučevalo v nji
hovi šoli samo nemško. Südmark pa je bila ustanovljena
z istim namenom kot italijanski “Ente Nazionale per le

Tre Venezie”, namreč zm am iti slovenskega kmeta z zlatim teletom, da bi mu prodal svojo rodno grudo.
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Po gornjih številkah imajo sicer Nemci večino v do
lini, toda p ri presoji, v katero ozemlje spada ta dolina, je
vidno v začetku že prikazani zemljepisni legi. Kanalska
dolina se na treh straneh (severni, vzhodni in južni) stika
s slovenskim ozemljem. Nemce moramo sm a tra ti p o 
temtakem kot otok sredi slovenske zemlje. Nemci so imeli
sicer glavne upravne in gospodarske pozicije, ker so pač
bili politični gospodarji in so vse nemške vlade kakršne
koli barve Nemca favorizirale in Slovenca tlačile, istotako
kot je delala po letu 1922 fašistična Italija, vendar je neiz
podbitno, da so tvorili gospodarsko hrbtenico v Kanalski

.h

Da je bilo nemško štetje krivično, lahko ugotovimo
pri primerjanju slovenskega štetja s cerkvenim. Sloven
sko ljudsko štetje za leto 1910 (Moravski, Slovenski Ko
rotan) navaja za Kanalsko dolino 3.464 Nemcev in 3.375
Slovencev. Ti predstavljajo skoraj polovico celotnega pre
bivalstva trbiškega okraja! Cerkveno štetje za leto 19171
18, ki se je naravno tudi prevešalo na nemško stran, šteje
še 2.617 Slovencev v tistem letu prve svetovne vojne, ko je
bilo že vse odraslo moštvo mobilizirano (Moravski, Slov.
Korotan). Ista cerkvena statistika (Personalstand der D i
özese Gurk im Jahre 1879) navaja v K an alski dolini
3.206 Slovencev in 3.772 Nemcev. Ce torej primerjamo
nemško, slovensko in cerkveno uradno štetje, nam je to
slednje dokaz, da je samo slovensko uradno štetje objek
tivno.

f
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dolini Slovenci. Resničen producent je in je bil Slovenec,
sicer p a so bili Nemci večinoma, Italijani pa sploh samo
trgovci in posredovalci. Bilo bi izven okvira te spomenice
navajati podrobne podatke o resničnosti gornje izjave, naj
zadostuje nekaj dejstev. Slovenske občine so bile terito
rialno najobširnejše, prebivalci slovenskih občin so imeli
in imajo največje servitutne pravice za dobavo lesa, v raz
lične gospodarske svrhe, v državnih gozdovih. Slovenske
občine so imele najbolj razvito živinorejo, in sicer tiste vr
ste živinorejo, ki je značilna za planinsko gospodarstvo,
namreč poleg goveje živine tudi koze in ovce. Leta 1857 na
pr. šteje nemška statistika v slovenskih občinah Kanalske
doline skupno 2.618 ovac in 927 koz, medtem ko imajo
nemške občine samo 987 ovac in 927 koz. Za leto 1869 je
razmerje med slovenskimi in nemškimi občinami glede
koz in ovac sledeče:
Nemške o b č in e .............................................. 3.224 glav.
Slovenske občine............................................ 4.471 glav.
Za leto 1880 pa sledeče:
Nemške o b čin e .............................................. 2.769 glav.
Slovenske občine............................................ 3.637 glav.
(Beschreibung der Herrschaft Föderaun - Tarvis,
1885). Isto je bilo potem razmerje živine do nedavnega.
Italijanski geograf M arinelli Giovanni trdi, da je p a 
stirstvo v gorah pradavno. Navedeno dejstvo bi bilo torej
ponoven dokaz, da je Kanalska dolina slovenska zemlja.
Številna krajevna imena istotako dokazujejo, da so
dali bistveni značaj dolini Slovenci in ne pozneje naselje-

KOMISIJA
V KANALSKI DOLINI

Ne smemo prezreti, da se Slovenci svojega slovenst
va tudi zavedajo. Kljub nemški utrakvistični šoli, kljub

RAZMEJITVENA

Končno naj omenimo še versko življenje v dolini.
Najbolj razvito je bilo in je še sedaj v slovenskih farah,
čeprav je Kanalska dolina že 15 let pod italijansko cer
kveno upravo, ki pošilja tudi med Slovence italijansko
mislečo duhovščino. N a jsta rejši fari v dolini sta bili
slovenski: Ukve in Zabnice, ki sta si delili na cerkvenem
področju vso dolino. In to stanje je trajalo tja do 15. sto
letja. Zgodovinsko dejstvo je, da so bile najstarejše cerkve
postavljene v slovenskih farah. Prvi dekanat v dolini je
bil v slovenskih Žabnicah, in ne morda v Naborjetu ali
Trbižu. Slavna Višarska božja pot se je razvila v zvezi z
Žabnicam i, torej v zvezi z največjo slovensko faro in
občino trbiškega okraja, ukljanska fara beleži v svojih
matičnih knjigah do Napoleonovih časov ne samo župni
ka, ampak tudi kaplane, ki so bili pač potrebni za oskrbo
vanje celotnega zapadnega dela doline do Windisch Pontafla.
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ni Nemci, še manj p a Italijani. In to ne samo v slovenskih
občinah, ampak tudi v nemških. Tega tudi Nemci niso
nikdar zanikali. Saj prinaša nemški zemljevid (Generelle
Bsch. d. Herrschaft Föderaun - Tarvis) poleg nemških
imen tudi slovenska, na pr. Goggau - Kokovo, Greuth Rute, Nessental - Koprivnik, Seifnitz - Zabnice, Tarvis Trbiž i.t.d. i.t.d. Imena hribov, rek in dolin pa so po veliki
večini tipično slovenska, čeprav tu p a tam že močno
popačena.
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Südmarki, kljub Heimatschutzu je poslovala v Žabnicah
Slovenska kreditna zadruga tja do razsula Avstrije, v Uk
vah pa prosvetno društvo. Se leta 1918, po štirih letih p o 
manjkanja in pičlih denarnih sredstev, je bilo v Kanalski
dolini 105 članov Mohorjeve Družbe, svojčas največje kul
turne ustanove, ki je od svoje ustanovitve, leta 1852, do le
ta 1918 izdala okrog 19 milijonov slov. knjig (pri narodu,
ki je štel komaj 1 milijon duš!). N aj spomnimo tudi na
slovenske cerkvene zbore, ki so vztrajali ponekod do d a 
nes, kljub vsem grožnjam fašistov in nacistov. Dokaz
slovenske zavesti v Kanalski dolini so slednjič številne
slovenske in jugoslovanske zastave, ki so vihrale na ja v 
nih in privatn ih poslopjih Kanalske doline po polomu
Hitlerjeve Nemčije.
Italijane smo do sem le bežno omenjali, saj jih do 1.
svetovne vojne sploh ni bilo v dolini, z izjemo 2 - 3 trgov
cev (ki pa so imeli še italijansko državljanstvo). Italija tu
di p ri Londonskem paktu ni zahtevala Kanalske doline iz
kakršnih koli narodnostnih razlogov. Vzroki za njeno
zahtevo po popravi meje so bili izključno strateški, in to ne
le obrambni, temveč napadalni. Kanalska dolina je nam
reč predstavljala pri vseh vojnih operacijah zaporno črto,
skozi katero je bilo le težko priti v osrčje Koroške. Z njenim
p rik lju č en je m si je o d p rla I ta lija p o t neposredno v
Celovško kotlino, da bi v slučaju vojske z Jugoslavijo
mogla rokirati svoje čete preko spodnje Koroške in Šta
jerske v odprto ozemlje p ri Mariboru, kjer je vojaški pro
dor vsekakor lažji, kot p a čez hribe in gorovja na jugoslo-

i.

MEDZAVEZNISKA
RAZMEJITVENA
KOMISIJA

vansko-italijanski meji. Drugi vzrok, na katerega so se
sklicevali Italijani pri mirovnih pogajanjih, je bila potre
ba, da ima Trst vsaj eno železniško progo, ki bi ga vezala
z avstrijskim zaledjem le po italijanskem in avstrijskem
teritoriju, ne da bi prečkala Jugoslavijo. Vzroki za p r i
ključitev tega ozemlja Italiji so torej izključni strateškonapadalni in prometni v zvezi s Trstom.
Priseljevati so se začeli najprej uradniki in trgovci.
Italijansko kolonizacijo je posebno p odpiral fašistični
režim, ki je kulturno in gospodarsko favoriziral ita li
janske prišleke, medtem ko domače prebivalstvo ni imelo
dostopa ne do državnih služb ne do novih trgovskih ali
obrtnih listov, včasih niti do najtežjega in najbolj slabo
plačanega dela ne. V dobi fa šizm a je bilo avtohtono
slovensko ljudstvo pod takim terorjem, da se je balo govo-
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Tako je fašistična oblast leta 1935 razkazovala mišice ob meji. (Arhiv Boruta Rutarja.)
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11. V iri za z g o d o v in o Kanalske d o lin e 1945 -

>947

riti v domačem jeziku v javnih lokalih. Saj je bila vedno
nevarnost, da zadene v najboljšem slučaju na opomin:
“Qui si parla Italiano.” Peti po gostilnah v slovenščini so
fašisti smatrali za delikt proti državi. Italijani so tudi do
bro vedeli, za k a j se morajo zagan jati predvsem pro ti
Slovencem, vedeli so pač, da predstavljajo Slovenci naj
močnejši element. Prepričani so bili, da je slovenski živelj
najbolj odporen proti italijanizaciji in najbolj nasproten
fašizmu. Nemci jim v Kanalski dolini niso delali toliko
preglavic, vsaj dokler ni prišel do moči Hitler. Nemci so
bili prvi, ki so oblekli črne srajce in bili sploh politični
vetrnjaki. To nam dokazuje tudi poročilo, ki ga je pisal
12. 10. 1944 višji S.S. und Polizei-führ er v Trbižu, za
časa Hitlerjeve okupacije, svojim predstojnikom. Poročilo
p ravi med drugim dobesedno takole: “Die Bevölkerung
des K an altales ist in ihrer volkspolitischen S truktur
stark gemischt. Hierin tritt das Deutschtum ziemlich in
dem Hintergrund. Von der italienischen Bevölkerung
d a rf die starke slowenische Volkstumsind wohl m e is te n 
teils Mitläufer, die ihre Staatsangehörigkeit hauptsäch
lich unter dem Gesichtspunkte eines H ädlers betrach
ten...”
(“Prebivalstvo Kanalske doline je v svoji Ijudsko-politični strukturi zelo mešano. Pri tem stopa nemštvo pre
cej v ozadje. Ne glede na italijansko prebivalstvo, ne sme
mo prezreti močnega slovenskega narodnega otoka. Nem
ci, ki še bivajo v dolini, so večinoma vetrnjaki, ki presojajo
svojo državno p rip a d n o st predvsem z vidika mešetar-

ja...”) Tako o Nemcih v Kanalski dolini Nemci sami. Kaj
hočete še več? Ex ore tuo te iudico!

Kanalska dolina je torej tudi še danes narodnostno
mešano ozemlje kljub italijanskemu terorju in njih preseIjevalni mahinaciji. 7. 5. 1945je anagrafski urad trbiške
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Izselilo se je približno 25% vseh Slovencev. Sloven
ske vasi so ostale po večini še slovenske razen Ovčje vasi,
kjer se je izselila velika večina.

MJMIMJA

Leta 1939 so se Italijani sporazumeli z Nemci o pre
selitvi vseh Nemcev v Nemčijo. Po tej pogodbi so mogli optirati za Nemčijo vsi prebivalci neitalijanske narodnosti,
ki so bili leta 1918 avstrijski državljani. Poslužili so se je
tudi Slovenci v Kanalski dolini. Bilo bi odveč naštevati
razloge za ta korak. Ne bomo omenjali nesramne propa
gande z nemške in italijanske strani ob istočasni prepove
di vsake nasprotne agitacije s slovenske strani - omeniti
pa želimo splošno mnenje, ki se je takrat uveljavilo med
Slovenci (in Nemci), in sicer: rajši pod hudiča kot naprej
pod Italijo!

:jii VCIMA

Ita lija n i so izved li v vsem času svoje vlade nad
slovenskim Primorjem eno samo ljudsko štetje, in sicer le
ta 1921. Tudi oni so se ravnali po občevalnem jeziku.
Štetje v Kanalski dolini moramo smatrati za povsem ne
zanesljivo tudi zaradi dejstva, da so šteli vse domačine begunce, ki so se šele takrat vračali na svoje domove, od
koder so se umaknili v času bojev, med - “tuje državlja
ne”. Pri tem so bili prizadeti predvsem Slovenci, ker so
ravno vse njihove vasi bile izpraznjene med vojno.
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Žabniški optanti, ki so jih leta 1942 prem estili v Lienz. Prvi z leve je stari m ežnar iz
Žabnic Tišal. (Arhiv M aria Gariupa.)

občine d al sledeče številke za svojo občino (ne okraj!):
3.973 Italijanov, 1.916 Slovencev, 764 Nemcev. Ako je to
rej res, d a je sedanja zunanja slika doline italijanska, je
treba predvsem pomisliti, da novi prišleki tu nimajo še nikakih korenin, kajti (da ne govorim o o uradnikih in
trgovcih) niti kmetje ne zaupajo sedanjim časom in držijo
še v rokah staro posestvo kje v Furlaniji...
Za Slovence pa dolina predstavlja notranjo promet
no zvezo po slovenskem ozemlju samem. S tem, da se za
radi p a r tisoč Italijanov Kanalska dolina še naprej pusti
Italiji in tako utrdi njeno imperialistično stanje, ki jo je
zavzela leta 1918 brez vsake upravičenosti v sestavi pre
bivalstva, se prereže za p a r kilometrov naravna zveza
med Kranjsko, Primorsko in Slovensko Koroško ob Zili. Z

Eden izm ed rezultatov italijanske potujčevalne politike v naših krajih. (Arhiv Boruta
Rutarja.)

mejo, ki bi pustila Trbiž Italiji, se torej prejudicira že tudi
več: vse ozemlje od Šmohorja do Beljaka bi na ta način
nujno izpadlo iz bodoče Zedinjene Slovenije. Isto velja tu
di za Rezijo. Toda dočim je v Reziji le p a r tisoč Slovencev,
je na Koroškem drugače. Po podatkih slovenske privatne
statistike iz leta 1934, ki jo popolnoma potrjujejo uradni
podatki o deležu slovenskih otrok v ljudski šoli in o narod
nostnem značaju župnij iz istega časa, je živelo na Koroš
kem med Šmohorjem in Beljakom (v slovenskem delu sod
nih okrajev Šmohor in Beljak) 3.466 Nemcev in 17.103
Slovencev. Zaradi p a r tisoč novopriseljenih Italijanov v
Kanalski dolini, naseljenih na posestva tistega teritorija,
naj bi torej ostalo izven svoje domovine (Zedinjene Slove
nije) v Reziji in na Koroškem preko 20.000 Slovencev.
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Tigrovci so dokazali, da je prevoz (v tem prim eru literature leta 1937) možen z vsemi
sredstvi. D rugi z leve je S im on Kos, tretji p a M irko Brovč. (Arhiv Boruta Rutarja.)

Po gospodarski plati je treba posebej poudariti še po
vezanost Kanalske doline s Trstom. Italijani so se sklice
vali na mirovni konferenci leta 1918/19 prav na to, češ da
potrebujejo progo za zvezo s Trstom. Porabili so progo de
jansko drugače: z njo so ubili tržaško pristanišče in preu
smerili tržaški prom et v Benetke. Če hočemo prometno
vprašanje na zgornjem Jadranu organsko urediti, mora
biti Kanalska dolina zvezana z ozemljem, preko katerega
vodijo vse druge ceste na Trst, kajti sicer bo brez dvoma
prišlo spet do tarifnih mahinacij, ki bodo imele za cilj, da
se prometno križišče v Trstu po možnosti razbije in razde
li v dve prometni križišči, Benetke in Trst.

Italija bi na ta način svojo borbo proti Trstu lahko
še nadaljevala, kar nikakor ni v interesu smotrne go
spodarske ureditve zgornjega Jadrana in Srednje Evrope.
Nismo izčrpali vseh dokazov pripadnosti Kanalske
doline k jugoslovanski zemlji. A mislimo, da bi morali že
navedeni zadostovati p ri postavljanju novih državnih
meja, ki bi morala biti po mnenju poštenih in dobromislečih ljudi pravična. Če je danes prebivalstvo zelo meša
no in če celo prevladuje italijanski živelj, je pač to posle
dica tisočletne velenemške, predvsem pa 27-letne ita li
jansko-fašistične, troletne neposredne nacistične in skoro
že enoletne zavezniške potujčevalne politike. Podčrtati
moramo namreč, na žalost, na tem mestu, da tudi zave
zniška uprava, v veliko naše razočaranje, ni naklonjena
nam Slovencem. V bistvu se pod zavezniško upravo ni nič
spremenilo in v nekaterih ozirih smo celo na slabšem kot
poprej. Kanalska dolina je tvorila še v VII. stoletju po Kr.
sestavni del samostojne Samove zvezne države; to je doli
na, ki je bila skozi ves srednji vek sestavni del Slovenske
Karantanije s slovenskimi knezi in s svojo lastno “Slavo
nia institutio et consuetudo”. Kanalska dolina, ki je od
Napoleona dalje predstavljala del slavne Ilirije, ki je po
prvi svetovni vojni bila pod upravo slovenske goriške pro
vince, taista dolina je bila leta 1925, v tretjem letu Mus
solinijevega samodržtva, odtrgana od goriške province ter
dodeljena videmski. Namen te nove upravne fašistične
preureditve je očividen: raznarodovanje je lažje po sicer
starem, a še vedno aktualnem principu “Divide et impe
ra”. Ob “osvoboditvi” smo bili Slovenci in Nemci p re 
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pričani, da bodo zavezniki napravili konec krivični prik l
jučitvi naše doline k Vidmu ter nas bodo dodelili Julijski
krajini, ker bi bili tudi mi deležni vsaj tistih pravic, ki so
jih deležni Slovenci Julijske krajine. N a žalost smo pa
morali doživeti, da so zavezniki priključitev te doline k vi
demski provinci ne samo pustili nedotaknjeno, marveč jo
celo potrdili in še bolj utrdili.
Z ozirom na zgoraj omenjene argumentacije in po
sebno iz etnične nujnosti, da se Slovencem Kanalske doli
ne popravijo vnebovpijoče večstoletne zgodovinske krivice,
je potrebno, da se priključi Kanalska dolina samo tja, ka
mor naravno, zgodovinsko in etnično spada, namreč k Fe
derativni Ljudski Republiki Jugoslaviji.

Zemljevid, priložen spomenici. (Arhiv Dolhar.)

Poročilo dr. Alojzija Dolharja v Ljubljano o obisku zavezniš-
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Trbiž, 3 1 4 /4 6
Poročamo na hitro in za zdaj na kratko o svoji skoro
4-urni avdienci p ri razmejitveni komisiji (včeraj popol
dne).
1) Dopoldne me je ponovno poklical: “Po dva zastop
nika vsake narodnosti bosta sprejeta od komisije. ” Nismo
prišli na vrsto. Popoldne je bil sprejet samo en zastopnik
Nemcev (g. Treu), ki je bil eno uro v avdienci. Po njegovi
odslovitvi je komisija zapustila lokal in se podala na ce
sto, očividno z namenom, da se pelje v Rabelj. S tov.
Križmanom stopiva do nekega člana in povprašava, kako
in kaj. Nagovorim guvernerja in odgovori, da z nami ni
nič, da se je kom isija za d o vo ljila z zastopn ikom A v 
strijcev. Nato izrazim svoje začudenje pri nekem članu ko
misije, ki je takoj sporočil predsedniku komisije, kateri je
nato poklical komisijo s ceste na županstvo in me povabil
gor. To je incident, ki bi bilo zelo dobro in važno, da se
razčisti: kje je vzrok, da nas niso hoteli pozvati? N e
poučenost ali namen s strani komisije? Ali namen lokal
nih činiteljev? Dejstvo, da so nas potem zadržali skoro ce
le 4 ure, govori v eni smeri:
2) Vsebina pogovorov se je nanašala predvsem na
razmerje med nami in Nemci. Pri tem je komisija hotela
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kc razmejitvene komisije v Kanalski dolini, 3. april 1946.
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vedeti na dolgo in široko, kakšni in kaj so Koroški Slovenci, pojem “Windische” so hoteli doumeti (v tem sem naletel
na veliko nepoučenost oz. enostransko, t. j. nemško razla
go navedenega pojma). Kakšna je zavednost, od kod in za 
kaj nezavednost, odstotno razmerje... Specifično smo
obravnavali vas Žabnice (najtrši oreh). Opcija! Zakaj so
optirali Slovenci, v kakšnem številu, kako so odhajali, v
konvojih ali posam ezno? Zadovoljnost izseljencev v A v
striji. Dejstvo, da so Slovenci Kanalske doline prevzemali
posestva Koroških Slovencev, ki so bili izgnani...
O Italijanih jih je zanimalo srednje številčno raz
merje m an j kot razm erje in klasifik a cija Zabniških
Slovencev z italijanskega vidika. Ali so bili Slovenci oz.
Nemci vnešeni v volilne imenike po narodnosti ? Jaz sem
govoril o nekih italijanskih izjavah glede razmerja med
narodnostmi (tudi številčno), oni so konštatirali v spisih,
da o narodnosti ni govora v njih. Obravnava tega ne
soglasja.
Spomenico so rade volje sprejeli in vsakega v petih
izvodih. Z an im ali so se močno za vire mojih izjav in
podatkov bodisi glede preteklosti (predvsem to), bodisi
glede sedanjosti. Želeli so vedeti, ali poznam o kakšne
osebnosti, ki se na jugoslovanskih univerzah bavijo z
našimi vprašanji.
Toliko za danes.
S. F. - S. N.

n.

Članek Nasilstvo nad Slovenci v Trbižu. (Primorski dnev
nik.)9'

Dne 2. aprila je medzavezniška komisija obiskala
tudi Trbiž v Videmski provinci.
V
Trbižu živi mnogo Slovencev, ki so skozi vso dobo
fašističnega gospostva pod Italijo občutili vse njegove bar
barske metode od gospodarskega zasužnjevanja p a do
raznarodovalne politike in nacionalnega iztrebljanja. To
da kljub temu so se obdržali in ostali Slovenci, Slovenci,
ki si - naveličani italijanskega gospostva - srčno žele
priključitve k svoji domovini, Jugoslaviji.
To so trbiški Slovenci najbolj zgovorno dokazali s
svojim krvnim deležem v krvavem štiriletnem osvobodil
nem boju. Kot vsi trpeči primorski Slovenci in demokra
tično ljudstvo povsod, kjer je bilo zatirano, so se tudi
trbiški Slovenci dobro zavedali, da je nastopil važen
zgodovinski trenutek, ko bo zatirano ljudstvo z lastnim
bojem odločilo svojo boljšo usodo. Trbiški Slovenci so se
uvrstili med borce za tako novo, svobodno življenje. “Do
volj je bilo suženjstva, hočemo Jugoslavijo,”je postalo tu
di njihovo geslo.
T akoj po zlo m u n a c ifa šističn ih okupatorjev so
Slovenci v celoti vstopili v slovansko-italijansko-avstrijsko protifašistično unijo, da bi tako skupno z resničnim
demokratičnim italijanskim in avstrijskim ljudstvom
nadaljevali borbo in tako postavili temelje za mirno in
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bratsko sožitje ljudstva v tem kraju, kjer je zgodovinska
nujnost namenila skupno življenje trem sosednjim na
rodom.
Toda ta najdemokratičnejša ljudska tvorba ni bila
po godu italijanskim oblastem v Vidmu, ki so kratkomalo
z dekretom odredile takojšnjo ukinitev in razpust proti
fašistične unije Slovencev, Italijanov in Avstrijcev.
Tako se je začelo. Prav za prav, tako se nadaljuje se
demindvajsetletni fašistični teror.
Pritisk videmskih protiljudskih oblasti se je stopnje
val bolj in bolj in dosegel v dneh, ko se je trbiško antifaši
stično ljudstvo pripravljalo na navdušen sprejem medzavezniške komisije, svoj nezaslišan višek.
Toda težko preizkušenega ljudstva ni mogoče še s
takšnim terorjem prisiliti k molku in k zatajitvi njegove
odločitve. Ko je medzavezniška komisija prišla prve dni
aprila v Trbiž, na skrajni severno primorski trikot, so v
Trbižu zaplapolale jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo.
Demokratično ljudstvo se je poslužilo svojih pribor
jenih demokratičnih svoboščin. Kdo, k ije demokrat, bi se
mogel tem u upirati in odrekati lju d stvu te pravice?
Nihče!
To lahko store samo fašisti, in fašisti so to tudi stori
li. Obljubljena in toliko opevana svoboda »slovenske
manjšine« pod Italijo je bila ponovno razgaljena. Šovini
stična italijanska reakcija je pod vodstvom Vidma orga
nizirala in mobilizirala ves policijski in karabinjerski
aparat, ki je s svojimi starimi metodami znal predobro
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opraviti svoje zločinsko delo. 2. aprila popoldne so dali
znani trbiški trgovci Tosoni, Massarutto in Siega na raz
polago svoje kamione in avtomobile, ki so zbirali in pre
važali fašiste in vsakovrstne reakcionarje od vseh krajev
v Trbiž. Vozarili so se po trbiških ulicah in z dolgimi klju
kam i trgali jugoslovanske in druge zastave z rdečimi
zvezdam i raz hiš.
Ljudje so morali pred takim vandalizmom sneti za
stave. Toda le kadar je bila nevarnost. Ko so se fašisti
odstranili, so zastave znova zaplapolale.
Medtem ko je komisija sprejela zastopnika Sloven
cev dr. Alojzija Dolharja, ki ga je zadržala v razgovoru na
občini cele štiri ure, se je kolona avtomobilov z reakcio
narji ustavila v bližini občine. Tam so bile na nekem bal
konu izobešene jugoslovanska, avstrijska in italijanska
zastava z zvezdo. Fašistični demonstranti so se iz kamio
na vzpeli na balkon in eden izm ed njih, Napolitanec iz
Boscoverde, je strgal in odnesel zastave. Potem so jih se
veda razrezali na koščke in si jih porazdelili kot trofeje
svojega junaškega dejanja.
Ni p a ostalo samo p ri tem. Šovinistični demonstran
ti so psovali, grozili in dejansko napadali antifašiste. Na
p a d li so stanovanje zastopnika Slovencev dr. Dolharja.
Skupina fašistov Zamarian Guido, Del Sacco, Remo Sie
ga, Demartinz, Rividori Mario, Sovrano Gino, Tonizzo
Pietro in še nekateri so vdrli v stanovanje tov. Križmana
Jožefa. Vmes je posegla ameriška policija, ki je pri na
padalcu Zamarian Guidu dobila pištolo in krinko.

Poročilo, objavljeno

v Soškem

ted n iku .92

Prve dni tega meseca so delegati privozili v Trbiž,
kjer so sprejeli tudi slovensko delegacijo pod vodstvom dr.
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Hči dr. Dolharja Vida se spominja, kako so pijani in
nahujskani italijanski pobalini prihrumeli po stopnicah
v njihovo tedanjo hišo, ker jim je bil trgovec Tosoni pred
tem plačal damižano vina, če mu prinesejo slovensko za
stavo, ki je visela z balkona Dolharjeve hiše. Ob tem jih
je nahrulila in nagnala ter osramotila karnijska gospo
dinjska pomočnica, ki je bila takrat ravno pri Dolharjevih.

RAZMEJITVENA

Toda resnica si je še vedno utrla pot v svet in vemo,
da seje medzavezniška komisija prepričala o vsem in da
zato ne bo šla krivična m im o resnice. Dem okratične
množice na Trbiškem so močne, njihova odočnost je
močna, ker temelji na pravični zahtevi: hočemo k Jugo
slaviji!
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Orožje in nasilje v rokah znanih fašistov deli danes
“svobodo” demokratičnim množicam trbiškega okraja.
Nobeno sredstvo jim ni prepodlo, da se ga ne bi poslužili
za potvarjanje vpijoče resnice.
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Dolharja. Istočasno so domači in tuji reakcionarni ele
menti in fašisti trgali zastave in branili na vse načine
Slovencem in antifašistom italijanske narodnosti, da bi
manifestirali za priključitev k Jugoslaviji.

13.

Podrobno poročilo dr. Alojzija Dolharja v Ljubljano o obi
sku zavezniške razmejitvene komisije. (ARS, II.)93

Razmejitvena komisja v Kanalski dolini

1.
aprila se je raznesla vest, da se je Komisija usta
vila v Ukvah, in sicer na cesti. Tam je spraševala nekatere
ljudi, nato je šla skozi vas v krčmo Janeza Erlicha, kjer se
je Komisija razgovarjala s tremi domačini, in sicer z Ja
nezom Erlichom, Jožefom Erlichom - poštarjem in Jako
bom Vindenikom, po domače Danežec. Vsi trije so zastop
niki avstrijsko mislečih domačinov. Ob tej priliki so dok
torja K an duta potisnili popolnoma vstran. K an dut in
Prešeren, domačina, ki sta naša, sta govorila le s franco
skim delegatom De la Croix i z nekim Rusom.
Komisija se je prej ustavila v Pontebi in v Naborjetu,
kjer nemških zastopnikov niso hoteli sprejeti, ali p a so jih
tako izigrali. Zaslišali so menda nekega Scherlinga, ki je
občinski svetnik in zastopa Nemce (tako vsaj sta mi pove-
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2.
aprila ob 12.30 pride komisija v Trbiž. Ob 1. uri
dobim obvestilo, naj pridem na županstvo, da me zasliši
komisija. Tam zvem, da so poklicali tudi tov. Križmana
in pa dva zastopnika nemška ter dva italijanska. Čakali
smo do 14. Med tem časom se je komisija razgovarjala s
p r e fe k to v im k o m is a rje m k o t za s to p n ik o m občine,
gospodarska sekcija p a s trbiškim postajenačelnikom. Ob
14.30 nam povejo, da se zasliševanje prekine do 15.45. Ko
se popoldne s Križmanom vrneva na županstvo, je komi
sija že zasliševala nemškega zastopnika (g. Jožefa Treu).
Za popoldne je Komisija namreč določila, da sprejme sa
mo po enega zastopnika vsake narodnosti. Povedali so mi,
da je laški zastopnik (trgovec Ernesto Tosoni) hotel imeti
prednost in se prerinil naprej, a Kom isija je poklicala
Treu-a. Nemec je bil v avdienci od 4.-5., zdelo se je zelo
dolgo. Ko se je končno pokazal, je bil ves kuhan v obraz in
je samo vpil “man kommt ja nicht weiter, alles muss in
vier Sprachen uebersetzt werden” (saj se ne pride naprej,
vse je treba prevesti v štiri jezike). Italijan je medtem že
odšel, bil sem prepričan, da je torej vrsta na meni, ki sem
edini tam čakal. Namesto tega sem videl, kako člani Ko
misije začenjajo odhajati, zdelo se je na oddih, a v resnici
so bili vsi kmalu spodaj in zunaj na cesti, očividno, da
nadaljujejo pot v Rabelj. S tov. Križmanom stopiva za nji
mi. Na cesti vidim, da se Guverner Trbiža razgovarja z
dvema članoma Komisije, p a stopim k njemu in mu i-
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dia Domenik in Schoember, ki sta naslednji dan hotela
govoriti v Trbižu v imenu Naborjetskih Nemcev).
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zrečem svoje začudenje, da nas Komisija ne zasliši. On mi
odgovori, da ni bilo potrebno in da Kom isija je hotela
zaslišati samo Avstrijce. Zato se obrnem na ona dva člana
Komisije iz njegove družbe, izmed katerih eden je bil Rus.
Potem ko mu povem svoje želje, stopi Rus k predsedniku
Komisije, ki je bil tisti dan Anglež; predsednik je menda
istočasno že izvedel po nekem drugem Rusu za našo željo
preko tov. Križmana. Za to je bil najbrže že pripravljen na
to in me je takoj poklical k sebi, kaj želim. Sredi ceste pred
Županstvom mu rečem: čudim se, da Komisija ni sm atra
la za potrebno, da zasliši tudi zastopnika Slovencev. Nato
povabi predsednik tri šefe delegate s sabo v notranjost žu
panstva očividno na posvet, čez dve minuti pokliče governer mene in vso Komisijo nazaj v prvo nadstropje v prej
šnjo sobo. Tam sem bil potem zasliševan do 20.45, torej tri
ure in tričetrt.
Vsebina razgovora:
Postavili so ogromno število vprašanj, gotovo sto.
Prvič: kdo sem, kje sem rojen, če iznašam svoje oseb
no mnenje ali mnenje kake skupine, zakaj se smatram za
zastopnika. Tudi sem povedal na kratko zgodovino svoje
“karijere” od ilegale do sedanjih dni. Pri tem sem omenil,
zakaj nisem oficielni zastopnik, pač pa za to, ker ni orga
nizacije v kraju, in tu sem spet pokazal na teror, v kate
rem živimo, kako nam je prepovedano vsakršno delo bodi
si na političnem bodisi na kulturnem polju, kako se nas
vsaki hip šikanira, zapostavlja, kakor nam ob vsaki naj
manjši priliki vržejo v obraz, da tu ni cona “A ”, ampak

Italija, kako aretirajo naše ljudi in grozijo venomer z are
tacijo (v ilustracijo ozračja sem navedel tudi svoj prim er
iz preteklega tedna, ko se je po vsem okraju raznesla vest,
da sem bil aretiran, to samo zato, ker so ljudje videli sto
korakov od moje hiše amerikansko stražo na cesti, ki je za
tričetrt ure, iz ne vem katerega razloga, blokirala cesto).
Važno vprašanje je bilo, kaj mislim o tukajšnjem ljudstvu
in o številčnem razmerju. Glede Italijanov je bil odgovor
kratek, namreč, da je zelo valujoče, da se zaradi tega slika
vsak čas spreminja, točnih številk tozadevnih za to jaz,
kot privatnik, ne morem podati, pač p a sem navedel šte
vilke, ki so veljale za 7. maja 1945, in sicer 3.973 Italija
nov, 1.916 Slovencev ter 764 Nemcev.
Od kod so te številke?
Odgovor: privatno štetje v anagrafskem uradu. Po
vedal sem, da je to štetje naročil inž. Nogara, takratni
predsednik C.L.N., in sicer s pomočjo notarja. Da sem te
številke dobil po indiskreciji.
Vprašali so, ali je Nogara moj prijatelj. ?
Odgovor: Ne bi rekel, prej nasprotno.
Vprašanje: Kaj mislim ja z osebno o številkah, ali so
pravilne?
Odgovor: Zdi se mi, da so. V dokaz pravilnosti sem
navedel številke volilnih upravičencev, izdelane pol leta
pozneje. Če pomislimo, da je volilnih upravičencev polo
vico toliko kot prebivalcev (kadar se da volilna pravica od
21. leta naprej), pridemo do spoznanja, da so številke p ra 
ve. Neko inkongruenco dobimo v vasi Zabnice, medtem ko
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so v mesecu maju preštevali vse Žabničane k Slovencem,
so volilni komisarji šteli polovico k Slovencem in drugo
polovico k Nemcem.
Vprašanje: za k a j?
Odgovor: za to, ker so nezadovoljni.
Ob tej priliki se je sprožil cel plaz vprašanj, ki so se
vsa vrtela okrog bistva koroškega Slovenca. Kaj je koroški
Slovenec, ali je sestavni del slovenskega naroda? Kakšen
jezik govorijo? Ali ima dialekt mnogo nemških besed?
K daj so izgubili zavednost?
To odgovor: zavednosti niso izgubili, ampak je niso
nikdar pridobili.
Zakaj?
V
odsovor: opisal sem kratek razvoj zadnjih 100 le
potem ko sem omenil 1.000-letno suženjstvo, sem navedel,
da je bil narod razdeljen na štiri province, izmed katerih
v treh provincah je bil Slovenec v manjšini, najslabše mu
je šlo na Koroškem. N ik d a r ni imel svojih p ravih šol
(utrakvistične šole so služile le v lažje ponemčevanje). Po
litični vpliv iz središča je bil nezadosten. Vse organizacije,
večina društev je bila v šovinističnih nemških rokah. Edi
na, ki je rešila slovenski jezik, je bila Cerkev in duhovniki.
Niso imeli na prim er liberalne in socialistične stranke;
zato so bili naši napredni ljudje primorani, da vstopijo v
nemške stranke, in tako so se potujčevali itd.
Ob tej priliki sem naletel na pojem “windischer”, ki
je bil, rekel bi, jedro vsega razgovora, kar me je zelo pre
senetilo. Nisem pričakoval tako velike nepoučenosti v tem
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Odgovor: sicer izraz za slovenisch, sem rekel. Izrecno
tudi nemški pisatelji danes se ne poslužujejo več tega iz
raza, ampak priznajo, da je to istovetno z izrazom “slove
nisch”.
Vprašanje: Ali so stara avstrijska ljudska štetja de
lila narod na Nemce, Slovence in Windischerje?
Odgovor: ne, ker realno je vedno šlo le za dva naro
da. Medtem sem bil že opazil, da Komisija nima v rokah
naših spomenic, ali da jih vsaj ne prečita. Zato sem ob tej
priliki omenil, da imam na razpolago pri sebi spomenice,
ki lahko postrežem z njimi, da p a sem pripravljen vseeno
na kratko obrazložiti vprašanje. Bili so zelo zadovoljni,
sprejeli spomenice in zaprosili me za kratko obrazložitev.
Ob priliki te točke se je komisija začudila, da iznašam šte
vilke po narodnosti, kako se je to dognalo, saj italijanski
akti nikjer ne navajajo nacionalnosti. V dokaz tega so po
slali po knjige, po en predal od anagrafskega urada in mi
pomolili pod nos.
Odgovor: Ni treba, da pogledam, obče znano je, da
Italija ni priznavala narodnih manjšin. Navajam pa šte
vilke in razmerje za to, ker se na vaseh to z lahkoto doseže.
Številke izhajajo sicer od italijanskih oseb, tudi te osebe
so čutile takrat nekoliko demokratičnosti v sebi in so p riz
navale tuje narodnosti, za številke (slovenskih?) upra
vičencev na prim er in za razmere med raznim i narod-
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oziru, ali da boljše rečem, enostranske poučenosti, namreč
v smeri nemške razlage navedenega pojma.
K aj so Windischerji?
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nostmi v Zabnicah še posebej, sem povedal, da mi je rekel
ob priliki občinske seje, bil sem namreč sam tudi občinski
svetnik, na moje izrecno tozadevno vprašanje župan sam,
a dodal sem, da dvomim, da bi ustmene izjave odgovarja
le pismenim aktom.
Vprašanje: kaj mislim o trbiških Nemcih in njih po
reklu?
O dgovor: vsa j 50% je Slovencev, ker izh ajajo iz
bližnjih popolnoma slovenskih vasi.
Slovenske šole:
Ali so bile narejene peticije? Komu naslovljene? Kdaj
in kje je original? Koliko otrok? Koliko podpisov? Ali so
podpisovali samo starši z otroci, ali ljudstvo na splošno?
Kako v Trbižu, kako v Rablju?
Odsovor: Naprej pošiljanja od Poncija do Pilata in
na koncu formalen negativen odgovor. (Tako vsaj mora
mo sm atrati akt šolskega nadzorništva, ki zahteva, da
naj šola ustreza fašističnemu zakonu iz leta 1925.)
Opcija:
Razen Zabenčanov najtrši oreh.
Koliko Slovencev je optiralo?
Odgovor: skoro vsi.
Ali so se izseljevali v konvojih?
Odgovor: ne.
Kakšna je bila zadovoljnost prvih izseljencev? Kaj so
govorili? Kaj so pisali in nebroj drugih vprašanj.
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Odgovor: Tudi, ker sem poznal dogovor med nemško
in italijansko vlado, sploh nisem odgovoril. Pri tem sem
pokazal na razvoj, ki ga je dobilo vpisanje opcije tekom
svoje izvedbe, t. j. na razliko med stališčem prvega in sta
liščem drugega komisarja, ki sta opcijo izvajala v Trbižu.
Da na prim er besedilo dogovora omenja samo Nemce, ne
pa Slovencev. Da se je točno držal tega besedila prvi ko-
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Ali sem dobil poziv za opcijo tudi ja z i
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Odgovor moj: da, v nekem oziru. To je pač tragika
slovenskega naroda in nekoliko slovanskih narodov
sploh. Tudi jaz, sem jezno in užaljeno skoro zaupil, sem
Slovenec in sem kljub temu moral iti z Italijansko arm a
do v vojno proti svoji materi Jugoslaviji ter nato proti
Rusiji, kjer sem se po sreči po 3 tednih izmazal s sim uli
ranjem.
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Na vsa vprašanja sem v bistvu odgovoril, da so tudi
Slovenci optirali radi fašističnega terorja, radi tega, ker
se jim je obljubljala boljša bodočnost, ker so bile prve vesti
tudi take, da so spodbujale, ker je bila prepovedana vsaka
nasprotna agitacija, ker je pač z eno besedo naš narod
prišel do prepričanja, dagrejo rajši pod hudiča, kot p a da
ostanejo pod Italijo. Ob tej priliki sem tudi povedal, da so
se naši rajši selili v slovenski del Koroške zato, da ostane
jo med domačimi ljudmi, in pri tem izdal, da so prevze
mali nekateri tudi posestva onih Slovencev, ki so jih ge
stapovci izselili v Alzaško in na Poljsko. Tu je šef franco
ske delegacije vpadel s konstatacijo, torej so Slovenci
Slovence izganjali?
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Dr. A lojzij Dolhar v častniški uniform i italijanske vojske v Firencah 1. 4. 1928. (Arhiv
Dolhar.)
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Moj zaključek:
Kaj je bilo jedro razgovora?!
Opredelitev naših odnosov do Italijanov je bila hi
trejša in neprimerno lažja kot ona do Nemcev. V nemškem
pogledu sem naletel na nepričakovane težave, počasno ra
zumevanje, skrajno enostransko poučenost.
Kaj sledi iz tega ?
1. Da niso imeli še naših spomenic;
2. da so bili vse do zadnjega trenutka na delu razni
činitelji (toliko med Italijani kot pri Z.V.U.), ki so prika
zovali Kanalsko dolino kvečjemu kot sporno ozemlje samo
in edino med Italijo in Avstrijo;
3. da je govoril tik p red menoj v tem sm islu tudi
nemški zastopnik. In tu se moram zahvaliti usodi, da mi
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misar in za to Slovencev sploh ni sprejemal; da pa so po
tem menjali smer, poslali drugega komisarja, ki je spreje
mal vse, tudi Italijane.
Ob koncu so me vprašali, kako dolgo se zanimam za
omenjena vprašanja, ako poznam kako osebnost zagreb
ške univerze, ki se bavi s temi vprašanji. Navedel sem jim
par imen,
ki so bili moji profesorji, navedel sem, da imam
v
ženo iz Zabnic in da sem poznal dobro njenega strica dr.
Ehrlicha, ki je bil na mirovni konferenci leta 1919 v Pari
zu kot izvedenec za koroško vprašanje.
Zahvalili so se za moje podatke, oprostili se, da mo
rajo prenehati, ker da je že pozno, in da naj bom gotov, da
ponesejo vse moje besede v London.
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je dodelila priliko, da sem šel v avdienco ne pred njim,
ampak za njim.
Dejstvo pa, da so mene poslušali dosti več časa kot
Italijane in Nemce skupaj vzete, čeprav poklicani nazaj iz
ceste, morem smatrati za dokaz, da so jim bile moje infor
macije celo dobrodošle. Ne vem, ali smem za to misliti, da
sem izvedencem sploh šele odprl oči in jim vsaj pokazal
našo smer. Ali smem upati, da sem s tem zaokrenil voz iz
nemške, t. j. italijanske smeri v našo? Ce istovetim nem
ško z italijansko rešitvijo, mislim s tem, da želi vsa višja
in podrobna politika na tukajšnjem ozemlju prikazati
tukajšnje avtohtono prebivalstvo v nemško avstrijski luči,
češ, Avstrija sploh ne pride v poštev, da bi j i dali dolino,
čeprav bi bila precej nemška. S aj že južne Tirolske ne bo
mogla dobiti, kot vse kaže, kaj šele Kanalsko dolino!
v

Zraven srečne (?) zavesti p a me navdaja skrb, da
sem naredil še premalo, predvsem da se mi eventuelno ni
posrečilo popolnoma razjasniti ene važne točke, namreč
pojma “windischer”, bojim se, da so smatrali mojo razla
go za “moje osebno mnenje”, preveč so insistirali na tem
vprašanju, zato nujno svetujem, da se v tem oziru izvedejo
nadaljni potrebni koraki. Potrebna je posebna takojšnja
vloga koroškega izvedenca o tem vprašanju, potrebni so
originalni citati virov event. {ualno) nemške knjige kot pri
loge ali vsaj obširni prepisi iz takih knjig. Mislim, daje to
v Ljubljani zelo lahko dosegljivo, v slučaju potrebe se dam
tudi sam na razpolago za kakšen spis manjšega obsega.

Trbiška reakcija na mojo avdienco.
Ko sem prišel domov in sedel za mizo, je navalila
laška pijana sodrga s huronskim krikom na moje stano
vanje. Sodrgi je že popoldne trgovec Ernesto Tosoni dal
eno dam igiano vina na razpolago in zvečer je ponudil
drugo za slučaj, če mu prinesejo mojo zastavo. Zato so
razbijali po vratih in vpili, da hočejo zastavo, če jo še kdaj
razobesim, da poženejo hišo v zrak. Do pravega vloma
vendarle ni prišlo. Ne vem, ali iz rešpekta ali iz strahu, ali
ker se nahajam preveč v sredini mesta. Od mene so šli k
drugim Slovencem naprej k N ikolaučiču in potem h
Križmanu, kjer so udrli. Gospa, ki je bila sama doma, je
tekla po policijo, ki jih je obrcala, p a jim odvzela itali
janske zastave, medtem so trije maskiranci in oboroženi
udrli spet h Križmanu, kjer jih je policija zasačila, vsaj
dva, in jih aretirala: Zamarian in Dal Sacco, tretji je bil
Siega, ki so ga zaprli drugo jutro. Ista sodrga je zahtevala
od neke Nemke, Hollar Jeti, da poljubi italijansko zasta
vo, prijela je gospodarja Holar Rudolfa in prisilila, da
izobesi spet italijansko zastavo na balkonu, ki jo je bil
snel radi teme. Ob eni po noči je bila p ri meni policija, ki
ji prej nismo hoteli odpreti, a ko si je izsilila vstop, je bila
zelo ljubezniva ter je hotela vedeti za podatke o italijanski
demonstraciji pred mojim stanovanjem.
Naslednji dan so pokazali Italijani povezane glave,
Nemci so govorili o vorgeschmecku (kaj bo, če ostane Ita
lija), najbolj je tiščala vse moja skoro štiri urna avdienca.
V petek, 5. aprila, sem šel k C.I.C. (Amerikanska policija)
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po dovoljenje za Trst, dobil sem ga nepričakovano in za
več časa, kot sem zahteval. Želeli pa so sestanek z menoj v
informativnem pogledu za 8 . uro zvečer. Prišli so k meni
in najprej rekli, da so že dolgo želeli stike z menoj, a da
niso upali, zato ker so čutili nekako zagrenjenost mojo napram Zaveznikom. Vedeti p a so hoteli, na kakšno pobudo
sem prišel do avdience. Ali sem čutil, da so mislili opravi
ti brez m en e? Kakšen vtis mi je za p u stila K o m isija ?
Kakšen vtis sem ja z zapustil pri Komisiji ? Pri razpravi o
Nemcih je on zanikal, da bi oni zastopali mnenje, kakršno
sem ja z zatrjeval, namreč, da smo vsi proti Italiji in da so
tudi oni prej za Jugoslavijo kot za Italijo. Ob priliki sem
konstatiral italofilsko politiko v Trbižu, pomanjkanje de
mokratičnosti, kar je potrdil, a hitro pridal, da so Amerikanci drugačni, da se čuti v višjih krogih (?) poseben ve
ter, t. j. osamosvojitev od Angležev, o čemer do sedaj ni bi
lo govora in je vsa informativna služba bila izključno v
angleških rokah. Ta osamosvojitev bo dala precejšnje ra
zlike tudi v praksi. Dodati moram, da je policist, s kate
rim sem se večinom razgovarjal, Amerikanec, po materi
Slovenec, in da za to obvlada popolnoma slovenščino, ka
kor tudi nešteto drugih jezikov.
DODATEK
k poročilu tovariša Dolharja Lojzeta iz Trbiža o nje
govem sprejemu p ri Zavezniški komisiji za proučevanje
meja med Italijo in Jugoslavijo v Trbižu, ki ga je omenje
ni tovariš v naglici pozabil v svojem poročilu.

Njegov odgovor je bil: razmerje je 1:1.
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Omenjeni pripadnik CIC je bil skoraj gotovo gospod
Milan Kravanja. To sklepam po zanimivem dogodku, ki
sem ga doživel v Washingtonu januarja 1994, ko sem na
stopil službo pri Glasu Amerike. Moj tedanji šef, gospod
Pavle Borštnik, mi je dejal, da bi njegov prijatelj rad go
voril z mano. Najprej me je gospod Kravanja po telefonu
vprašal, ali sem kaj v sorodstvu z Alojzijem Dolharjem.
Ko sem mu odgovoril, da je bil to moj stari oče, me je po
vabil na zm enek v nek i resta vra ciji v predm estju
ameriške prestolnice. Zelo na kratko in v skopih besedah
mi je povedal, da je starega očeta spoznal, ko je bila na
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Se bolj važno vprašanje p a je bilo, da li ve za dokaze,
k ijih lahko nudi, za politično zrelost in narodnostno za 
vednost Slovencev v Kanalski dolini. Njegov odgovor seje
glasil: zahteva, ki so jo podpisali tamkajšnji Slovenci, za
priključitev k Jugoslaviji; vloge na pristojno Zavezniško
in italijansko oblast za ustanovitev slovenskih osnovnih
šol; spontane in navdušene manifestacije prebivalstva za
Titovo Jugoslavijo ob osvobojenju; doprinos Slovencev
Kanalske doline k Osvobodilni borbi. Pod to točko je na
vedel število partizanov, njihove izgube, število iz p o 
litičnih razlogov zaprtih slovenskih antifašistov in vse ostale podatke v tej zvezi.
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Važno vprašanje, o katerem je bil tov. Dolhar vpra
šan, je tudi to o razmerju med zavednimi in nezavednimi
Žabenčani.
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Trbižu razmejitvena komisija. Spomnil se je le dejstva
(vsaj tako je trdil), da so imeli zahodni zavezniki z njim
“velike težave”, ker ni bil naklonjen ameriški varianti
rešitve problema Kanalske doline, temveč se je odločno
opredeljeval za slovansko oz. rusko stran. Zaupal mi je,
daje v zahodnih krogih zavezniške delegacije povzročila
veliko ogorčenje vest, da je dr. Dolhar na svojo roko poi
skal sovjetskega člana delegacije, da bi mu objasnil
slovensko stališče; mislil je pač, da bo ta Slovencem bolj
naklonjen, zato so ga drugi člani seveda imeli za komuni
sta. Poročilo o tem - tako je zatrdil Kravanja - pa naj bi
doseglo generalštab zaveznikov v Caserti.

14.

Iz poročila videmske kvesture o obisku zavezniške komisije
na Trbižu, 10. april 1946.

Po dopisu te Kvesture z isto številko z dne 5. t. m. se
poroča o sledečih podrobnostih glede obiska Zavezniške
komisije na Trbižu, s tem da je treba naprej povedati, da
je bil izmed enajstih oseb, ki so bile označene, da jim bodo
prisluhnili kot predstavnikom treh krajevnih skupnosti
(italijanske-avstrijske-slovenske), samo vodja avstrijske
skupnosti, neki TREU Ugo, sprejet od same Komisije, ka94.

Dokument je dala na vpogled Nataša Nemec. Iz italijanščine prevedel
Erik Dolhar.

95.

Dolomiten, 11. aprila 1946, str. 1. Iz nemščine prevedel dr. Rafko Dol
har.
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vezniške razmejitvene komisije v Kanalski dolini.95
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Članek v južnotirolskem dnevniku Dolomiten o obisku za
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tera je od njega dosegla p red sta vitev dokumentov, ki
pričajo o prisotnosti družine TREU že od pradeda.
Preden bi prisluhnila Treuu, je Komisija zaslišala
za približno dve uri krajevnega komisarja prefekture gle
de gospodarsko-zgodovinsko-etničnih vprašanj in o preto
ku prebivalstva od leta 1919 do leta 1939, ko se je začelo
obdobje opcij.
Osebe, ki jim je še prisluhnila Komisija:
neki DOMENIG, iz Ukev, bivši učitelj in bivši oficir
italijanske vojske, ki je optiral za Nemčijo;
neki dr. DOLHAR, projugoslovan, ki je zaprosil kra
jevnega guvernerja, da bi ga sprejel, in kateremu so p ri
sluhnili za kake tri ure.
Po zaslišanju Dolharja, se pravi okrog 20. ure, je Ko
misija zahtevala od komisarja prefekture volilne liste in
anagrafske registre.
Kom isija je nato ukazala izžrebati en anagrafski
seznam, ki je odgovarjal črki F. - Kartoteke z ubežniki (it.:
fugiati, op. E. D.) v Trst, katerim je svetovano, naj nemu
doma zapustijo Julijsko krajino in se naselijo v spodnjem
Venetu ali v srednji Italiji.
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ZAVEZNIŠKA KOMISIJA V KANALSKI DOLINI
S Trbiža (Kanalska dolina) smo dobili sledeče po
ročilo:
26. marca se je v Kanalski dolini razširila novica,
da bo zavezniška komisija, ki je bila obiskala Julijsko
krajino in je pred kratkim prišla v Furlanijo s sedežem v
Huminu, obiskala tudi Kanalsko dolino. Z naše strani so
bili vsi prebivalci doline obveščeni, da naj bodo v vsakem
primeru pozorni in pripravljeni, V ta namen so jim bili
tudi razdeljeni memorandumi, zato da bi v vsaki občini,
kjer bi se pojavila Komisija, bili predstavniki naše narod
nostne skupnosti enotno informirani. V posameznih kra
jih so bile postavljene informativne postojanke, da bi pre
bivalstvo obvestili o prihodu Komisije.
1. aprila popoldne se je Komisija nepričakovano po
javila v vasi Naborjet. Naši zastopniki so takoj poskusili
p riti v stik s Komisijo, pri tem pa so jih ovirali lokalni
občinski organi in jim je le s težavo uspelo priti do besede
in izročiti memorandum. Medtem so bili naši ljudje iz
Ukev, Žabnic in s Trbiža s pomočjo kolesarjev obveščeni o
prihodu Komisije. Po več kot enournem postanku Komisi
je na občini Naborjet se je podala v Ukve in bila tam spre
jeta od že obveščenega in zbranega prebivalstva. Trije
Ukljani so se s Komisijo podali v gostišče Ehrlich, kamor
se je tudi prerinila masa prebivalcev in imela dolg pogo
vor z zastopniki. Ganljiv je bil pogled na starejše može in
žene, kakor tudi na otroke, ki so z dvignjenimi rokami

prosili Komisijo, da bi zagovarjala povratek Kanalske do
line. Večkrat je bilo slišati klice: “Mi hočemo v Avstrijo!”
Potem ko je Komisija zapustila Ukve, je bilo celotno
prebivalstvo še na cesti in vaški pevci so zapeli Komisiji
poslovilni pozdrav: “Zbogom, moje srce, moje bratsko srce. V
Komisija se je nato isti dan vrnila na svoj sedež v
Humin p ri Vidmu.
Zvedelo se je, da hoče Komisija naslednji dan obis
kati Žabnice in Trbiž, in že od zgodnjih jutranjih ur je bi
lo prebivalstvo na nogah v napetem pričakovanju. Ob
enih popoldne se je presenetljivo pripeljala, ne da bi se
ustavila v Žabnicah. Podala se je takoj v občinski urad in
zastopniki treh narodnosti, Kanalčanov, Slovencev in Ita
lijanov, so bili obveščeni, naj se pojavijo na Občini. Do pol
treh je imela Komisija ločene pogovore z občinskim ko
misarjem in italijanskim postajenačelnikom o prometnih
tehničnih problemih. Po enournem opoldanskem premo
ru je bil povabljen zastopnik Kanalčanov, stari župan Jo
sef Treu. Ostala dva gospoda iste skupine nista bila pripuščena. V več kot poldrugournem razgovoru z zavezniš
ko komisijo, ki so jo sestavljali predstavniki štirih držav,
skupno 14 gospodov, so bili vsi problemi, ki zadevajo K a
nalsko dolino, vzeti v pretres. Gospod Treu je poročal o
slabem gospodarskem stanju, kakor tudi o represiji na
kulturnem in političnem področju, kakor tudi o zapostav
ljanju domačinov pred Italijani, kar je bil tudi razlog, za-
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98 Prozent der Kisge'ioranon für die Abwandorung nach KHr-nten stimmte.
Mlttlor-wello erschien allerorten dio ltallonlsobe Trikolore, obwohl von Sol to des onarllnohen Qouvdrnonra dae Verbot den V i a g n s ti a hlunona orlamen wurde- Auf dor StreSe ver
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dio (ganzen Italienischen Arbeiter, wie Holskiieohte, Rlsenbabnarbciter usw. durch I^UKtwi“iitos horbeitrescliaSt und olno Demonetratlon
für Italien loraenlert. Einzelne Sotorrclchiwbc
und jng09lawlneho Fahnen, die mittlerweile
nueh gehiQt wurden, wurden von deo Demon
stranten crewul (so n entfernt.
Nach Beend l««nar der Auwpraeho
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kaj je 98 odstotkov domačinov
optiralo za izselitev na Koro
ško.
Medtem se je povsod poja
v ila ita lija n s k a trobojnica,
čeprav je bil guverner prepove
dal izobešanje zastav. Na cesti
se je zbiralo vedno več ljudi in
so bili pripeljani s tovornjaki
italijanski delavci, na prim er
gozdarji, železničarji itd., da bi
p r ip r a v ili d e m o n stra cijo za
Italijo. Posamezne avstrijske in
jugoslovanske zastave, ki so bi
le med tem časom razobešene,
so demonstranti s silo odstra
nili. Po zaključku razgovorov z
zastopniki Kanalčanov je Ko
m isija z a p u s tila sedež zase
danja, ne da bi zaslišala zasto
pnikov obeh ostalih narodnost
nih skupin. Zastopnik sloven
ske skupine (dr. Dolhar, op. E.
D,)je Komisijo prestregel še na
cesti in jo prosil, da bi posluša
la tudi njega, nakar so se nekaČlanek v južn o tiro lskem d n evniku Dolomiten o
obisku zavezniške razm ejitvene kom isije v Ka
nalski dolini. (Arhiv Dolhar.)

nalske doline.96

Pismo, ki 9a je verjetno dr. Angel Kukanja poslal iz Trsta na
Trbiž dr. Alojziju Dolharju, 21. november 1946. (ARS, II.)97

Inštitut za preučevanje
Julijske krajine
96.
97.

Primorski dnevnik, 1. junija 1946, str. 1.
ARS, II, f. 1818, PNOO, t. e. 56/I.-2.

Trst, 21. 11. 1946
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KOMISIJA

VPRAŠANJE KANALSKE DOLINE
RAZGOVOR BEBLER-GRUBER
Pariz, 31., AFP -D r . Gruber, avstrijski zunanji m i
nister, je imel zelo prisrčen enourni razgovor z dr. Bebler
jem, pomočnikom jugoslovanskega zunanjega ministra.
Oba ministra sta razpravljala o vprašanju Kanal
ske doline kakor tudi o vseh vprašanjih, ki zanimajo A v
strijo in Jugoslavijo.

RAZMEJITVENA

Članek v Primorskem dnevniku z naslovom Vprašanje Ka

n \e d z a v e z n \ŠKA

16.

<*

.

te ri člani Komisije z njim vrnili na sedež zasedanja. Žal
nam ni o vsebini pogovora nič poznano. Italijanska sku
pina ni bila zaslišana.
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Tovariš
Dolhar Lojze,
Trbiž
V
smislu najinega razgovora Te vnovič naprošam
da čimprej pričneš s pošiljanjem dogovorjenih poročil, in
sicer kratkih aktualnih in periodičnih preglednih.
Nujno je potrebno, da se po možnosti v čimkrajših
presledkih posebno v sedanjih odločilnih časih pojavijo v
časopisju vesti o razmerah v Kanalski dolini. Niso potreb
ne nikake senzacije, dovolj je, da se dogodki in razmere
prikazujejo v realni luči.
Tovariši, o katerih sva govorila, so obveščeni.
S tovariškim pozdravom.

Eden izm ed slavolokov, s katerim i je prebivalstvo zahtevalo priključitev k Jugoslaviji(Iz Beltramove knjige T u ka j je Jugoslavija.)

9.

POGLEDI PARTIJE NA POLOŽAJ V KANALSKI DOLINI

Tudi Okrožni odbor Komunistične partije Julijske
krajine za Goriško je poročal o razmerah v Kanalski do
lini, o zbiranjih podpisov za priključitev, pa tudi o prise
ljevanju in izseljevanju prebivalstva.

i.

Poročilo o stanju v Okraju Trbiž, 8. september 1945.
(ARS, I.)98

Gorica, dne 8 . IX. 1945
Nekaj podatkov iz Okraja Trbiž
Trbiški okraj spada upravno pod Videmsko provin
co. Tudi politično je formalno voden od Videmske federa
cije, četudi ima Goriško okrožje v tem okraju svoje aktivi
ste. V zadnjem času se je v tem okraju sporazumno z vi
demsko federacijo postavil enoten Komitet.
V Trbiškem okraju smo prav tako kot v drugih okra
jih, ki etnografsko spadajo pod naše okrožje, začeli pobi
rati podpise za Jugoslavijo. Uspehi so relativno slabi za 
radi naslednjih dejstev:
V celem Trbiškem okraju je bilo doslej zbranih do
500 podpisov v Trbižu samem, kjer je, od skupnega števila
prebivalcev po štetju iz 7. maja 1945 - 6.253, v celi občini,
kamor spada tudi Rajbelj, Zabnica itd., 1.516 Slovencev.

9. POGLEDI PARTIJE NA POLOŽAJ V KANALSKI DOLINI

V"tej občini je bilo zbranih okrog 350 podpisov. Italijanov
je 3.973, Nemcev p a 764. Od teh so Italijani do zadnjega
priseljenci, precej Nemcev p a je bilo izseljenih v letih
1940-42.
V trbiškem okraju je od celokupnega števila prebi
valcev dve tretjini Italijanov, ostalo p a Slovenci in Nemci.
V nekaterih vaseh je precej Slovencev nemčurjev, kot n.
pr. v Zabinici, kjer sami Nemci računajo pol na pol.
Po poročilih osebe, ki stanuje na Trbižu, so baje na
pobudo zavezniške uprave pobirali že pred časom podpise
za A v strijo . Z ato j e d a lo svoje p o d p ise tu d i precej
Slovencev-nemčurjev, kot jim pravijo v tistem kraju. Še
prej p a so se pobirali podpisi za Italijo.
V celem okraju iz dneva v dan narašča teror pred
vsem proti Slovencem. Slovenci nimajo nobene zaščite pri
zavezniški vojaški upravi. Obratno, vršijo se aretacije in
preganjanja. Tako so aretirali našega sekretarja tov. Kra
vanja Emila, drugemu so rekvirirali motocikel, spet dru
ge so iskali in so morali pobegniti itd. Vse naše dosedanje
intervencije niso nič pomagale. Izgovarjajo se iz dneva v
dan in odlašajo izpustitev, četudi ni prav nobenega vzro
ka za aretacije.
V tem predelu zavezniki favorizirajo Italijane, kljub
temu da so do zadnjega priseljeni po letu 1920. Zaradi
načrtnega naseljevanja in preseljevanja ima ta okraj že
danes italijansko obeležje. Tu strahujejo karabinjerji, financarji itd., tako da so naši ljudje po dolini popolnoma
ustrahovani in se sploh ne upajo z besedo na dan. Zaradi

2.

Poročilo Albina Dujca ob obisku v Kanalski dolini, 14. no
vember 1945. (ARS, I.)99

V
poročilu Albin Dujc med drugim ocenjuje dr. Aloj
zija Dolharja kot šovinista, ker je hotel ustanoviti krajev
no Osvobodilno fronto. Je tudi proti Dolharjevi nameri,
da bi se na občinskih volitvah povezali z Nemci, v zameno
pa bi dobili mešano nemško-slovensko šolo v Zabnicah.
14/X I /1945
OKROŽNEMU KOMITETU K P JK
ZA GORIŠKO
P ošiljam kratko poročilo s posebnim ozirom na
Trbiž. Pismo tov. Jankota 100 sem dobil in ukrenil vse po
trebno. Sestal sem se s tov. Petričem in z njim razpravljal
99. ARS, I, f. 1571, Okrožni komite KPJK za Goriško, m. 6.
100. Janko je bilo ilegalno ime Julija Beltrama.
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takega stanja in zaradi stare in nove denacionalizacije je
stanje v tem okraju precej nerodno. Preganjanje se je
začelo, zlasti ko so naši začeli zbirati podpise.
Tako je trenutno stanje. Natančneje bomo poročali,
ko se vrne tov. Dujc, ki se je prav te dni m udil v tem okra
ju.
Sm rt fašizmu
svobodo narodu!

9. POCLEDI PARTIJE NA POLOŽAJ V KANALSKI DOLINI

dalj časa o položaju v Trbiškem okraju, o nalogah, ki jih
je treba tam izvesti, ter načinu, kako izvesti naloge.
V
razgovoru s tov. (ariši) sem dobil približno slik
okraja, o čemu hočem poročati. Tov., ki je prišel v Trbiž iz
Videmske Federacije, je form iral Okrajni Komitet, in
sicer mešan iz tov. Slovencev in Italijanov, oz. bolje rečeno
reformiral Komitet, ki je že preje obstojal, in takrat, ko
sva bila tam s tov. Ugotom in Andrejem. Sekretar tega
Komiteta je Italijan, in sicer tov. Gregorutti, medtem ko je
tov. Petrič odgovoren za organizacijo. Tretji član je tov.
Galanti in sekretarji vseh celic tamkajšnjega okraja, tako
da pride Komitet 9-članski. Seveda je to nekako čudna
kombinacija in je napaka v tem, da ni Petrič sekretar.
Se je p a vseeno nekaj naredilo. Komitet se sestaja,
dasi ne prihajajo vedno vsi tovariši na sestanek. Tudi ce
lice so mešane iz Italijanov in Slovencev in se tudi sesta
jajo. Je p a vse to še začetno delo in tale voz še zelo škripa.
Seveda so celični sestanki skupni, zdi se mi, da imajo sa
mo v Trbižu posebno celico Slovencev, ker se tam z Itali
ja n i še ni naredilo skoro nič.
Tov., ki je prišel iz Vidma, je zahteval, da se tudi
Slovenci vpišejo v KPI 101 ter da izpolnijo v to svrho poseb
ne formularje. Naši so to tudi naredili, plačali članarino,
vendar p a formularjev še niso poslali v Videm in bodo se
daj ustavili. To napako so napravili naši zato, ker niso
dobili našega poročila oz. odgovora na naše poročilo, ki
sem ga ja z pisal in ki je bilo govora tudi o tem vprašanju.
101. Komunistična partija Italije.

■

NA KULUZAJ V KANALSKI DOLINI

Kar p a se tiče organizacije SIAU oz. OF, je stvar sle
deča: če se bo formiral slovenski Komitet K P JK brez Ita
lijanov, se bo formirala OF. Če p a bodo pristopili v K P JK

rA K iijt

Tov. Petriču sem sporočil direktive, ki sem jih prejel.
Stvar bo nekoliko nerodna, v kolikor so se naši prenagnili
in pristali na KPI ter s tem povezavo z Vidmom. Verjetno,
da tov. člani Komiteta ne bodo pristali za K P JK brez p ri
voljenja Vidma, vsekakor p a se bo skušalo pritegniti, kar
se pač da. Če se bo poleg tov. Galanti-ja, ki ima vpliv v
Ovčji vasi, kjer imajo Italijani solidno celico, pritegnilo
tudi tov. Gregorutti-ja, ni izključeno, da bo šlo še marsi
kaj za njimi. V nasprotnem slučaju p a sem se s tov. Pe
tričem pogovoril o form iran ju slovenskega K om iteta
KPJK Mislim, da je tako prav.

kuulclu

S tov. sva razpravljala o zgrešenosti tega stališča in
o nujnosti, da nastopa ta organizacija legalno, ter kako
naj si pribori legalnost. Moram pripomniti, da so vpisani
v SIAU predvsem Slovenci in tov. Italijani, ki so člani
0 &.(rožnega) Komiteta KP. Najm anj p a diši ta organiza
cija tov. Dolhar-ju, ki nosi v sebi s precejšnjo porcijo šovi
nizma in dela iz šovinističnih razlogov, da se formira tam
“OF”.

i.

V
okraju imajo tudi organizacijo SIAU, ki pa je stro
go ilegalna in zakonspirirana, tako da ne zinejo niti bese
dice o tej organizaciji, ker se bojijo, da bi jo tako odkrili in
da bi se izvajale posledice, ker tam kajšnji guverner ni
priznal te organizacije.

tudi Italijani, se bo formiral SIAU, ker bodo logično ti tov.
morali pristati na program SIAU. Vsekakor se pa že sedaj
računa, da bomo imeli zelo pičlo število Italijanov, ki bo
do p r i s t a l i na K P J K in SIA U . K a r se tiče o sta lih
množičnih organizacij, omenjam, da so se začele te že or
ganizirati. Tako imamo SPŽL 102 že v Rablju in Trbižu, in
sicer je v Rablju organizirano 40 žena, v Trbižu p a 15-20.
Je pa treba pripomnit, da so te žene zelo dobre, zavedne,
in je treba računati na to organizacijo. Ravnotako imamo
v teh dveh krajih organizacijo ZMS , 103 dasi še zelo šibko.
Zdi se mi potrebno spregovoriti p a r besed tudi o
CLN, kjer so zastopane štiri stranke, in sicer komunisti,
socialisti, demokristijani in Partito d'Azione . 104 Komuni
ste zastopa tov. Gregorutti. Seveda ima ta CLN ves vpliv
v občinski upravi. “Comissario Prefettizio ”105 p a je p r i
sostvoval seji CLN, kjer se je razpravljalo o slovenskih šo
lah, ki smo jih tam 106 postavili in katere poseča 65 otrok.
“Ci hanno messo spalle al muro ”107 se je izrazil, ker smo
jih postavili pred izvršeno dejstvo. V Trbižu se bo treba za
legalnost slovenske šole še boriti.
V"zvezi s tem, da se pripravlja tam za občinske volit
ve, ki se bodo izvajale po vsej Italiji, bi pripomnil, da bi
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Slovenska protifašistična ženska liga.
Zveza slovenske mladine.
Levosredinsko usmerjena Akcijska stranka.
Komisar, ki ga je na občino poslala prefektura.
V Rablju.
Postavili so nas pred izvršeno dejstvo.

bilo treba preštudirati, kako naj nastopimo. Dolhar se je
na pr. postavil na stališče, povezati se z Nemci proti Itali
janom za dosego gotovih koncesij, ki ne bi bilo nič druge
ga kakor drobtinice kruha sestradanem u psu, in sicer
mešana slovensko-nemška šola v Zabnicah. Seveda je to
popolnoma “fovš” in je treba stvar načelno rešiti, ali bomo
sploh volili, ali ne, in če bomo volili, s kom postaviti kan
didatno listo, m orda v tam kajšnjih prilikah skupno s
CLN za kandidata komunista v osebi Gregorutti-ja, če bi
on vstopil v KPJK, proti kakšnemu nemškemu nacistu.
Sicer p a pravim, da je treba stvar preštudirati. K ar se tiče
sindikalne organizacije, je najboljša v Rablju, ker je pač
tam rudnik. Tej organizaciji uspe vedno učistiti kakega
fašista, izbojevala je tudi zaposlitev za vse stare delavce,
se je p a treba boriti za naša mesta v sami organizaciji.
K ar se tiče množičnih organizacij AFZ 108 in ZMS,
p a tudi ostalega dela, bo skočila tu in tam tov. Mira na
pomoč.
H koncu bi omenil še, da je zadnjo nedeljo Bovško
prosvetno društvo napravilo izlet v Rabelj, kjer se je orga
nizirala prireditev s programom: Snubač, Golobar, de
klamacije, nastopil je tudi pevski zbor. Prireditev je uspe
la, gledalcev je bilo od 200 do 300 Slovencev in Italijanov.
K ar se tiče Bovca in Kobarida, pa jutri.
Sm rt fašizmu - svobodo narodu!
Tovariške pozdrave: Dujc

3.

Odgovor sekretarja Okrožnega komiteja Komunistične par
tije julijske krajine,09Okrajnemu komiteju KP za Trbiž, 8.
december 1945. (ARS, l.)"°

Sekretar Beltram se med drugim strinja s P e
tričevim stališčem o dr. Alojziju Dolharju. Zanj iz po
ročila ne zvemo, je pa verjetno podobno tistemu, ki gaje
imel Albin Dujc (glej dokument št. 2).
OKROŽNI KOMITET KP J K odposl. 14. XII.
ZA GORIŠKO
Gorica, 8 . XII. 1945
Št. 4 8 8 /4 5
Okrajnemu Komitetu K P za Trbiž!
Prejeli smo vaše poročilo in odgovarjamo:
Načeloma je vaše stališče do CLN-a pravilno. Misli
mo, da je treba borbo razvijati v smeri: proti aneksiji k
Avstriji. Trenutno je najnevarnejša tendenca, ki gre za
priključitev Trbiškega okraja k Avstriji. Zato govore raz
lični pojavi in dejstva, ki so: demokracija svoje vrste v A v
striji, zm aga krščanske stranke, interesi imperialistov,
manjša odpornost p ri prebivalstvu, stališče avtohtonov
do Italije, manjša naklonjenost avstrijakantov do Jugo
slavije itd. Zaradi tega je treba organizirati odpor tenden
cam,, ki gredo v to smer. Smatramo, da je na tem vpraša
nju možno mobilizirati vse zavedno slovensko prebivalst
vo, del tistih demokratičnih elementov, ki so sicer Sloven
109. Sekretar OK KPJK za Goriško je bil Julij Beltram.
110. ARS, I, f. 1571, Okrožni komite KPJK za Goriško, m. 6.
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ci, vendar za ra d i dolgoletnega raznarodovanja precej
vezani na Avstrijo. Poleg teh še skoro vse italijansko pre
bivalstvo. Pri tem pa je treba množicam, tudi italijanske
narodnosti, prikazati položaj Jugoslavije, demokratičen
ustroj v Jugoslaviji, ustavo, vlado v Jugoslaviji itd., na
čemer je zainteresirano tudi italijansko prebivalstvo, da
ne govorimo o slovenskem sploh.
V
vašem poročilu govorite, da skušajo Italijani
g ra t Slovence v borbi proti Nemcem pri volitvah. To je
verjetno, toda Slovenci se morajo boriti zato, da bodo do
bili povsod vodilnejša mesta in večino. Politično je treba
obdelovati ponemčurjene Slovence, dvigati jim narodno
z a v e s t in j i h v k lju č e va ti v SIAU. P ri Ita lija n ih bo
vključevanje v SIA U sicer težje, vendar, kar je prole
tarskega elementa, mora spoznati, da je izbira med res
demokratično Jugoslavijo, kjer so zaščiteni interesi delov
nega ljudstva, in med Italijo, kjer rovarijo fašistične ban
de in kjer se vsa politika usmerja v desno, ponavljam, da
je izbira zelo lahka. Govorite jim o ustavi nove Jugoslavi
je, o m anjšinskem vprašanju, o vprašanju dela in za
služka itd. Pri ostalih Italijanih in pri nekaterih nemčurjih bo sicer šlo težje, ali p a ciljev sploh ne boste dosegli. To
naj vas ne moti. Paziti morate med zavednimi Slovenci,
da ne bo preveč nacionalizma in šovinizma. Morda bo
potrebno pri Slovencih brenkati nekoliko na nacionalne
strune, ker je to parola, ki mora m obilizirati slovenski
živelj, četudi je v sled p ritiska že “pozabil” na svojo na
rodnost.

Pri volitvah v občinsko upravo je treba stremeti, da
bo SIAU imela svoje najmočnejše kandidate in da si tudi
pri upravi sami utrdi pozicije. Seveda ne bo mogla SIAU
nastopati kot taka, ampak naj skupno v sodelovanju z ita
lijanskim, in če je kdo pristaš, tudi nemškim življem po
stavi svoje kandidate in naj agitira med množico, da se
bodo ti kandidati izvolili.
Naravno je, da mora biti naša politična akcija usmerjena v organizacijo SIAU-ja, in če kje SIAU ne gre,
naj se organizira OF. Organizacije SIAU naj sodelujejo s
strankami CLN-a, vendar tako, da bo CLN izgubljal po
zicije in prehajal v opozicijo. V opozicijo v smislu, da iz
gubi med množicami tla in se izkaže za izrazito reakcio
narno predstavništvo. Istočasno vezati ves komunistični
element, ki naj se vključi v SIAU in naj vodi borbo za
SIAU. (Vemo, da niso vsi komunisti v vašem okraju, ki
stoje na stališču SIAU-ja. Najm anj, kar morajo člani
Komunistične Partije priznati, je to, da pristanejo na pro
gram SIAU-ja, ne glede na to, ali so Italijani, Slovenci ali
Nemci.) Organizirajte skupne sestanke (zlasti v Partiji)
med Italijani in Slovenci. Tudi SIA U organizacije naj
imajo po možnosti skupne sestanke. Poleg te organizacije
je treba organizirati tudi žene in zlasti mladino. Voditi je
treba borbo za slovensko šolo itd.
Izgleda, da se Videmska federacija vedno manj za 
nima za Trbiški okraj in da bo zato treba vse večje poveza
ve z nami. Sestavite en Okrajni Komitet KP J K (ako se to
da napraviti že sedaj, drugače p a naj obstojata oba Komi-
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teta). Organizirajte enoten Okrajni odbor SIAU. Masovne
organizacije so lahko ločene, vendar pod vodstvom Komiteta, odnosno odbora SIAU.
Za ostalo sva se s tovarišem Petričem že zmenila in
mislimo, da je njegovo stališče pravilno tudi do tov. Dol
harja.
Organizirajte redne seje (morda bo treba kasneje
pošiljati preko pošte skozi Videm) in poročajte nam redno
štirinajst-dnevno, ob vsakem važnejšem dogodku pa takoj.
Potrjujemo prejem seznama partijcev in obračun
članarine za oktober in november.
Sm rt fašizmu
svobodo narodu!
Za:
Sekretar:

4.

Dopis Julija Beltrama-Janka Janezu,1" 8. december 1945.
(ARS, I.)"*

Gorica, 8 . XII. 1945

Tovariš Janez!
V
svojem poročilu pokrajinskemu odboru SIAU-j
prinašamo prepis poročila, ki smo ga prejeli od Okrajne
ga Komiteta za Trbiž. V priloženem dopisu prinašamo pa
odgovor na tisto poročilo. Želeli bi vedeti za Tvoje mnenje
na poročilo in odgovor, ki ga prilagamo. Istočasno bi pro
ni. Janez je bilo ilegalno ime Borisa Kraigherja.

112. ARS, I, f. 1571, Okrožni komite KPJK za Goriško, m. 6.

sili nekaj direktiv za delovanje naših političnih organiza
cij v Trbiškem okraju. Recimo: naše stališče do volitev v
občinsko upravo, stališče do CLN-a, ki je drugačno kot pri
nas, stališče do Nemcev, naše stališče, ki ga navajamo v
odgovoru, namreč da je treba voditi borbo predvsem proti
avstrijakanstvu. A li je boljša rešitev v Avstrijo ali Italijo?
Kakšna rešitev je reakcionarnejša in nevarnejša ? (Mi teh
problemov ne poznamo preveč dobro in bi bila potrebna
diskusija o tem.) Odgovor na poročilo iz Trbiža, in ki Ti
ga v prepisu pošiljamo, še nismo poslali, ker pričakujemo
Tvoje mnenje in Tvoj odgovor. V ostalih poročilih ni prav
jasno in dobro obrazloženo delovanje CLN-a in tendence,
ki se opažajo p ri njih. O tem bo napisal tov. Gašperini po
ročilo, ki je bolj kompetenten v materiji. Potreben bi bil
daljši razgovor in diskusija o tem. Seveda so iste tendece
tudi v Trstu in ne verjamemo, da vam bodo kdozna kaj
novega povedali.
Pričakujemo čimprej odgovor in pozdravljamo
Smrt fašizmu
svobodo narodu!
Janko

5.

Poročilo Julija Beltrama-Janka o položaju na Trbižu, 10. de
cember 1945. (ARS, I.)"3

O. K KP ZA TRBIŽ
10. XII. 1945________

ŠT. 495 /45
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OKROŽNEMU KOMITETU KP ZA GORICO
Okrajni komitet KP za Trbiž sestoja še vedno le iz
dveh članov, in sicer Petriča in Galantija, ki sta obenem
čla n a “S ezio n e d i T a r v is io ”, p r v i kot p r e d s ta v n ik
slovenskih komunistov, drugi kot član KPI.
V
Okraju sta še vedno le dve PC , 114 katerim p
svečam posebno pažnjo in se kar dobro razvijata. Z dru
gimi organizacijami gre le težko, ker se naši ljudje bojijo
zavezn iških in italijan skih oblasti. Posebno so našle
težave v zadnjih dneh, ko se širijo govorice, da išče zave
zniška policija v našem okraju OF odbore, ki so baje na
delu s propagando za slovenske šole in drugo. Pri nekate
rih je vzbudila strah aretacija učitelja Jordana, kot je pri
najboljših ta aretacija zbudila silno ogorčenje.
C.L.N. v Trbižu je sklenil, da se prereformira in
sprejme v sestav tudi slovenske in nemške predstavnike,
tako da jim bo lažje postaviti občinski svet in župana Ita
lijana. Moje mnenje je, da sprejmemo ta predlog s pogo
jem, da postavimo kandidata za župana tudi mi in ne sa
mo štiri italijanske stranke. Ako bi bil kandidat, ki ga po
stavita socialistična (stranka, op. E. D.) in KPI res pravi
socialist, bi mi dali lahko naše glasove zanj.
Glede sloven skih šol sm o še vedno na istem. V
Rablju smo dosegli, da so nam na eno izmed treh prošenj
s podpisi staršev odgovorili, in sicer sam trbiški (zavez
niški) guverner, da naj imamo potrpljenje in da se bo
stvar s časom uredila. Na dve prošnji, ki sta bili poslani

- ena na kom isarja trbiške občine,
druga na videmsko prefekturo - ni
nobenega odgovora. Za slovensko šo
lo v Trbižu je p a najlepši odgovor
a reta cija učitelja, ki je čakal, da
začne poučevati, čim pride dovoljenje
za privatno slovensko šolo, v katero
je bilo vpisanih 14 šoloobveznih otrok. S e d a j sta od teh otrok d v a
začela hoditi v italijansko šolo. V
d ru g ih slo v e n sk ih vaseh našega
okraja p a ni mogoče dobiti podpisov
staršev, brez katerih ni mogoče inter
venirati p ri oblasteh. Italijanska oblast izrecno zah teva podpise, ker
dobro ve, da jih ni mogoče dobiti.
Izposlujte pri Okrožnih odborih
masovnih organizacij, naj ne naslav
lja jo d o p ise O k ra jn e m u o dboru
SIAU za Trbiž, AFŽ, ZMS itd., pač
p a “K olportažni oddelek za T rbiž”
(p r e k o S I A U B o v e c ), k a r p i š e
Okrožni O. S IA U ali Kom itet, pa:
Okrajni Komitet Kp, ali KPI, za Trbiž (preko SIAU Bovec
za Petriča). Te dneve je prinesel iz Rablja pismo z naslo
vom O. O. SIAU za Trbiž tolmač zavezniškega guverner
ja, bivši fašist, in to k enemu članu Odbora, ki je veliki
strahopetec. Po vsem tem je tudi res, da zavezniška poli
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cija nekoliko zasleduje naš pokret. Pisali smo tudi v Bovec
in Log pod Mangartom, naj izročajo pošto ljudem, ki jih
poznajo. To pač, dokler se strah poleže.
Sm rt fašizmu
svobodo narodu!
za:
Janko

6.

14-dnevno poročilo Okrajnega komiteja KP Trbiž Okrožne
mu komiteju KPJK za Goriško o položaju v Kanalski dolini,
18. december 1945. (ARS, I.)"5

OK TRBIŽ št. 9
Trbiž, dne 18. XII. 1945
Št. 4 8 8 /4 5
14-dnevno poročilo političnega položaja v Okraju
OKROŽNEMU KOMITETU V GORICO
Ustanovili smo Okrajni Komitet K P JK za Trbiž, v
katerega je vstopil tudi tov. Galanti, kateri je p a vedno
član KPI in zavzema položaj odgovornega za organizaci
jo, kulturo in prosveto, predstavnik sindikatov v okraj
nem merilu KPI (Sezione mandamentale) Se^.(cijskega)
Komiteta; tov. Petrič, za organizacijo tov. Brejc, kulturo
in prosveto tov. Tronkar, sodelovanje z italijanskimi or
ganizacijami tov. Galanti in tov. Šuligoj, predstavnik ra
beljskih organizacij.
Sledijo poročila političnega položaja v Trbiškem
okraju:

V
Trbižu je šef kanalskih Nemcev Treu, špediter in
bivši nemški župan. Nekak nemški svetovalec in posredo
valec je Nem ec Del Negro, ki se m u di zad n je čase v
Trbižu.
Iz neke izjave Del Negra smo izvedeli, da so Nemci v
Kanalski dolini dobili dopis koroške deželne vlade, kjer se
priporoča, naj Nemci vzdržujejo dobre stike s Slovenci ra
di volitev, morebitnega plebiscita itd. V tem dopisu se
Slovencem obljublja široka avtonomija, obenem se Nemce
opozarja, naj ne pretiravajo nacionalistične politike, ka
tera bi Slovence odvrnila in napotila v nasprotni tabor.
Del Negro je izjavil, da kanalski Nemci še vedno upajo, da
bodo pripadali k Avstriji.
Iz razgovora s Treu-om se je izvedelo, da bodo kanal
ski Nemci napravili akcijo za rešitev šolskega vprašanja
šele tedaj, ko bodo priznani. Po izjavi je razvidno, da
Nemci v Kanalski dolini ne bodo načeli šolskega vpraša
nja, dokler ne dobijo dovoljenja za stranko. Prošnjo za do
voljenje stranke so že vložili. Zdaj čakajo in začasno ile
galno delujejo.
Glede volitev je Treu izjavil, da bi bilo najboljše, če
bi Nemci, Slovenci in Italijani ločeno nastopili. Izvoljeni
zastopniki Nemcev in Slovencev se dogovorili glede župa
na itd. Treu se je tudi zanimal za stališče Slovencev glede
volitev.
Nemški optimizem se je precej zmanjšal radi areta
cij nekih Nemcev, ki so se izvršile sredi novembra. Od za 
vezniške oblasti v Trbižu so bili aretirani Nemci Bajt,
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Furlan in SCHEMBERG Artur; zadnji je dobil dovoljenje
za Bočen, od koder se ne sme več vrniti. 15. 11. ponoči sta
bili zažgani dve hiši nemškemu posestniku, ki je dobil čez
nekaj dni pism o, v katerem je bilo sporočeno, da je ta
požig šele začetek. Pismo je bilo podpisano s sledečim pod
pisom: IL LIBERATORE.
Slovenci v Rablju in Trbižu so zaprosili za slovensko
šolo. Oblast v Trbižu je izjavila, da smejo Slovenci zapro
siti le za privatne slovenske šole. Prošnji za slovenski šoli
v Rablju in Trbižu s podpisi staršev sta bili oddani. V
Rablju, kjer je bilo vpisanih 48 slovenskih šolarjev, seje
pred nekaj tedni že vršil pouk, toda Komisar Prefetizio iz
Trbiža je pouk prepovedal, ker je manjkalo dovoljenje iz
Vidma.
Glede slovenskih zahtev po šoli in prosvetnih društ
vih ima oblast v Trbižu tole stališče: Kanalska dolina ne
p rip a d a Goriškemu okrožju, am pak prip a d a videmski
provinci, to se pravi Italiji, radi tega veljajo za Kanalsko
dolino italijanski zakoni.
Včeraj je dobil Dr. Dolhar povabilo na sejo C.L.N.,
na kateri bi se obravnavala zopetna vzpostavitev občin
skega sveta v Trbižu, ki bi bil zastopan po Italijanih,
Nemcih in Slovencih. Posebej sem izvedel, da nameravajo
socialisti in komunisti (predlagati, op. E. D.) po enega
kandidata za župana, kar bi podprli tudi demokristiani
in Partito d'Azione? Pri tem računajo tudi na slovensko
pomoč.

Po mojem mnenju hočejo Italijani Slovence izkori
stiti, da bi z njih pomočjo prevladali Nemce. Gregorutti
kot župan bi bil le orodje C.L.N.-a. Dr. Dolhar je to tudi
tako razumel in je odklonil sodelovanje oz. je stavil pogo
je: dovoljenje za slovenske šole, prosvetna društva in itd.
V
boljše razumevanje dosedanje občinske oblasti in
političnega delovanja od strani C.L.N. še sledeča pojasni
la:
Ob koncu vojske je bil v Trbižu na oblasti občinski
svet, v katerem so bili zastopniki Italijanov, Nemcev in
Slovencev. T akrat je C.L.N. nasprotoval občinskemu
svetu in da se iz njegove srede postavi župan. Radi tega,
ker C.L.N.-u to ni uspelo, ra d i odpora nem ških in
slovenskih predstavnikov, posebno Dr. Dolharja, je naj
brž C.L.N. izposloval, da so iz Vidma poslali Commissa
ria Prefetizia, ki je občinski svet razrešil dolžnosti.
Zdaj bi Italijani spet radi vzpostavili občinski svet,
ker jim to narekuje p o litičn a situacija, posebno radi
zadržanja Nemcev. Italijani bi radi vpregli Slovence v
svoj politični voz. Italijani bi radi imeli Slovence kot pro
tiutež za Nemce, ki imajo v Kanalski dolini, kakor smo že
v začetku povedali, svoje načrte in zahteve in tudi zaslom
bo v nemškem nemčurskem ljudstvu.
Prihodnjič bomo podali nadaljnji razvoj političnih
dogodkov, kar smo sedaj nakazali.
Sekretar okrajnega komiteta KPI tov. Gregorutti mi
je ob priliki, (ko) sem odobraval Dr. Dolharjevo zavrnitev
in stavljanje pogojev na ponudbo C.L.N., z jezo rekel: da
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tam, kjer je zasedla Titova vojska Julijsko Krajino, je ju 
goslovanska oblast, tu p a je oblast italijanska. Da so ita
lijan ske stran ke kot sta d em o k ristia n sk a in partito
d'azione poverile komuniste, naj kandidirajo za župana v
Trbižu, je jasno, da zastopajo stališče Tarvisio italianis
sima vse štiri stranke.
Sm rt fašizmu
Svobodo narodu!
Sek.
Petrič

7.

14-dnevno poročilo Okrajnega komiteja KP za Trbiž 0 krožnemu komiteju KPJK za Goriško, 26. december

1945

.

(ARS, I.)"6

O. K. KP ZA TRBIŽ
Trbiž, dne 26. 12. 1945
Predmet: 14-dnevno poročilo.
OKROŽNEMU KOMITETU KP J K ZA GORICO
Naše politično delo je omejeno le na že obstoječe or
ganizacije. Preveč je strahu pred represalijami, ki so jih
zadn je čase izved li organi policijske oblasti napram
združenim italij. strankam (C.L.N.) in tudi napram z are
tacijo in odgonom aktivistov ter učiteljev. C.L.N. je bil
ukinjen po zavezniškem guvernerju Videmske province, z
dovoljenjem, da se lahko zopet formira, kateri pa mora bi
ti odobren od .zau.(ezniškega) guvernerja Trbiške občine,
in brez adm inistrativne ne politične oblasti (samo s po

svetovalno pravico). Vodja stranke Partito D'Azione - Vi
tali, je bil izgnan iz občine in menda tudi iz province Vi
dem.
Imeli smo več študijskih sestankov, s proučevanjem
ustave FLRJ . 117 Po teh sestankih se je dobro razvila deba
ta, posebno se zanimajo rabeljski rudarji za nekatere čle
ne, tako da na treh sestankih nismo končali s proučeva
njem.
V
Trbižu smo ukinili izdajanje izkaznic SIAU-ja in
od sedaj naprej smo le kot nekak krožek prijateljev, ki se
sestajamo od časa do časa, in to naj bi bil Okrajni odbor
OF? Ti gospodje hočejo sodelovati le v toliko, kolikor upajo,
dajo bodo odnesli (kot so jo odnesli med oboroženo borbo).
Obstaja P.(partijska?) celica z nekaterimi dobrimi
elementi, ki so p a še premalo zgrajeni, da bi se ne nalezli
oportunizma od prvih. Zbrali smo (Slovenci v Trbižu)
7.600 lir za Božičnico otrokom rabeljskih rudarjev. Daro
valci pa zahtevajo, da se nobenemu ne pove, od kod je ta
denar, kaj še, da bi dali v listo. No, v Rablju, kjer je vse
lažje delo, so priredile tovarišice AFZ lepo uspelo Božični
co rudarskim otrokom, o kateri bodo, po svoji liniji, po
ročale.
Smrt fašizmu
svoboda narodu!
za:
Petrič
P. S. Prosim, odpošljite to pismo na naslov, ako pa
vi veste kaj o moji demobilizaciji, mi sporočite.
117. Federativne ljudske republike Jugoslavije.
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8.

Del nedatiranega poročila Albina Dujca o pripravah na pri
hod medzavezniške razmejitvene komisije aprila 1946 v Ka
nalsko dolino. (ARS, I.)"8

Kar se tiče Trbiškega okraja, je stvar sledeča: Ka
nalska dolina je zelo slaba. V Lipalji vesi bo p a r družin
in p a lesni industrijalec Lokar, doma iz Ajdovščine, ki bo
do razobesili zastave.

V
Ukvah je malo izgledov, da bi uspeli s kakšno a
cijo, v Zabnicah p a še manj, m orda bi se dobilo par
družin, ki bi se le ojunačile, ki pa bodo verjetno podlegle
pritisku reakcije. V Trbižu računamo, da bo morda 15
družin, ki bodo razobesile naše zastave. V Ratečah pri Be
li peči imamo zopet lesno industrijo Jalen, ki že priprav
lja slavolok in ki bo razobesil zastave. V Beli peči se bo do
bilo kakšno posamezno družino. V Mrzli vodi, to je med
Trbižem in Rabljem, bo od 12-13 družin šest naših, ki bo
do tudi razobesili zastave. Masovni sprejem pa se bo dalo
organizirati v samem Rablju.
Po dogovorih bi morale tam danes že viseti slovenske
in jugoslovanske zastave. V Rablju bodo napravili tudi
slavolok, so p a tudi tukaj zaskrbljeni in le premalo od
ločni. Na nekem griču bodo razobesili osemmetersko za
stavo, ki jo bo videti v Rabelj, Trbiž in Belo peč. Skušalo
se bo tudi z napisnimi akcijami v Trbiškem okraju, nekaj
se bo tudi dalo napraviti.

Albin D uje.

* iw T f t io j
1MC1WMWM
iNiinn

Kot informatorji so se javili: J a 
len iz Bele peči, posestnik in lesni industrijalec, je dober in pozna položaj,
ker je od tam doma in tam vedno živi.
Je tu d i n a v d u š e n p r i s t a š z a p r i 
ključitev k Jugoslaviji.
N adalje se je ja v il Dr. Dolhar,
zdravnik in zobozdravnik v Trbižu, ki
je poleg tega, da je oportunist, še velik
z a v i r a č p r i n a še m d e lu , p a tu d i
strahopetec. M edzavezniški Kom isiji
bi p a tudi on znal marsikaj povedati,
ker je tudi on že dalj časa v Trbižu.
N a d a lje se je j a v i l iz T rb iža
Križman, trgovec, tudi naš pristaš. Iz
Ukev se je ja v il dr. Kandut, ki je obe
nem tudi posestnik. Dr. Kandut pozna
izmed vseh najbolje položaj Kanalske
doline, tako etnografsko, gospodarsko
in geografsko. Dr. K andut (bi) lahko
kot informator nudil m edzavezniški
komisiji največ gradiva. Iz Lipalje vesi
se je j a v i l Lokar, lesni trgovec. Iz
Rablja bi p a bilo najbolje zaslišati Šu
ligoja in Susiča.
Sm rt fašizmu Svobodo narodu!
Albin Dujc

9. POGLEDI PARTIJE NA POLOŽAJ V KANALSKI DOLINI

9.

Del poročil sekretarja okrožnega komiteja KPJK za Goriško
po obisku zavezniške razmejitvene komisije v Kanalski do
lini, 9. april 1946. (ARS, I.)"9

OKROŽNI KOMITET K P JK
ZA GORIŠKO
Štev. 4 2 3 / 4 6 - K
Gorica, dne 9. IV. 1946
Tovariš Imro!
N a Tvojo prošnjo, da bi poslali poročila odnosno
razgovore, ki so jih imele delegacije v Reziji, Rablju in Ka
nalski dolini sploh s člani medzavezniške Komisije, Ti
sporočamo sledeče:
(...)

Po Kanalski dolini so se ustavili predvsem v Trbižu,
kjer so tudi sprejeli delegacije. Po drugih krajih delegacije
niso bile sprejete, pač p a so člani komisije spregovorili tu
in tam s posamezniki in naleteli seveda na slovensko go
vorico. V Ukvah so šli pogledati tudi na pokopališče, kjer
so videli slovenske nagrobne spomenike. V Trbižu so spre
jeli zastopnika Avstrijcev, bivšega podeštata Treu-a, s ka
terim so se razgovarjali približno eno uro. Od naše de
legacije sta bila sprejeta dr. Dolhar - zobozdravnik in
K rižm an - trgovec. Bila sta zaslišana oz. Dolhar je bil
zaslišan in se razgovarjal približno 4 ure z delegacijo.
Zvečer je bila delegacija pri njemu na večerji. Potek raz
govora z dr. Dolharjem smo že sporočili in poslali tov. dr.
Pucu. Sicer p a so v tistem sporočilu naznačeni le proble-

mi, o katerih seje obravnavalo. Ker smo poslali original,
ne moremo poslati zd a j prepisa. Sporočili pa smo dr. Dol
harju, da naj nam pošlje poročilo v obliki vprašanj - od
govorov. Cim bomo sprejeli, Ti bomo dostavili.
V
Rablju so se naši precej dobro pripravili za spre
jem, bilo je precej naših zastav in bi se uprizorila manife
stacija, ker p a se j e K o m isija za d r ža la dolgo časa v
Trbižu, ni šla v Rabelj, pač p a se je vrnila preko Vidma v
Trst. Skozi Rabelj, preko Predela in po Soški dolini se je
vračala v Trst le gospodarska komisija, ki p a se ni nikjer
ustavila.
Mi imamo precej materiala o terorju v tistih krajih
za časa obiska Komisije in pozneje, ki pa je v glavnem ob
javljen v časopisju. Če p a želiš tudi ta material, Ti ga bo
mo dostavili.
Smrt fašizmu
svobodo narodu!
Sekretar:
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DOKUMENT ANGLEŠKEGA IZVORA

Za popolno sliko dogajanja v Kanalski dolini med
vojno in tik po njej bi bilo potrebno podrobno preiskati do
kumente, ki jih hranijo v arhivih držav, ki so bile prisot
ne med osvobajanjem doline. O tem pričajo nekateri do
kumenti, ki jih je nedavno našel zgodovinar mag. Gorazd
Bajc v britanskem državnem arhivu v Londonu. 120
V
enem je med drugim 20. maja 1945 zapisano,
je “dr. Alojzij Dolhar, nekdanji član zdravniškega oddel
ka italijanske vojske, jugoslovanski upravitelj na Trbižu,
neuspešno zahteval od Zavezniške vojaške uprave, da bi
smel na Trbižu urediti taborišče za jugoslovanske be
gunce ” . 121
Zanimivo pa je zlasti poročilo majorja Rentona z
dne 9. maja 1945, katerega del prinašam na tem mestu :122_____________ ___
120. Oba v tem razdelku navedena dokumenta sta iz britanskega
državnega arhiva Public Records Office (PRO), in sicer iz tistega fonda
britanske tajne diverzantske in obveščevalne organizacije Special 0perations Executive (SOE), ki obravnava operacije v zahodni Evropi in
nosi oznako HS 6. PRO je izrazil soglasje z objavo 27. avgusta 2002.
121. PRO, HS 6/852, Coolant Mission Group, tajno situacijsko poročilo št.
11 šefa misije Coolant majorja Toma Macphersona ob 12.00 dne 20.
maja 1945.
122. PRO, HS 6/852, Coolant Mission Group, strogo tajno poročilo za ZVU v
Vidmu z dne 13. maja 1945. Misija, ki jo vodil Machperson, je v njem
posredovala nadrejenim del poročila majorja E. W. Rentona (protiob
veščevalna služba v britanskih vojaških enotah FSS) z dne 9. maja
1945, ki po pomoti ni bilo odposlano prej. Iz angleščine prevedel Erik
Dolhar.

6.

TRBIŽ. Vir Macpherson. V mestu so prisotni na
slednji elementi: (a) Cisti Italijani, (b) Osebe avstrijskega
ali slovenskega izvora, ki so na podlagi dogovora med
Hitlerjem in Mussolinijem iz leta 1940 optirale za itali
jansko državljanstvo, (c) Osebe slovenskega izvora, ki so
optirale za nemško državljanstvo.
7. Krajevno italijansko partizansko enoto je sestav
ljalo 300 mož, ki jih je kontroliral Macpherson. Glavni or
ganizator: gozdni inšpektor Morelli z inž. Nogaro. Opera
tivno območje Rabelj (6758), Trbiž, Naborjet.
Ime: Battaglione Frontiera Nord. Kom andant inž.
Cocola, sedaj ujetnik Slovencev.
8 . Slovenski odbor je bil šibak. Organiziral ga je dr.
Dolhar, fin an ciral p a gospod Ehrlich. Dolhar, bivši
zdravniški oficir italijanske vojske, je bil bolj filokomunist kot filojugoslovan.
9. Na Trbižu je bil postavljen italijanski župan z
občinskim odborom, v katerem sta bila dva Italijana ter
po dva italijanska državljana slovenskega in avstrijskega
izvora. Ta odbor mirno deluje.
10. K a n a ls k a d o lin a (T a b lja -T rb iž). E tn ičn o
slovenska jedra v dolini so Žabnice (6369), Ukve (5969) in
Ovčja ves (6166). Zahodno od Ukev vse italijansko.
1 2 . Slovenski prodor v Kanalsko dolino prejšnji te
den je pomenil infiltriranje političnih elementov vse do
Tablje.
13. 7. maja zjutraj je trbiški postajenačelnik prejel
telefonski ukaz podpolkovnika Slabotnika, da je treba
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izobesiti jugoslovanske zastave na vseh javnih poslopjih
do vključno Tablje. Vse krajevne oblasti so to zavrnile.

Ukue. (Slika: E rik Dolhar.)
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Dan pred odhodom Nemcev iz Kanalske doline, 6 .
maja 1945, je ita lija n sk i narodnoosvobodilni odbor
(CLN) prevzel občino Trbiž in imenoval občinski odbor, v
katerem so bili trije predstavniki Italijanov (Marino Wit
tes - župan, Mario De Vecchi - podžupan in Francesco
Paoli), dva Slovenca (dr. Alojzij Dolhar in Giuseppe Kravina) in dva Nemca (Edoardo Eigner in Lorenzo Wedam).
Občinski odbor se je sestal na 19 sejah. Potem ko je iz
zdravstvenih razlogov odstopil župan Wittesa, je njegovo
mesto prevzel podžupan De Vecchi. Oktobra 1945 je vi
demska prefektura odstavila občinski odbor in za ko
misarja imenovala dotedanjega župana De Vecchija. Ta
ko je dobila nadzor nad občino Trbiž do razpisa prvih
občinskih demokratičnih volitev 10. novembra 1946.

i.

Povzetek odlokov trbiškega občinskega odbora od 23. m a
ja 1945 do 17. oktobra 1945. (Arhiv Maria Gariupa.)123

1.
ZAPISNIK z dne 23. 5. 1945. Dr. Alojzij Dolhar je
zahteval sklic seje občinskega odbora. Posegli so: župan
Marino Wittes, podžupan Mario De Vecchi, Edoardo Eig123. Iz italijanščine prevedel Erik Dolhar.
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E na izm ed strani občinskega zapisnika. (Arhiv Dolhar.)

ner, Lorenzo Wedam, Giuseppe K ravina in Francesco
Paoli. Zaradi odsotnosti dr. Dolharja so zasedanje preki
nili.
2.
ZAPISNIK z dne 6 . 6 . 1945. Prisotni so bili Wittes,
De Vecchi, Eigner, Wedam, Kravina, Dolhar in Paoli. Na
dnevnem redu so bile naslednje točke: popis živine za za
kol za potrebe prebivalstva; pregled živilskih izkaznic; ce-

novnik živil (kruh: 5 lir na kilogram, mleko: 10 lir na ki
logram, jajca po 10 lir eno, krompir po 5 lir in pol na ki
logram); prošnje za drva pri Gozdni straži za potrebe ura
dov in šol.
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4. ZAPISNIK z dne 17. 6 . 1945. D olharje bil odso
ten. Razpravljali so o “Občinski civilni ambulanti”, ki jo
je bila uredila nemška oblast in odobrila videmska pre
fektura, ker zaradi številnih bombardiranj ni bil mogoč
prevoz bolnikov v Videm. To am bulanto je u pravljal
nemški vojaški lazaret iz Trbiža do prihoda zaveznikov.
Dan po prihodu zaveznikov na Trbiž (8 . 5. 1945) je upra
vo prevzel Odbor za pomoč povratnikom iz Nemčije. Od
borje poskrbel za nego bolnih povratnikov v tej bolnišnici
in tudi v drugih dveh manjših bolnišnicah, ki so ju odprli
v ta namen. Ko je prenehal prehod italijanskih povratni
kov preko meje na Trbižu, je vodstvo bolnišnice-občinske
civilne ambulante prevzel občinski zdravnik dr. Fran
cesco Ferrante, potem ko je v to privolila občinska uprava.
Več skrbi je vzbujalo finančno kot p a higiensko-sanitetno
stanje. Razpravljali so o zaprtju bolnišnice. Po razpravi
seje občinska uprava odločila za zaprtje bolnišnice-civilne občinske ambulante dne 30. 6 . 1945. Občinski zdrav
nik, tedanji direktor bolnišnice, je moral do tistega dne
poskrbeti za odslovitev vseh bolnikov. Dodeljeno osebje je
moralo prevzeti zdravila in ves material ter predstaviti

««

3. ZAPISNIK z dne 14. 6 . 1945. Sejo so odložili za 
radi odsotnosti Dolharja in Wedama.
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županu inventuro vsega. Osebju je bilo treba izplačati
plače.
5. Z A P ISN IK z dne 21. 6 . 1945. P risotni so bili
župan Wittes, podžupan De Vecchi, Eigner, Wedam, Kravina, Dolhar in Paoli. Tajnika Aldossa in župana so po
klicali v urad zavezniškega guvernerja na Trbižu, da bi
poročala o trbiški civilni bolnišnici. Guvernerje dejal, da
je odločitev občinskega odbora neveljavna in zato neprav
nomočna, ker ga niso prej vprašali za mnenje. Guverner
je menil, da mora bolnišnica še naprej delovati. Pristavil
je, da če za to ne bi bilo dovolj sredstev, bi zanje poskrbela
prefektura ali on sam. Zupanu je rekel, naj predstavi
obračun in proračune, kar je župana presenetilo, saj je na
nekem p rejšn jem sestanku guverner rekel, da lahko
občina odloča, kot hoče.
Razprave o drugih praktičnih problemih. Revizija
živilskih izkaznic, potem ko je CLN prevzel občino. Plača
sluginje, ki je morala čistiti 11 sob, od katerih 4 sobe za
vezniškega guvernerja. Odprtje zobozdravniške ambu
lante dr. Rudoia iz Trsta.
6.

ZAPISNIK z dne 5. 7. 1945. Na dnevnem redu so
bili različni problemi: plača sluginje, podražitev kruha,
plača šoferja občinskega rešilca, imenovanje občinske ko
misije za socialno pomoč, odprtje zobozdravniške ambu
lante dr. Rudoia, popravilo kanala v Zabnicah in dostava
drvi šolam. V obdobju repatriacije italijanskih interni
rancev v Nemčiji je moral občinski rešilec poskrbeti za
prevoz bolnih povratnikov v videmsko civilno bolnišnico.

■

Novemu zobozdravniku niso dodelili dovoljenja za odprt
je ambulante. 26. 4. 1945je bil med bombardiranjem po
škodovan kanal nasproti železniške postaje v Zabnicah in
je zato postal nevaren. Za obnovo je moral poskrbeti arhi
tekt Di Poi.
7. ZAPISNIK z dne 12. 7 .1945. Neupravičeno sta bi
la odsotna Dolhar in Kravina. Razpravljali so o dodelitvi
trgovskih licenc, upravljanju Vile Brunner, lesu itd.
8 . ZAPISNIK z

dne 19. 7. 1945. Trgovske licence, ko
misija za pravico do sečnje drvi, cesta v Zabnicah.
9. ZAPISNIK z dne 22. 7. 1945. Imenovanje članov
občinske komisije za socialno pomoč (msgr. Fontana, Eig
ner, Arturo Piussi, Giovanni Anderwald, uslužbenca je 
klarne Francesco Paoli in Suppancic, duhovnik Pio De
Colle, Giobatta Merof in Saciz iz Rablja), izdaja licenc,
živinozdravnik, davki, volilni urad, oskrba, nadomestitev
župana, najemnine, šole itd. Razprava o 12 temah. Spre
jetje v službo treh uradnikov za volilni urad. Odstop
župana Marina Wittesa iz zdravstvenih razlogov in ime
novanje njegovega nadomestnika, novega župana. CLC
(Občinski narodnoosvobodilni odbor) je imenoval Giovannija Urbico, ki je dejal, da je stopil v stik s CLP (Po
krajinskim narodnoosvobodilnim odborom) in prefektu
ro. Občinski odbor je zavrnil ta predlog, ker ga je dal sa
mo občinski narodnoosvobodilni odbor in je bil nezakonit.
Zupan mora imeti zaupnico odbora, a je v tem primeru ni
imel. Osebni interesi p ri tem imenovanju. Zupana mora
odobriti odbor, tudi če ga predstavi CLC. V nasprotnem
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prim eru bi se vrnili k prejšnji diktaturi. Podžupan De
Vecchi je prevzel mesto župana Wittesa.
10. ZAPISNIK z dne 2. 8 . 1945. D olharje bil priso
ten. N a dnevnem redu je bilo 10 točk. Podžupanje prebral
pismo CLC (Občinskega narodnoosvobodilnega odbora) z
dne 2. 8 . 1945, s katerim je omenjeni odbor z odlokom z
dne 1 . 7. 1945 predlagal za novega župana Giovannija
Urbico in zahteval, da ga potrdi občinski odbor, ki na to
ni pristal. Odbornik Francesco Paoli, predstavnik socia
listične stranke, je predložil odboru resolucije o prak
tičnih zadevah. Odbornik Francesco Kravina iz Zabnic,
Slovenec, ki je stanoval v Zabnicah, je branil sovaščana
Maura, ki so ga obtoževali, da kot trgovec ni opravljal
svoje dolžnosti.
11. ZAPISNIK z dne 9. 8 . 1945. Dolhar je bil upra
vičeno odsoten. Na dnevnem redu je bilo 9 točk (zaloge
kruha in mleka, najem malih vojašnic v Rablju, zaprtje
zaklonišč v ulici Romana).
12. ZAPISNIK z dne 16. 8 . 1945. Tehnične zadeve.
Glede na majhne škandale in stroške bolnišnice je občin
sk i o d b o r p o n o vn o z a h te v a l od g u v e rn e rja zaprtje
bolnišnice, ker po re p a tria ciji vseh internirancev v
Nemčiji ni bilo nobenega razloga, da je bila bolnišnica še
odprta.
13. ZAPISNIK z dne 23. 8 . 1945. Dolhar je bil priso
ten. R azpravljali so o različnih praktičnih problemih.
Pripravljeni so bili volilni seznami. Župan je poročal, da
so bili sestavljeni vsi seznami za posamezna volišča in za

Vse ženske in moške, ki so imeli pravico biti vpisani v vo
lilne sezname.
14. ZAPISNIK z dne 30. 8 . 1945. Dolhar je bil odso
ten. Razpravljali so o logističnih problemih.
15. ZAPISNIK z dne 6 . 9. 1945. Dolhar je bil priso
ten. Spregovorili so o bombardiranju oktobra 1944 in o
najhujšem, do katerega je prišlo 26. aprila 1945. V tej
zvezi so potrdili odlok podestaja z dne 21. 4.1945, ki je do
ločal doklado občinskim uradnikom, ki so službovali tudi
v obdobju letalskega bombardiranja.
16. ZAPISNIK z dne 13. 9. 1945. Dolhar je bil odso
ten. Razpravljali so o trgovskih licencah. Federicu Bullianiju niso dodelili licence za trgovino jestvin. Ukaz, ki ga
je dal krajevni vojaški guverner, je bil vsiljen in guverner
ni bil na tekočem o vsem v zvezi z Bullianijem. Bullianije
bil bančni uslužbenec in ne trgovec. Poleg tega ni imel bi
vališča na Trbižu. Mario Buggeo so odslovili, ker ni dobro
čistila uradov zavezniškega vojaškega guvernerja, ki je
večkrat protestiral.
17. ZAPISNIK: z dne 23. 9. 1945. Odbornik Dolhar
je bil prisoten. Uvedli so večerni tečaj tujih jezikov in ste
nografije. Odbornik Francesco Paoli je spregovoril o kori
sti poučevanja slovenskega jezika v poklicnih šolah druge
stopnje. Urejena je bila nemška pretura, ki jo je ustanovil
Visoki komisar Jadranskega Primorja (Adriatisches K ü
stenland) in je bila zato izključno nemška ustanova.
18. ZAPISNIK z dne 7. 10. 1945. Dolhar je bil priso
ten in je obtožil podžupana v zvezi z dovoljenjem, ki ga ni-

so izdali Bulianiju, da je bila odločitev pristranska in da
je podžupan nepravilno poročal guvernerju. Zato naj gu 
vernerju pove resnico.
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19.
ZAPISNIK z dne 17. 10. 1945. Odbornik Dolhar
je bil prisoten. S telegramom prefekture z dne 16. 10. 1945
in po ukazu guvernerja sta morala podžupan in občinski
odbor takoj prenehati z delovanjem. Prefektura je bila ta
krat na tem, da imenuje komisarja. Zupan Wittes je bil
zadolžen, da načeluje uradu, dokler prefektura ne bi ime
novala komisarja. Občinski odbor je bil presenečen in je
menil, da se je tako odločalo nekoč. Vsi člani odbora so iz
javili, da bodo v prihodnje (iz zapisnika so zbrisali to be
sedo) odklonili vsako sodelovanje (v zapisnik so dodali:
’’dokler ne bo razčiščen položaj odbora glede na upravne
zakone“) in vsi so odstopili tudi od drugih občinskih funk
cij (Eigner in Paoli iz občinske Komisije za socialno po
moč ECA, Wedam in Kravina iz občinskega odbora za
kmetijstvo). Wittes je izjavil, da ne more ponovno sprejeti
vloge župana iz zdravstvenih razlogov in pa zato, ker se je
spet zaposlil v rabeljskem rudniku. Odbornik Francesco
Paoli je obsodil ravnanje prefekta (v zapisnik so zapisali:
gospod Francesco Paoli je obžaloval dejstvo, da do od
ločitve prefekta ni prišlo ob pravem času). Preden je od
ločil, bi lahko prefekt poslal na Trbiž svojega zanesljivega
funkcionarja, da bi stopil v stik z občinskim odborom in
se seznanil z delovanjem le-tega ali obvestil odbor o razlo
gih za tako odločitev. Ž upanje spet prevzel položaj, rekoč,
da bo poslal prefektu telegram, da bi pospešil imenovanje
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prefekturnega komisarja (ta stavek so spremenili v: “da bi
pospešil dokončno nadomestitev”).

2.

Prepis imen kandidatov na volitvah za trbiški občinski
svet, 10. november 1946. (Arhiv Dolhar.)

L IS T A S S IM B O L O M D R Ž A V N E ZASTAVE:
K R Š Č A N S K A D E M O K R A C IJA - S O C IA L IS TIČ NA
STRANKA-STRANKA “UOMO QUALUNQUE”
ŠT. PRIIMEK IN IME

OČE

KRAJ ROJSTVA

1

P IU S S I ARTURO

ANDREA

R E K L A N IC A

2

B U T T U R IN I A L F O N S O

G IO V A N N I

P E SC A N T IN A

3

TO SO NI ERNESTO

L U IG I

C IM EG LIA N S

4

P E L L IZ Z A R I G IO V A N N I

ARNALDO

PREONE

5

PO ZZ I G IU S E P P E

F E L IC E

PADERNO
DUGNANO

6

VANNUCCHI
R AFFAELLO

ANGELO

P IS T O IA

7

S A N D R IN I E R N E S T O

ERNESTO

B E L A PEČ

8

D E G A N O P IE T R O

IS M A E L E

P A S IA N
D I PRATO

9

T O S I L U IG I

G IO V A N N I

C O R D EN O N S

10

C A N U T I A N T O N IO

ERCOLE

FAENZA

11

T U L IS S I F E L IC E

L U IG I

ČEDAD

CESA R E

BENETKE

12

M IC H IE L I T E O D O R O

ŠT. PRIIMEK IN IME

OČE

KRAJ ROJSTVA

13 MOLINARI GIUSEPPE

ALFREDO

PIACENZA

14 CAVARZERE MARIO

LUIGI

SIENA

15 MENIŠ FEDERICO

PIETRO

OSOPPO

16 CECCON FEDERICO

ANDREA

ALFRATANTZ

LISTA S SIMBOLOM TEHTNICE “CONCENTRA
ZIONE POPOLARE” (SOCIALISTI, KOMUNISTIČNA
PARTIJA ITALIJE, DOMAČINI)
S I PRIIMEK IN IME

OČE

KRAJ ROJSTVA

1

LA G G ER IN Z. CARLO

CA RLO

TR BIŽ

2

T R E B SE E R M IN IO

A N T O N IO

S R P E N IC A

3

G R E G O R U T T I G IU S E P P E

A N T O N IO

G R A D IŠ Č E
O B SO Č I

4

D E V E C C H I M A R IO

A G O S T IN O

NOVARA

5

K R A V IN A F R A N C E S C O

G R E G O R IO

Ž A B N IC E
TR BIŽ

6

A L B A N I RAG. M A U R O

E U G E N IO

CARRARA

7 B R IS S O L E S E D R . A N D R E A A N D R E A

G U A IA Q U IL
(E K V A D O R )

8

IV A N

T R ST

9 F LO R IA N L O D O V IC O

L O D O V IC O

Ž A B N IC E
TR BIŽ

10 M EZZAVILLA E U R O

G IO V A N N I

V ID E M

DO LH AR D R . A L O JZ IJ

1946
10. NOVEMBRA
IN OBČINSKE VOLITVE NA TRBIŽU
1945-1946
NA TRBIŽU
UPRAVA
n. OBČINSKA

ŠT. PRIIMEK IN IME

OČE

KRAJ ROJSTVA

11 F L O R IA N R A IM O N D O

G IO V A N N I

RUTE
T R B IŽ

12 T U L IS S I G IO . ITA LO

F E L IC E

ŠPETER

13 S C H E R IA U G IO R G IO

G IO V A N N I

T R B IŽ

14 S U P A N G IO V A N N I

GELTRUDE

B E L A PEČ

15 P A O L I F R A N C E S C O

FR A N C ESC O

16 Z O F F O L I L O R E N Z O

A L E S S A N D R O M IL A N

SL O V E N O V

T R ST

LISTA S SIMBOLOM PLANIKE - NEODVISNI
ST

PRIIMEK IN IME

OČE

KRAJ ROJSTVA

1

U R B IC A G IO V A N N I

G IO V A N N I

T R ST

2

CECCONE A M ENSI

A N T O N IO

RAGOGNA

3

DELLA M EA
G IU S E P P E

F E R D I
NANDO

KLUŽE

4

P IT A C C O G IN O

G IO V A N N I

M O G G IO
U D IN E S E

5

Z A N N IE R G IO V A N N I

D O M E N IC O

P IN Z A N O TAG.

6

B E T T A N IN
FRANCESCO

G IU S E P P E

S V I T O LEGUZZA

7

TONDOLO
C E L E S T IN O

G U ST A V O

S E M E L IN
(S R B IJA )

8

LAZZARO A N G E L O

V E R G IN IO

M O N TEG LIA NO

Naj pri tem pojasnimo, da je bila stranka “Uomo
qualunque” novoustanovljena organizacija, katere člani
(kvalunkvisti) so bili v bistvu orientirani fašistično. Za
vezniki sojo uporabljali v boju proti antifašistom. Novim
silam, ki niso imele nobene politične platforme razen te
ga, da so ponujale povratek Italije, je Zavezniška vojaška
uprava ves čas svoje uprave pomagala in jih spodbujala
v napadalni aktivnosti . 124

Izidi občinskih volitev na Trbižu 10. novembra 1946 in po
razdelitev volivcev po narodni pripadnosti. (Arhiv Dol
har.)

Moški
ŠT. GLASOV

ITALIJANI

NEMCI

SLOVENCI

TRBIŽ M E ST O

294

236

31

27

ŽABNICE

220

105

72

43

SPODNJI TR BIŽ

228

174

34

20

TRBIŽ P O S T A J A

109

1 09

-

-

KOKOVO

46

33

13

-

PLEZZUT

17

13

3

1. VOLIŠČE:

2. VOLIŠČE:

1

1946
10. NOVEMBRA
IN OBČINSKE VOLITVE NA TRBIŽU
1945-1946
NA TRBIŽU
UPRAVA
li. OBČINSKA

3. VOLIŠČE:
216

143

50

BOSCOVERDE

55

48

7

RUTE

47

26

16

5

KOPRIVNIK

5

1

3

1

SV. ANTON

15

9

5

1

312

192

34

86

15

8

2

5

ŠT. GLASOV

ITALIJANI

NEMCI

SLOVENCI

1. VOLIŠČE

514

341

103

70

2. VOLIŠČE

400

329

50

21

3. VOLIŠČE

338

227

81

30

4. VOLIŠČE

327

200

36

91

1.579

1.097

270

2121

1.579

1.097

270

212

3.158

2.194

540

424

BELA PEC

23
-

4. VOLIŠČE:
RABELJ
MRZLA VODA

Skupno

VOLIVCI:
SKUPNO:

MOŠKI:
ŽENSKE:

1.792
1.658
3.450
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Ročno napisani izidi volitev. (Arhiv Dolhar.)

Glasovi posameznih list
GLASOVI

IZVOLJENIH

1. D R ŽA V N A Z A ST A V A
(K D -S ocia listi, U o m o Q u a lu n q u e )

629

15

2. T E H T N IC A (S o c ia listi,K P I-d o m a č in i)

665

5

35

-

3. P L A N IK A (N e o d v isn i)
Izvoljenih sv e to v a lc e v

20

Dr. Alojzij Dolhar za peščico glasov ni bil izvoljen v
trbiški občinski svet.
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814
W
990

4« G s v a rz e r« Ciarlo

M

5 , o e o c o n i F e d e ric o

"

. M o lin a ri G iuseppe
7 . Degano P i e t r o

6

“
m
n

8«

M e^ls J e d e r lo o
9 . M io h le li Teodoro

“

n

10. P o z z i G iuseppe
11• P e l l i z z a r i G iovanni

it

«

12. T o s i l u i g i

784
776
775
770
769
768
766
765
765

13. T u l i e s i F e llo e

H

761

14. l a g g a r O a rlo

»

15. B u t t u r i n i A lfonso
16. K ra v ln a rra n o e e o o

H

759
758

17. A lb a n i Maure
1 8 . B r i z z o l e s e Andrea

u

19.

n

M
U

P a o l i Franoeboo

20 . C a n u ti A n to n ie
T a r v i s i o , l i 11 novembre

"

753
751
7*3
742
741
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IL COMMISSARIO FBKKSHIuIU
(jjig .G o rte

G io v a rm i)

Comune di Tarvisio
3eh@di di votazione per le elezioni eli 4 assessori effettivi
□

t. P IU S S I A rtu ro

□

2.
3.
4.
5.

□

6 . M O L IN A R I G iu se p p e

□

7 . D E G A N O P ietro

□

8 . M E N IŠ F e d e ric o

□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

a
□

9.
10.
11.
12.
13 .
14 .
15 .
16.
17.
18.
19.
20.

S A N D R IN I E rn esto
V A N N U C C H I R a ffa e le
C A V A R Z E R E M a rio
C E C C O N E F e d eric o

M IC H IE L I T e o d o ro
P O Z Z I G iu sep p e
P E L L IZ Z A R I G io van n i
T O S I Luigi
T U L IS S I F e lic e
L A G G E R C a rlo
B U T T U R IN I Alfonso
K R A V IN A F ra n ces co
A L B A N I M a u ro
B R IZ Z O L E S E A n d re r
P A O L I F ran cesco
C A N U T I A n to n io

La votazione va latta ponendo una (ro<e nel quadrate del quattro designati.

M
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12.

NORMALIZACIJA RAZMER

Dne 6. marca 1946 ob 22.30 je v gostilni “Alla posta”
na Trbižu prišlo do predložitve programskih smernic in
sta tu ta n o v o u sta n o v lje n e g a K ultu rn o-zab avn ega
udruženja Slovencev, Italijanov in Avstrijcev Kanalske
doline. V odbor so bili izvoljeni dr. Andrea Brissolese, inž.
Karl Lagger in dr. Alojzij Dolhar. Pri Zavezniški vojaški
upravi so takoj vložili prošnjo za odobritev.

i.

Program Kulturno-zabavnega udruženja Slovencev, Itali
janov in Avstrijcev Kanalske doline, 6. marec 1946. (Arhiv
Dolhar.)

Ker morajo radi posebnega političnega, etničnega in
zemljepisnega položaja živeti v Kanalski dolini skupaj
Slovenci, Italijani ter Avstrijci, ker različnost jezika in
pokolenja ne sme biti vzrok razdora, ker izvira iz globlje
ga spoznavanja boljše medsebojno razumevanje dušev
nih, gmotnih in morebitnih drugih narodnih skupin vse
tičočih vprašanj, se ustanovi v Trbižu nepolitično udruženje s sledečim programom:
1)

Ustanovitev zbirališč, kjer bi članom bilo mogoče
potom občevanja, izmenjave vidikov ter zdrave
zabave doseči eno bratsko skupnost, k ije prvi cilj
udruženja.

2)

3)

Čl. 1)

Čl. 2)
Čl. 3)

Čl. 4)
Čl. 5)
Čl. 6)
Čl. 7)

Razširitev svojih kultur z ustanovitvijo potovalne
knjižnice, s konferencami, jezikovnimi tečaji, kon
certi.
Športno udejstvovanje, podvig krajevnih tradicij
in zabave ljudskega značaja.
Trbiž, 6 . marca 1947
Kult. Zab. Udru. Slov. Italij. Avstr.
Kanalska dolina
Pravilnik
K. Zab. Udr. Slov. Italij. Avstr, je nepolitično
udruženje, h kateremu lahko pristopijo vsi prebi
valci Kanalske doline pod pogojem, da sprejmejo
program.
Vodstvo K.Z.U. ima odbor, kateremu je poverjena
notranja organizacija in udejstvitev programa.
Odbor sestavljajo trije odborniki različne narod
nosti, ki predsedujejo izmenoma za dobo enega štirimesečja.
Odbornike izvoli za dobo enega leta z navadno
večino občni zbor.
Odborniki smejo poveriti dvem zaupnim članom
nalogo, da jih nadomestujejo.
Prošnje za sprejem med člane se predložijo odboru
potom dveh članov ustanoviteljev.
Predsedniku je poverjeno predstavništvo udruženja in pravica podpisa.

RAZMER
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Čl. 8) Če je predsednik zadržan, predseduje najstarejši
odbornik.
Čl. 9) Odbor imenuje med člani tajnika in blagajnika, ki
so odgovorni za svoje delovanje odboru.
Čl. 10) Redni občni zbor skliče odbor enkrat na leto; izvenredni občni zbor se skliče na zahtevo odbora ali
vsaj tretjine članov.
Čl. 11) Vsak član mora plačati mesečno pristojbino, kate
ro določi za vsako leto odbor.
Čl. 12) Odborniki bodo polagali račun o svojem delova
nju na občnem zboru.
Čl. 13) Člani ustanovitelji so tisti, ki so prisostvovali pr
vemu občnemu zboru.
Čl. 14) V slučaju razpusta udruženja (po sklepu računov)
bodo odločeni po odločitvi odbora morebitni zne
ski dobrodelnim namenom, za morebitne pri
manjkljaje p a odgovarjajo posamezno v enakem
razmerju vsi člani.
Čl. 15) Vsi glavni spisi udruženja ali propagandni spisi
morajo biti spisani v treh jezikih.
Čl. 16) Občni zbor sme na splošni seji spremeniti
pričujoča pravila.

Na Trbižu je Demokratska mladinska zveza Ka
nalske doline 18. marca 1 9 4 7 predstavila svoje vodstvo
demokrščanski stranki, komunistični partiji, italijan sk i
socialistični stranki, akcijski stranki, stranki “Uomo

A M M IN IS T R A Z IO N E
PER GLI AIUTI
INTERNAZIONALI

GII AIUTI D'AMERICA
(MM c m « ! VIVE»! MillCIMtl

CI AIUTANOABAIOTARCIQHKOI
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qualunque”, stranki italijanskih socialističnih liberalcev
ter avstrijski in slovenski etnični skupnosti. Italijane so
zastopali Vittorio Piussi, Adelchi S truffi, Urbano Busettini, Guido Balbinot. Avstrijce Walter Furlan, Franz
Schnablegger, Wagner, Ubert Haring. Slovence Carlo
Tronkar, Arturo Velušček, Oscar Nicolaučič, Corrado
Tronkar.

2.

Dopis Zveze slovenskih prosvetnih društev dr. Alojziju Dol
harju, 5. maj 1947. (Arhiv Dolhar.)

ODBOR ZVEZE SLO. PROSV.
DRU ŠTEV V GORICI

Gorica, dne 5. maja 1947

Tov. Dr. Dolhar
v Trbiž
Prosimo, da se udeležiš ankete, ki se bo vršila dne 9.
maja 1947 ob 9. uri dopoldne pri “Zvezdi”. Obravnavalo
se bo vprašanje “Ljudskega dom a”, ki je za vse slovensko
kulturno in gospodarsko življenje p o d Italijo izredne
važnosti. Prosimo, da se ga gotovo udeležiš.
S. F.

S. N.
za odbor ZSKD:
Dane Klanšček

3,

Liber memorabilium Tarvisio (Župnijska kronika Trbiža).
Nedatirano in nepodpisano.125

Avgusta 1947 na Trbiškem mrgoli izletnikov: v trbiških vojašnicah je kolonija Tomadini, v vojašnicah Bo
scoverde so dečki iz San Giorgia di Nogaro, v središču
Trbiža so dečki iz Benetk, v nekdanjem poslopju GIL na
Trbižu je 1.200 dečkov iz Vidma, v Žabnicah so slovenski
dečki in deklice, ogromno jih je v Ukvah, v Lužnicah so
mladi iz Gorice. Vreme je lepo, življenje vedro. Cene bi
vanja so zelo visoke.

4.

Liber memorabilium Tarvisio (Župnijska kronika Trbiža),
str. 172, 7. september 1947.126

V"Žabnicah se 7. septembra 1947 sestane veliko lju
di, da bi ustanovili Skupnost Kanalske doline. Prisotni so
dr. Missio, dr. Kandut, dr. Toselli, Fontana, Tosoni, Piussi, Schoenberg in veliko drugih. Po dolgi razpravi
imenujejo komisijo za sestavo statuta.

125. Gariup, La Val Canale, str. 246.
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5.

Liber memorabilium Tarvisio (Župnijska kronika Trbiža),
str. 172. Zapis župnika msgr. Giuseppa Fontane, 15. oktober
I947 -'27

15.
oktobra 1947 so vse oblasti in odposlanci
občini, da pozdravijo angleškega guvernerja, ki zapušča
te kraje po podpisu mirovne pogodbe. Tako Italijo za
puščajo tuje vlade, medtem ko iz Amerike prihaja obilna
pomoč, ki naj omili revščino mnogih.

6.

Liber memorabilium Tarvisio (Župnijska kronika Trbiža),
str. 172. Nedatirani zapis italijanskega župnika msgr. Giu
seppa Fontane.128

Na Trbižu je stanje še mirno, čeprav so se mnogi za
tekli sem iz bližnje Jugoslavije.
Mirovna pogodba med zavezniškimi in pridruženi
mi silam i ter Italijo, podpisana 10. februarja 1947 in
uveljavljena 15. septembra isto leto, je določila novo mejo
med Republiko Italijo in FLRJ. K analska dolina je v
skladu z njenimi določili ostala v Italiji.

Zapuščen pomol ob Rabeljskem jezeru. (Slika: E rik Dolhar.)

III. P r ič e v a n ja

ANDREJ K A V S

Pod fašizmom je bila obmejni kraj tudi Čezsoča pri
Bovcu, ki gleda na Kanin. Nekdanje domačije so danes
preurejene v vikende. Tudi hiša Ivana Ivančiča, ki je bil
obsojen na smrt na II. tržaškem procesu leta 1941, je bolj
podobna vikendici kot kmečki hiši. Na njej je spominska
plošča, na bližnjem pokopališču pa Ivanov grob.
Mlajši tigrovec Andrej Kavs, po domače Lejko, Ivančičev sorodnik, je bil zaprt pred drugim tržaškim pro
cesom. Takrat je bil star osemnajst let. Čezsoča je dala
veliko znanih tigrovcev. Dva sta bila obsojena na smrt:
Ivan Ivančič in Fran Kavs, ki je bil v noči pred ustrelitvi
jo pomiloščen. Na proces jih je iz Čezsoče prišlo kar šest.
Povečini so bili v sorodu, bratranci. Nad vsemi pa lebdi
lik Ferda Kravanje, vodilnega tigrovca, ki je njihovo ak
tivnost povezoval.129
Andrej-Lejko mi je pripovedoval:130
V
TIGR sem se vključil kot sedemnajstletni fant (An
drej Kavs je letnik 1921, op. E. D.). Angažiral nas je Da129. Milica Kacin Wohinz, Vid Vremec, Lida Turk: Posebno sodišče: 2.
tržaški proces. Knjižnica “Pinko Tomažič in tovariši”, Slovensko kul
turno društvo Tabor, Opčine-Trst 2001, str. 108 (dalje: Posebno
sodišče).
130. Andrej Kavs, pričevanje na domu v Čezsoči, 3. april 2002.

nilo Zelen, ki je zbiral mladino zlasti iz okoliških vasi, kot
je tudi Čezsoški Log. Vedel je, da smo protiitalijansko usmerjeni. Italijanov nismo marali, medtem ko je bila mla
dina v Bovcu bolj italijansko usmerjena, verjetno tudi za
to, ker je bila pod večjim pritiskom ali enostavno lačna.
Vprašal nas je, če želimo sodelovati v organizaciji. Začelo
se je leta 1935, ko so bile vzpostavljene prve povezave med,
trojkami. Tistega leta me je oče prvič peljal h Križmanu
na Trbiž.
Soška dolina je bila povezana z Belo pečjo in Kranj
sko goro ter Kanalsko dolino. Stiki so bili stalni. Tudi s
Trbižem smo bili stalno povezani, tako kot z Ratečami pa
vse do avstrijske meje.
Dr. Dolhar je bil dober Slovenec, na Trbižu je imel
veliko somišljenikov. Moj oče Andrej ga je dobro poznal.
P ra vza p ra v sem bil p rv ič na Trbižu p r i Križmanu z
očetom, ki je nekaj p rodajal naokrog. Rekel mi je, naj
grem z njim, da bom videl, za kaj gre. Mislil je, da nič ne
vem o tem, ja z p a sem se že zanimal in imel že podatke, da
je gospod Križman povezan z Dolharjem, za katerega sem
bil tudi že prej slišal. Skratka, tako se je začelo. Sestajali
smo se v glavnem pri Križmanu. Rečeno je bilo, da je tam
n ajbolj varno. P ri K rižm a n u so se sestajali zavedni
Slovenci in prebirali protifašistične časopise. Imeli smo
nekaj naših tu iz Čezsoče, ki so se tam učili za čevljarje.
Vsi tisti, ki so nas tam videvali, so mislili, da smo kaki
sorodniki. Nihče ni sumil, da se kaj drugega dogaja.
Sestajali smo se vedno p ri starem Križmanu, čevljarju.

Andrej Kavs - Lejko v Čezsoči spom ladi 2002. (Slika: E rik Dolhar.)

ANDREI KAVS

kasneje p a trgovcu s čevlji, ki je bil doma iz Kanala ob
Soči, nikoli p a p ri Dolharju, ki p a je vedno prihajal v
Križmanovo stanovanje. Ob povratku od enega izmed teh
sestankov so ustavili mojega očeta v Logu pod Mangrtom.
Ena trojka TIGR-a je bila torej na Trbižu, naslednja
v Beli peči, spet druga v Kranjski gori.
Potem so me predstavili pokojnemu Mirku Zorniku,
ki je skrbel za prenos literature. Izvajalci - dvolastniki, so
prihajali sem v Čezsočo iz Bele peči. Te, ki so imeli zemljo
na obeh straneh meje, so manj kontrolirali. Na avstrijski
strani p a sploh ni bilo takih problemov. Avstrijci jih sko
raj niso pogledali, Italijani p a tudi ne, se pravi, da so ime
li več zaupanja v Avstrijo kot v Jugoslavijo. Na Trbižu so
k Zorniku prinašali literaturo in orožje tudi iz koroške va
sice Vrata.
Dr. Dolhar je bil gotovo tigrovec. Mirko Zornik je bil
moj bratranec, prav tako kot Ivančič. Na Trbižu se je učil
za kleparja v delavnici pri mehaniku Capellariju . 131 Kar
dobro mu je šlo. To delo je Zorniku dobil naš oče. Pokojni
Ivančič in Franc Kavs sta rekla, da je treba imeti tudi tam
tako zanesljivega človeka, da bo lahko to izvajal. Zornik
je vodil trojko in vzdrževal zvezo z vodstvom. Bil je, kot
ostala dva člana trbiške trojke, 132 nesumljiva oseba v očeh
Italijanov, ker je zaradi svojega poklica lahko imel stike z
vsemi. Večkrat je nosil material čez Predel, oblečen v ita
131. Tschabuschnicku. O tem glej tudi v: Ferenc, Akcije organizacije TIGR
132. Dolhar in Križman.

lijansko avan gu ardističn o uniformo. Z a ra d i tega ga
nihče ni pogledal.
Zornik je bil predstavnik TIGR-a na Trbižu. Prina
šal nam je vse, kar smo potrebovali, brez problemov. Ta
krat je tudi naš oče nekaj prinesel, najbolj gotov pa je bil
Zornik, ki je na Trbižu užival zaupanje tudi Italijanov, ki
so ga imeli za dobrega Italijana. To je bilo treba organi
zirati prav tako, drugače bi bilo nevarno. Opozorjeni smo
bili, kako moramo delati, da ne bo kaj narobe. Rekli so
nam, naj se nič ne šopirimo, da bi kaj rekli čez Italijane
ali kaj takega, Bog varuj!
To sodelovanje preko Predela se je nadaljevalo kaka
tri leta: 1938, 1939, 1940. Prenašali smo vse, kar je bilo
treba, največ ročne bombe in propagandni material. Ta je
v glavnem opozarjal Slovence na naši strani, kaj se do
gaja, da nas bodo, če se ne bomo uprli, potolkli, kar so tu
di dejansko izvajali, saj je vsakdo videl. Ko smo hodili v
Bovec na predvojaške vaje, je bil nekdo iz Soče, ki je imel
to reč v rokah. Tisti nas je kar brcnil v rit, če smo govorili
kaj slovensko.
Ves material je prihajal s Trbiža v Čezsočo. Mi pa
smo pošiljali še dol naprej na Kobariško.
Anton Gruntar je bil že malo starejši, bil je letnik
1912, ampak v glavnem so tudi dol trosili propagando,
ker so bili Kobaridci zelo zavedni in antiitalijani. 80 pro
centov tamkajšnje generacije je bilo proti.

Vam je m orda znano, od kod je p rih a ja l ta m a
teriali

N e k a j eksplozivn ih
naprav je Ivan Ivančič z
a v to b u so m p r e p e lja l iz
Bovca na Trbiž. Skril jih
je v sobi M irka Zornika
ali p r i čevljarskem moj
s tr u J o že fu K rižm a n u .
Jaz sem bratranec pokoj
nega Ivančiča in obenem
tudi njegov sosed.
Živo se spominjam,
kako je v košu, v katerem
je nosil češnje gor po Soški
dolini, imel skrita dva pe
klenska stroja, za katera
mislim, da ju je dobil od
A n g le že v . Z neverjetno
prisotnostjo duha je češnje
pon u d il tu di orožnikom,
ki so g a spraševali, kaj
prenaša v košu.
Ta dinamit, povezan
s p re c izn o uro budilko,
sem skrival ja z na svojem
A ndrej Kavs - Lejko kaže luknji, v katerih so
čezsoški tigrovci skrivali peklenska stroja, ki
ju je bil prinesel Ivančič. (Slika: E rik Dol-
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ki se še danes vidita.

V

dveh luknjah, V
_

k a te rih j e bilo ZWO apilO,

PiHEZZO *uOH*es6
BOVEC - Čezsoča

Pogled na Čezsočo nekoč na stari “cenzurirani” razglednici. (Last M iloša Šulina.)

Ta peklenska stroja smo uporabili v Dunji za aten
tat na nemški transportni konvoj. Aretirati so začeli že
pomladi 1940. leta. Tega konca p a niso zajeli. Vedeli smo,
da se nekaj dogaja, da bo verjetno enkrat prišlo tudi do
nas. To je bila posledica sabotažne akcije na železniško
progo s Trbiža dol proti Italiji.
Vse je bilo organizirano. Pri tistih načrtih ja z nisem
nikoli sodeloval. Sta p a bila Ivančič in Kavs (Franc, op.
E. D.), ki sta bila prav pri tisti komisiji, v kateri seje od
ločalo, kako in kaj ter kdo bo šel na akcijo.
Sest mesecev sem bil zaprt v Coroneu, od tega tri
mesece v samici. Nihče me ni mogel obiskati. Zelo dobro
se spominjam tistih m rzlih dni. Šele v Trstu sem med

■

ANDREI KAVS

opazovanjem skozi rešetke videl, kdo so člani ostalih
tigrovskih trojk, za katere prej nisem vedel, če so z nami
ali ne.
Meni je šlo dobro, drugim p a ne. Po šestih mesecih,
med katerimi so izvedli več hišnih preiskav, tudi pri me
ni, a niso našli ničesar, ker smo za vse vedeli le člani troj
ke, so mi nadeli vojaško suknjo in me poslali v Trapani.

Žena A ndreja K avsa je z zanim anjem sledila avtorjevim pogovorom z Lejkom spomladi
2002, saj je bil njen brat po d fašizm om vajenec p ri K rižm anu na Trbižu. (Slika: Erik
Dolhar.)

D U ŠAN JELINČIČ '33

K aj vemo o ogromnem delu, ki ga je opravljal Dolhar
po letu 1928, ko je nastopil zdravniško službo na Trbižu,
in prav gotovo tudi prej, ko je študiral medicino v Lju
bljani in Zagrebu ? Bore malo. Bil je glavni steber sloven
stva v Kanalski dolini - to je zapisano marsikje. In že to
veliko pomeni. K a r potrjuje tisto, kar so, sicer žal po
kapljicah, za p isa li Dorče Sardoč, Slavko Tuta, Tone
Rutar in drugi protagonisti tigrovskega gibanja - tistega,
za katerega je danes končno in neoporečno, da se je prvo v
Evropi uprlo fašizmu. R utar piše, kako so mu v poznih
dvajsetih letih prinašali prepovedano čtivo z Jesenic na
Trbiž, Sardoč v svojih spominih večkrat omenja skupno
narodnostno delovanje v svinčenih letih črnega terorja, ko
pravi, da je bil Dolhar važna postojanka slovenstva na
skrajnem severnem robu današnjega zamejstva v Italiji.
Tuta pa prepričano trdi, kako močno je imel izoblikovano
narodno zavest in ljubezen do domovine. (...)
Že iz teh skopih podatkov je razvidno, da je imel Dol
har v boju proti raznarodovalnemu procesu pomembno
vlogo, ki jo je treba še raziskati, da se tako zapolni še en
nepopisan list pozabe, ki bi ga sicer veter odpihal v temine. (...)__________________
133. Povzetek iz zapisa Dušana Jelinčiča Dr. Alojzij Dolhar: pokončni
človek iz Kanalske doline - viharnik, ki je previharil vse viharje. V:
Erik Dolhar: Narodni dom-Balkan: ob 80-letnici požiga. Založba
Branko - Založba Jutro, Nova Gorica, Trst 2001, str.77-79 (dalje: Dol
har, Narodni dom).
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Zorko Jelinčič in dr. A lojzij D olhar sta bila m aja 1946 izvoljena za predsednika in od
bornika Slovenskega planinskega društva v Trstu. Po njiju je SP D T p o i m e n o v a l o prvi
in za d n ji del svoje Vertikale. (Tu je preslikana iz knjige D ušana Jelinčiča Zgodovina
SPD Trst, T rst 1984, str. 134.)

Alojz Dolhar je krčevito verjel v življenje, to moč pa
je nabiral v svojem odprtem značaju in v zdravniškem po
klicu, p ri katerem se je hočeš nočeš moral srečevati s
tisočerimi različnimi življenjskimi usodami, zlasti v go
rah. (...) zato ni naključno, da se ime Alojza Dolharja po
javlja v dobri družbi velikanov slovenskega naroda: Hen
rika Tume, Martina Čedermaca, (...) Klementa Juga in
Zorka Jelinčiča. Kako rad bi vedel, kolikokrat so se ti
ljudje med seboj srečali... Kolikokrat in kje Jelinčič z Dol
harjem, Dolhar s Čedermaci, p a tudi goriškim odvetni
kom Tumo, in zakaj ne, morda v ljubljanskih študentskih
letih tudi z Jugom... Med narodnimi buditelji je vselej
obstajal nevidni magnet, ki jih je privlačeval z neukrot
ljivo silo.

Na stari razglednici pogled na Julijce iz doline Trente. (Last Miloša Šulina.)

N a sliki dr. Sla vka Tute dr. A lojzij D olhar v “zrelih”letih m ed oddihom v Julijcih. Dol
harja, Jelinčiča, Tuto, Sardoča in še mnogo drugih rodoljubov je družila velika ljube
zen do dom ačih vršacev, na obronkih katerih so se neštetokrat srečevali, da bi se tako
izognili policijskim kontrolam fašističnih oblasti. (Arhiv Dolhar.)

DORČE SARDOČ

Ko je po prvi svetovni vojni prišla Italija, je večina
zdravnikov zapustila Primorsko. Ostali so: dva v Gorici,
eden v Ajdovščini, v Trstu p a samo Just Pertot. Malo nas
je bilo. K sreči so kmalu nastopili mlajši, tako je prišel dr.
Ambrožič v Postojno, v Idrijo dr. Hribernik, v Ajdovščino
dr. Lokar, znani pisatelj, v Gorici je bil dr. Mermolja, na
Trbižu dr. Dolhar in še nekateri . 134
Leta 1934 se je dr. Teodor (Dorče) Sardoč prijatelj
sko zbližal z dr. Alojzijem Dolharjem. V knjigi spominov
Tigrova sled med drugim pravi:
Obiskoval sem ga, ko sem hodil na smučanje v K a
nalsko dolino, kjer je dr. Dolhar veljal za važno postojan
ko. Bil je sijajen človek, p a njegova žena tudi. Otroka sta
bila še majhna. Pestoval sem Rafka. Preučeval sem tudi
politični položaj. (...)
N isem si d a l m iru, dokler nisem im el še enega
sestanka onkraj meje. Tokrat p a niso hoteli več tvegati po
isti poti kot prejšnjikrat, ampak so organizirali sestanek
v Avstriji, v koči na Ojstrniku. A vstrijska meja je bila
manj zastražena kot naša in se je laže šlo čez. Dr. Dolhar
mi je s pomočjo ukovškega župnika Viktorina Staniča, ki
je bil potem v Kam njah na Vipavskem, preskrbel visokošolca, da bi me spremljal do meje. Pokazal mi je kočo.
Pojdite kar naprej, je rekel, in nič ne skrbite za vrnitev,
ker ne bo več patrulje. Hodil sem še dvajset minut. Od
134. Dorče Sardoč v razgovoru z Bogom Samso. Zdravniški vestnik, 1977,
str. 143.

DORCE SARDOČ

prem vrata v kočo in, prmejdun!, kaj ti ne sedita tam pri
mizi dva karabinjerja v popolni odpravi. Ker so bili v do
brih odnosih z avstrijskimi žendarji, so hodili kar čez me
jo na četrt vina. Potem sem se znašel, ker sem pomislil, da
bi bilo nemogoče, da bi me v Avstriji aretirali ali zasledo
vali. Sedel sem prav k njuni mizi, da bi drugi ne bili v
zadregi, ko bi vstopili. Tako se je zgodilo. Ko so znanci vi
deli, da sedim pri karabinjerjih, so najprej obstali, potem
pa se hitro obrnili in odšli. Karabinjerja sta popila in po
zdravila. Buongiorno. Odgovoril sem Guten Tag. Mislila
sta, da sem Nemec, ker sem pozdravil po nemško, ko sem
vstopil. Ko sta karabinjerja odšla, je vstopil Rejec z dru
gimi. Bili smo tam do mraka in v glavnem govorili o fan
tih iz Soške doline, ki bi bili zanesljivi in uporabljivi. Teh
fantov nisem poznal; ime Franca Kavsa sem tedaj prvič
slišal in tudi za Ferda Kravanjo, ki je bil tedaj vojak v Ita
liji. Zmenili smo se še za en sestanek, do katerega naj bi
prišlo prihodnje leto. Ni bilo varno hoditi čez mejo, vse se
lahko zgodi v takih okoliščinah. Vedno so mi dali revol
ver, ko sem šel čez, a ja z sem imel strup s seboj. Ne bi se
pustil uloviti: imel sem ciankalij . 135
Dorče Sardoč je bil leta 1941 interniran v Gradežu
in se tistih dni tako med drugim spominja:
Z vstopom Italije v vojno smo upali, da si je Duce
pričel kopati grob. V Gradežu sem dobil nekaj obiskov.
Kdor je prišel k nam, ni potreboval posebnega dovoljenja.
135. Dorče Sardoč: Tigrova sled. Ur. Lida Turk. Založba Lipa, Koper 1983.
str. 86, 98-99 (dalje: Sardoč, Tigrova sled).

Najprijetneje mi je bilo v družbi Dolharjeve družine. Dr.
Dolhar je s soprogo in otrokoma preživel tri tedne v Gradežu. Rafko je bil tedaj majhen fantek. Cele dneve smo se
vozili po laguni z gum ijastim petmetrskim čolnom, ki ga
je nekaj dni prej prinesel Ščuka . 136
Dr. Dorčeta Sardoča se sin dr. Alojzija Dolharja Raf
ko takole spominja:
Dorče Sardoč: velik družinski prijatelj, tovariš na
neštetih planinskih pohodih, resen poklicni kolega. Te tri
podobe Sardočeve osebnosti so se povsem naravno vtisnile
v mojo zavest. Samo po sebi umevno je namreč bilo, da je
Sardoč doma pri nas prenočeval in se z očetom dolgo v noč
pogovarjal pred nedeljskim izletom po zahodnih Julijcih,
ki jih je neštetokrat prehodil podolž in počez. Tedaj še
nisem vedel, da sta bili tako njegova ljubezen do gora kot
tudi njegova poklicna izbira le v funkciji velike ljubezni
do zatiranega primorskega ljudstva in borbe za njegovo
osvoboditev izpod fašizma ter priključitve k matični do
movini. Kajti to je bil resnični, in lahko bi tvegal trditev,
edini tedanji življenjski cilj Dorčeta Sardoča, kajti p re
magovanje težav in strahu po gorskih vrhovih mu je
služilo za utrjevanje telesne in duševne odpornosti, p o 
klicna pot zdravnika p a mu je nudila ekonomsko samo
stojnost in priložnost za vsakdanji stik z našimi ljudmi
tudi v najtežjih časih.
Da se za prisrčno podobo družinskega prijatelja in
planinskega tovariša skriva še mnogo več, pa sem na dra
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matičen in nepozaben način zvedel tisti jesenski večer leta
1941, ko je mojo družino osupnila vest, da je bil na dru
gem tržaškem procesu naš prijatelj Sardoč obsojen na
smrt. Težka mora je legla na nas, saj smo šele kasneje zve
deli, da je bil Sardoč v noči pred ustrelitvijo pomiloščen
na dosmrtno ječo. Nenadna in nepričakovana, a mislim,
da lahko rečem prijazna smrt, ki ga je sedaj iztrgala iz
naše srede, je bila že dolga leta Sardočeva povsem narav
na življenjska spremljevalka. Kot je sam pripovedoval, ga
tudi sm rtna obsodba pred sedem inštiridesetim i leti ni
niti najmanj presenetila. Saj se je sam, po globokem preu
darku, ki je bil lasten njegovi trdni intelektualni osebno
sti, zavestno odločil za delovanje, ki ga je lahko privedlo
do obsodbe na smrt. Ob zaostritvi fašističnega nasilja
nad slovenskim primorskim ljudstvom se je namreč že le
ta 1927 odločil ne le za lastno, individualno, temveč za or
ganizirano kolektivno ilegalno politično delovanje. Pre
pričan je namreč bil, da se mora na nasilje, ki ga je faši
zem izvajal na Primorskem, odgovoriti le z nasiljem, če
naj v p rim orskem lju d stvu ne ugasne luč upanja na
končno zmago. Ne smemo namreč pozabiti, da je bil tedaj
fašizem v zmagovitem zaletu preko Evrope in so tako ime
novani civilizirani narodi potuhnjeno opazovali, kako se
izvaja nasilje nad Slovani. Bakla odpora primorskega
ljudstva je zasajena na bazovski gmajni. Zato jo je Sardoč
redno in vestno obiskoval, Tigrova sled pa se je globoko
vtisnila v našo zemljo.
Osebno mislim, da ima tigrovska organizacija še
mnogo odprtih računov ne le z evropsko, ampak tudi s
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slovensko zgodovino. M islim namreč, da ni prav, da
odraščajo generacije naše mladine, ki prav o delovanju
m ladin skih organizacij in tigrovskih narodnjakov iz
zgodovinskih knjig ničesar ne izvedo. To enostavno ni in
telektualno pošteno. Morda je tudi zato Sardoč po vojni
opustil politično delo. Vendar je še vedno z velikim zani
manjem in pozornostjo sledil boju za pravice naše narod
ne skupnosti. Vedno mi bo ostal v spominu njegov veliki
življenjski optimizem, ki je omalovaževal neuspehe in se
veselil vsakega tudi majhnega uspeha naše skupnosti. Ko
smo bili malodušni, je vedno našel bodrilno besedo. Poleg
zahvale za njegovo predvojno politično delo smo mu zato
dolžni zahvalo tudi za zgled intelektualne pokončnosti . 137
O tigrovstvu je pred Sardočevim i spomini prvi
obširneje znanstveno pisal dr. Tone Ferenc v knjigi Akci
je organizacije TI GR v Avstriji in Italiji spomladi 1940, ki
sicer Dolharja ne omenja. Da pa so obstajale tigrovske
povezave preko meje tudi z dr. Alojzijem Dolharjem, nam
potrjuje Tone Rutar, kije zapisal, daje na primer kaplan
v Koroški Beli Anton Duhovnik, kije bil v stiku s tigrovci,
pod talarjem prenašal literaturo slovenskim duhovni
kom v Kanalski dolini, vzdrževal zveze s Trbižem in nosil
literaturo k dr. Alojziju Dolharju.138
137. Rafko Dolhar: Umrl je dr. Dorče Sardoč. Novi list, 24. junij 1988.
138. Rutar, TIGR proti duhovnemu genocidu fašizma nad Primorci - Tol
minsko 1918-1941, Ljubljana 1996, str. 264, str. 264-265, in Ivo Jevnikar, geslo Duhovnik Anton. V: Primorski slovenski biografski leksi
kon, 19. snopič, Dodatek B-L. Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1993.

Koncentracijsko taborišče M authausen p ri Lienzu, kjer so nacisti 26. aprila 1945 ubili
Antona Duhovnika. Slednji je bil do leta 1938 kaplan v Koroški Beli, kjer je sodeloval
s tigrovcem Slavkom Jelinčičem in prenašal ilegalno slovensko literaturo v Kanalsko
dolino. Vzdrževal je zveze s Trbižem in nosil literaturo k dr. A lojziju Dolharju. (Slika
Erik Dolhar.)

SLAVKO TUTA

Jeseni leta 1937 seje dr. Alojzij Dolhar srečal v Ju
lijcih z dr. Dorčetom Sardočem in dr. Slavkom Tuto. To
potrjujeta Tutovi sličici formata znamke. O tem srečanju
je dr. Tuta zapisal:
Spominjam se, da smo nekoč dr. Dolhar, dr. Sardoč
in ja z plezali po grebenu, kjer je nekaj let prej divjala prva
svetovna vojna. Veliko let je že minilo od tiste naše skupne
poti, od katere mi je ostalo le nekaj slik in nekaj nepozab
nih spominov. “Vse to ni imelo sm isla,”je trdil Lojze in
pokazal na strelske jarke, “kot ni imel za Nemce nobenega
smisla prodor pri Kobaridu.” “Seveda, če izvzameš potre
bo po zgodovinskih izkušnjah in po vzornikih, ki naj
služijo poznejšim rodovom za njihove izbire,” sva mu opo
rekala z Dorčetom. Pa ga nisva prepričala, saj je menil,
da je človek vedno človek z vsemi svojimi napakami.
R ad bi se spomnil še dogodka, ki kaže na Lojzetov
plemeniti značaj. Bilo je ob koncu leta 1937, prav za Sil
vestrovo. Naši tržaški dijaki so se zmenili, da za božične
praznike pojdejo na Višarje. (...) Za zadnji dan leta so se
odločili, da se po zasneženi pokrajini spustijo do Trbiža.
Pot po Florjanki ni bila težka niti za nevešče smučarje.
Vsakemu se je nekako posrečilo, da je brez hudih padcev
prišel na Ehrlichove travnike in tam je že bil v dolini. Še
danes ne vem, koliko jih je bilo. Gotovo pa je, da so vsi sil
vestrovali pri Dolharju in p ri njem tudi prespali. Gostol
jubnost dobrega Lojzeta in njegove žene so uživali še ves
naslednji dan, prvi dan novega leta 1938. Danes se mor-

da komu zdi ta obisk samo prisrčen dogodek, vendar je v
tistem času bilo poleg velikega srca potrebno tudi mnogo
poguma. Na Trbižu, na dveh mejah je kar mrgolelo faši
stov, karabinjerjev, financarjev in kvesturinov. Naselili
so jih tudi nekaj več, zato da bi spremenili etnično lice
dežele in poitalijančevali domačine.
Stvar o silvestrovanju se je seveda kmalu razvedela.
“In vi, gospod doktor,” mu je nekaj dni kasneje očital ko
misar, “ste tisto noč gostili same “sovversive”!” Ta opomin
še zdaleč ni odvrnil Lojzeta od njegove poti. Pot pa je bila
tiha, skromna, nevsiljiva, toda jasna, kakor je bilo jasno
prepričanje v našo lepšo bodočnost. Toda te lepše bo
dočnosti, kakršno si je predstavljal prijatelj Lojze za nje
govo malo deželico pod Svetimi Višarjami, le ni bilo. Vi
har, ki je nekaj let kasneje zajel ves svet in uničeval ljudi
in narode, se je leta 1945 polegel. Za Dolharja, ki je v od
ločilnem obdobju sodeloval v borbi za osvoboditev njegove
prebičane in razdejane domovine, so p r išli dnevi ra 
zočaranja. Njegovi življenjski ideali so doživeli grenko
preizkušnjo. Tako sva nekoč spet sedela v Beli peči na klopici pred gostilno in mimo naju so v starih uniformah sto
pali vojaki z italijanskega juga. Bolj kot njihova govorica
so jih izdajale njihove kretnje. “Vidiš, tega bi si nikoli ne
mislil, da bomo imeli mejo tamle za hrbtom.” “Misliš na
Mangrt?” “In na Ponče. Te dni sem bil spet na vrhu.” “In
občutek ? ” “Grenak. Vse izgubljeno!” Potem me je po stari
navadi udaril po kolenu, se nasmehnil in dejal: “Naše živ 
ljenje je grajeno na upanju” in njegov pogled je povedal

veliko več kot besede. Presenetila in prevzela me je njego
va velika vera v življenje . ”139
Leta 1941 je bil aretiran tudi dr. Slavko Tuta. Nje
govi spomini so zdaj zbrani v knjigi Cena za svobodo, ki
jo je uredil njegov sin Igor.

F ašistična oblast je po uvedbi Gentilejeve reforme p risilila slovenske družine, da so
pošiljale svoje otroke v italijanske ljudske šole v fa šističn i uniform i. (Arhiv Borisa
Rutar.)

139. Slavko Tuta: Dr. Lojze Dolhar, izsek iz njegovega “dosjeja Dolhar ,
1970. V: Dolhar, Narodni dom, str. 80-82.
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Simon Prescheren se tako spominja, kako so ga tik
pred osvoboditvijo aretirali italijanski partizani:140
Po Ukovški plan in i so kradli ozopovci, zato mi je
mama rekla, naj grem na planino, ker smo imeli tam v
kočah nekaj blaga in jedače.
Prišli so trije, med njimi je bil tudi poročnik Colpo.
Jaz sem bil v koči. Ko so ti trije vstopili, so mi rekli: “Tu
kaj so nemški vojaki!” Jaz sem jim odgovoril, da jih ni,
ampak naj kar pogledajo, če želijo. Kradli so po omari
cah, ja z p a sem jim rekel, da vojak že ni tako majhen, da
se skrije v omaricah. Potem sem enega izmed njih zagra
bil in ga odnesel ven s puško vred, tako moč sem imel.
Aretirali so me in peljali v Ukve, nato pa v Tolmeč,
kjer sem bil deset dni. Tam je bilo tudi zanimivo. V vojaš
nici Garibaldi nas je bilo kakih 50 zaprtih deset dni. Neko
noč so aretirali 7 tirolskih fantov, ki so stražili most v
Dunji in so želeli domov na Tirolsko. Ujeli so jih in jih
pripeljali v Tolmeč. Ponoči, ko so bili pijani, so te fante
pretepali.
V
Tolmeču smo bili zaprti v tretjem nadstropju vo
jašnice Garibaldi. Okna so bila odprta. Jaz bi bil lahko
skočil dol in zbežal, rekel pa sem si: vojne je konec, zakaj
bi tvegal? Lahko bi me kdo ustrelil!
Opazil sem, da Angleži gledajo gor, kaj se z nami do
gaja. Nekega dne sem opazil pred vojašnico, da je šel m i
no.

Pričevanje Simona Prescherna, posneto na Trbižu poleti 2001.
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Sim on Prescheren na Ukovški pla n in i spom ladi 2002. (Slika: E rik Dolhar.)

mo neki kapetan. Zakričal sem mu: “Hej, John, come on,
come on!” Pokazal sem mu nekega Tirolca, ki so ga itali
janski partizan i pretepli, tako da je imel ves obraz z a 
tečen. Angleški oficir mi je rekel, da bodo prišli naslednje
ga dne, v resnici p a so nas prišli iskat dva dni pozneje.
Naložili so nas na kamione in nas odpeljali. Eno noč smo
prespali na nekem travniku, kjer smo bili Poljaki, Rusi in
mi. Naslednjega dne smo popoldne prišli v Benetke na le
tališče.
V
svojem življenju še nisem videl toliko ljudi kot
tam: sami moški in same modre uniforme žandarmerije.
Pravili so, da jih je 25.000. Rekli so, da nas bodo vkrcali
na ladje, ki so bile že tam, in da bomo šli za kaka 3 leta
delat v Afriko. Bil sem optimist in sem vedel, da se bom
skušal na vse načine izmazati. Odvedli so nas v taborišče
z mrežo ob straneh in nad glavo.
Ko je prišel neki angleški seržant, sem ga vprašal,
kaj bo z mano. Pogledal je na spisek in mi zagotovil, da
me bodo čez pol ure izpustili, nakar lahko grem na svojo
roko domov, če p a nočem, imam 1 0 kilometrov do drugega
taborišča, od koder me bodo zjutraj njihovi kamioni p e
ljali domov. Menije odleglo. Vrnili so mi denar in nahrbt
nik pa sem šel.
1. maj 1945 sem torej doživel v zaporu. Moj bratra
nec, dr. Kandut, je v naslednjih dneh napisal eksponat za
zavezniškega guvernerju, p ri katerem je bil neki gospod
Milost, ki je znal slovensko. Rekel je, da smo vsi komuni
sti.
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Potem so partizani prišli s Trbiža v Žabnice in Ukve.
Bili so pri nas v hiši v Ukvah in imeli zunaj izobešeno ju 
goslovansko zastavo. Bilo je kakih 5-6 fantov, ki so pri
nas jedli. Tako smo imeli mir pred ozopovci. Po vojni so
mi rekli, da smo imeli slovenske partizane v Ukvah. Od
govoril sem jim : “Ja, ker so vaši partizani kradli! Ampak
8 . septembra 1943 smo mi vam pomagali, nismo kradli,
kot delate vi!” Tako so morali molčati. Italijanski partiza
ni so bili v vojašnici v Ukvah. Ko so Italijani komu kaj na
redili, so posegli partizani in so jih morali izpustiti. Itali
jani, Angleži in tudi Židje med njimi so po planini lovili
naše fante, ki so se vračali iz vojske, in jih pošiljali v Ri
mini, kjer so bili zaprti 3 mesece. To so Italijani naredili
nam za zahvalo. 8 . septembra pa smo jim pomagali, pa še
kako smo jim pomagali, tako da bi Nemci kmalu udarili
po nas.

V
Kanalski dolini so ljudje v glavnem oportunisti
primejo se tistega, ki ima oblast v rokah, in te pri njem za
tožijo, kakor so mene. Imel sem prijatelje pri nemški ko
misiji, ki so mi točno povedali, kdo me je zatožil in kaj
sem rekel.
Gospod Simon Prescheren se dogodkov ob osvobo
ditvi Kanalske doline tako spominja:
Ko so prihajali angleški vojaki, sem imel motorno
kolo in sem se z jugoslovansko zastavo vozil gqr in dol po
Kanalski dolini. Nekoč p a sem šel s kolesom in sem se
oprijel nekega angleškega tovornjaka. Eden izmed an
gleških vojakov je prižgal cigareto in mi jo ponudil. Po

znali so me, ker so Židje stanovali v Gasilskem domu v
Ukvah, naš vrt pa je bil blizu. Od njih sem dobil vse: ben
cin, cigarete, kar sem želel. To je bilo vse zastonj. Prijatelji
smo bili. Med njimi je bil tudi neki poljski Žid, k ije bil pri
policiji in mi je povedal precej stvari. Jaz sem jih zagovar
jal, ker sem vedel, kaj so jim storili.
Ko je prišlo v Rablju do znanih aretacij, me je dr.
Dolhar prosil, če lahko grem čez Predel s kolesom v Bovec
s sporočilom za komando. V Bovcu je bila neka trgovina
jestvin Mlekuž, v katero sem vstopil. Rekel sem, da priha
jam v imenu te osebe, povedal šifro in sporočil to, kar mi
je dr. Dolhar povedal.
Spomini Simona Prescherna na razmejitveno komi
sijo in na zaprtje očetove gostilne:
Z dr. Dolharjem in dr. Kandutom smo veliko govori
li o razmejitveni komisiji. Prepričani smo bili, da imamo
velik adut, ampak kaj kmalu smo odkrili, da nam niso
naklonjeni. Mene so partizani obvestili, da je v komisiji
profesor De la Croix, ki govori pristno slovensko, in da če
pridem do njega, mu lahko kaj povem . N a p isa l sem
pismo, v katerem sem ga v imenu prebivalcev Kanalske
doline prosil, da nam v slučaju, da ostanemo pod Italijo,
zajamčijo manjšinske človečanske pravice. Pismo sem mu
vročil v veži na občini. Pred mano ga je odprl in prebral.
Rekel mi je: “Skušali bomo rešiti, kar se še rešiti da.” Po
zneje mi je dr. Dolhar povedal, da je videl moje pism o na
nizi, za kar mi bo hvaležen za celo življenje.

■
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Kravanje se dobro spominjam, ker sem imel veliko
afero zaradi tega, ker nas je on označil, da smo vsi par
tizani. Sel sem h guvernerju, da bi se pritožil nad počet
jem zavezniških oblasti. Ker smo imeli v hiši partizane, so
očetu zaprli gostilno in mu vzeli tobakarno. Oče mi je re
kel, da sem vsega kriv jaz. Seveda, bil sem prizadet, tako
da sem se moral postaviti in braniti. Pomagal mi je dr.
Kandut. Imel sem že trgovino. Ko sem šel h guvernerju,
sem tolmaču vse povedal, on p a mu ni sporočil tega, kar
sem želel ja z povedati... Moj oče je pozneje vendarle dobil
vse nazaj, potem ko sem posredoval p ri videmskem kvestorju.
Američani so se bolje obnašali do nas. Imeli so več
razumevanja. Imel sem jih zelo rad. Angleži pa so bili bolj
natančni.
Spomini Simona Prescherna na partizane in zavez
nike:
Partizani so bili zame prijatelji. Jaz sem jih imel
rad, saj so vendar prišli zaradi mene v Uk ve. To je bil za
nas velik plus. Ampak oni bi bili morali malo vztrajati in
ostati tukaj, da bi rekli: “Moment, malo, zdaj bomo tole
zaščitili!” Imeli smo veliko adutov.
Nekoč mi je neki Američan rekel: “Tito no buono’'
Jaz p a sem mu odvrnil: “For you, but for me is OK!” Jaz
sem imel Tita rad, ker sem vedel, kaj je naredil in kako je
brihten. On je bil trgovec, saj ni prišel tako visoko brez
vzroka. Tudi ja z sem začel iz nič. In tista borba je bila ve
lika. Ja, pravijo: “Partizani so to in to z a k r i v i l i . ” Kaj pa

SIAAON PRESCHEREN

Današnji pogled na gostilno in tobakarno Prescheren v Ukvah. (Slika: E rik Dolhar.)
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so oni naredili? Vsi niso mogli v gozd, vsi niso mogli do
ma ostati! Komunizem je pač izrabil upor. Angležem je bi
lo to prav, saj tako ni bilo treba njim.
Po pravici povedano so v Kanalski dolini vsi upali,
da bodo pripadli Avstriji, ne pa, da bo tu Slovenija ali Ju
goslavija. Že 8 . septembra 1943, ko je Italija kapitulirala,
sva z dr. Kandutom rekla: “Kanalska dolina je spet pro
dana!” In tako je res bilo. Ko so odšli zavezniki, so sledila
tri zelo slaba leta. Ko so potem odprli mejo, da so lahko
prihajali Avstrijci, se je začelo stanje boljšati. Iz Jugosla
vije pa so začeli prihajati šele v 70. letih.
Po vsem povedanem je prišel Simon Prescheren do
sledečega zaključka:
Russo piše v svoji knjigi o žandarjih, ki so jih pobili
partizani na planini pri Logu pod Mangrtom. Ni pa na
pisal, kaj se je zgodilo eno ali dve leti prej, ko so požgali
Strmec. Kako si dovoljuje, da tako sramoti slovenski na
rod brez ozira na to, kdo je krvnik in kdo žrtev. Kako dol
go bomo še molčali o preganjanju in sramotenju sloven
skega življa v Kanalski dolini?

MILOŠ ŠULIN IN A N A ŠULIN SLAMIČ - KATJUŠA

Miloš Šulin mi je v Bovcu 12. aprila 2002 pripovedo
val o srečanju z bratom Vladimirjem (Ladijem) Šulinom,
k ije umrl leta 1999:
V
Bovec je prišel slučajno po vojaški nalogi. Ko mu
je mati povedala, da sem v sosednji hiši pri staremu očetu
in da še spim, je prigrmel tja z brzostrelko čez prsi, planil
je name na posteljo, me začel objemati, tako da sem se celo
prestrašil, ker sem spal.
No, to je bilo tako prisrčno snidenje, ki ga verjetno ne
bom nikoli pozabil. Potem pa sem ga spraševal, kje je in
kje je bil. Odgovoril mi je: “Ja, zdaj sem pri komandi me
sta Trbiž!” On je veliko o tem vedel. Imam pa tudi sestro
v Gorici, Nado Šulin Slamič, ki bi vam še več povedala.
Ona je bila sekretar SKOJ-a tu gor v Trenti, tako da po
zna vso to zgodovino.
Nekaj dni pozneje, 16. aprila 2002, mi je uspel zme
nek z omenjeno gospo na njenem domu v Novi Gorici. Že
ob priložnostnem fotografiranju na vrtu pa mi je razkri
la, da kot mladinka in sekretarka Skoja141 ni imela nobe
nega stika ne s Trbižem ne z Rabljem, kjer so za “propa
gando” v glavnem skrbeli delavci v tamkajšnjem rud
niku.
Bovčanka, aktivistka Nada Sulin - Katjuša je v
imenu Bovčanov in okrajnega narodnoosvobodilnega od
bora v soboto ali nedeljo popoldne, 19. ali 20. maja 1945,
141. Savez komunističke omladine Jugoslavije - Zveza komunistične mla
dine Jugoslavije. Kratico SKOJ so uporabljali tudi Slovenci.
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N ekdanja sekretarka Okrajnega m ladinskega odbora in okrajnega komiteja
za Bovško N ada Š u lin Slam ič - Katjuša. (Slika: E rik Dolhar.)

SKOJ-a

pozdravila kot častnega gosta na partizanski gledališki
predstavi v Bovcu angleškega majorja. Takrat je bila se
kretarka okrajnega odbora Zveze mladine Slovenije in
okrajnega komiteja SKOJ-a za Bovško. Glavni govornik
je bil Bovčan Jože Mlekuž - Dorjan, kije bil načelnik Na
rodne zaščite in referent za narodno imovino. V svoje spo
mine je med drugim zapisal: 5. maja (1945, op. E. D.), ker
je bil zaseden tudi Rabelj, smo poslali tja naše aktiviste,
ki so potem pripeljali dosti plena s Trbiža. Neko nedeljo
v maju, ko so se že pomikale angleške čete skozi Bovec v
Avstrijo, smo šli v Rabelj in tam priredili miting. Ustano
vili smo tudi odbor OF, volitev v krajevni NOO pa nismo
izvedli.142
Obisk pri Katjuši - tako je bilo njeno partizansko
ime - pa ni bil zaman. Nasprotno! Napotila me je do
gospoda Cirila Zupanca, za katerega je menila, daje upo
kojeni polkovnik, k ije bil v času vojne major.

142. Ciril Zupanc, Na Bovškem maja in junija 1945 (iz Dorjanovega zapisa).
Tolminski zbornik, izdala Občina Tolmin v počastitev 50-letnice pri
ključitve Primorske k matični domovini, 1997, str. 249.
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Ko mi je uspelo izslediti gospoda Cirila Zupanca Cirila, sem ga šel obiskat. Že na vratih m eje sprejel z be
sedami: “Ponosen sem, da končno spoznam enega Dol
harja!” Ko sem tudi njega želel slikati ob zadnjih sončnih
žarkih in je im el klobuk na glavi, sem ga kar tako
vprašal, če morda še hrani titovko. Takoj mi je odvrnil:
“Naj jo grem iskat?” “Seveda!” Ponosno si jo je nadel na
glavo in se mi nastavil pred objektiv s pogledom, od
maknjenim visoko v daljavo s soncem v očeh.
Ciril Zupanc je bil komisar komande mesta Bovec
od 1. maja 1945 do junija istega leta. Takrat je imel 20
let, se pravi, daje letnik 1925. Sam se mi je tako predsta
vil:143
Podpolkovnik v pokoju sem in živim v Novi Gorici.
Konec aprila ali v začetku maja 1945 me je komanda Ko
bariškega vojnega področja postavila za komisarja Ko
mande mesta Bovec. Komandant p a je takrat bil domačin
iz Strmca Karlo Kuk, ki je kasneje živel v Idriji, kjer je tu
di umrl.
Kaj bi lahko povedali o Komandi m esta Trbiž?
Ko sem šel iz Benečije, iz Klodiča, preko Matajurja
in Stola v Bovec, kamor sem dospel 1. maja dopoldne, sem
imel pri sebi v žepu pismo, da se Komanda mesta Bovec
razpolovi, in sicer tako da gresta dotedanji komandant in
komisar s polovično četo kot zaščitno četo na Trbiž in na143. Pričevanje Cirila Zupanca - Cirila v Novi Gorici, 2002.
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stane tam Kom anda mesta Trbiž, ostali p a ostanemo v
Bovcu in v Bovcu naprej delujemo kot Komanda mesta
Bovec. V rersnici se ni dalo takoj razdeliti Komande me
sta na dva dela, ampak se je malo zavleklo. Potem, 8 . ma
ja, se je Komanda mesta razdelila in so odšli peš preko
Predela v Rabelj, kjer so bili mostovi še vedno porušeni
(šele okrog 20. maja so jih zasilno popravili). No, takrat
so morali peš gor in potem so se razm estili v rudniški
upravni stavbi v Rablju, kjer so postavili Komando mesta
Trbiž. Na sam Trbiž so prihajali, se tam pojavljali, bili
tam, tako kot da so tudi oni tam, čeprav je bila njihova
Komanda v Rablju.
Od kod je p rišel ukaz?
Ob koncu vojne, zadnje dni aprila, sem bil nad Klodičem v Benečiji in tam je bila Komanda kobariškega voj
nega področja. Ta je dajala ukaze Komandam mest, ki so
bile tedaj na tem območju. Tako so tudi meni določili, pa
sem šel v Bovec.
B ila pa je direktiva, da greste tudi izrecno v
K analsko dolino, da osvoboditev ne velja samo za
zgornje Posočje, am pak tudi za bližnje predele, Ka
nalska dolina pa je b ila najbliže...
S tem, da je bila vzpostavljena Kom anda mesta
Trbiž, se je to avtomatično razumelo, da vse tisto širše in
bližje okolje, torej tudi tisti del Kanalske doline, spada
pod Komando mesta Trbiž.
Slovenski etn ičn i prostor se je obravnaval kot
celota?
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Da, nedvomno.
K oga ste ta k ra t p o zn a li na K om andi m esta
Trbiž oz. s kom ste bil najbolj v stiku?
N a Komandi mesta Trbiž sem dobro poznal koman
danta Rafaela Lampeta, po partizansko Cirila, komisar
j a Mirota, ki je bil Notranjec, in tudi Ivana Likarja Sočana, ki je tedaj prišel v Komando mesta Bovec, potem
šel s Komando mesta Trbiž v Rabelj pa v Trbiž, ker je kot
domačin najbolje poznal te kraje. Bovčane, ki so bili kot
borci pri zaščitni četi Komande mesta Trbiž ali Bovec, pa
sem malo manj poznal, ker sem jih takrat šele spoznaval.
V B ovec ste prišli 1. maja 1945...
Da, to je bil torek, 1. maja 1945, in dopoldne je bilo
še kar lepo vreme, potem je bilo dva dni malo deževno,
ampak tisti dan je bil prav lep. V Bovcu so že 1. maja izo
besili domačini zastave in je bil Bovec v zastavah. Popol
dne smo imeli tudi miting v Kulturnem domu. Prazno
vanje je bilo veselo, sproščeno. Vsi smo se dobro zavedali,
da je konec vojne.
P o tem je p rišla d ir e k tiv a iz T rsta, da m ora
dalm atinska brigada prodreti na Koroško...
Da, v Bovcu smo pričakovali dve enoti: ali se bo prej
pojavila predhodnica Jugoslovanske arm ade ali bodo
prej prišli Angleži. In čez tri dni so prišli Angleži. Potem,
za njimi, šele čez nekaj dni, torej v nedeljo (6. maja 1945,
op. E. D.) popoldne sta prišla dva džipa z oficirji, ki so se
ustavili pri nas na Komandi mesta in nam rekli, da an
gleške komande ni treba nič obveščati, da smo mi tukaj.
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Povedali so nam tudi, da bo v ponedeljek (7. maja 1945,
op. E. D.) popoldne prišel motorizirani odred z nalogo, da
pride iz Bovca-čimprej naprej na Koroško. Ti ljudje so se
že zanimali, po kateri poti bi lahko potovali. Povedali smo
jim , da je edina možna pot čez Vršič, ki pa je bil zasnežen,
in da sta na poti iz Trente, kjer zdaj stoji Kugyjev spome
nik, dva porušena lesena mostiča. Porušena sta bila, da
bi nemška enota ne p rišla iz Kranjske Gore na bovško
stran.
P r o ti P re d e ta , T rb iž u in K ab lju p a so b ili po
ru š e n i vsi m ostovi.
Od Kluž do Predela je 5 mostov: štirje so manjši, tale
na Klužah p a je bil največji. Vse te mostove je nemška po
sadka, ko se je zadnjega aprila umikala in je prešla na
Koroško, za seboj porušila, tako da je tista enota, ki je
prišla kasneje sem v Bovec, to je bila nemška oklopna di
vizija, morala tukaj tudi ostati, ker ni mogla naprej z vso
mehanizacijo.
D ire k tiv a , k i je p r iš la iz T rs ta , p a je foilas di
re k tn o , čim p rej n a K oroško, n e glede ma Trbiž...
Ko je prišel štab 4. armade s svojimi enotami v oko
lico Trsta, je izločil 11. Dalmatinsko brigado, pa še par
oklopnih bataljonov, in s tem formiral motorizirani odred
za pohod proti Koroški. N a Opčinah je ta odred dobil
ukaz, naj se po najbližji poti usmeri proti Koroški.
Odred je šel najprej v Idrijo in računal, da bo šel po
dolini Idrijce mimo Tolmina in gor po Posočju. Ze v Idriji
p a je zvedel, da tudi po dolini Idrijce ne more, ker sta bila

Partizanske čete na Opčinah prve dni m aja 1945. (Fototeka M uzeja za novejšo zgodo
vino v Ljubljani.)

tam dva mostova porušena. Tako je izgubil en dan, se mo
ral vrniti nazaj v Ajdovščino, kjer sta bila takrat Kardelj
in tudi slovenska vlada. Komandant in štab odreda sta se
s temi ljudmi tam dobila in povedala, kaj se dogaja, da
pot po Idrijci namreč ni mogoča. Opravičila sta torej dan
zamude in Kardelj je naročil: “Ja, po najbližji poti se vi
zdaj skušajte prebiti na Koroško!” Razen ukaza štaba 4.
armije je bilo to vse, kar so oni imeli.
Tako so prišli v Bovec 7. maja, ko so nas vprašali,
kako naj bi čimprej prišli na Koroško, saj niso nič vedeli,
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kakšne so ceste in poti naprej. Motorizirani odred je tudi
na začetku mislil, da bo lahko šel po cesti preko Predela
na Trbiž in od tam bolj komodno na Koroško, to p a se ni
dalo, ker je bila pot na Predel minirana, mostovi poruše
ni. Ze oficirji, ki so v nedeljo (6. maja 1945, op. E. D.)p ri
šli k nam, so nas obvestili, da prihaja za njimi motorizi
rani odred in nam dali sugestijo, naj mi v ponedeljek (7.
maja 1945, op. E. D.) dopoldne izvedem o v Bovcu in
okoliških vaseh “mobilizacijo lopat”, da bodo lahko naši
borci in borci motoriziranega odreda, v katerem je bila
glavn in a 11. D alm atin ska brigada, odkopali sneg na
Vršiču. Mi smo iz našega delovnega bataljona takoj od
brali sposobne ljudi, ki so začeli že takoj delati na tem, da
bi lesena mostiča, ki sta ovirala pomikanje mehanizacije
proti Vršiču, vsaj toliko popravili, da bi mehanizacija
lahko sploh šla potem čez, kar se je čez 4-5 dni tudi zgodi
lo.
D a l m a t i n s k a b r i g a d a j e b i l a 8„ m a j a ž e v K r a n j 
s k i G o ri...
Da, Dalmatinska brigada je skupaj z našimi borci
in z našimi lopatami, ki smo jih mobilizirali v Koritnici,
v Čezsoči, v Bovcu, odkidala Vršič in so bili zjutraj v to
rek, 8 . maja, že v Kranjski Gori, kamor so prišli ravno
pravočasno na pomoč šibki zasedi Jeseniško-bohinjskega
odreda, ki se je moral umikati pred nemško premočjo. Po
tem je brigada tisto nemško kolono, ki je šla z Jesenic na
Kranjsko Goro in na Korensko sedlo, tam ustavila in jo
razbila. Prišlo je do večjega boja. Zajeli so okrog 500 vo

Ne, 8 . maja izvidnica ni šla nikamor. 8 . maja so bor
ci 11. Dalmatinske brigade oz. Mehaniziranega odreda v
Kranjski Gori nekaj počivali, določen del jih je bil v zase
di p roti Jesenicam, da ne bi mogoče p rišla še kakšna
močnejša nemška kolona, en kamion z nekaj borci pa je
šel na Trbiž iskat neko opremo v italijanska vojaška skla
dišča, da bi se borci, ki so tu počivali, pošteno preoblekli
v čisto perilo. In so se. Dobili so na Trbižu dovolj vojaške
ga perila, da so se lahko lepo preoblekli, ampak potem,
zvečer, so se z mobiliziranimi kamioni iz nemške kolone
peljali čez Korensko sedlo, da so 9. maja dopoldne prišli
na Koroško.

O dločilna noč za osvoboditev K analske doline
je b ila noč m ed 7. in 8. m ajem 1945...
Da, lahko bi rekel tako, ker so bili 8 . maja Dalm atin
ci in naši borci v Kranjski Gori. Blokirali so pot, tako da
nobena nemška kolona ni mogla več tam naprej. Tako je
bila Kanalska dolina svobodna.

7.
maja so se N em ci še zadrževali v K analski
dolini, točneje v Ovčji vesi, ko je neka angleška iz
vidnica p rišla iz Vidm a oz. Tablje gor, potem pa je
bil 8. maja 1945 že nam eščen zavezn išk i guverner
na Trbižu, kjer je im el tudi prve avdience...
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Takrat, 8. maja, pa je partizanska izvidnica iz
Kranjske Gore že šla na Trbiž...

CIRIL ZUPANC

jakov, precej kamionov, glavnina se je p a umaknila nazaj
na Jesenice.
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Jaz na Trbižu nisem bil, tako da ne vem, kako je bi
lo, ampak bo verjetno res tako, ker se je to nekako vzpored
no dogajalo. Rekel bi, da smo kar tekmovali, kdo bo prej
na Koroškem, ali partizani ali Angleži. No, na Koroškem
pa so nas Angleži malo prehiteli, mogoče za en dan.
Ko so A ngleži za silo popravili vse m ostove od
P redela do Bovca, so vas tam tudi nekako blokira
li...
Blokirali ne, ovirali pri delu in gibanju pa res. Tako
je: ti mostovi so bili okrog 2 0 . maja z montažnimi traver
zam i improvizirano obnovljeni. Potem se je kmalu an
gleška komanda, ki je bila v Bovcu, premaknila proti Ko
roški, proti Celovcu. Za njo je kasneje p rišla angleška
četa, k ije potem tudi v Bovcu vzpostavila komando in nas
začela nekako vedno bolj neprijazno obravnavati.
P ri Kom andi m esta Trbiž ste b ili v zelo dobrih
prijateljskih odnosih z Lampetom...
Z Lampetom sva se poznala zelo dobro, še preden je
bil na Komandi mesta Bovec in potem Trbiž, ker je bil že
komandant bataljona v Dolomitskem odredu, ja z pa sem
bil takrat komisar čete v njegovem bataljonu. Potem je bil
tam naš kom andir čete njegov brat Ivan. Z Rafaelom,
partizansko Cirilom, sva se poznala nekje od februarja
1944. leta.
V ečk rat sta se v erjetn o tu d i razgovarjala o
stanju na Trbižu...
Ja, povedal je nekaj stvari. Nekako tako: da je bil
zelo razočaran, ker ni mogel na Trbiž, ampak seje moral

CIRIL ZUPANC
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Ju g o slo v a n sk i voja ki p re d fo to g ra fo vim o b jektivom m ed 40-dnevno upravo na
Tržaškem. V ozadju Tržič. (Fototeka M uzeja za novejšo zgodovino v Ljubljani.)

v glavnem zadrževati okrog Rablja, ker pač ni mogel raz
viti Komande mesta tako svobodno, kot bi jo sam rad, ker
so ga Angleži kot naši takozvani zavezniki dobesedno ovi
rali in potem izrinili še od tam.

Okrog 10.-11. maja 1945 so se A ngleži takorekoč zabarikadirali na Trbižu in vam onem ogočili
dostop v m esto...
Ja, bilo je nekako tako. K ar so naši s Trbiža pripe
ljali vojaške opreme, obleke, obutve, v Tolmin, so morali
takorekoč pretihotapiti ali ukrasti tam gor v opuščenih
italijanskih kasarnah. No, potem p a se je zgodilo to v naj
večjem obsegu in gibanju okrog Bovca. Dobili smo ukaz,
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da se Komanda mesta okrog 15. maja ukine. Razporedili
smo se in sedli na dva kamiona ter se peljali po celi Soški
dolini v Tržič pri Trstu. V Tržiču se je formirala nova Ko
manda mesta Tržič in naši borci ter midva z bivšim ko
mandantom smo postali zaščitna četa pri novoustanovlje
ni Komandi mesta Tržič.
Potem je Komanda mesta Tržič sodelovala ali deba
tirala vis-à-vis s komando angleške vojske, ki je bila tudi
tam v Tržiču. Ta čas, ko smo bili mi v Tržiču, sta se for
mirali dve Coni, Cona A in Cona B. Jugoslovanska Cona
B je bila tako oblikovana, da je na prim er Solkan s Krom
berkom bil še v Cona A pod angleško upravo, vzhodni del
Ajševice in potem Vipavska dolina pa v Coni B. 12. junija
smo se morali tudi mi med zadnjim i iz Tržiča umakniti,
in umaknili smo se v Vipavo.

Takrat je b ila v A jdovščini kom anda san itet
n eg a o d d elk a, k i je b il tu d i d irek tn o p o vezan s
Trbižem , kjer je za sanitetno-epidem iološko posto
janko skrbel dr. Alojzij Dolhar. Vam je o tem oddel
ku kaj znano?
Ne, o tem oddelku mi ni nič znano, ampak v Vipavi
je bila že formirana prav tiste dni oz. malo prej Komanda
vipavskega vojnega področja. In na tej Komandi sem se
ja z spet srečal z Rafaelom Lampetom - Cirilom, ki mi je
pripovedoval, kako se je njegova Komanda mesta Trbiž
umaknila malo prej kot mi iz Tržiča. Takrat so se tudi oni
pripeljali v Vipavo, kjer sva bila imenovana on za koman
danta, ja z p a za komisarja vojaškega taborišča nemških

vojnih ujetnikov, zajetih po likvidaciji 97. nemškega kor
pusa v Ilirski Bistrici.
V sak san itetn i odsek, tudi epidem iološka po
stojanka na Trbižu, je im el tudi politkom isarja...
Ja, to je bilo sploh običajno, da so bili p r i vseh
enotah komandanti ali upravniki ob komisarju. To je bilo
nekako samo po sebi umevno, logično, da so bile vse naše
enote tako formirane.
Skozi Trbiž se je vračalo iz n a cističn ih k on 
centracijskih taborišč na tiso če povratnikov. J e b i
lo zaradi tega tako pom em bno, da so bili partizan
ski p olitičn i kom isarji p risotn i pri pregledih?
Seveda je bilo pomembno, ker so imeli pri pregledih
odločujočo, glavno besedo sicer zdravniki, čeprav niso bili
povsod prav zdravniki, ampak so bili tudi priučeni sani
tetni kadri, medtem ko so imeli komisarji vlogo, da so
ugotavljali, kakšni ljudje se vračajo, kdo so ti ljudje, kaj
so bili med vojno, ali so bili res naši sodelavci, ali so bili
samo tako slučajno kje zajeti in potem konfinirani, inter
nirani, zaprti in tako naprej. Tako da so potem med temi
ljudmi naredili nekakšno, tako bi rekel, malo selekcije,
no...
S te im eli k ak e stik e a li p o govore s p o litk o 
misarjem na Trbižu?
To p a ni bilo mogoče, ker na Trbižu nisem bil, ko
misarja, ki je bil tam v tej takozvani karanteni, tudi
nisem nikoli videl in tako sploh ne vem, do kdaj je bila
tam gor taka enota ali p a ustanova.

CIRIL ZUPANC
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Kdo je b il ta kom isar na Trbižu?
Ne vem, kdo je bil. Ne poznam imena tega komisar
ja.

Prehajam o na obdobje SIAU-ja oz. na Trbižu
ASIAZ-a, na p rip ra v e na p rih o d m ed za v ezn išk e
razm ejitvene kom isije...
Medzavezniška razmejitvena komisija je prišla m a
lo kasneje, iz maja v junij. S komisijo je bilo tam gor na
Bovškem nekako takole: med Trbižem in Kranjsko Goro je
stala jugoslovanska meja, tam ni kakih naselij, je bolj
prazno in tam je bilo takoj vse jasno. Državna meja, kot
je obstajala, obstaja naprej. Ampak pri Bovcu je p a re
snično bila za mejo Soča. Čezsoča je bila, denimo, že v Co
ni B. Bovec z ožjo okolico, kot so Plužne pa tam dol, pa je
bil v Coni A. Pri Kal-Koritnici, za vasjo, kjer pelje cesta v
Trento, je bila p a tudi meja in tam se je potem postavil
nekakšen blok, tako da sta bili vsa Trenta pa Lepena v
Coni B.
Kaj pa Trbiž in K analska dolina?
Stara jugoslovanska meja med Kranjsko Goro in
Trbižem je ostala in tam se ni nič spremenilo. Ostalo je ta
ko, kot je bilo že prej, kot sta se bili Italija in Jugoslavija
že leta prej dogovorili.
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Z delom Erika Dolharja Boj za slovenstvo
Kanalske doline. Od TIGB.-a do volitev
1946 se vračamo k najbolj dramatični
preteklosti Kanalske doline: v čase
narodnega zatiranja, a tudi tigrovskega
upora, problematike opcije za nemški
rajh, druge svetovne vojne,
partizanskega boja, nemške zasedbe,
osvoboditve, odnosov med zahodnimi
zavezniki in jugoslovanskimi oblastmi,
bojev za drugačno razmejitev. Avtor vse
to predstavlja v treh delih. Najprej je tu
uvod v razumevanje časa in dogodkov,
sledi obsežna zbirka virov v 12
razdelkih, v tretjem delu pa so nekatera
že objavljena, a tudi dragocena nedavno
zbrana izvirna pričevanja o
obravnavanih vprašanjih. Vse to
poživlja zelo bogato fotografsko
gradivo.
Viri so iz več arhivov, glavnino pa
predstavljajo listine iz zapuščine
zdravnika in javnega delavca dr. Alojzija
Dolharja (1 9 0 2 -1969 ), ki se je sicer
rodil v Trstu, vendar je od leta 1928
živel na Trbižu v Kanalski dolini, kjer si
je ustvaril družino in postal steber
slovenstva.
Ob stoletnici rojstva dr. Dolharja se je
njegov vnuk Erik odločil, da predstavi
javnosti dedove neobjavljene
dokumente, iz tega pa še je rodila knjiga,
ki zelo zanimivo osvetljuje čustva in
dejanja naših ljudi v prevečkrat
pozabljenih krajih ob tromeji.

