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spominjanje na dobrega 
nemca v bovcu

Prebivalci v Zgornjem Posočju vstopa Italije v vojno na strani Nem-
čije leta 1939 in napada na Jugoslavijo aprila 1941 v pripovedi svojih 
življenjskih zgodb ne doživljajo kot prelomnih dogodkov. Gledano skozi 
perspektivo pripovedi se je najpomembnejša sprememba za prebivalce 
zgodila leta 1943 s kapitulacijo Italije. Kljub temu bi bilo zelo napak 
trditi, da svetovna vojna poleg občutka negotovosti, strahú, tesnobe, 
brezizhodnosti in utesnjenosti, ki je bila med prebivalstvom vsesplošno 
prisotna, do avgusta in septembra 1943 ni posegla v njihova življenja, in 
sicer vsaj zaradi treh momentov: množične mobilizacije moškega dela 
prebivalstva v italijansko vojsko, prvih pojavov partizanskega gibanja 
v letu 1942 ter posledično večje in bolj občutene represije fašističnega 
in vojaškega režima nad civilnim prebivalstvom, ki se je z razvojem 
vojnih dogodkov v Jugoslaviji in s pojavom prvih partizanskih enot, ki 
jih je prebivalstvo podpiralo, stopnjevalo. Oboje pa je z razvojem vojnih 
dogodkov (še posebej po kapitulaciji Italije) prizadelo tudi tiste dele 
civilnega prebivalstva, ki se do tistega trenutka niso aktivno izpostavljali 
proti režimu. Z razvojem in zaostrovanjem domačih in mednarodnih 
vojnih dogodkov se je bilo treba in nujno opredeljevati. 

Če je italijanska fašistična oblast pred napadom na Jugoslavijo 6. 4. 
1941 poskušala z mobilizacijo mož in fantov preprečiti gverilo za hrbtom 
italijanske vojske, je pozneje z množičnim vpoklicem tudi starejšim in 
mladoletnim preprečevala odhod v partizane.1 Primorce in Istrane so 
oblasti najprej ob mobilizaciji poslale na sedež matične enote, od tu so 
jih poslali na osnovno urjenje, nato pa so jih pošiljali tudi na fronte, kjer 
so napajali izgube (zaradi bolezni, smrti). V tem obdobju so Primorce in 

1    Milica Kacin Wohinz, Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000, 2000, Ljubljana, 85.
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Istrane začeli zadrževati v vojski po več let v južni in osrednji Italiji.2 Moj 
nono Joza Klavora, 42-letni trgovec, je bil mobiliziran skupaj z ostalimi 
starejšimi moškimi v Bovcu 11. februarja 1943. Njegova svakinja Vera 
je v svojem dnevniku o tej mobilizaciji zapisala: 

Bilo je pred dvema dnevoma. Ljudstvo se je komaj nekoliko pomi-
rilo, ko je izgubilo iz srede svojih družin mlade sinove. Danes pa 
je zajel val starejše ljudi: od l. 1900 do 1910 rojene so pobirali in 
peljali v vojašnico iz Bovca ter sosednjih vasi …  Iz Čezsoče so se 
čuli parkrat močni streli, tam se je odigrala prava bitka. Vojaštvo 
se je v jutranjih urah prepeljevalo v kamionih, govorilo se je o prvih 
spopadih s četniki3 na Slateniku. V skalah se je odigravala prva 
zmaga, tu med ljudstvom po hišah pa druga žalost. Kakih 8–10 mož 
se je bližalo vsaki prizadeti hiši, pred hišnimi durmi so se ustavili, 
v sredini med njimi pa je kraljevala strojnica … Prav tako so prišli 
sem po strica Joza. Zelo korajžno se je držal ta dan. Čudila sem 
se, pa sem kasneje zvedela, da je žganje in vino vlivalo poguma 
… Počakali so, da se je oblekel in ker sem mu v slovo pripravila 
skodelico prave kave, sem morala ponuditi tudi tem. Velika ironija, 
ko bi jih človek z veliko večjo vljudnostjo najraje vrgel skozi vrata, 
pa moraš tej drhali nuditi celo kavo. Veliko, veliko je treba danes 
požreti! Mnogokrat moraš stisniti pest, ko bi raje z odprto dlanjo 
lopnil po njih … Pred vojašnico so stale matere, žene in otroci opr-
tani s paketi … Za železnimi vrati pa se je čulo brnenje vojaških 
avtomobilov in kričanje vojakov. Zdajci pa se odpro vrata in prvi 
kamion se v ostrem ovinku obrne na cesto. Za hip se ustavi! Žene 

2    Miha Kosmač, Uporništvo primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov v »Posebnih bataljonih« od junija 
1940 do septembra 1943, Fakulteta za humanistične študije, diplomsko delo, 2010, Koper, 27. Prim: Sara 
Perini, Battaglioni speciali. Kalvarjia primorskih mladoletnikov v sliki in besedi, Ljubljana/Bilje, 2005.

3    Uporaba termina četnik v dnevniškem zapisu namesto partizan nam kaže na začetno (ideološko) neob-
remenjenost prebivalcev, saj je termin četnik imel pozitiven prizvok upornika proti režimu – kot npr. 
termin hajduk na Balkanu (Jože Pirjevec, osebna komunikacija). V dnevniških zapisih Vere je zanimivo 
opazovati, kako ta termin v zelo kratkem razdobju (od decembra 1942 do aprila 1943) zamenja termin 
partizan, nekaj časa pa jih uporablja vzporedno, kot sinonima. To nam kaže, kako uspešna je bila 
propaganda s strani OF in komunistov ter politika diferenciacije med skupinami. Podoben fenomen 
je opazil tudi Alessandro Volk na Tržaškem, kjer opozori še na vpliv radia London, ki je v začetni fazi 
podpiral Kraljevini in kralju naklonjene četnike. Glej: Marta Verginella, Alessandro Volk, Katja Colja, 
Ljudje v vojni. Druga svetovna vojna v Trstu in na Primorskem, Koper, 1995, 109.  
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planejo k njemu, možje iztegujejo vratove, roke prek vojaških ramen, 
ki kakor zid stoje krog in krog njih, da jih čuvajo. Pa se je premaknil 
in drči po klancu, za njim prihaja drugi, tretji, četrti … Zdaj jim 
mahamo v slovo – nič ni petja in ne vpitja. Možje molče, žene in 
deca jokajo. Zadaj na prvem kamionu pa sedi stric Joza. Ovratnik 
zavihan do ušes in siv klobuk. Tako odhaja, tako je izginil po ovinku 
prvi, drugi, peti kamion … In znova je legla tišina in žalost na ljudi. 
Vedno manj mož, fantov. Tudi drugi še pojdejo za njimi.4    

Z zaostrovanjem vojnih razmer pa se tudi v skupnostih pojavijo prve 
civilne žrtve tudi s strani "naših". Posamezniki, družine, skupnost kot  
celota so velikokrat pod pritiskom okupatorja na eni strani in uporniškega  
gibanja na drugi. Nekateri se v težkih razmerah ne znajdejo ali pa zaradi 
ekonomskega interesa, medosebnih zamer ali političnega prepričanja 
prestopajo tanke in pogosto nevidne meje, ki se sproti oblikujejo med 
posamezniki, uporniki, skupnostjo in okupatorjem. Reakcija enih in 
drugih je hitra in eksemplarična. Pri obnašanju skupnosti pa se tudi 
skozi dnevniški zapis sodobnika ne da vedno čisto dobro razbrati, kako 
so se do dogodka opredeljevali sokrajani ustreljenega: 

Minilo je točno osem dni, ko so peljali staro ženo, mati enega sinu – 
partizana – v Trst pred vojno sodišče. Danes po desetih dneh ni ne 
matere več tu, ni pa tudi več izdajalcev. Iz stolpa se je oglasil zopet 
mrtvaški zvon. Prav milo je zapel ta bovški zvon! Ali – glej! Zvoni 
in zvoni ali nihče ne pride, da bi pospremil pokojnega. Kakor da 
bi jih bilo strah, nihče noče spremljati izdajalca do groba … Parti-
zani ne poznajo usmiljenja do izdajalcev … In danes so pokopali 
prvega, pa ni bilo ne enega moškega, samo domači in nekaj sosed 
iz Dvora, kjer je bil doma. Še celo nosačev niso mogli dobiti … 
Ležala sta eden na mizi drugi na tleh, brez krsta, brez sveč, brez 
cvetja! Nihče se ni zmenil zanju, tudi Italijani niso kazali nobene 
hvaležnosti in sočutja.5  

4    Vera Klavora, dnevnik 1942/1943, hrani Fedja Klavora.
5    Vera Klavora, dnevnik 1942/1943, hrani Fedja Klavora.



Pričevalci v Bovcu v svojih spominih pripovedujejo o strahu. Iz 
pripovedi se tudi v vojnem obdobju da razbrati kolaž življenja. V bliž-
jem planu se nam črno-bela slika okupatorjev in upornikov oblikuje v 
mavrico različnih drž, ki jih pogojujejo in krojijo predvsem medoseb-
ni stiki, ki niso vedno ali pa sploh niso politične ali ideološke narave. 
Prve akcije partizanov so bile povsod na Primorskem demonstrativne 
narave. Bovška četa je požgala žago italijanskega priseljenca v Vrsniku 
decembra 1942 in napadala karabinjerske patrulje. V noči na 3. februar 
so uporniki prvič napadli postojanko v vasi Žaga, kjer se jim je predalo 
12 italijanskih vojakov. Uporniki so jim slekli oblačila in jih poslali v 
spodnjem perilu proti kasarni v Bovcu.6 

Vera je v svojem dnevniškem zapisu 12. aprila 1943 po še eni  
uspešni akciji partizanov, potem ko so spet partizani v Žagi pri Bovcu 
napadli kamion, poln italijanskih vojakov, v zanosu zapisala slavilne 
besede o upornikih. Iz zapisa je poleg odobravanja partizanskih akcij in  
naklonjenosti gibanju, ki ga uživa v skupnosti, razbrati skrivnostnost in 
polet domišljije, ki so jo uporniki – partizani sprožali pri prebivalstvu, 
»mita v nastajanju«, ki jih v tem času tudi ne imenuje več "četniki", kar 
je dokaz, da je (komunistični) propagandi že uspevalo utrditi zavest o 
gibanju (in se hkrati diferencirati od ostalih skupin). Vendar se 28. 3. 
1943 tudi vpraša o posledicah zanjo, malega sina in za skupnost: 

Udarilo je z vso silo raznih dogodkov na to bovško dolino. Ne-
mirnost, bojazen je ukoreninjena v ljudstvu pred vsakim novim 
dnem. Tudi mene je močno zaskrbelo – saj je življenje postalo tudi 
tu nevarno. Poznane so mi vse poteze italijanske oblasti, poznana 
mi je pot, po kateri se razpletajo dogodki – povsem ista kot na 
Dolenjskem. Odšle so prve družine … Orožniki (karta bianca) pa 
ljudstvu zatrjujejo, da pridemo tudi mi počasi na vrsto. Ko bi človek 
prisluhnil še govorici ljudstva pa bi lahko naredil križ čez življenje. 
Orožnikov komandant nam je obljubil za vsakega Italijana deset 

6    Janez Dolenc, Prispevek za zgodovino Bovškega 1942–1947, v: Jurij Kunaver (ur.), Pokrajina in ljudje na 
Bovškem, Ljubljana, 1988, 30.

10
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Slovencev, brez izbire … Smej se, smej – človek božji! Ko ni druge-
ga veselja in razvedrila pa se moraš smejati neverjetnemu uspehu 
partizanov in »velikemu pogumu« Italijanov. Kakor na šahovnici 
so raztresene in podeljene vojaške čete. Vsa bovška okolica vsak, 
bovški hrib – vsepovsod preže in stikajo za njimi. Ali predno se 
odpravijo na nje, že imajo o njih namerah točne podatke. In zopet 
ni o njih sledu! Koliko pohodov, napadov so že napravili na nje, ali 
do danes niso pripeljali ni enega živega partizana! …  To so junaki 
in bodo junaki naroda vredni! Boriti se, peščica ljudi, jih napadati 
sredi dneva in doseči takšen uspeh. Kakšen bo odmev?7

Oborožen odpor, ki se je iz okupiranih krajev razširil prek rapalske 
meje v italijansko državo, je italijanska civilna in vojaška oblast (poleg 
prisilnega vpoklica) zatirala z metodami, podobnimi kot v Ljubljanski 
pokrajini: najrazličnejše prepovedi, kot je prepoved vožnje s kolesi, 
razširjenje policijske ure na vse občine, odvzem radijskih sprejemnikov, 
odvzem strelnega orožja lovcem in gozdnim čuvajem, vojaške ofenzive 
in pobijanje civilnega prebivalstva, požigi, aretacije in deportacije svojcev 
in sodelavcev partizanov v koncentracijska taborišča v notranjost Italije.8 
Italijanske oblasti pa so imele vedno več podatkov o protifašističnem 
vedenju slovenskih mladeničev pri odgonu v italijansko vojsko, zato 
so oblasti še bolj zaostrile svoj odnos do svojcev partizanov. Za razliko 
od Ljubljanske pokrajine na Primorskem internacije niso zajele tako 
velikega segmenta populacije, ampak samo svojce in družine parti-
zanov, ki so jih zbirali predvsem v dveh taboriščih, in sicer ženske v 
Fraschette v občini Altari v pokrajini Frosinone, medtem ko so moške 
internirali v taborišču Cairo Montenotte v pokrajini Savona. Prebivalce 
nekaterih vasi na Primorskem so izgnali v celoti, medtem ko so priprav-
ljali tudi načrte za internacijo vsega moškega prebivalstva iz nekaterih 
območij iz občin Črni Vrh nad Idrijo, Idrija, Cerkno, Most na Soči,  
 
 

7    Vera Klavora, dnevnik, hrani sin Fedja Klavora.
8    Milica Kacin Wohinz, Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000, 2000, Ljubljana, 97.
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Kobarid in Bovec.9 Z razvojem vojnih dogodkov in večanjem narodno-
osvobodilnega gibanja pa je vojna terjala vedno več človeških žrtev. Kot 
piše Simon Skočir za spominjanja prebivalcev v Kobaridu, so njihova 
spominjanja povezana predvsem z »njihovim lastnim razumevanjem 
razmer in utemeljevanjem njihovih odločitev o pristopu k uporu oziroma 
distanciranju od njega … Čeprav je [OF]  delovala skrivaj, je iz spominov 
vidno, da je precej ljudi poznalo in podpiralo njeno delovanje, saj se je na 
Primorskem v začetku predstavljala predvsem kot sila, ki bo zagotovila 
narodno osvoboditev. Ideje o revoluciji se pojavijo kasneje in so jih veli-
kokrat širili njeni nasprotniki.«10 

Pričevalci/očividci iz Bovca so mi iz obdobja pred kapitulacijo pripo-
vedovali o velikonočnem ponedeljku 26. 4. 1943, ko je italijanska vojska 
obkolila planino Golobar, kjer so se tisti teden zbirale partizanske enote, 
da bi po ukazu vodstva OF oblikovale Gradnikovo brigado. Odvila se je 
bitka, kjer obkoljeni partizani niso imeli veliko možnosti.11 Padlo je 32 
borcev in italijanski vojaki so jih mrtve privezali za noge in jih s konji 
vlekli do vasi Kortinica. Tam so jih – izmaličene – naložili na kamion 
in jih odpeljali v Bovec. Nekateri izmed borcev so bili tudi svojci do-
mačinov, vendar je bila večina od drugod, tudi iz osrednje Slovenije. 
Kljub temu je "dogodek" ostal v individualni memoriji pripovedovalcev/
pričevalcev in kolektivni memoriji skupnosti, saj je bil spomin na do-
godek po drugi svetovni vojni negovan znotraj komemoriranj na drugo 
svetovno vojno, padle borke in borci imajo svoj spomenik in mesto na 
pokopališču, po bitki in žrtvah je poimenovana tudi ena glavnih ulic, na 
planini Golobar pa se vsako leto konec aprila vrši tudi komemoracija. 

9    Tone Ferenc et al., Slovenci v zamejstvu. Pregled zgodovine 1918–1945, Ljubljana, 1974, 218. Prim: Tone 
Ferenc, Primorska in italijanska koncentracijska taborišča. V: Tone Ferenc, Okupacijski sistemi med 
drugo svetovno vojno 3. Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav, Ljubljana, 
2009, 167–186.

10    Simon Skočir, Čas zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine v spominih prebivalcev Kobarida, 
diplomsko delo, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2002, 26.

11    Prim: Ivan Mlekuž - Zdenko, Gornje Posočje do spomladi 1943 in golobarska bitka. V: Borec, let. XV, 
št. 3–4, 1998, 253–342;  O bitki in poteku boja in okoliščinah glej tudi: Tone Ferenc, Primorska pred 
vseljudso vstajo 1943, Ljubljana, 1983, 384.




