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gorica / pred petinpetdesetimi leti sta bila mesto in podeæelje po triletni izolaciji ponovno zdruæena

13. avgusta 1950 mnoæica pettisoËerih mejo
odklonila in jo zanikala z miroljubno invazijo
Pri RdeËi hiπi so predrli mejno pregrado in preplavili obmejni pas - Ta dan se je v zgodovino zapisal kot nedelja metel

Darko Bratina: flMetle so pometle mejo
Tedaj sem zaËel sanjati njeno odpravo«

Gorica, 13. avgusta 1950.
Star sem bil osem let. Zgodaj
zjutraj je prisla v hiπo novica,
da bo mogoËe æe isti dan sre-
Ëati sorodnike, ki jih nismo vi-
deli æe tri leta od jeseni 1947,
ko nas je meja nenadoma lo-
Ëila. Kot da bi dogodek priËa-
koval, je oËe pobral mene in
brata ter naju v diru peljal do
mejnega prehoda pri RdeËi Hi-
πi. Niti malo si ni pomiπljal.

Naprave na mejnem preho-
du so tedaj bile dokaj grobe.
Sem ter tja so bili nameπËeni
πpanski jezdeci, ki so jih ob-
kroæali svaljki bodeËe æice; vi-
li so se celo na dvoriπËu bliæ-
nje stavbe, sedanje policijske
kasarne a tedaj πe ene izmed
goriπkih bolniπnic, kjer je mno-
go let prej umrl Lojze Bratuæ,
kot nam je povedal oËe. Kjer
je sedaj upravna zgradba ob-
mejne policije in carine, je te-
daj bila znana gostilna, ki so ji
pravili ravno flRusa hiπa« za-
radi barve njenih zunanjih
sten in je bila znana po prele-
pem papagaju, ki se je rad od-
zival gostom. Ko smo priπli do
RdeËe Hiπe, smo se znaπli sre-
di velikanske urejene in mol-
ËeËe mnoæice, ki je stala, kot
Ëe bi Ëakala na nepoznan
obred. Postavili smo se v vrsto
pred nekim zasilnim policij-
skim uradom, na katerem je bi-
lo potrebno povedati svoje ime
in priimek ter ime in priimek
sorodnikov, za katere se je do-
mnevalo, da se bodo tudi oni
predstavili na drugi strani
meje. Po dolgem Ëakanju v vr-
sti smo opravili pripravo. Na-
to smo se porazgubili med
mnoæico in dolgo Ëakali, da
nas pokliËejo, kar pa ni bilo
povsem gotovo. Precej ur ka-
sneje, ko smo se æe naveliËali
Ëakanja v poletni sopari in stra-
hu, da se razoËarani vrnemo
domov, je policijski agent, ki
je obËasno prihajal z urada, da
je poklical z zvonkim glasom
flsreËneæe«, ki so priπli na vr-
sto za obisk, prebral tudi naπa
imena, kar je pomenilo, da nas
gotovo nekdo Ëaka na drugi
strani.

Mejo smo prekoraËili med
bodeËo æico, ki jo je zaËasno
nadomestila debela vrv iz ko-
noplje. flVrvna vrata« so poli-
cijski agentje obËasno a redno

odpirali in spuπËali skozi
majhne skupine ljudi. Napra-
vili smo nekaj korakov in pri-
πli smo pod zeleæniπki most, ki
πe sedaj stoji, kjer so se sorod-
niki smeli sreËati, se objeti in
si izmenjati nekaj darilc. OËe
je zagledal brata s sestro in eno
izmed sestriËen. Zelo obËute-
no smo se objemali. Sliπati je
bilo smeh in jok hkrati. V nag-
lici smo si izmenjali darila in
druæinske novice ter se spet lo-
Ëili. »as, ki so nam ga dodeli-
li, je bil zelo omejen, ker smo
morali omogoËiti tudi ostalim,
ki so Ëakali v negotovosti in z
upanjem v srcu, kot smo tudi
mi malo prej.

Vrnili smo se na svojo st-
ran, a zelo poËasi. Ustavili smo
se v gostilni, da smo se odæe-
jali, a tudi iz potrebe, da osta-
nemo πe nekaj Ëasa blizu me-
je s skritim upanjem, da se
morda sreËanje ponovi πe isti
dan. Z ljudmi okoli nas smo
se pogovarjali o nehumanem
naËinu, s katerim je pobuda
potekala, a hkrati o zelo Ëlove-
πki vsebini samega dogodka.
Vedli smo se, kot Ëe bi æeleli

pogovor podaljπati z neznan-
ci, ker se je s sorodniki prehi-
tro pretrgal.

Bilo je krepko Ëez pol eno,
morda okrog dveh, ko nas je
presenetila skrivnostna in na-
raπËajoËa plima glasov ter zvo-
kov mnoæice ljudi, ki je dotlej
bila skoraj tiha. Viπek je dose-
gla v Ëudnem in gromkem Ëlo-
veπkem vzkliku, ki so mu sle-
dili valovi ljudi v vznesenem
teku od RdeËe hiπe do mest-
nega srediπËa. Takoj smo razu-
meli, da je razgreta mnoæica na
eni in na drugi strani povsem
samodejno predrla mejno Ër-
to. Obmejna pasova sta bila
dobesedno prepravljena. Poli-
cijske sile so bile povsem ne-
zadostne in neustrezne, da bi
zaustavile tako obseæno plimo
ljudi. Mnoæica je mejo odklo-
nila, zavrgla in zanikala z mi-
roljubno invazijo. Kakπna ci-
vilizacijska in zrela poteza sre-
di hladne vojne! Sedaj lahko
trdimo, da smo tedaj prisostvo-
vali padcu flBerlinskega zidu«,
preden so ga sploh dejansko
postavili.

Po nepriËakovanem do-

godku smo zopet poiskali so-
rodnike, da bi jih videli, toda
vsi poskusi so bili jalovi. »ez
malo Ëasa je oËe sklenil, da se
vrnemo domov. Medtem pa se
je odvijalo nekaj πe bolj prese-
netljivega. V mestu, ki ga je za-
jela povodenj æe nekaj let od-
sotnih flkupcev«, so zaËeli od-
pirati trgovine, kot Ëe bi bilo
vse æe predvideno. Tisto sonË-
no avgustovsko nedeljo je po-
poldne Ëudeæno vzcvetelo,
Ëeprav le za malo ur, staro in
naravno mestno trgovanje.
Hkrati so se na drugi strani me-
je, kot smo zvedeli naslednje
dni, napolnile gostilne in izlet-
niπke toËke GoriËanov. Ker ni-
so imeli kupci ustreznega de-
narja, je v trgovinah potekala
naravna menjava: jajca, maslo,
æganje ali kokoπ za orodje, ka-
vo in… metle, ki jih je bilo,
kdo ve zakaj, zelo teæko najti
v tedanji mladi, realsocialistiË-
ni dræavi.

Proti veËeru, ko je sonce æe
zahajalo, smo se vrnili v mest-
no srediπËe in videli dolge vr-
ste ljudi, ki so se urejeno
vraËali k RdeËi hiπi. Med vr-
stami je bilo opaziti πtrleËe
metle, ki so jih nosili na rami.
Vse se je odvijalo brez vsakrπ-
nih zapetljajev.

Scenarij je bil enkraten.
Doæiveli smo nepozabno ne-
deljo, ki je πla v kroniko in jo
je zabeleæil mnoæiËni spomin
kot nedeljo metel. Za en dan
so ljudje flpometli z mejo« in
metle so postale posebno Ëi-
slan simbol tega dogodka.

Meni se je dogodek vtisnil
globoko v zavest. Tedaj sem
dokonËno razumel tragedijo
meja in odtlej sem zaËel sanja-
ti odpravo te naπe meje tudi za-
to, ker je le nekaj let prej v
otroπtvu nisem nikoli videl.
Ker sem prisostvoval njenemu
nastanku, upam, da bom æivel
dovolj dolgo, da bom lahko
prej ali slej priËa njeni dokonË-
ni odpravi.

Darko Bratina

(PrviË objavljamo v sloven-
skem prevodu zapis, ki ga je
dogodku posvetil Darko Bra-
tina. Izπel je v reviji Isonzo So-
Ëa πt. 13 iz leta 1994 in spet v
πt. 56 iz leta 2004. Prevod je
oskrbel Aldo Rupel)

Prodor mnoæice pod æelezniπkim mostom pri RdeËi hiπi Altran

Dario Stasi

flPred kakimi petnajsti-
mi leti sem nakljuËno iz-
vedel za enkraten dogo-
dek, ki se je zgodil v ne-
deljo, 13. avgusta 1950. O
nedelji metel, kot so jo
kasneje poimenovali,
sem spregovoril z Dar-
kom Bratino, ki je od vse-
ga zaËetka sodeloval z re-
vijo Isonzo-SoËa. Darko
me je pogledal, kot Ëe bi
obudil star spomin. "Veπ,
tudi jaz sem bil takrat pri-
soten," mi je odkril Dar-
ko. Takoj sem izkoristil
priloænost in ga prosil, Ëe
bi kaj napisal za naπ
Ëasopis. PriËakoval sem,
da bo Darko, ki je bil iz-
redno poln dela, po-
treboval za zapis kar ne-
kaj Ëasa. Navadno smo na
njegove Ëlanke Ëakali par
mesecev, takrat pa mi je
izroËil zapis æe dan po

najinem sreËanju. Pisal ga
je med potovanjem z vla-
kom proti Trstu, za pisa-
nje pa je uporabil ovojni-
co neke voπËilnice. Pisa-
va je bila drobna, v Ëlan-
ku ni bilo nobenega po-
pravka.« Tako se Dario
Stasi, urednik revije Ison-
zo-SoËa, spominja Ëlanka
o nedelji metel, ki ga je v

prvih devetdesetih letih
napisal Darko Bratina.

Stasi nam je povedal,
da se je o nedelji metel
pogovarjal s πtevilnimi
sogovorniki. Vsem, ki so
ga doæiveli v prvi osebi,
je ostal dogodek globoko
zasidran v spominu, saj
so po treh letih izolacije
prekoraËili mejo, ki je do
takrat zgledala nedotaklji-
va. flGorica je bila v vsej
svoji zgodovini odvisna
od slovenskega zaledja.
VeË kot devetsto let sta
bili podeæelje in mesto
vezani, tisto avgustovsko
nedeljo leta 1950 pa je bi-
lo jasno, da ne moreta bi-
ti dolgo loËeni,« je menil
Stasi, ki je pred desetimi
leti doæivel zanimiv do-
godek, vezan na nedeljo
metel. flLeta 1995 smo
skupaj z revijo Oko prire-

dili sreËanje na trgu pred
Severno postajo. Domi-
nik Soban, urednik
Ëasopisa, je priπel na trg
z metlo in nam jo simbo-
liËno vrnil,« je povedal
Stasi in ponovno pouda-
ril moËan Ëustven uËi-
nek, ki ga je imela nede-
lja metel.

flPo petinpetdesetih le-
tih je prav, da se spomin-
jamo dogodka, ki je bil
resniËno enkraten in ki je
poznan predvsem na slo-
venski strani,« je menil
Stasi in nadaljeval: flUra-
dna Gorica dogodka do-
slej sploh ni upoπtevala,
pozabljivost pa ni sluËaj-
na. Spominjajo se prve
svetovne vojne in fojb,
drugim zgodovinskim
dogodkom pa namenjajo
stranski pomen«.

Danjel RadetiË

flPohod laËnih«
(...) Jugoslovanski tisk je o dogodku mol-

Ëal. Na naπi strani je bila oËitno prevelika za-
drega zlasti zaradi tretje obletnice prikljuËi-
tve, ki bi jo kazalo kako drugaËe proslaviti. Za-
drega pa je bila πe toliko veËja, ker je flpohod
laËnih«, kot je pisal nacionalistiËni tisk v Ita-
liji, vsaj na zunaj kazal izrazito ekonomske raz-
loge (Ëeravno sirkove metle, ki so jih nosili
ob vrnitvi iz Gorice Jugoslovani, tega ne bi mo-
gle povsem potrjevati). Gospodarski poloæaj
je bil leta 1950 pri nas zagotovo slabπi kot pri
sosedih; obljube in zagotovila iz Ëasov poli-
tiËnega in diplomatskega boja pred podpisom
mirovne pogodbe se torej niso uresniËevale.

»e je jugoslovanski tisk molËal, pa je bil
æivahen in polemiËen odmev pri Italijanih in
v tisku slovenske manjπine v Italiji. Primor-
ski dnevnik (15.8.1950) je ta-
koj po dogodku zapisal: flV
nedeljo zjutraj je naπe ljud-
stvo na bloku pri RdeËi hiπi
podrlo kriviËno mejo in Go-
rica je za pol dneva dobila
zopet svojo sliko srediπËa so-
πkih in vipavskih Sloven-
cev.« In πe dalje, flda se bo
moralo nujno prej ali slej
zgoditi, da bo ljudstvo umet-
no mejo podrlo ne samo za
nekaj ur, temveË za vedno,
in jo postavilo tja, kjer mora
biti - na narodnostno mejo
onstran SoËe. Dogodek je to-
rej πe en dokaz veË, da mestno srediπËe neke
deæele spada k deæeli«.

Podobne misli prinaπa tudi goriπka SoËa.
DrugaËe je pa pri Demokraciji in Katoliπkem
glasu. Slednji je videl v dejanju izrazito soci-
alne motive, ko je zapisal: flPrihod pet tiso-
Ëev Slovencev v Gorico v nedeljo, 13. avgu-
sta, je razkril vso straπno resnico o nepopisni
bedi in pomanjkanju, v katerem æivijo«
(30.8.1950). Oba lista slovenske desnice sta
se v svojih poroËilih pribliæala staliπËem ita-
lijanskega tiska, ki je v izrazito polemiËnih
protijugoslovanskih tonih vzroke za flmirno
jugoslovansko invazijo Gorice«, kot je zapi-
sal neodvisni træaπki Il corriere di Trieste
(15.8.1950), iskal predvsem v ekonomskih in
politiËnih razmerah, v katerih je takrat Jugo-
slavija æivela. Ne smemo namreË pozabiti, da
je bil to Ëas po resoluciji Informbiroja z vse-
mi politiËnimi in gospodarskimi posledica-
mi. Jugoslavija je takrat utrjevala pota svoje
lastne samostojne politike in informbirojev-
ski tabor ji je oËital naslonitev na zahod. Ta-
ka orientacija Jugoslavije pa ne bi bila pogo-
du Italiji, ki je hotela reπiti vpraπanje svoje vz-
hodne meje, ali toËneje Trsta, v svojo korist.
(...)

Odmeve v italijanskem tisku nadaljujemo
lahko z navedbo tistega, kar se je zapisalo te-
dniku Lunedì delle Venezie (21.8.1950), ko
je trdil, flda so Slovenci videli italijansko Go-

rico in lahko primerjali tamkajπnje razmere
z onimi, ki reæimu, v katerem æivijo, ne mo-
rejo biti v Ëast.« Træaπki kominformistiËni II
lavoratore (14.8.1950) je svoji oceni dodal πe
vidike ideoloπkega nestrinjanja: flTitovska vla-
da je v sporazumu z italijansko organizirala
‘zakonit’ prehod meje, da bi tako nasitila svoje
prebivalstvo«.

Med listi se je nato vnela tudi polemika.
Italijansko stran je zlasti prizadela misel Pri-
morskega dnevnika o mejah na SoËi. Træaπki
Giornale di Trieste je v pisanju træaπkega slo-
venskega dnevnika spoznal politiËne poudar-
ke, ki pa naj bi v danem trenutku najbolj πko-
dili prav jugoslovanski strani. List je πe zapi-
sal, da so Jugoslovani tistega 13. avgusta no-
sili domov metle na ramenih, v srcih pa so

stiskali koprneËe spomine.
S poskusom antologije

odmevov v italijanskem ti-
sku bi seveda lahko nadalje-
vali. Pregledali bi lahko tu-
di osrednji dræavni tisk in pri
tem pomislili, da je prav s
poroËilom o goriπkem 13. av-
gustu v osrednjem Corriere
della Sera zaËenjal pot publi-
cista in javnega delavca se-
nator Enzo Bettiza, takrat πe
emigrant v Gorici. (...)

flPohod pettisoËerice«
(kot beremo v citiranih
Ëasopisih) je pravzaprav

spontan odmev na skupen gospodarski, po-
litiËni in kulturni prostor, v katerem je Primor-
ska do leta 1945 (1947) æivela. Potem je pri-
πla nova upravna razdelitev, ki se je oËitno πe
najbolj nenaravno in zato tudi nelogiËno po-
igrala prav na Goriπkem. SrediπËe deæele je
bilo nenadoma odsekano od svoje naravne
okolice. Nelagoden obËutek, da te vsakdanje
æivljenje in potrebe ne morejo veË popeljati
v kraj, kamor si svobodno zahajal (in dolga
stoletja tudi tvoji predniki), je zbujal Ëustve-
no reakcijo. Novega stanja v resnici ni bilo mo-
goËe tako nenadoma sprejeti ali pa pozabiti
na stare vezi, na stare Ëase in obËutja. »e se-
veda k temu dodamo πe teæke gospodarske
razmere okoli leta 1950, se nam zde sponta-
ni in neorganizirani dogodki tistega nedeljske-
ga dne v mesecu avgustu leta 1950 razumlji-
vi. Takrat, ko so mnogi svoje nasilne preho-
de prek meje plaËevali z æivljenji - takih pre-
hodov je bilo vzdolæ naπe meje mnogo veË z
vzhoda na zahod kot obratno -, je vrnitev mno-
æice (nimam podatkov, da bi kdo od Jugoslo-
vanov ostal v Italiji in prosil za politiËni azil)
govorila izrazito v prid Ëustvenim vzgibom,
ki so 13. avgusta 1950 botrovali mnoæiËnemu
obisku Gorice. (...)

Branko MaruπiË

(Objavljeno v MaruπiËevi knjigi Z zahod-
nega roba, Nova Gorica 1995)

Branko MaruπiËO flinvaziji« na Ëasniku Oggi Sclauzero


