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Sposfovani bralke in bralci!
V urednistvu revije Zgodovina v soli smo se odlocili za delno tematsko vsebinsko zasnovo, da bi povecali
uporabnost in koristnost izbranih strokovnih in didakticno-metodicnih clankov pri poucevanju in ucenju zgodovine.
Pred varni je prva tematska stevilka 0 obcutljivih temah iz slovenske povojne zgodovine, v pripravi pa sta se
stevilki, ki bosta posveceni izseljevanju Siovencev in spremembam, ki jih zgodovini prinasa uvedba devetletne
osnovne sole. Pomembne in zanimive so ne Ie za osnovnosolske uciteljice in ucitelje, ampak tudi za poucevanje
in ucenje zgodovine v srednjih solah in pri univerzitetnem studiju.
Pri izboru tern bomo upostevali vase zelje in pobude. Vodilo nam bo zlasti osvetlitev zanemarjenih, enostransko
prikazanih in obcutljivih tern slovenske zgodovine ter didakticno-metodicnih novosti, ki bodo pripomogle k
ucinkovitejsemu in zanimivejsemu poucevanju in ucenju zgodovine. Prek tega se bo utrdila zgodovina v
predmetnikih razlicnih vrst sol in programov, ceprav se ponavljajo poskusi, da se predmet krci, ucitelje pa potisne
na profesionalno obrobje, da ne omenjamo prezivetja. Zgodovina bo v solah mocna Ie toliko, kolikor bomo mocni
in prodorni vsi, ki zanjo tako in drugace skrbimo.
Priznani raziskovalke in raziskovalci so napisali clanke 0 izbranih problemih iz prvega desetletja
slovenske povojne zgodovine z izborom zlasti novejse literature za kakovostnejse strokovne
priprave na pouk. To dvojno stevilko Zgodovine v soli bo didakticno-metodicno dopolnil prirocnik
za ucitelje z zbirko virov, delovnih listov in primerov sprotnih priprav na pouk za osnovne in srednje
sole, ki jih pripravljamo s skupino osnovno- in srednjesolskih uciteljev. Prirocnik bo izsel pri
Zalozbi Zavoda AS za solstvo. Omeniti velja se to, da sta tematska stevilka in prirocnik za
ucitelje nastala kot rezultat seminarja, ki je potekal 15. in 16. novembra 2002 v Aadovljici z
naslovom Uvajanje novih ucnih nacrtov pri zgodovini - obravnava obcutljivih tern iz slovenske
povojne zgodovine. Ker je bilo zanimanje za ta seminar zelo veliko, pripravljamo 14. in 15.
novembra 2003 ponovitev, prav tako v SIC Aadovljica.
Zakaj sem se odlocila za obravnavo tern slovenske zgodovine prvega desetletja po vojni?
Menim, da ta tematika po cloveski in profesionalni plati prizadeva vecino izmed nas.
Medvojna razdeljenost Siovencev in povojno obracunavanje razlicnih vrst in oblik, ki je
povzrocilo toliko tragicnih usod, vplivata na nase zivljenje in·delo se danes. Izprasevanje
vesti pogojujejo nasa vzgoja in osebne odlocitve. Avtorji ucnih nacrtov in ucbenikov za
zgodovino v osnovnih in srednjih solah so se po osamosvojitvi Siovenije prizadevali za
objektivni prikaz slovenske zgodovine takoj po zakljuceni vojni. Menim, da so bili pri delu
dovolj objektivni, ceprav bi vsebine in cilje v skladu z novejsimi raziskavami in izsledki se
lahko dopolnili in nadgradili. Pri pouku se se vedno dogaja marsikaj, predvsem pa neoku~~e
prispodobe 0 »rdecih in belih« in izjave 0 »prijaznih okupatorjih«, »prav je, da so jih PO?I!!.«'
»se premalo so jih pobili« ... v razred ne sodijo in niso vredne zgodovinarja - humanista, In se
manj cloveka.
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I

Dr. Milko Mikola, Zgodovinski arhiv v Celju

Kproblematiki obravnavanja nekaterih »obcutljivih
tem« slovenske povojne zgodovine pri pouku
zgodovine V osnovnih in srednjih solah
V slovenski povojni zgodovini obstaja vrsta tem, ki bi jih
lahko opredelili kot »obcutljive« . Mednje vsekakor spada
tudi vsa tematika, ki smo jo zgodovinarji predstavili na
seminarju za profesorje in ucitelje zgodovine osnovnih in
srednjih sol 15. in 16. novembra v Radovljici. Objavljene so
tudi v tej stevilki revije Zgodovina v soli. To so teme, 0
povojnih dogodkih v Sioveniji, ki so odlocilno zaznamovali
in prizadeli ne Ie posameznike, ampak celotni slovenski
narod . Vecina tem se veze na dogodke, ki so se v Sioveniji
zgodili v prvih povojnih letih . Zato so povezane predvsem z
izvajanjem nekaterih najhujsih oblik represije komunisticnega sistema nad lastnimi drzavljani . Najbolj
»obcut ljive« teme slovenske povojne zgodovine so
predvsem :
o povojni mnozicni izvensodni poboji,
o izgon pripadnikov nemske manjsine iz Siovenije /
Jugoslavije/,
o nasilni odvzemi premozenja,
o politicni in zrezirani sodni procesi,
o posiljanje obsojencev na prisilno, poboljsevalno in
druzbenokoristno delo ,
o koncentracijska in kazenska delovna taborisca,
o kolektivizacija in z njo povezani »kulaski procesi« ,
o vprasanje slovenske povojne politicne emigracije.
Ti pojavi in dogodki so za »obcutljive« teme veljali ze v
casu vladavine enopartijskega komunisticnega sisitema .
To je povsem razumljivo, saj bi z njihovo obravnavo razkrili
nekatere najtemnejse strani njegove vladavine . Posledica
tega je bila, da se 0 njih ni smelo niti govoriti, kaj sele pisati .
Zaradi tega bi zanje bolj kot izraz »obcutljive« ustrezal izraz
»zamo/cane« ali tudi »tabu« teme . Taksnim teznjam
komunisticnega sistema, da se doloceni dogodki
slovenske povojne zgodovine enostavno zamolcijo, ker bi
njihovo razkritje lahko nanj vrglo temno senco, se je uklonilo
tudi slovensko zgodovinopisje . Stem je zavestno pristalo
tudi na doloceno potvarjanje nase polpretekle zgodovine,
kajti vsako namerno in zavestno molcanje 0 zgodovinskih
dejstvih ni nic drugega kot potvarjano zgodovine .
Posledica tega je bila, da so se nekaterih za komunisticni
sistem »obcutljivih« tem namesto zgodovinarjev morali lotiti
pisatelji . Tiste, katerih so se loti Ii zgodovinarji , so jih
obravnavali nekriticno in v skladu z merili, ki jih je postavila
in dovoljevala tedanja politicna oblast .
Tipicno delo taksnega proucevanja slovenske povojne
zgodovine je Zgodovina Siovencev iz leta 1979. Ceprav je
v njej slovenski povojni zgodovini posveceno obsezno
poglavje z naslovom Siovenija po osvoboditvi , zaman
iscemo vecino »obcutljivih« tem. Nekaterih so se avtorji tega
poglavja sicer dotaknili, vendar jih obravnavajo povsem
nekriticno in enostransko . V omenjenem poglavju je kar
precej govora tudi 0 povojnih politicnih sodnih procesih,
vendar niso prikazani kot ena najtezjih oblik krsitve
,

Vee,na teh razprav in monografij je naveden,h v opombah mOJega prispevka in v objavljenih
pnspevk,h ostahh avtorJev

temeljnih clovekovih pravic , ampak kot povsem obicajni
sodni procesi proti navadnim zlikovcem in kriminalcem .
Do kvalitativnih sprememb pri obravnavanju »obcutljivih"
oziroma »zamolcanih" tem povojnega obdobja slovenske
zgodovine je prislo sele po izvedbi demokraticnih
sprememb v Sioveniji v zacetku devetdesetih let prejsnjega
stoletja. Sele takrat so tudi te teme postale predmet
zanimanja in proucevanja stevilnih zgodovinarjev in
pravnikov. Rezultat povecanega zanimanja se je kmalu
pokazal, saj je doslej 0 njih izslo ze veliko znanstvenih
razprav in monografij, 1 tako da danes ne moremo vec
govoriti , da so se vedno neobdelane in zamolcane.
v

Vse navedeno je vplivalo tudi na poucevanje povojne
slovenske zgodovine v osnovnih in srednjih solah . Tudi tu
je veljalo , da so doloceni dogodki slovenske polpretekle
zgodovine, ki so bili za komunisticni sistem neprijetni,
morali ostati zamolcani . Zanje ni bilo prostora niti v ucnih
nacrtih niti v zgodovinskih ucbenikih . Tako ucenci pri
pouku zgodovine niso zvedeli nicesar niti 0 tako hudih
krsitvah clovekovih pravic in svoboscin, ki so se v Sioveniji
dogajale v prvih povojnih letih, kot so bili mnozicni
izvensodni poboji , obstoj koncentracijskih in kazenskih
delovnih taborisc . Ugotavljamo, da 0 teh temah ucenci
pri pouku zgodovine se danes zvedo zelo malo ali nic ,
ceprav je od demokraticnih sprememb v Sioveniji minilo
ze vec kot deset let in so bile v tem casu 0 njih ze objavljene
stevilne razprave in monografije . Tako si ucenci , ko
zapuscajo osnovno ali celo srednjo solo , se vedno ne znajo
pojasniti, npr. od kod v Sioveniji toliko mnozicnih grobisc,
zakaj je slovenski parlament moral sprejeti dolocene
zakone, kot sta npr. Zakon 0 denacionalizaciji in Zakon 0
popravi krivic.
To lahko pojasnimo stem, da se te teme se vedno
obravnavajo kot »obcutljive". Kot taksne so neprimerne za
vkljucitev v pouk zgodovine, ker zanje se ni pravsnji cas. Te
teme so sicer res obcutljive, vendar to ne pomeni, da je
treba z njihovo obravnavo pri pouku zgodovine se naprej
odlasati . Ce hocemo postati odprta demokraticna druzba,
moramo mlade Ijudi v soli seznaniti tudi z vsemi temnimi
platmi nase zgodovine in jim omogociti, da jih bode
sposobni tudi pravilno presojati in vrednotiti. Tako ne
moremo in ne smemo se naprej pristajati na to , da se v soli
ucenci seznanijo samo z medvojnim nasiljem nacifasisticnega totalitarizma nad slovenskim zivljem, povojno
nasilje komunisticnega totalitarizma nad lastnim narodom
pa enostavno zamolcimo. Samo tako, da bodo seznanjeni
z vsem , kar sta posameznikom in celim narodom v
dvajsetem stoletju hudega povzrocila tako nacifasizem kot
tudi komunizem, bode ucenci spoznali bistvo vsakega
totalitarizma . Stem pa bodo tudi znali locevati med
totalitarizmom in demokracijo . 8ele tako bodo tudi lahko
razumeli pomen demokraticnih sprememb , ki so se po
padcu berlinskega zidu zgodile v drzavah vzhodne Evrope
in tudi v Sioveniji.
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Obcutljiva zgodovina V solskih klopeh
Polpretekla zgodovina je zaradi svoje velike vplivnosti na
sedanjost vedno predmet razprav. Ze precej vsakdanje
teme se dolgo burijo duhove udelezencev. Kadar pa se
zgodovina zavrti v plesu prelomnih dogodkov, se z njimi
zaposlujejo se naslednje generacije . Toliko bolj postane
predmet pogovorov in debat zamoleana ali prikrojena
zgodovina, ki zaradi svoje skrivnostnosti vabi, njen molk pa
kliee h katarzi obe strani, zmagovalce in (navadno) njihove
zrtve . V interesu vladajoeih skupin je seveda »pravilno«
prikazovanje preteklosti solski mladini, ki naj prevzame
pomembnejse vrednote generacije svojih mater in oeetov.
Oblast je lahko lucidna in zna oceniti, kje je meja med se
znosnim poudarjanjem starih vrednot in dopuseanjem novih
idej. Lahko pa zaradi ideoloske togosti doloei , kaj je pray in
kaj ni, kdo so nasi in njihovi, kaj je pravilno in kaj ni.
Zakaj ze na zaeetku svojega razmisljanja 0 poueevanju
obeutljivih tem pri pouku zgodovine tako poudarjam
starejso generacijo in oblast? Praviloma zeli vsaka oblast
vplivati na solski sistem, ki naj bi generiral ustrezne
naslednike s podobnimi vrednotami . Oblast poskrbi za
ustrezne pravne in vsebinske okvire, v katere se vpne vzgoja
in izobrazevanje. Kar mogoee marsikomu, ki nejasno vidi
meje demokracije ni vsee , vendar drugaee doslej ni slo. Se
kako je pomembno, da solska oblast sprejema pobude
stroke in civilne druzbe in omogoea dosledno poueevanje
obeutljivih tem . Stem onemogoea ozko ideolosko
uniformiranje mlade generacije, pray tako pa z moznostjo
dialoga jemlje iz rok orozje ideologijam, ki gradijo svoj uspeh
na eksluzivnosti in druzbenih napetostih .
»V nasih solah se se vedno premalo poueujejo obeutljive
teme polpretekle zgodovine .« Misel, ki se po letu 1991
pogosto ponavlja. Prepriean sem , da njeni avtorji mislijo
resno , vprasanje pa je , ee izjava ustreza resnienosti nasih
sol. Solski sistem se, kot je bilo ze omenjeno, gradi pretezno
od zgoraj navzdol. Oblast predpise pravila in da vsaj
vsebinske napotke . Sledi realizacija : zalozbe navadno
poiseejo avtorje uebenikov in ostale pedagoske literature,
ki v okviru predpisanega ponudijo ueiteljem in ueencem
materiale za pouk. Koneno nastopijo ueitelji, ki pa s
pomoejo te literature in po lastni presoji posredujejo vsebine
ueencem in jih z bolj ali manj uspesnimi metodami _ueijo
ustvarjati svoj odnos do preteklosti.
Ce pogledamo, kako je ta tristopenjska transmisija
formiranja vsebin in znanja potekala pred letom 1991 in po
njem, vidimo, da je tedanja republiska solska oblast preko
Zavoda za solstvo doloCila pravila in vsebina poueevanja
zgodovine . Nesporni ideoloski princip obravnavanja
medvojne in povojne zgodovine, 0 eemer teee beseda, je v
tedanjem uenem naertu glorificiral enG stran , drugi pa je
namenil nekaj besed, s poudarkom na izdajstvu in
kolaboraciji . Seveda edini uebenik ni mogel iz teh klisejev,
pray tako ne ostali pedagoski pripomoeki. Kako smo ueitelji
poueevali , vemo najbolje sami. Spopadali smo se z dvema
osnovnima problemoma: slabo poznavanje (nedostopnost
virov in literature) medvojne problematike in samocenzura.
Kljub temu je lahko vsak z doloeenimi poudarki kolikor toliko
omilil enostransko podajanje te zgodovine.

Po osamosvojitvi je demokratizacija, ki jo na podroeju
solske zgodovine lahko imenujemo korektna strokovnost,
doloeila ueni naert, ki uravnotezeno navaja obravnavo tem
polpretekle zgodovine . Pregled uebenikov zgodovine
(omejil sem se samo na splosno izobraZevalne sole: osnovno
sole in gimnazijo) nam pokaze zanimivo kvantitativno in
kvalitativno podobo. Prva uebenika zgodovine v samostojni
Sioveniji za osmi razred osnovne sole in 4. razred gimnazije
(Nesovic, Prunk, 1994 in Repe, 1996) namenjata priblizno
eetrtino prostora , ki je namenjen prikazu medvojne
nacionalne zgodovine temam , ki obravnavajo
protipartizanski tabor. Pri tem moramo upostevati dYe
dejstvi . Ena od tem obravnava zivljenje civilnega
prebivalstva, kar bi tezko uvrstili na enG ali drugo stran o
Obseznejsi prikaz partizanskega tabora je utemeljen z
dejstvom , da je bila to zmagovita stran , ki je krojila se skoraj
pol stoletja povojne nacionalne zgodovine. Razumevanje
zadnjega obdobja torej zahteva podrobnejsi prikaz
predhodnega. Tema uebenikoma so sledili novi . Za osnovno
solo dva (Dolenc, Gabrie, Rode, 1997 in Kern, Necak, Repe,
1997) in za gimnazijo Repe, 1996. Osnovnosolci trenutno
uporabljajo dva uebenika: Kern, Necak, Repe, 2000 in
Dolenc , Gabrie, Rode, 2002 . Pray tako lahko gimnazijci
trenutno uporabljajo dva uebenika, ki sta izsla 2000 (Repe)
in 2002 (Dolenc, Gabrie) . Delez vsebin, ki obravnavajo
protipartizanski tabor v osnovnosolskih uebenikih niha od
ene petine pa celo do priblizno 40 % obsega medvojnih
tem nacionalne zgodovine . Gimnazijska uebenika se
gibljeta okoli eetrtine . Tudi za trenutno veljavne uebenike
velja zgornja ugotovitev glede razporeditve tem .
Nekateri delovni zvezki (osnovnosolski in gimnazijski)
komaj ali malo omenjajo protipartizansko stran, v enem pa
celotno poglavje s pomoejo virov, v paralelnem prikazu
pripoveduje zgodbo ene in druge strani.
Avtorji govorijo 0 »obeutljivih« temah z zgodovinske distance , iseejo vzroke, ki so pripeljali Ijudi na enG ali drugo
stran, govorijo 0 poteh in stranpoteh nasprotnih taborov.
Mislim, da so se predvsem avtorji uebenikov otresli takih
prikazov zgodovine, kot jih se marsikdo vidi z deset in vee
let starimi oeali.
Kako pa ueitelji? Verjetno je ta zadnja »transmisija«
zgodovine najmanj preverljiva. Ueitelj podaja preteklost, kot
mu jo kazejo izkusnje, kot je obsezno njegovo znanje, pray
tako so izredno prisotne osebnostne znaeilnosti . V njegovih
rokah dobi kurikulum konkretno podobo . Priblizek te
zgodovinske slike odnesejo ueenci s seboj in se vrnejo v
solo z izjavami (starih starsev, starsev ali koga drugega) :
»Zakaj se tako ueite 0 partizanih?« ali : »To, kar ste sli gledat,
je povojna izmisljotina rdeeih!«
Mislim, da je smer nasega zgodovinskega kurikuluma
ustrezna . Oeitki, da se vedno moleimo 0 »zamoleani
zgodovini« vsaj kar se tiee uebenikov, ne drzijo. Vtis imam ,
da se njihovi avtorji ne posvetijo dovolj pregledu, kaj trenutno
obstaja na podroeju uebenikov in ostale literature, ki se
uporablja pri pouku zgodovine.
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Or. Milko Mikola, Zgodovinski arhiv v Celju

Nekatere ob/ike represije komunisticnega reiima
S/oveniji V /etih od 1945 - 1952
Pri obravnavanju povojne represije
komunisticnega sistema v Sioveniji se
je treba zavedati, da je bila Siovenija
kot republika del avnojske Jugoslavije,
ki se je uvrscala med drzave s totalitarnimi komunisticnimi sistemi. Ena od
osnovnih znacilnosti vsakega komunisticnega totalitarnega sistema je tudi
izvajanje represije nad lastnimi driavIjani. Jugoslovanski /slovenski/ komunisticni totalitarni sistem v tem ni bil
nikakrsna izjema. Tudi v avnojski Jugoslaviji in stem tudi v Sioveniji kot
njenemu sestavnemu delu je komunisticni totalitarni sistem ves cas njenega
obstoja nad svojimi drzavljani izvajal
represijo in se v tem ni kaj dosti razlikoval
od ostalih drzav realsocializma. Ta
represija je v razlicnih obdobjih dosegal a razlicno stopnjo intenzivnosti.
Obdobjem ostre represije so sledila tudi
obdobja, ko je ta nekoliko popustila.
Prislo je celo do poskusov izvajanja
dolocene liberalizacije v okviru komunisticnega sistema. V Sioveniji se je
obdobje taksnega partijskega »Iiberalizma« zacelo leta 1967 z nastopom
Stan eta Kavcica in se zakljucilo novembra 1972 z njegovo odstranitvijo z
drzavniskih in s politicnih polozajev.1
Tudi temu obdobju liberalizacije je
sledilo obdobje povecane represije, ki
ga poznamo kot »svincena leta« . Trajalo
je do konca osemdesetih let.
Obdobje najhujse represije v Jugoslaviji /Sloveniji/ je bilo od konca vojne
leta 1945 do zacetka petdesetih let.
Upraviceno ga smemo oznaciti kot
obdobje stalinizma. V tem obdobju je
namrec komunisticni sistem v Jugoslaviji /Sloveniji/ nad svojimi drzavljani
izvajal vse tiste oblike represije, ki so
bile najbolj tipicne za stalinisticne
sisteme v Sovjetski zvezi in v drugih
drZavah t. i. Ijudske demokracije. To lahko
pripisemo predvsem dejstvu, da je bila
Komunisticna partija Jugoslavije tedaj

,
2

,
•
5

,

»od drugih vzhodnoevropskih komunisticnih partij ena izmed najbolj radikalnih, saj se je najbolj nagibala k
sovjetskemu socialisticnemu vzorcu ... ,,2
V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj
najhujsih oblik represije, ki jih je izvajal
komunisticni sistem v Sioveniji nad
svojimi drzavljani v obdobju 1945 1952. 3 Te oblike represije so bile predvsem naslednje:
1. mnozicni izvensodni poboji,
2. prisilni odvzemi premozenja,
3. izvajanje politicnih in »zreziranih«
sodnih procesov,
4. posiljanje obsojencev na prisilno,
poboljsevalno in druzbenokoristno
delo,
5. izgoni prebivalcev iz njihovega
kraja bivanja.

Mnoiicni izvensodni poboji
Najstrahotnejso obliko represije komunisticnega sistema v Sioveniji so vsekakor predstavljali izvensodni poboji t.
i. narodnih sovrainikov (sovraznikov
Ijudstva) . Mnozicno so jih izvajali v prvih
mesecih po koncani vojni leta 1945. Do
njih pa je prihajalo se vse do zacetka
leta 1946. Eden zadnjih taksnih mnozicnih izvensodnih pobojev se je zgodil,
kot je dokazano, se januarja 1946 v
Siovenski Bistrici. Kot ze sam izraz
»izvensodni poboji" pove, so bile to
usmrtitve, ki so bile izvrsene b~ez
vsakega predhodnega sodnega postopka pred sodiscem in brez vsakega
ugotavljanja individualne krivde usmrcenih. Zrtve izvensodnih pobojev so bile
usmrcene samo zaradi svojega statusa,
ker so za zmagovito komunisticno stran
pac predstavljale t. i. narodne sovraznike, s katerimi je treba dokoncno
obracunati. To se je zgodilo, ceprav so
v tistem casu v Sioveniji obstajala in
delovala stalna vojaska sodisca. Morebitnim storilcem vojnih zlocinov in
drugih kaznivih dejanj bi lahko sodili v
skladu z dolocili Uredbe 0 vojaskih
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sodiscih, ki jo je Vrhovni stab NOV in POJ
sprejel 24. maja 1944 in ki je v casu
izvajanja izvensodnih pobojev se vedno
veljala.
Zrtve povojnih izvensodnih pobojev so
bili predvsem zajeti pripadniki vojaskih
formacij: slovenski domobranci, srbski
in crnogorski cetniki, hrvaski domobrani
in ustasi. Kot so pokazale najnovejse
raziskave, so skupaj z njimi pomorili tudi
zajete ranjence, invalide in bolnike 4
Veliko pa je bilo med zrtvami izvensod nih pobojev tudi civilistov, med njimi
tudi zensk, starckov in celo otrok. To so
bili vecinoma beg unci iz Siovenije ter
drugih jugoslovanskih pokrajin , ki so bili
zajeti skupaj s pripadniki zgoraj navedenih vojaskih formacij, in tisti , ki jih je
na osnovi ze vnaprej pripravljenih
spiskov takoj po koncani vojni aretirala
in zaprla Ozna za Siovenijo. Tako je Ozna
za Siovenijo ze pred koncem vojne imela
za 9.259 oseb kartoteke, 8.491 oseb pa
je imela registriranih 5 Torej se je na
spiskih Ozne pred koncem vojne znaslo
skupaj kar 17.750 oseb. Natancnih
podatkov 0 stevilu vseh po vojni
izvensodno pobitih se vedno nimamo,
ker 0 tem (se) ni dosegljivih arhivskih
dokumentov. Dr. Joze Pucnik je ocenjeval, da je bilo po 9. maju 1945 izvensodno pobitih od 14.000 do 18.000
slovenskih drzavljanov6 Novejse raziskave, ki jih je opravillnstitut za novejso
zgodovino , pa kazejo , da naj bi jih bilo
13.715. Stevilo vseh po vojni izvensodno
usmrcenih Siovencev in pripadnikov
drugih jugoslovanskih narodov na
obmocju Siovenije naj bi bilo po pribliznih ocenah nad 200.000 .

Z izvajanjem mnozicnih izvensodnih
pobojev je jugoslovanska /slovenska/
komunisticna oblast grobo krsila ne Ie
dolocila mednarodnega vojnega prava
o ravnanju z vojnimi ujetniki in ranjenci
ter civilisti (Zenevske in Haaske kon-

0 tem glej delo dr. Boia Repeta: ••Liberalizem« v Sioveniji. Boree. Revija za zgodovino. literaturo in antro pologijo, 9-10, Ljubljana 1992
Leonid Gibianskij, Sovjetska zveza in Jugoslavija leta 1945, objavljeno v: Siovenija v letu 1945,Zbornik referatov, Zveza zgodovinskih drustev Siovenije, Ljubljana 1996, str. 54.
Vecina oblik represije komunisticnega re21ma v Sioveniji v tem obdobju je prikazanih v zborniku !emna stran meseea, Kratka zgodovina totalitarizma v Sioveniji 1945-1990,Nova revija, LJublJana 199B.
0 tem glej : Brez mllosli, Ranjeni , invalidni in bolni povojni ujetniki na Siovenskem, uredil Lovro Sturm, Nova revija, Ljubljana 2000.
Ljuba Dornik Subelj, Oddelek za zascito naroda za Siovenijo, Ljubljana 1999, str. 119.
Joie Pucnik, Mnoiicni povojni poboji, objavljeno v zborn iku Temna stran meseea, Kratka zgodovina totalitarizma v Sioveniji 1945-1990,Nova revija, Ljubljana 1998,str. 45.
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vencijej7, ampak tudi lastno kazensko
zakonodajo, to je prej omenjeno Uredbo Vrhovnega staba NOV in POJ 0
vojaskih sodiseih z dne 24. 5. 1944. Po
tej uredbi bi vse tiste , ki bi bili obtozeni,
da so med vojno storili doloeena kazniva dejanja, morala obravnavati vojaska
sodisea. Ta so storilcem tezjih vojnih
zloeinov smela poleg drugih kazni izreei
tudi smrtno kazen, ki pa se je lahko
izvrsila Ie, ko jo je potrdilo drugostopenjsko vojasko sodisee . Glede na
to, da so bile mnoziene povojne izvensodne usmrtitve izvedene v nasprotju z
doloeili mednarodnega vojnega prava,
ki je tedaj veljalo, in brez obstojeeih
vojaskih sodise, jih je treba obravnavati
kot zl06in. Ker jih je naertovala in izvedla
tedanja komunistiena oblast sama,
predstavljajo najhujso obliko driavnega
teroria nad lastnimi drzavljani.
Za izvajanje mnozienih izvensodnih
usmrtitev je komunistiena oblast v
Sioveniji uporabila pripadnike Oddelka
za zaseito naroda (Ozna) za Siovenijo,
pripadnike slovenske (11.) divizije Korpusa narodne obrambe Jugoslavije
(Knoj) in enote III. ter IV. Jugoslovanske
armade. Pripadniki Ozne za Siovenijo
in II. divizije Knoj-a so izvajali predvsem
izvensodne usmrtitve z avstrijske Koroske repatriiranih pripadnikov Siovenskega domobranstva in aretiranih
civilistov z obmoeja Siovenije. Enote III.
in deloma tudi IV. Jugoslovanske armade so izvensodno usmrtile zajete
pripadnike vojaskih formacij in civilistov
iz drugih jugoslovanskih pokrajin . Za
mnoziena morisea so izbirali predvsem
kraska brezna (na Koeevskem), t. i. fojbe
(na Primorskem) , opuseene rudniske
jaske (Barbarin rov - Huda jama pri
Laskem), opuseene jame dnevnih
kopov premoga (okolica Hrastnika) ,
protitankovske jarke (Tezno, Celje ,
Oobova, Bistrica ob Sotli), bunkerje in
protiletalska zaklonisea (Slovenska
Bistrica). Na teh podroejih so najveeja
mnoziena grobisea v Sioveniji .
Po najnovejsih podatkih je komisija za
resevanje vprasanj prikritih grobise v
Sioveniji doslej ze obdelala 196 lokacij
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grobise, najmanj 187 pa jih je ostalo se
neobdelanih. Med temi 196 grobisei , ki
so ze obdelana, je 45 grobise civilistov,
56 grobise vojakov, 68 pa je taksnih, kjer
so pokopani tako civilisti kot vojaki, nekaj
pa je tudi taksnih, kjer so zrtve neznane.
Teh 196 lokacij se nahaja na obmoeju
54 obein, vseh obein s povojnimi
grobisei pa bo vee kot 70. Od dotlej
evidentiranih grobise je dobra eetrtina
tistih, v katerih so pokopane zrtve
razlienih narodnosti , v eetrtini so pokopane zrtve slovenske in hrvaske
narodnosti , v eni desetini pa drugi.
(Podatki so povzeti iz 61anka Drzava
gosto prepletena z grobis6i, ki je bil
objavljen v Delu 11 . marca 2003.)

Prisilni odvzemi premoienja 8
Komunistiena revolucionarna oblast v
Sioveniji je po vojni izvedla vrsto prisilnih
razlastitvenih ukrepov, s katerimi je
hotela predvsem unieiti zasebni
gospodarski sektor. Ti razlastitveni
ukrepi so bili:
• zaplembe (konfiskacije) 1945- 1946,
• agrarna reform a 1945-1948 in 1953,
• nacionalizaciji zasebnih gospodarskih
podjetij leta 1946 in 1948,
• nacionalizacija najemnih zgradb in
gradbenih zemljise 1958- 1963.
V nadaljevanju bomo spregovorili
nekoliko vee samo 0 zaplembah, saj so
te izmed vseh zgoraj navedenih razlastitvenih ukrepov predstavljale najhujso represijo. Zaplemba je pomenila
prisilni odvzem premozenja v korist
driave brez vsake odskodnine in se je
izrekala kot stranska kazen. Najbolj
mnozieno so zaplembe izvajali v letih
1945 in 1946, ko je potekala zaplemba
premozenja t. i. narodnih sovraznikov.
Pravno os novo za te zaplembe je
predstavljal Odlok Predsedstva AVNOJa 0 prehodu sovraznikovega imetja v
drzavno lastnino z dne 21 . 11. 1944.9 S
tem odlokom do odvzeli »nemsko«
premozenje , na obmoeju Jugoslavije /
Siovenije/. »Nemsko« premozenje je bilo
premozenje oseb nemske narodnosti in
premozenje nemskega rajha ter njegovih drzavljanov. Zaplemba tega

premozenja je bila kot oblika vojne
reparacije za skodo, ki jo je povzroeil
nemski okupator. Za izrek in izvrsitev
zaplembe je zadoseala ze sam a ugotovitev, da je nekdo nemske narodnosti
ali drzavljan nemskega rajha. Ker krivde
prizadetega ni bilo treba ugotavljati ,
tovrstnih zaplemb niso izrekala sodisea,
ampak upravni organi - zaplembene
komisije. Te so od avgusta pa do konca
decembra 1945 v Sioveniji izdale skupaj
20.293 odloeb 0 zaplembi »nemskega«
premozenja. S temi zaplembami so bili ,
razen redkih izjem , prizadeti vsi pripadniki nemske manjsine v Sioveniji, saj
so izgubili vse svoje imetje. Ooletela pa
jih je se hujsa usoda, saj so jih, razen
manjsega stevila, tudi izgnali iz Jugoslavije /Slovenije/, nekatere pa izvensodno usmrtili W Zanje je Ozna za
Siovenijo ustanovila posebna zbirna
(koncentracijska) taborisea. Eno taksnih
taborise je bilo v Strniseu pri Ptuju .
Kot premozenje »narodnih sovraznikov« je bilo v letih 1945-1946
zaplenjeno tudi premozenje tistih , ki so
bili med vojno od strani NOG in
revolucije usmreeni (Iikvidirani). Njim so
upravni organi premozenje zaplenili na
podlagi 28 . elena Zakona 0 zaplembi
imovine in 0 opravljanju zaplembe z dne
9. 6. 1945. Veliko zaplemb premozenja
so od julija do avgusta 1945 kot stransko kazen obsojenim "narodnim sovraznikom« izrekla vojaska sodisea in
Sodisee slovenske narodne easti . Pomemben delez pri izrekanju zaplemb so
imela tudi civilna (okrozna in okrajna)
sodisea. Stevilo vseh po vojni izreeenih
zaplemb premozenja v Sioveniji je
znasalo blizu 26.000. Z njimi je bila ze v
letih 1945- 1946 razlaseena in podrzavljena velika veeina industrijskih in
trgovskih podjetij , denarnih zavodov in
pomemben delez zemljiskih posesti .11
Izvajanje zaplemb in drugih razlastitvenih ukrepov je predstavljalo drugo
fazo revolucije , s katero je komunistiena
partija v Sioveniji poleg politiene oblasti
dobila tudi oblast nad proizvajalnimi
sredstvi. Z zaplembami in deloma tudi
z ostalimi razlastitvenimi ukrepi je bila

Klemen Jaklie. Zaseita ranjencev. bolnikov in vojnih ujetnikov po predpisih mednarodnega vojnega prava, ki so bili vveljavi pred 2. svetovno vojno. med njo in po njej. objavljeno v: Brez milosti. Ranjeni.
invalidni in bolni povojni ujetniki na Siovenskem. uredil Lovro Sturm. Nova revija. Ljubljana 2000. str. 317- 329.

• 0 izvajanju povojnih prisilnih odvzemov premozenja v Sioveniji glej: Milko Mikola. Zaplembe premozenja v Sioveniji 1943-1952. Celje 1999; Joze Prineie. Nacionalizacija na ozemlju LR Siovenije 1945
9

- 1963. Dolenjska zalozba. Novo mesto 1994; Zdenko Cepie. Agrarna reforma in kolonizaeija v Sioveniji 1945-1948. Zalozba Obzorja Maribor. Maribor 1995.
Uradni list Demokratiene federativne Jugoslavije. 5t. 2/1945.
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0 usodi, ki je po vajni doletela pripadnike nemske manjsine v Sioveniji, glej razpravo dr. Toneta Ferenca: Nemei na Siovenskem mad drugo svetovno vojno in razpravo dr. Boza Repeta: »Nemci« na

Siovenskem po drugi svetovni vojni. Obe navedeni razpravi sta objavljeni v zborniku .. Nemei .. na Siovenskem 1941-1945. Znanstveni instilul Filozofske fakullete v Ljubljani. Ljubljana 1998.
" Podalki a tem. kolik5en delez induslrijskih in trgovskih podjelij. denarnih zavodov in zemljiskih posesli je presel v drzavno lasl z zaplembami. so navedeni v moji knjigi Zaplembe premozenja v Sioveniji
1943-1952. Celje 1999. str. 26~297.
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ustvarjena drzavna (druzbena) lastnina,
ki je predstavljala ekonomski temelj
socialistienega druzbenega sistema v
Sioveniji do njegovega propada.

Izvajanje po/iticnih in zreiiranih
sodnih procesov 12
Za obraeun s svojimi dejanskimi in
potencialnimi nasprotniki (»notranjimi
sovrazniki,,) je komunistieni rezim v
Sioveniji zlorabil tudi sodstvo. Z uveIjavitvijo revolucionarnega naeela »enotnosti oblasti" je sodstvo v Sioveniji
izgubilo status samostojne veje oblasti
in stem tudi svojo neodvisnost. Postalo
je orodje v rokah komunistiene partije in
njena podaljsana roka za izvajanje
represije .13 Kako so pojmovali vlogo
tedanjih sodise , nam kaze poroeilo
predsednika Okroznega sodisea v Celju
z dne 12. 7. 1948, v katerem je ta poleg
ostalega tudi zapisal: »... Brez dvoma
je sodisce borbeni organ, ki se mora boriti
zoper razredne sovraznike. Posebej
mora paziti na ostanke kapitalizma, ki se
pojavljajo v kakrsnikoli obliki, paziti mora
na zakrite sovrainike, ki na rafiniran nacin
delujejo proti interesom ljudstva in na
prikrit naCin, bilo neposredno bilo posredno po raznih kanalih sluzijo in
podpirajo mednaradno reakcijo. Sodisce
mora biti ostra orazje v rokah delovnega
Ijudstva, s katerim se isto bori proti
nasprotnikom in s katerim bije boj za
zmago socializma ... «. 14
Takoj po koneani vojni so kazensko
sodstvo v Sioveniji opravljala vojaska
sodisea in Sodisee slovenske narodne
easti. Pred njimi so julija in avgusta 1945
potekali mnozieni procesi proti »narodnim sovraznikom« (sovraznikom Ijudstva), ki so bili obtozeni, da so med vojno
storili doloeeno kaznivo dejanje. Ta
sodisea so delovala do konca avgusta
1945, nato pa so kazensko sodstvo
prevzela redna civilna sodisea: okrajna
in okrozna sodisea ter vrhovno sodisee.
Tudi civilna sodisea so nadaljevala s
politienimi procesi, Ie da so narodne
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sovraznike zamenjali t . i. razredni
sovrazniki, med katere so uvrseali
predvsem industrijalce, trgovce, obrtnike , veeje kmete (kulake) in duhovseino. Veeina teh procesov ni bilo
samo politicnih, ampak tudi zreziranih,
kar pomeni, da so potekali po vnaprej
pripravljenem scenariju . Sodisea so
imela samo to nalogo , da so taksne
procese izvedla. Obtozenim so sodili po
posebnih revolucionarnih zakonih, med
katerimi je treba omeniti predvsem
Zakon 0 kaznivih dejanjih zoper Ijudstvo
in drzavo (ZKLD), ki je bil povzet po
podobnem sovjetskem zakonu . Vsi
procesi , kjer so obtozenim sodili po tem
zakonu, so imeli politieni znaeaj. Drug
taksen zakon je bil Zakon 0 pobijanju
nedopustne spekulacije in gospodarske
sabotaze, po katerem so sodili predvsem kmetom in trgovcem.
Kako mnozieni so bili politieni procesi,
priea podatek, da je bilo v povojnem
obdobju v Sioveniji samo »zaradi tezjih
politicnih deliktov med NOB in v revolucionarni preobrazbi nase druzbe
obsojenih blizu 7.000 oseb«. 15 Med
najbolj znanimi politienimi in montiranimi procesi so bili t. i. Bozieni
proces , Nagodetov proces, Rozmanov
proces in Dachauski procesi, ki se tudi
najveekrat omenjajo. Stem se ustvarja
vtis, da je bilo po vojni v Sioveniji samo
nekaj politienih in zreziranih sodnih
procesov, dejansko pa jih je bilo na
tisoee. Njihove zrtve so bili predvsem
(bivsi) podjetniki , veeji kmetje - »kulaki«
(»kulaski procesi«) in duhovniki . Na teh
procesih so bile obsojencem obieajno
izreeene tezke kazni : od odvzema
prostosti s prisilnim delom, odvzema
politienih pravic, zaplembe premozenja
do smrtnih kazni . Samo v letu 1947 so
sodisea v Sioveniji obravnavala kar
13.494 kaznivih dejanj in obsojencem
izrekla skupaj 14.479 razlienih kazni ,
med drugim 42 smrtnih kazni, 1.802
kazni odvzema prostosti s prisilnim
delom in 290 zaplemb premozenja.16
Velika veeina izreeenih smrtnih kazni je

bila tudi izvedenih , 0 eemer priea
podatek, da je bilo npr. samo leta 1948
v Sioveniji »justificiranih« kar 51 obsojencev.17 Smrtne obsodbe, ki so jih
sodisea obsojencem izrekala na politienih in zreziranih sodnih procesih , so
dejansko pomenile sodni umor.
Mnozieni politieni in zrezirani sodni
procesi so v Sioveniji po letu 1951
prenehali , saj zanje ni bilo vee potrebe,
ker je komunistiena oblast z »razrednimi
sovrazniki« do takrat v glavnem ze
obraeunala. Edina ustanova, ki je niso
mogli podrediti in s katero so se odnosi
leta 1952 se celo zaostrili, je bila
katoliska cerkev. Posledica tega je bila,
da so potekali politieni in zrezirani sodni
procesi proti duhovnikom tudi po letu
1951 . Po podatkih komisije za verska
vprasanja iz leta 1955 naj bi bilo v
Sioveniji od leta 1945 sodno kaznovanih
319 duhovnikov, veeina z zapornimi
kaznimi , izreeene pa so bile tudi 4
smrtne kazni .18

Posi/janje obsojencev na
prisi/no, pobo/jseva/no in
druibenokoristno de/o ,g
Ceprav je konvencija Mednarodne
organizacije dela iz leta 1930, ki jo je
podpisala tudi takratna Jugoslavija,
vsako prisilno delo prepovedala,20 so v
Sioveniji po vojni poznali kar stiri njegove
oblike, in sicer:
1. prisilno deja brez odvzema

prostosti,
2. prisilno deja z odvzemom prostosti ,
3. poboljsevalno deja in
4. druzbenokoristno delo.
Navedene obi ike prisilnega del a so
sodisea in upravni organi obsojencem
kot kazen izrekali vse do sprejetja
novega kazenskega zakonika leta 1951 .
Uradno naj bi vse stiri obi ike prisilnega
dela sluzile predvsem prevzgoji obsojencev, dejansko pa je bil namen
izrekanja teh kazni povsem drug , in sicer
zagotoviti dovolj suzenjske delovne sile
za izgradnjo veejih objektov 1. i. kapitalne

Problemaliko povojnihpoliliGnih sod nihprocesovvSioveniji obravnavajo naslednja dela: Dachauski procesi (Raziskovalno poroGilo zdokumenli,uredil M.Ivanic,Ljubljana 1990;Jera Vodusek Slaric,
Prevzem oblasli 1944-1946,Cankarjeva zalo~ba , Ljubljana 1992;Jera Vodusek Slaric,Ozadje sodnihprocesov vSioveniji vprvem povojnem lelu,objavljeno v:Prispevkiza novejso zgodovino, Inslilul
za novejso zgodovino,Ljubljana 1992,sir. 139-153;Bo~o Repe,Povojni sodni procesi,objavljeno v:Povojna zgodovina na Siovenskem,Zbornikreferalov in razprave ssimpozija,ki je bil1O. rnarca 1992
vKoroskem pokrajinskem muzeju vSiovenj Gradcu,Siovenj Gradec 1992,sir.54-64; Milko Mikola,Sodni procesi na Celjskem,Celje 1995;Tamara Griesser-Pecar,France Dolinar,Rozmanov proces,
Ljubljana 1996; Tamara Griesser-PeGar,Procesi proli duhovnikom in redovnistvu po maju 1945, objavljeno v:Temna slran meseca, Kralka zgodovina lolalilarizma vSioveniji1945-1990,Nova revija, Ljubljana
1998. sir. 113-125.
Znacilnosli povojnega revolucionarnega kazenskega sodstva vSioveniji so prikazane vdelu Romana FerjanciCa in Lovra Siurma: Brezpravje. Siovensko pravosodje po lelu 1945,Nova revija, Ljubljana 1998
Zgodovinski arhiv Celje, MLO Celje, skalla 197, signalura arhivske enole: 1293, Porocila okrajnega in okroznega sodisca Celje.
InformaciJa s14.seje Predsedslva CK ZKS zdne 29. 1.19790 varnoslnih razmerah in delovanju opozicijskih sil vSioveniji,objevljeno v: Bozo Repe, Viri 0demokralizacijl in osamosvojilvi Siovenije (I.
del: Opoziclja in oblasl). Viri 17, Ljubljana 2002, dokumenl iiI. 1, sir. 11 .
Arhiv Republike Siovenije, Minislrstvo za pravosodje LR Siovenije, Sialislika, Sumarno porocilo 0izrecenih kaznihza lelo 1947.
Arhiv Republike Siovenije, Uprava in zavodi za izvrsevanje kazenskih sankcij.signaluraarhivske enole:13/619. Leino poroGilo Oddelka za izvrsevanje kazni za lelo 1948.
Maleja Rezek,..vprasanje vere je vprasanje osvoboditve cerkve od Valikana.. ,Odnosi med dr.iavo inkalolisko cerkvijo vlelih 1949 - 1953,objavljeno v: Zgodovinski casopis,Lelo 1999, slevilka 3,sir.375.
Te oblike represije so obdelane vmoji knjigi: Delo kot kazen,Celje 2002 .
Alenka Selih,Sodobne oblike nadomeslil kazni zapora,objavljeno v:Zbornik znanstvenih razprav.Univerza Edvarda Kardelja vLjubljani, Pravna fakullela,LelnikXLVII , Ljubljana 1987,Sir. 11.
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izgradnje (elektrarn, tovarn , cest, prog
itd .), ki so bili predvideni v prvem
petletnem gospodarskem nacrtu.

Kazen druzbenokoristnega dela
(OKOJ so kot prisilni upravni ukrep
izrekali upravni organi - komisije za
prekrske pri okrajnih, mestnih in okroznih

Kazni prisilnega dela brez odvzema
prostosti in prisilnega dela z odvzemom
prostosti so izrekala izkljucno samo
sodisca (vojaska sodisca, Sodisce
slovenske narodne casti in civilna
sodisca) . Kazen prisilnega del a z odvzemom prostosti so obsojenci sprva
prestajali v kazenskih delovnih taborisCih , ki so jih ze junija 1945 ustanovili v
Kocevju, na Teharjah, v Brestrnici pri
Mariboru in v Studenicah pri Poljcanah .
V teharskem taboriscu je kazen prisilnega dela z odvzemom prostosti
prestajalo 1.385 obsojencev.21 Tovrstna
taborisca, ki so jih januarja 1946 preimenovali v zavode za prisilno delo , so
bila leta 1946 ukinjena. Namesto njih so
ustanovili 1. i. kazensko poboljsevalne
domove (KPOJ . Ti so bili ustanovljeni Z3
moske v Ljubljani, Mariboru, Novem
mestu; za zen ske pa v Begunjah na
Gorenjskem , od koder so ga leta 1948
preselili v Rajhenburg (sedanja Brestanica) . Obsojenci , ki so bili obsojeni
na krajso zaporno kazen s prisilnim
delom , so jo prestajali v zaporih . Konec
leta 1947 je bilo v vseh KPD-jih v Sioveniji
2.957 obsojencev in obsojenk, v letu
1948 pa se je njihovo stevilo mocno
povecalo, saj se je povzpelo na 4.076.22
V naslednjih letih je to stevilo se narascalo.

Ijudskih odborih . To kazen so izrekali za
dolocene prekrske po Zakonu 0 prekrskih zoper javni red in mir, in sicer
tistim, ki so veljali za »nepoboljsljive
elemente« . Sezname tistih, ki bi jih
morali poslati na DKD , so sestavljale
osnovne partijske celice . Tudi to kazen
so obsojenci prestajali v kazenskih
delovnih taborisCih, za katera se je
uporabljal naziv delovne skupine. Te so
bile ustanovljene loceno za moske in
zenske. Za moske so bile ustanovljene

Kazen poboljsevalnega dela so sprva
izrekala samo sodisca, in sicer od leta
1948, ko je zacel veljati splosni del
kazenskega zakonika. Leta 1949 so jo
zaceli izrekati tudi upravni organi poverjenistva za notranje zadeve , pri
okrajnih, mestnih in okroznih Ijudskih
odborih . Ti so jo izrekali za dolocene
prekrske po Zakonu 0 prekrskih zoper
javni red in mir in po nekaterih drugih
predpi sih . Obsojenci so to kazen praviloma prestajali v 1. i. de/ovnih skupinah ,
kot so se uradno imenovala delovna
kazenska taborisca . Leta 1949 sta bili
za prestajanje kazni poboljsevalnega
dela ustanovljeni dve delovni skupini ,
ena v Kocevju in druga v Strniscu pri
Ptuju (danasnje Kidricevo). Ko so obsojenci objekt, za izgradnjo katerega je
bila »delovna skupina« ustanovljena,
dokoncali , so jih premestili na novo
delovisce. Konec leta 1949 je bilo v
Sioveniji na prestajanju kazni poboljsevalnega dela skupaj 1.120 moskih
in 331 zensk.23

v:
• Ljubljani (za izgradnjo Litostroja),
• v Medvodah (za izgradnjo elektrarne) ,
• v Mostah pri Zirovnici (za izgradnjo
elektrarne) ,
• v Strniscu pri Ptuju (za izgradnjo
tovarne glinice in aluminija).
Za zenske so taksno »delovno skupino« leta 1949 ustanovili najprej v
Rajndolu pri Kocevju, od koder so jo se
istega leta prestavili v Skofjo Loko in od
tam leta 1950 v KPD Rajhenburg
(Brestanica). Konec meseca avgusta
1949 je bilo v vseh teh »delovnih skupinah« oziroma delovnih kazenskih
taboriscih 1.619 obsojencev na druzbeno koristno delo , od tega 1.148
moskih in 471 zensk. 24 V vseh teh
taboriscih je veljal izredno strog red .
Obsojenci niso smeli imeti nobenih
stikov s svojci , niso smeli posiljati in
sprejemati poste, delali so organizirani

v brigade in pod oborozenim spremstvom .

Izgoni prebivalcev iz kraja bivanja
Povojna jugoslovanska (slovenska)
kazenska zakonodaja (Zakon 0 prekrskih
zoper javni red in mir) je poznala tudi
kazen izgona iz kraja bivanja, in sicer za
osebe, ki naj bi bile »oCitno nevarne za
javni red in mir«. Tudi to kazen , ki so jo
obravnavali kot »varstveni ukrep«, so
izrekali upravni organi , najprej poverjenistva za notranje zadeve pri
okrajnih; Ijudskih odborih , od leta 1952
pa okrajni sodniki za prekrske. Zrtve tega
ukrepa niso bili samo posamezniki,
ampak cele druzine , lahko pa tudi
prebivalci celotnih naselij . Tako so
izgnali stevilne druzine predvsem iz
obmejnega obmocja z Avstrijo , ker so
hoteli mejo s to drzavo hermeticno
zapreti in prepreciti beg jugoslovanskih
/slovenskih/ drzavl janov na Zahod .
Izgnali so jih na opustela podrocja na
Ko cevskem , kjer so bivali v tezkih
bivalnih razmerah in so morali delati na
drZavnih posestvih in ekonomijah. Po leg
tega so bili pod stalnim nadzorom
organov za notranje zadeve in so imeli
omejeno gibanje . Prebivalce prekmurske vasi Petisovci pri Lendavi (85 %
jih je bilo madzarske narodnosti) so
decembra 1948 in aprila 1949 izgnali ,
ne da bi jim preskrbeli kakrsna koli
bivalisca .25 Izvajanje »varstvenega
ukrepa« izgona iz kraja bivanja je
vseboval tudi Zakon 0 prekrskih zoper
javni red in mir, ki je bil sprejet leta 1959.

Mil\t.o Mikola

Delo kot kazen

Knjigi dr. Milko Milkole Zoplembe premozenjo v Sioveniji 1943-1952 in Sodni
procesi no Celjskem 1944-19511ohko noroCite po znizoni ceni 1000,00 SIT zo
vsoko, knjigo Delo kot kozen po po ceni 2600,00 SIT v Zgodovinskem orhivu
Celje po telefonu 03/428 76 40.
" Arhiv Republike Siovenije, Enota III. Seznam obsojencev vkazenskem taboriscu Teharje.
Arhiv Republike Siovenije,Uprava in zavodi za izvrsevanje kazenskih sankcij,signatura arhivske enote:13/619,Letno porocilo Oddelka
za izvrsevanje kazni za leta 1948.
" Arhiv Republike Siovenije, Uprava in zavodi zaizvrsevanje kazenskihsankcij, signatura arhivske enote: 13/620, PorociloUprave za
izvrsevanje kazni za leto 1949.
Pravtam.
Vida Stefan, Izselitev Petisovcanov, objavljeno v: Naftno rudarjenje, O
b45-letnici INA Nafte Lendava,Lendava 1990,str. 24-32.
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Or. Boris M/akar, /nstitut za novejso zgodovino v Ljub/jani

Domobranstvo, njegov nastanek in konec v evropskih
primerjavah
Pojem in pojav kolaboracije med
drugo svetovno vojno
Drugo svetovno vojno lahko oznacimo
za prvo celovito vojno v zgodovini. Pri
tem ne mislimo samo na dejstvo, da je
na razlicne nacine zajela vecino zemeljske oble, temvec tudi na dejstvo,
da je vsaj v pasivnem, ce ne tudi
aktivnem pogledu, zajela vse prebivalstvo, tudi tisto v zaledju . Vanjo so
bili vkljuceni vsi sloji in vse generacije,
vendar ne samo uniformirani vojaki na
frontah, kot je bilo to v preteklih vojnah .
Znacaj celovitosti ji je dodajalo se
dejstvo, da se je v pomembnem segmentu ta vojna vodila v imenu ali za
interese totalitaristicnih politicnih
sistemov ali vsaj totalitaristicnih ideologij.
V Evropi (izvenevropska bojisca
zaenkrat tu puscamo ob strani) je po
uspesni zacetni vojni nacisticne Nemcije in fasisticne Italije na obsirnih
obmocjih prislo do okupacije prej
samostojnih drzav ali vsaj njihovih delov
in stem seveda tudi narodov oziroma
delov narodov. Okupacija sicer ni bila
nek nov zgodovinski pojav, vendar
zaradi posebnega in novega znacaja
druge svetovne vojne, ki smo ga deloma
ze nakazali , se tudi okupacija sedaj
pokaze za vse prizadete dejavnike kot
povsem nov izziv. Okupacijski sistemi po
Evropi so bili sicer razlicni, toda predvsem po »zaslugi « nemskih nacistov so
prevladovali taki, kjer so nove zacasne
oblasti grobo krsile dolocbe sicer
nepopolnega mednarodnega vojnega
prava. Pri tem moramo poudariti , da je
to pravo - tu mislimo predvsem na t. i.
Haaske konvencije iz leta 1907 - zahtevalo, da okupator med vojno ne
spreminja formalriegaTn tudi ne dejanskega statusa okupiranega ozemlja,
razen ce bi bilo to nujno potrebno za
vodenje vojnih operacij . Okupacijske
oblasti so bile dolzne skrbeti za prebivalstvo , ki pa naj bi jim izkazovalo
doloceno stopnjo vdanosti. Ob dolocenih pogojih je imelo pravico do
odpora, tudi do oborozenega . Okupacija naj bi torej potekala po cisto
dolocenih pravilih , ki so tako predpo-

stavljala tudi sobivanje in omejeno
sodelovanje med okupantom in okupiranim prebivalstvom. Toda kot ze
receno, fasisticni napadalci (ze sam
zacetek vojne ni potekal »po pravilih«!)
so po zacetnih grobih krsitvah povzrocili,
da se je ta zamisljeni sistem porusil.
Zatem teh pravil seveda tudi nasprotniki Osi niso spostovali. Vsaka
izmed bojujocih se strani se je po njih
ravnala v toliksni meri, kot je to koristilo.
Prav zaradi omenjenega znacaja druge
svetovne vojne in temu sledece okupacije je tudi medvojno sodelovanje
med okupatorjem in prebivalstvom
dobilo nove razseznosti , nove oblike in
predvsem je bilo izpostavljeno novim
vrednotenjem . Pojavila se je kolaboracija, ki po definiciji pomeni tiste
obi ike in vsebine sodelovanja z okupatorjem , ki niso bile nujne za osebno
ali skupinsko prezivetje. Taka definicija
hkrati predpostavlja, da so bila vsa
druga »nenujna« dejanja proti okupatorju v materialnem, moralnem ali vsaj
simbolnem pogledu skodljiva ali neprava za vitalne narodne interese.
Vprasamo se, zakaj ravno narodne
interese. To je bistveno vprasanje za tisti
cas neizogibne pripadnosti kolektivu, ki
posameznika se vedno, torej tudi v casu
druge svetovne vojne, v veliki meri
doloca in ga priklepa nase. Pripadnosti
se namrec razen z ekscesnimi potezami,
ne more izogniti ali jo ignorirati. Ceprav
je bila ta vojna ze zelo dalec od casov,
recimo, rodovne praskupnosti, ko ni bil
odpadnik samo tisti, ki je storil zelo
skodljivo dejanje za svoj rod, temvec tudi
tisti, ki je brez prisile presel drugam , npr.
k drugemu rodu . Le v okviru rodu pa je
bilo moc preziveti. Tu se seveda dotikamo pojma izdajstvo, predvsem
narodno izdajstvo. Na tem mestu ne
moremo govoriti 0 celotnem zgodovinskem razvoju, ki je pripeljalo do
modeme nacionalne ideologije. Le-taje
individualno pripadnost in zahtevano
zvestobo utrdila v narodu in prek njega
v drzavi oziroma domovini . Znane so
seveda razlike med zahodnoevropskim
ter srednje- in vzhodnoevropskim konceptom naroda. Toda prav 20. stoletje
je hkrati tudi ze cas vzpona nad-

nacionalnih ideologij in celo institucij,
kar prinasa vznemirljiva vprasanja v
razmerje posameznik - kolektiv. Vsekakor
pa so totalitarne in tudi transnacionalne
ideologije irnele pomebno vlogo pri
nastanku in oblikah kolaboracije med
drugo svetovno vojno. To velja za
nacizem oziroma fasizern, ki sta po
svojem nastanku in ikonografiji sicer kar
hipernacionalisticna, vendar pa vsaj
med vojno ne moremo zanikati obstoja
in razvoja neke vrste fasisticne internacionale. Vendar je prav ta nacisticna
agresivna, rasisticna in do nekaterih
skupnosti odkrito unicujoca politika
zopet ozivela in obnovila narodnostno ,
prirojeno pripadnost v svoji skoraj izvirni
obliki, vsaj pri najbolj ogrozenih skupnostih . Glede narodnega interesa in v
povezavi stem pojma Q9Iodno izdajstvo
je treba reci, da je slednji sam po sebi
nelogicen . V modernem pravu ga nadomesca pojem veleizdaja. Znani slovenski zgodovinar Peter Vodopivec je v
enem od svojih besedil soocil mnenja
nekaterih francoskih zgodovinarjev ter
filozofinje Margret Boveri ob vprasanju
razmerja med kolaboracijo in izdajstvom . Gre namrec za to, do kam naj
seze zvestoba narodu in drzavi in kje se
zacenjata kolaboracija in izdajstvo .
Rezultat soocenja, ki ga je seveda
zapletla pritegnitev netipicne rnedvojne
izkusnje na Ceskem, je pokazal , da je
treba vedenje in dejanja posarneznikov
ocenjevati po njihovih dejanskih ucinkih ,
a ne po vnaprejsnjih vzorcih. Ljudje, ki
so bili iskreno prepricani, da je njihovo
delovanje v korist njihovega naroda, ne
morejo biti obravnavani kot izdajalci.
Drugacen odnos je do njihovih stvarnih
dejanj. Zato ostaja predstava, daje bilo
sicer v Evropi rned drugo svetovno vojno
mnogo kolaborantov, toda vseeno manj
izdajalcev, kot je bil cfosedanji prei7ladujociVtis.
V stvarnih razrnerah postavljajo
vsakokratni vodilni politicni subjekti
(toda tudi vodilne osebnosti z velikim
rnoralnim ugledorn) vojne kriterije za to,
kateri so bistveni narodni interesi in kdo
jih krsi . V vojnih razmerah jih dolocajo
zmagovalci, ceprav so ti interesi v
bistvenih potezah seveda ugotovljivi

I
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predvsem v daljsem zgodovinskem
obdobju.Okupacija ustvari neko novo,
ceprav zelo posebno in vsaj za nekaj
casa zopet »normalno« stanje. Razlicni
dejavniki, skupine ali posamezniki sicer
po navadi neenotnega naroda izvajajo
razlicne ocene in sklepe 0 pomenu
okupacije in nacionalnem vedenju v
novem sistemu, da bo v skladu z
njihovimi interesi ali interesi celotnega
naroda. Pomembna je tudi ocena 0
trajanju vojne (okupacije) in kdo bo v njej
zmagal. V primeru ocene 0 zmagi
okupatorske strani je seveda moznost
odlocitve za aktivno kolaboracijo vecja.
Nenazadnje je pomembno tudi stalisce
okupatorskih oblasti, namrec njihovih
nacrtov z okupiranim ozemljem in
prebivalstvom, iz cesar izhaja tudi
predvidena politika oziroma sam znacaj
okupacijskega sistema. Stvarnih vzrokov, motivov in povodov, da je prihajalo
do takega obnasanja oz. kolaboracije ,
je bilo mnogo. Iz tega je izhajalo veliko
nacinov, oblik in intenzivnosti kolaboracije. Prisotni so bili tudi specificni
pojavi, kot sta bila peta kolona ali
ovadustvo, se pravi izdajstvo v ozjem
pomenu besede. Polozaj v dezelah
zasedene Evrope je z vidika okupiranega prebivalstva variiral od stanja
popolnega identificiranja in pomoci
okupatorju na eni strani, pa do boja za
zivljenje in smrt na drugi strani. Vmes je
bilo nesteto stalisc oziroma ravnanj ter
njihovih kombinacij. To razgibano podobo lahko razbiramo tako znotraj celote
evropskega zemljevida, gledano od
vzhoda proti zahodu in obratno, kot v
mnogih primerih tudi znotraj posameznih zasedenih drZav ali celo manjsih
obmocij. Kot primer bi lahko navedli kar
katero od slovenskih pokrajin. Vcasih je
bila tudi osnovna razmejitev med
odporom in kolaboracijo tezko dolocljiva. V celoti pa je jasno, da je
okupacija prav s tega vidika marsikje
postavila prebivalstvo in tudi njegove
vodilne subjekte pred takorekoc neresljiva moralna in tudi politicna vprasanja.

IVlst; in lavni ko/abolacije
Pojem kolaboracije se je v sodobnem
pomenu besede izoblikoval po okupaciji
Francije leta 1940, natancneje, ko je
marsal Petain po srecanju s Hitlerjem v
Montoiru konec oktobra izrekel besede:
»Danes stopam na pot kolaboracije!«
Petainova odlocitev za sodelovanje z
Nemcijo predstavlja, toda na nivoju
Ilfl l l'IIIIII~I!.i.'1111
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drzave, poskus v danih razmerah ohraniti oziroma ubraniti, kar se je tedaj zdelo
mozno, koristi Francije in Francozov.
Druge moznosti so se njemu in njegovemu krogu zdele slabse ali pa so bile
sploh izven dosega njegovega vrednostnega obzorja.
Sicer pa ob vsem zapletenem in
raznorodnem stanju v okupirani Evropi
lahko kolaboracijo delimo na dva
osnovna tipa:
1) Kolaboracija kot posledica ideoloske in politicne identifikacije
njenih nosilcev z okupatorjem oziroma
z njegovimi dejanskimi ali namisljenimi
(pripisanimi) cilji. Omenjena identifikacija, enacenje ali pristajanje, je lahko
predhodna in vnaprejsnja, lahko pa
nastopi in se udejani takoj po okupaciji.
Lahko gre za enacenje oziroma pristajanje Ie na del nacifasisticne ideologije (ki je eklekticne narave) ali vojnih
ciljev Osi. Toda subjektu , ki kolaborira,
se ravno ta del zdi odlocilen tako, da
zanemari ali ignorira ostale elemente, ki
so vsaj potencialno lahko vir kasnejsih
nesporazumov. Take kolaborante prezema zavest in zelja po zmagi sil Osi ter
po porazu zaveznikov. Raziskovalci
znotraj tega locijo vec temeljnih ali
delnih motivov za tovrstno kolaboracijo,
npr. protikomunizem , antisemitizem ,
pangermanizem, boj za t. i. novo Evropo
ipd. Konkretne oblike oziroma izrazi take
kolaboracije so med drugim bili stevilni
prostovoljci v SS enotah za boj proti
boljsevizmu na vzhodni fronti, delovanje
in propaganda ze obstojecih ali na novo
nastajajocih fasisticnih strank in zdruzenj, pisanje izpostavljenih casnikarjev
in urednikov, izjave in deklaracije posameznih filozofov in pisateljev in
seveda, predvsem nastop t. i. kvizlingov.
Taka kolaboracija je po navadi aktivna
in seveda prostovoljna, je kolaboracija
iz prepricanja. Prostovoljci SS ter izrazita
profasisticna domaca propaganda so
znacilni za zahodnoevropske okupirane
drzave ter del no za obmocja Sovjetske
zveze. Dodamo pa lahko se primert. i.
Neodvisne drzave Hrvatske. S pridrzki,
avec kot zgolj teoreticno, bi torej lahko
govorili 0 neke vrste fasisticni internacionali. To naj bi bila zares prava
kolaboracija v ozjem, vsebinskem in
hkrati poudarjeno simbolnem pomenu.
2) Funkcionalna ali tudi takticna
kolaboracija, ki je kot sredstvo za
dosego (koncnih ali vmesnih) ciljev,
izkoriscajoc pri tem vojne razmere ter

predvsem prisotnost in moc okupatorja.
Njeni nosilci se ne identificirajo s cilji
okupatorja ali pa samo delno , ker
zasledujejo svoje lastne osnovne cilje .
Ce ti cilji vsaj kratkorocno niso v nasprotju s cilji okupatorja, jih je pogosto
moc uresnicevati vsaj v zacetni in
rudimentarni obliki. Locimo lahko nekaj
glavnih pojavnih sklopov te vrste kolaboracije:
a) Nacionalni vir kolaboracije je
razviden takrat, ko posamezni narodi ali
narodne manjsine z naslonitvijo na
okupatorja zelijo doseci bodisi neodvisnost bodisi se vsaj resiti prejsnjega
narodnega ali drzavnega zatiralca
oziroma okupatorja. Doseci hocejo neke
vrste emancipacijo. Taka pripravljenost
na kolaboracijo je seveda bila potencialno prisotna pri baltiskih narodih , ki
so bili tik pred nemskim napadom s
strani Sovjetske zveze okupirani in
sovjetizirani, ob spremljajocem nasilju
in deportacijah njihove elite v Sibirijo. V
manjsi meri je najti tak vir kolaboracije
tudi pri Ukrajincih, Belorusih in kavkaskih
narodih. Zanje je poleg nacionalnega
vidika (odpor proti rusifikaciji) treba
omeniti se protirevolucionarni odpor do
boljsevisticne druzbene ureditve. To je
veljalo tudi za kolaboracijo manjsega
dela samih Rusov (akcija Vlasova, Ruska
osvobodilna armada, Kozaki). »Nacionalisticni« motiv za kolaboracijo se
pojavlja tudi drugod po Evropi , npr . pri
Albancih in Hrvatih na Balkanu in tudi
pri Arabcih v severni Afriki in na Bliznjem
Vzhodu. Oni so se upirali britanskim
imperialistom , v svojih zacetkih pa tudi
ze ob zidovskemu priseljevanju. Do neke
mere podobno velja za Flamce v Belgiji ,
v manjsi meri za Flamce v Franciji.
Nacisticne oblasti so iz takticnih razlogov vzpodbujale tudi delno emancipacijo nekaterih obrobnih etnicnih
skupin, tako npr. francoskih Bretoncev.
V nasi sosescini velja omeniti Furlane,
pri cemer je njihov »primer« postal
aktualen seveda sele po kapitulaciji
Italije. V azijskem prostoru so japonski
okupatorji skusali igrati na karto nacionalisticnega odpora do belih gospodarjev, vendar so razen v Indoneziji in v
zelo majhni meri na Filipinih dosegli Ie
omejen uspeh .
b) Eksistencialno-obrambni vir kolaboracije se po navadi pojavi kasneje,
kot rezultat razvoja dogodkov med
okupacijo v posameznih dezelah . Pogosto se pojavi z delovanjem in taktiko
odporniskih gibanj; lahko ima tudi
znacilnosti protirevolucije. Odporniska
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gibanja so bila namrec zelo razlicna po
svojem politicnem in ideoloskem ozadju,
vodstvu in po svojih ciljih. Nekatera so
se bolj naslanjala na zahodne zaveznike
(in na svoje emigrantske vlade v Londonu) , druga pa na Sovjetsko zvezo.
Problemi so nastajali predvsem tam, kjer
so odporniska gibanja vodili komunisti
ali pa so v njih povsem prevladovali. To
je ze med vojno ali v casu po njej kazalo
na perspektivo izvedbe revolucije in
prevzema oblasti komunistov. Ta realna
ali tudi namisljena nevarnost je lahko
vzpodbudila nove kolaboracionisticne
potenciale , npr. v Franciji, Grciji, Italiji in
ponekod v Jugoslaviji. Poleg tega so ta
in tudi druga odporniska gibanja ponekod s svojimi tveganimi in izzivalnimi
akcijami vzpodbujala okupatorjeve
represalije s pogosto tragicnimi posledicami . Prebivalstvo je bilo tako med
dvema ognjema in zato marsikdaj tudi
nasprotno taki odporniski dejavnosti. V
literaturi najdemo celo hipoteticno
oceno , da bi bilo v primeru izvedene
nemske invazije v juzni Angliji tamkajsnje prebivalstvo nasprotovalo taksnim akcijam . To je bila posledica
dosledne uporabe instituta kolektivne
odgovornosti s strani okupatorjevih
policijskih organov. Ti so dosledno
izvajali ekstremne povracilne akcije, npr.
streljanje talcev v Vzhodni Evropi so
ustrelili celo sto in vec talcev za enega
padlega Nemca. Ponekod je to privedlo
do razkola med posameznimi odporniskimi skupinami ali pa se je enG
gibanje omejilo Ie na obvescevalno in
propagandno dejavnost. Enako je bilo
npr. na Ceskem . Ko je vodstvo gibanja
izvedelo za nameravani atentat na
vodilnega nacisticnega funkcionarja H.
Heydricha, je protestiralo v Londonu ,
svarec pred tragicnimi posledicami .
Nato so se v Lidicah res zgodile . V Srbiji
se po tragediji v Kraljevu in Kragujevcu
cetnisko gibanje (sicer ne samo zaradi
tega) odloci za drugacno ravnanje.
Nekateri njegovi deli so kasneje na robu
kolaboracije . Podobno je bilo v Grciji ,
kjer je bilo na desetine "Lidic«. Spori in
nato boji med odporniskimi in kolaboracionisticnimi formacijami (ki so
seveda nastale iz razlicnih pobud) so
nato marsikje privedli do stanja, ki je
spominjalo na drzavljansko vojno. Bili pa
so tudi primeri, ko je prislo do sporov
med samimi razlicno usmerjenimi odporniskimi gibanji. Posledica tega je
bila, da so bila nekomunisticna gibanja
zopet v blizini kolaboracije. Najbolj
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izrazit primer je ponovno v Grciji . V
zametkih pa jih najdemo ponekod v
Jugoslaviji (v Sioveniji v primeru cetnikov
Jozeta Melaherja na Stajerskem), v
Albaniji, Italiji, na Siovaskem in Poljskem.
c) Kolaboracijaizoportunizmapredstavlja nekaksno kombinacijo takticnega sodelovanja. Zanjo je znacilno ,
da doloceni subjekti ali posamezniki
pristanejo na sodelovanje z okupatorjem, da bi cim laZje preziveli cas vojne.
Hkrati je tudi prostovoljna, aktivna
kolaboracija, saj omenjeni oportunizem
veckrat preseze okvire potrebnega
prezivetvenega minimuma. Zato dobi
skodljive in moralno dvomljive razseznosti. V nekaterih primerih je bilo
sodelovanje z okupatorjem tudi izsiljeno,
npr. z groznjami , z represalijami . Poseben tovrsten primer so bili sovjetski
vojni ujetniki v drugem obdobju vojne.

Pojavivojasko-policijske
kolaboracije V Evropi, primerljivi
z domobranstvom V Sioveniji
Oomobranstvo v Sioveniji je tipicen
primer funkcionalne kolaboracije , in
sicer vojasko-policijske formacije . Le-ta
je nastala kot reakcija in odpor proti
dejavnosti in ravnanju slovenskega
partizanstva, ki je bilo pod nespregledljivim vodstvom komunistov. Seveda je treba takoj poudariti , da je
domobranstvo Ie nadaljevanje t. i. vaskih
straz, ki so bile ustanovljene predvsem
v drugi polovici leta 1942 v Ljubljanski
pokrajini . Po eni strani so Ie - te nastale
kot spontana samoobramba podezelskih skupnosti , ki so cutile vedno vecjo
ogrozenost zaradi oblastnega in sektaskega nastopa partizanskih oblasti,
hkrati pa tudi zaradi reakcij italijanskih
oblasti , ki so povzrocile ogromno gorja
in cloveskih zrtev. Obenem se je na to
navezala ilegalna in vzporedno tudi
odprta kolaboracionisticna akcija dela
nekdanjega politicnega »vodstva« . V
zacetku je imela delno podporo londonske vlade in posredno vodstvo
generala Oraze Mihailovica, ki je zacel
pospesevati ustanavljanje vaskih straz
kot sredstva za zatrtje partizanstva. V
njem je videl neposredno perspektivo
zmage revolucije, povojnega prevzema
oblasti komunistov in uvedbo sovjetskega sistema. Italijanske oblasti so po
zacetnem oklevanju izkoristile ta novi
razkol znotraj slovenskega prebivalstva.
Vaske straze so organizirale v okviru t. i.
Prostovoljne protikomunisticne milice

I
(MVAC) . Stanje na obmocju Ljubljanske
pokrajine je leta 1943 ze kazalo znacilnosti drzavljanske vojne, seveda s
pomembnim dostavkom, da so enG
stran podpirale okupacijske oblasti .
Po kapitulaciji Italije septembra 1943
ob odsotnosti okupatorja to postane
prava drzavljanska vojna (Turjak, Grcarice!) , vkateri ni bilo mestazapogajanja,
premirje ali celo zdruzitev vseh slovenskih vojaskih sil. Partizanska vojska
je s premaganimi vaskimi strazarji in
cetniki tedaj neusmiljeno obracunala.
Prav to dejstvo je prepricalo tradicionalno politicno vodstvo ter tudi
vecino bivsih vaskih strazarjev, da
eksistencialni razlogi za protipartizanski
(protikomunisticni) boj ostajajo se
naprej aktualni . Kmalu po izrazenem
interesu in podpori novega nemskega
okupatorja je privedlo do ustanovitve in
organiziranja Siovenskega domobranstva. Zato v idejnem in takticnem smislu
predstavlja domobranstvo sicer nadaljevanje vaskih straz, vendar je bilo .
veliko bolje organizirano, izurjeno in tudi
ucinkovito v bojevanju proti partizanskim
enotam . Razsirilo se je tudi na Gorenjsko
in Primorsko, vendar je v slednji imelo
zelo malo zaledja med pre-bivalstvom ,
vojasko pa je pomenilo se manj. V
Sioveniji sicer ni bilo nekega fasisticnega gibanja, ki bi takoj na zacetku vojne ponudilo okupatorju svoje
usluge. Toda ravno v primeru domobranstva v Ljubljani se je po zaslugi
dejavnosti kroga generala Leona Rupnika, ki so ga sestavljali tudi redki
pripadniki profasisticnega gibanja
»Zbor« Oimitrija Ljotica, ustvarilo agresivno protikomunisticno in odprto
kolaboracionisticno vzdusje. V doloceni
meri je glede tega spominjalo na polozaj
v Franciji . Vecina domobrancev vkljucno
z njihovim ilegalnim vodstvom je sicer
pripadala tradicionalnim slovenskim
idejnim in politicnim krogom. Bili so
prozahodno usmerjeni. Ob koncu vojne
so pricakovali in upali na zasedbo
Siovenije od zahodnih zaveznikov, kar
naj bi preprecilo prevlado komunizma.
Za razliko od drugih evropskih okupiranih
ozemelj smo tako imeli v Sioveniji v
bistvu samo enG kolaboracionisticno
oborozeno formacijo (malostevilnega
cetnistva ni mogoce steti med kolaboracionisticne enote), ki je nastala kot
reakcija na komunisticno nevarnost.
Bojevala se je zgolj na ozemlju Siovenije,
celo samo na delu Siovenije. Formacije
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prvega tipa pri nas ni bilo, niti ne
kolaboracije zaradi nekih nacionalistienih tezenj, eeprav tega vsaj za
Primorsko po septembru 1943 ne
moremo povsem izkljuCiti. Pri nas ni bilo
avtohtonega fasizma, ki bi npr. ze na
zaeetku sku sal formirati slovenske SS
enote in jih poslati v boj proti boljsevizmu. Res pa je, da so se nacistiene
oblasti leta 1944 ukvarjale z idejo
formiranja iz domobranskih enot SS
divizijo. Zaradi odpora med domobranskim vodstvom so od tega odstopile.
V veeini evropskih okupiranih dezel je
bil polozaj precej drugaeen. Med njimi
lahko sicer loeimo nekaj tipov okupacijskih sistemov in tudi nekaj osnovnih
vzorcev razvoja kolaboracionizma, toda
za podrobnejso analiza tukaj nimamo
prostora. Zato samo na kratko predstavimo tipiene primere vojasko-policijske kolaboracije, posebej seveda
tiste, ki jih lahko vsaj v doloeeni meri
primerjamo z znaeajem in vlogo domobranstva na Siovenskem.
Norveska kolaboracija je znana
predvsem po svojem nacistienem
voditelju Vidkunu Quislingu, ki je tudi dal
ime za vse podobne osebno izpostavljene pojave na obmoeju kolaboracije. Poleg njega gre omeniti tudi
Nobelovca pisatelja Knuta Hamsuna,
obeudovalca Hitlerja. Na podroeju
oborozene kolaboracije , ki nas tu
predvsem zanima, je treba poudariti, da
se je se pred koncem vojaskih operacij
na NONeskem ustanovila pNa SS-€nota
domaeih prostovoljcev, to je bil t. i.
Nordland regiment. Ta je kasneje skupaj
s podobnimi enotami z Nizozemske in iz
Belgije sestavljala 5. Waffen SS-divizijo
Wiking. Ta je veljala za mednarodno, tj.
germansko SS enoto . Ze maja 1941 so
ustanovili pravo norvesko SS, ki je
dosegla stevileno moe 1.300 moz. Po
napadu na Sovjetsko zvezo je prisla do
izraza Quislingova protikomunistiena
usmeritev. Ze po nekaj dneh je razglasil
ustanovitev NONeske legije, v katero so
bili vpoklicani predvsem elani njegove
stranke Nasjonal Samling. Legija se je
borila na fronti pri Leningradu in seveda
utrpela hude izgube. Kasneje so iz
njenih ostankov in drugih germanskih
prostovoljcev ustanovili 11 . SS prostovoljsko oklepno grenadirsko divizijo ,
ki je sodelovala v bojih na NaNi, v Latviji .
Unieena je bila v poslednjih bojih v
obkoljenem Berlinu. Poleg tega so na
Norveskem ustanovili tudi poseben

smuearski SS bataljon Norge, ki se je
proti Rdeei armadi boril na Finskem.
Toda tudi na samem NONeskem so morale oblasti vse bolj skrbeti za t. i. red
in mir, saj je odpornisko gibanje
postajalo vse moenejse. V ta namen je
poleg policije deloval posebni SSstrazarski bataljon v moei vee kot 500
moz. Samo slednjo formacijo je po
njegovi funkciji torej moe primerjati z
nasimi vaskimi strazami oziroma
domobranstvom.
Razvoj polozaja na NONeskem smo
za zaeetek in z vidika razvoja, ki nas tu
zanima , predstavili nekoliko podrobneje, eesar nam seveda za druge
okupirane dezele prostor ne dovoljuje.
Povejmo samo, da so se v vseh okupiranih zahodnoevropskih dezelah
formirale prostovoljne SS enote oziroma
legije. Kasneje deloma tudi divizije, ki
so se borile proti boljsevizmu na vzhodni
fronti , nekatere pa tudi drugod, npr. celo
na HNaskem proti partizanom. V nadaIjevanju omenimo samo se tiste enote,
ki so bile primerljive z nasim domobranstvom. Nastale so torej zaradi
notranjega razvoja v svojih dezelah , torej
prvenstveno zaradi prepreeevanja in
unieevanja odporniskega gibanja ,
posebej ee je Ie-to bilo pod znatnim
komunistienim vplivom.
Na Danskem so poleg razlienih
varnostnih enot v boju proti »rezistenci«
delovale posebne leteee kolone, imenovane »Peter-Gruppen«, ki so uporabljale podobne metode, npr. napade
z bombami, kot samo odpornisko
gibanje. Na Nizozemskem so spNa
proti upornikom oblasti uporabljale
vee polkov t. i. »Germaansche SS en
Nederland«, ki so skupaj steli okoli 6.000
moz. Pri preganjanju Judov se je »izkazala« posebna prostovoljna pomozna
policija. Spomladi 1943 pa je bil posebej za boj proti nizozemskim partizanom ustanovljen »Landstorm Nederland« , v katerega so se vkljueili
predvsem pripadniki nizozemske nacistiene stranke. Bil je pod neposrednim
poveljstvom SS, spNa je stel okrog 3.000
moz. Ko mu kasneje dodelijo se druge
enote, se stevilo njegovih pripadnikov
povzpne na 6.000. Ob koncu vojne so
vse te enote zdruzene v 34. SS grenadirski Landstorm diviziji Nederland. V
Belgiji enot za izrecno bojevanje proti
partizan om ni bilo, kar pa seveda ni
veljalo za najveejo okupirano dezelo v
zahodni Evropi, za Francijo. Januarja
1943 je bila ustanovljena posebna
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»Francoska milica« pod vodstvom
Josepha Darnanda, odgovornega za
vzdrzevanje reda v vichyjski drzavi. Eno
leto je delovala Ie v juzni , prej nezasedeni coni , od zaeetka 1944 pa tudi
na severu, torej tudi v Parizu. Dosegla je
stevileno moe 15.000 moz, ki so bili zelo
ideolosko motivirani , kar je privedlo do
ogoreenih bojev s francoskimi partizani
- makijevci , tudi z zelo krutimi prizori. To
bojevanje francoski zgodovinarji seveda
oznaeujejo za vrsto drzavljanske vojne.
V Italiji je jeseni 1943 Mussolini pod
nemskim patronatom zopet ustanovil
neke vrste drzavo po imenu Socialna
republika Italija. Imela je tudi svojo
vojsko , ob tem pa je delovalo tudi vee
vrst fasistienih enot. Ker se je na njenem
ozemlju izredno razmahnilo odpornisko
gibanje, deloma z moenim komunistienim predznakom , se je veeina teh
italijanskih republikanskih enot - ki jih
glede na dejstvo, da je bilo to ozemlje
okupirano od Nemcev, lahko oznaeujemo tudi kot kolaboracioniste moral a posveeati prav bojem s partizani. Tudi tu smo sicer imeli prostovoljce
v italijanskih Waffen SS enotah , od drugih
pa naj samo omenimo »Milizia Difesa
Territoriale« na Primorskem , »Brigate
nere« , »Decima MAS« , divizija »San
Marco«, na desetisoee t. i. »Hilfswillige«
itd.
V Grciji je ze med vojno prislo do
drzavljanske vojne, ki se je nato prav
razmahnila sele po vojni . Za boj proti
komunistienemu gibanju EAM/ELAS je
nastalo vee vrst milic , t. i. evzonov,
prostovoljskih zandarmerijskih enot,
predvsem pa je predsednik kvizlinske
vlade loannis Rallis konec 1943 ustanovil
t. i. varnostne bataljone (»Tagmata
Asfalias«) , v katere so kasneje vstopali
tudi pripadniki nekomunistienega odporniskega gibanja EDES . V Albaniji
je notranji minister Xhafer Deva ustanovil
svojo protikomunistieno milico. Kasneje
so nemski okupatorji albanske prostovoljce uvrstili v 21 . Waffen SS gorsko
divizijo Skenderbeg .
Na Ceskem pravega oborozenega
odporniskega gibanja ni bilo. Ker so
Nemci Cehom pustili vsaj neko navidezno samostojnost, je se naprej
obstojala majhna eeska vojska. Predvsem pa je se naprej delovalo oroznistvo,
ki je stelo 17.000 moz in je med drugim
sodelovalo tudi pri akciji v Lidicah.
Podobno je bilo tudi s 25 .000-glavo
poljsko policijo, ki je sodelovala pri
unieenju varsavskega geta maja 1943.
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Formirane so bile tudi posebne prostovoljske enote »Trawnikov« , ki so pomagale Nemcem pri redarstveni sluzbi.
Na obsirnih zasedenih ozemljih Sovjetske zveze so poleg prostovoljskih
SS enot (dve diviziji v Rusiji oziroma
Belorusiji, dve v Latviji, dve v Ukrajini ter
ena v Estoniji) nastale tudi razliene
varnostne enote, npr. v Belorusiji t. i.
Heimwehr bataljoni, v Litvi zaseitni
bataljoni in v Estoniji graniearski oddelki.

Usoda Siovenskega
domobranstva in poskus
primerjave 1 dogajanjem v
Evropi ob koncu vojne
a) Konec Siovenskega domobranstva
Ko so se pod pritiskom jugoslovanskih
armad domobranske sile umaknile na
Korosko, so se tam predale zavezniski
vojski. Le-to je na Koroskem predstavljal
5. britanski korpus pod poveljstvom
generala Charlesa Keightleya. Britanci
so priblizno 12.000 slovenskih ter nekaj
tisoe srbskih in hrvaskih vojakov namestili v taborisee na Vetrinjskem polju
pri Celovcu, poleg taborisea civilnih
beguncev. Domobranci in malostevilni
slovenski eetniki so bili sicer ze pred tem
formalno vkljueeni v novo »Slovensko
narodno vojsko« (SNV). General Franc
Krener je sele v Vetrinju lahko izvedel
zadevno formacijsko ureditev ter je vse
prisotne slovenske vojake zdruzil v okviru
Ljubljanske divizije SNV, ki so jo sestavljali stirje polki ter vee posebnih in
spremljevalnih enot.
Vrhovne zavezniske oblasti so se z
vprasanjem t. i. protititovskih beguncev
ukvarjale ze nekaj easa. Odloeile so se,
da jih je treba razoroziti ter namestiti v
ustrezna taborisea. Vraeanje v Jugoslavijo, posebej se eetnikov, zaenkrat ni
bilo predvideno ter je bilo prepuseeno
odloeitvi zavezniskih vlad. Do te odloeitve sicer ni prislo, toda vojaske
oblasti so prav za obmoeje 5. korpusa
odloeile drugaee. Po obisku ministra za
Sredozemlje Harolda Macmillana v
Celovcu je general Brian Robertson,
glavni upravni eastnik v zavezniskem
poveljstvu v Caserti, gotovo na ukaz
nadrejenega feldmarsala Harolda Alexandra, 14. maja izdal navodilo, da se vse
Jugoslovane na Koroskem izroei Titovim
oblastem . Razlogi naj bi bili v oskrbovalnih in logistienih tezavah , izroeitev
pa so zahtevale tudi jugoslovanske
oblasti. Cez nekaj dni je ta sklep s

zgodov

nop

s

a

sporazumom s predstavniki jugoslovanske vojske operacionaliziral brigadir
Toby Low, tedaj naeelnik staba 5.
korpusa. To je tudi easovno sovpadalo z
obljubo, da se jugoslovanske sile
umaknejo s Koroske. Ker je bilo pred tem
sklenjeno, da se pri izroeanju ne sme
uporabljati sile , so britanske oblasti
uporabile zvijaeo stem, da so domobrancem navajale, da bodo premeseeni
v Italijo, kar so ze sicer sami prieakovali.
Potem ko so izroeili v Jugoslavijo vse
hrvaske in srbske enote, so Britanci 27.
maja prieeli z izroeanjem SNV. Najprej
so jih s kamioni prepeljali do zelezniske
postaje, kjer so jih vkrcali v vagone in
tedaj so jih prevzele jugoslovanske
straze. Vsak dan sta odsla dva transporta, in sicer iz Podgorja na Jesenice
oziroma iz Pliberka v Dravograd in do
Celja. 27. maja je tako odslo v Jugoslavijo okrog 600 civilistov ter tehnieni
in orozniski bataljon. Naslednji dan se
je odpeljal4. polk in dopolnilni bataljon,
29. maja pa 3. polk in artilerijski bataljon.
30 . maja je bil na vrsti 2. polk pod
poveljstvom Vuka Rupnika, pri eemer se
je slednji zadnji hip izognil vrnitvi.
Tistega dne je bilo namree tudi ze
dotedaj skeptienemu Krenerju jasno, da
transporti odhajajo v Jugoslavijo in ne v
Italijo. To so potrjevali vse stevilnejsi
ubezniki s transportov, med njimi tudi
sin Dimitrija Ljotica. Krener je sel po
pojasnila v Celovec na stab 6. oklepne
divizije, a tam so mu Ie sporoeili, da
morajo domobrance v doloeenem easu
odpraviti na doloeeno mesto in da
prieakujejo, da bo on kot vojak povelja v
redu izpolnil . Dokoneno je prevzemanje
domobrancev po jugoslovanski vojski
potrdil zdravnik dr. Janez Janez, ki je to
sam videl v Pliberku. Zato je podpolkovnik Emil Cof svoj 1. polk, ki naj bi
odsel v Jugoslavijo 31 . maja, razpustil,
vendar je pod vplivom nekaterih eastnikov z zadnjim transportom kljub vsemu
odslo se okrog 500 domobrancev.
Nataneno stevilo predanih domobrancev in tudi civilistov se ni poznano ,
v razlienih virih navajajo razliene stevilke.
Predsednik Narodnega odbora Joze
Basaj je v prvem poroeilu Mihi Kreku v
Rim navedel stevilo 11.100, medtem ko
se v britanskih dokumentih navajajo
zopet razliene stevilke, npr. od 8.263 pa
do 11.850. 31 . maja so ob napovedi , da
bodo sledili v Jugoslavijo tudi transporti
civilistov, slovenski voditelji protestirali.Britansko poveljstvo je po oklevanju
v Celovcu odredilo, da bodo odtlej v

I
Jugoslavijo sli Ie se prostovoljci ; do 3.
junija se jih je za to odloeilo 130.
Naslednji dan je izsla tudi odredba 0
"novi armadni politiki«, ki je zagotavljala,
da nihee proti svoji volji ne bo vee
poslan v Jugoslavijo in da bodo vsi , ki
so se bojevali »proti Titu«, odslej vojni
ujetniki in bodo poslani v Vetrinj . Vse
ostale pa bodo kot t. i. razseljene osebe
preselili v Italijo. To je istega dne v ustni
obliki posredoval beguncem tudi feldmarsal Alexander, ki je obiskal Vetrinj .
Ko so transporti prispeli v Siovenijo,
sta ujetnike Ozna in Knoj zapirala v
sprejemna taborisea. V okolici Celja je
bilo to Teharje, kjer je bil med vojno
nemski center za predvojasko vzgojo .
Na Gorenjskem naj bi po izpovedi
nekdanjega francoskega vojnega ujetnika ze pri Radovljici pobili vee kot 300
vrnjenih domobrancev. Zaeasno taborisee je bilo v Kranju, medtem ko sta bila
zapora na skofjeloskem gradu in v
Skofovih zavodih v Sentvidu nad LjubIjano dolgotrajnejsega znaeaja. Po
stevilnih prieevanjih so v teh dveh ,
dejansko prehodnih taboriseih , potekala
intenzivna zaslisevanja in mueenja .
Aktivisti s terena so vanju vodili znane
Ijudi , ki so nato izginjali , pri eemer so
znana tudi morisea v neposredni blizini
omenjenih krajev. Nato je bila iz Sentvida veeina domobrancev odpeljana v
Koeevje, od tam pa v Koeevski Rog .
Pred tem so po zaslisanjih in tudi po
poizvedbah v domaeih krajih ujetnike
razdelili v tri sku pine. Skupina A je bila
doloeena za izpustitev, B za izroeitev
vojaskim sodiseem in C za usmrtitev.
Izpuseeni so bili predvsem mladoletniki ,
npr. iz Teharij je bilo avgusta 1945
izpuseenih okrog 400 mladoletnikov.
Toda vsi niso prisli domov, saj so jih
razliene neformalne ali pa tudi organ izirane skupine "maseevalcev« prieakale
in likvidirale, lahko pa so izginjali tudi
kasneje. Splosna amnestija je bila takrat
ze v veljavi od zaeetka avgusta .
Veeino ujetnikov so enote Knoja, v
katerih niso bili samo slovenski partizani ,
usmrtile na obmoeju Koeevskega Roga
in v sirsi okolici Celja. V literaturi in v
spominskih prieevanjih se omenjajo
zlasti opuseeni rudniski jaski pri Hrastniku in v Hudi jami pri Laskem , na Rogu
pa brezna Pod Krenom in pri Macesnovi
gorici. Omeniti je treba tudi domobrance novomeske skupine, vsaj 1.500
po stevilu, ki so bili ob koncu vojne
razkropljeni v okolici Radee. Le majhna
skupina se je uspela prebiti na Korosko.

I
Veeina je bila nato ujeta na sirsem
obmoeju Novega mesta in v Posavju .
Zelo verjetno je, da so bili tudi pobiti , s
eimer lahko povezemo podatke 0 grobiseih v okolici Novega mesta in pri
Brezicah.
Ob koncu vojne so nove oblasti vse
pripadnike razlienih oborozenih formacij
pozvale, da se jim javijo, kar je storila
tudi velika veeina domobrancev, ki se
niso umaknili na Korosko. V nekaterih
primerih , kot npr. v Rovtah, se veeina leteh ni nikdar vrnila domov. Na razlienih
krajih so bili pobiti tudi domobranski
ranjenci , bodisi iz zaustavljenega bolniskega vi aka pri Lescah bodisi iz
Ijubljanskih bolnic. Ujeti so bili tudi se v
Borovljah itd. Bilo jih je skoraj 200. Pobiti
pa so bili v Brezarjevem breznu pri
Sentvidu , v Koseevem breznu na Krimu ,
v Iskem Vintgarju in nad Grearicami .
Skupno stevilo pobitih domobrancev ter
drugih ujetnikov in tudi civilistov je zaradi
pomanjkanja oziroma zelo verjetnega
unieenja arhivskega gradiva za zdaj se
nemogoee nataneno ugotoviti . Ocene
in tudi poimenski seznami se priblizujejo
stevilu 13.000.
Drugi ujetniki so bili postavljeni pred
vojasko sodisee, pri eemer sta v Sentvidu sodila dva senata, v Teharjih pa
eden. Obsojeni na zaporne kazni so bili
v precejsnji meri izpuseeni ze po
omenjeni amnestiji , razen nekaterih, ki
so jih oblasti "hranile« za razliene
procese. Bilo je se vee procesov, tako
lokalnega kot tudi osrednjega znaeaja,
kjer so nekateri domobranci, posebno
eastniki , dobili daljse zaporne kazni ,
nekateri pa so bili obsojeni tudi na smrt.
o teh povojnih pobojih je zagotovo
odloeal najozji jugoslovanski drZavni vrh,
predvsem J. B. Tito. Le-ta je sicer 13.
maja poslal slovenskemu Glavnemu
stabu povelje, da se ujetnikov ne sme
ubijati , vendar se je to nanasalo na
polozaj ob koncu vojaskih operacij in ne
na morebitne vrnjene domobrance,
eetnike ipd . Odloeitev je bila sprejeta
po vsej verjetnosti konec maja ob obisku
Tita v Zagrebu in Ljubljani , kjer je marsal
nakazal morebitno usodo domobrancev tudi v svojem govoru 27 . maja z
balkona Univerze.
Za usodo vrnjenih domobrancev je
poleg vojaskega in politienega vrha ter
sirsega kroga likvidatorjev vedel tudi
velik del prebivalstva v osrednji Sioveniji.
o tem so prieali pobegli jetniki iz
taborise in transportov, predvsem pa
nekateri resenci iz koeevskih brezen .
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Vsaj enG tako prieevanje je prislo tudi
do ministra Franca Snoja in se dalje do
drugih odgovornih Ijudi . Toda v tedanji
slovenski javnosti se 0 tem ni smelo
govoriti in tako je spomin na te dogodke,
vsaj izven druzinskega okolja, zamrl. Ta
spomin je ohranjala in 0 njem obsirno
pisala politiena emigracija ter tudi del
slovenskega zamejskega tiska.

sodisei na smrt obsojenih se 7.000
razlienih kolaboracionistov, a smrtna
kazen je bila izvrsena Ie nad 791
obsojenci . Vemo Ie za deset »sefov«
milice, da so bili usmreeni . Ostali ,
posebno mlajsi policisti, so bili internirani v taboriseu Struthof v Alzaciji. Leta
1948 so jim oblasti ponudile, da preostalo zaporno kazen odsluzijo v kolonialnih enotah v Indokini. Za to moznost
b) Obraeun z vojasko kolaboracijo v so se prijavile kar tri eetrtine prizadetih ,
Evropi
vendar jih je nazadnje v Vietnam odslo
Prva stvar, ki jo lahko ob tem ugotav- Ie nekaj sto .
Ijamo, je dejstvo , da od omenjenih
V It§liji je bilo pred posebnimi sodisei,
kolaboracionistienih formacij prav ki so sodila kolaboracionistom in fasisnobena ni dozivela tako tragiene usode tom, na smrt obsojenih vee kot 500 Ijudi,
kot slovensko domobranstvo, mogoee toda od teh je bilo izvrsenih Ie desetina.
z delno izjemo Francoske milice. V Mnogo vee pa je bilo t. i . divjih likvidacij
procesu t. i. epuracije , to je obraeuna s (»Giustizia sommaria«) , posebej v Piekolaboracionisti , ki se je seveda marsikje montu in Emiliji Romagni . Celotno
spremenil v akt maseevanja, lahko na stevilo usmreenih se ocenjuje med
obmoejih prej okupirane Evrope loeimo 10.000 in 15.000. ~ Greiji so pripadnike
vee regij . V severozahodni Evropi je ta omenjenih varnostnih bataljonov najprej
obraeun potekal strogo po pravilih zaprli v taborisea pod britanskim
pravne drzave, izvensodnih usmrtitev ni nadzorom , a so bili kmalu izpuseeni .
bilo, smrtnih obsodb je bilo malo. Drugaee se je godilo kolaboracionistom
Ceprav so druge kazni, kot so zaporne in drugim nasprotnikom , ki so prisli v
ter odvzem drzavljanskih pravic, bile roke partizanov ELAS-a na severu . Po
stevilne, pa so nato kmalu sledile pribliznih podatkih je bilo s strani t. i.
pogoste amnestije, predvsem pa so si Ijudskih sodise usmreenih okrog 5. 000
povojne demokratiene oblasti pri- Grkov. V Albani'i je bilo brez posebnih
zadevale za eimprejsnjo in popolno sodnih formalnosti usmreenih okrog 500
integracijo bivsih kolaboracionistov v Ijudi, za pomembnejse obtozence pa so
domaeo druzbo . Nimamo na izbiro sledili tudi sodni procesi .
dovolj podatkov, da bi 0 tem procesu
Na Ceskem je bilo na smrt obsojenih
epuracije lahko nataneno detektirali tudi 234 -ose'b,'n'e poznamo pa njihove
usodo pripadnikov tistih formacij, za sestave z vidika prejsnje medvojne
katere smo zgoraj ocenili, da so pri- dejavnosti . Ob izganjanju pripadnikov
merljive s slovenskim domobranstvom. nemske manjsine je izgubilo zivljenje
Navedemo lahko Ie to , da so bili na zelo vel iko Ijudi . Na Poljskem so se ob
Norveskem , kjer je bilo Ie 30 smrtnih koncu vojne pripadniki »Trawnikov«
obsodb , prostovoljci v nemske enote izognili kaznim , saj so se umaknili na
obsojeni na stiri do osem let zapora. zahod in koneali v zavezniskih ujetniskih
Podobno je bilo na Nizozemskem, taboriseih . Stevilo zrtev med epuracijo
medtem ko so na Danskem ustrelili sest poljskih kolaboracionistov naj bi doseglo
pripadnikov t. i. »Peter-Gruppen«, dva -o hog3.ooo. Najmanj poznamo usodo
pa sta bila obsojena na dosmrtno jeeo. pripadnikov kolaboracionistienih enot iz
V Franciji in Italiji je prihajalo tudi do Sovjetske zveze . Ce so se zatekli na
stevilnih izvensodnih likvidacij, pred- zah od , so jih zavezniki po doloeilih
vsem kot posledica poprejsnje ne- Jaltskega sporazuma poveeini izroeili
usmiljene drzavljanske vojne , ki je sovjetskim oblastem . Le dve ukrajinski
potekala tudi po erti ideoloskih ali celo galicijski diviziji sta se temu izognili , ker
razrednih nasprotij . V celoti so pri- sta se lahko sklicevali na nekdanje
padniki francoskih »makijev« med vojno, poljsko drzavljanstvo svojih pripadnikov.
v teku operacij za osvoboditev ter po Vodilni kader ujetih divizij Vlasovove
koneani vojni izvensodno usmrtili pri- Ruske osvobodilne armade so sovjetske
blizno 10.000 domaeih nasprotnikov, pri oblasti takoj usmrtile, ostale so poslali v
eemer je bil med njimi delez po vojni taborisea. Ocenjuje se, da je epuracija
usmreenih manjsi . Ne vemo, koliko je kolaboracionistovv Sovjetski zvezi brez
bilo med njimi pripadnikov Francoske baltskih dezel zahtevala okrog 150.000
milice. Poleg tega je bilo pred rednimi zrtev, a so te ocene verjetno previsoke.

Iz
Natancno primerjavo med usodo
pripadnikov slovenskega domobranstva in usodo razlicnih kolaboracionistov
po Evropi je seveda tezko narediti,
predvsem zaradi nepopolnih podatkov,
ki jih imamo za dolocene formacije,
predvsem za tiste iz Jugovzhodne in
Vzhodne Evrope. Ce torej usmerimo svoj
pogled predvsem na Zahodno Evrapo,
je seveda ze na prvi pogled jasno, da so
povojni dogodki v Sioveniji in Jugoslaviji
povsem neprimerljivi s tistimi v Severozahodni Evropi. Ostane nam torej
predvsem primer Francije (in dodatno
Italije), ki se tudi sicer veckrat navaja v
tej povezavi. V Franciji je bilo, kot smo
videli, resnicno precej izvensodnih
usmrtitev, toda le-te so celo v absolutnih
stevilkah manjse od tistih v Sioveniji;
relativne primerjave, glede na stevilo
prebivalstva ali glede na stevilo kolaboracionistov, so seveda se bolj porazne
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za Siovenijo. Poleg tega je do teh
dogodkov v Franciji prihajalo v prehodnem obdobju kaosa, ko so partizani
na svojo roko delili pravico. Ker pa je pri
tem prihajalo tudi do pretiravanj in
nedvomnih zlocinov, je po vzpostavitvi

pravne drzave prihajalo tudi do obsodb
storilcev. V Sioveniji (in Jugoslaviji) se je 0
tem odlocal drZavni vrh, poboji so bili zato
izvrseni s strani drZavnih organov, nacrtno
in na skrivaj in so se dolgo tudi tajili ...
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»SRAMOTA UMIRA POCASI«
Siovenska politicna emigracija in politika Siovenije 1947-1990
UVOD
Povojno begunstvo v Avstrijo in Italijo
se je razdelilo v dva tokova. Leta 1945 je
bil prvi tok, ki je bil usmerjen nazaj v
Jugoslavijo in katerega usoda je danes
znana. Drugi tok, znan kot (slovenska)
politicna emigracija (v nadaljevanju
SPE), se je leta 1947 razselil povsod po
svetu. Predmet mojega zanimanja je
drugi tok, ki se je v tujini organiziral v
skupnosti politicne emigracije, od
katerih je bila najbolj povezana v
Argentini. Ce je vecina vrnjenih beguncev (zlasti domobrancev) v Jugoslavijo
dozivela fizicno smrt, je bila politicna
emigracija "obsojena« na pocasno
(duhovno) umiranje; s strani maticne
domovine je bila zamolcana, nepriznana, preganjana, zasmehovana in se
kaj. Skratka, obsojeni so bili na »sramoto,
ki umira pocasi«. "Sramotno umiranje«
je bilo namenjeno vsem, ki so sodelovali
z okupatorjem v casu druge svetovne
vojne: pripadnikom mescanske misel1

2

3

nosti in nosilcem kapitala, zagovornikom da bi jih tu izdajali. Povecalo se je tudi
nemarksisticnih idej in politicnim ter stevilo publicisticnih in casopisnih
idejnim voditeljem, ki so nasprotovali objav. Vendar vecina uposteva Ie enG
komunizmu, kot tudi vsem tistim, ki so stran dogajanj, ki pa je (bila) toliko bolj
bili rojeni po letu 1945. To so bili otroci zanimiva zaradi dotedanjega nepozgoraj nastetih ali pa so naspratovali znavanja, kar se nam kaze v pravem
komunizmu, druzbenemu redu in dr- odkritju Siovencev v Argentini, poi mezavni ureditvi v Jugoslaviji. In se celo vee, novanem "slovenski cudez v Argentini«
bolj ali manj jasen je bil odklonilen odnos (Kermauner 1992). V mislih imam "drujugoslovanskih oblasti do vseh novih go« stran, to je pisce iz vrst SPE. Redke
izseljencev (delavcev nazacasnem delu so bolj ali manj kriticne analize, npr. z
v tujini), ki so se v priseljenskih okoljih literarnega (Zitnik, Glusic 1999), antro"ohladili« do maticne drzave, odklanjali poloskega (Zigon 1998,2001), umetnjene manifestacije v tujini, hodili v niskega in s se kaksnega vidika. Redcerkev ali kako drugace izrazali svoje kejse so tudi primerjalne in analiticne
nasprotovanje ali pa so bili samo pasivni studije obeh strani v t. i. zgodbi 0 SPE.
do Jugoslavije in njenega sistema.
In se boli, redke so objave virov (ZediObravnav SPE z zgodovinopisnega njena Siovenija 1948-1998, 1998),
vidika1 je malo, kar je slabo, saj gre za vendar se te mnogokrat Ie v obliki
podrocje, za katerega pravimo, da je povzetkov ali celo z izpuscanjem beseideolosko in custveno nabito. Knjizni trg dila brez navedbe kriterijev. 3 Nekateri
so zadnje case preplavile spominske pisci navedejo kriterije, kot npr. Zorko
knjige in pricevanja, zlasti pripadnikov . Simcic v objavi pisem med njim in
nekdanje SPE.2 Te knjige so bile do leta Stankom Majcnom, navaja: "Majcnova
1990 prepovedane v Sioveniji, kaj sele, pisma so objavljena v celoti in do-

V mislih imam obravnavo z vidika zgodovinopisne znanosti, z uporabo njenih metod in s kriticnostjo, ki pristoji lej stroki.
Formalni prelom, ko zacnemo govoriti 0 »nekdanji« SPE, lahko postavimo v cas padca komunizma v Sioveniji oziroma ustanovitve samostojne drzave. Stem ne zanikam mnogih odprtih vprasanj 0 pravnih,
premozenjskih in ne nazadnje simbolnimi (ne)prelomi glede medsebojnih odnosov med SPE in maticno domovino.
Arhivistika pozna pravila glede objav arhivskega gradiva. Pavzemanje dokumentov ni objava virov, v pnmeru izpuscanja delav dokumenta pa morajo biti znani kriteriji . Manipulacije z izborom gradiva,
in se bolj z objavljanjem nepopolnih dokumentov, so pogoste. Tudi pri gradivu, ki se nanasa na SPE.

I
besedno. Pri svojih pa sem popravil
tiskovne napake / .. ./ pa izlocil kaksno
preveliko intimnost ali pa podatek, ko
mislim, da bi objavljen tudi se danes bolj
skodil kot pa pripomogel k resevanju
problemov ... « (Simcic 2000: 16). Se
vedno je nejasna dostopnost arhivskega
gradiva SPE po svetu, kar ne velja za
ohranjeno gradivo 0 njej v Sioveniji, saj
je v javnih arhivih. 4 To je tudi zakonska
obveza, saj v 66. clenu Zakona 0 arhivskem gradivu in arhivih pise: »Arhivsko
gradivo bivsih druzbenopoliticnih organizacij (Zveza komunistov Siovenije,
Socialisticna zveza delovnega Ijudstva
Siovenije, Zveza sindikatov Siovenije,
Zveza socialisticne mladine Siovenije)
je dostopno brez omejitve, razen podatkov, dolocenih v tretjem odstavku 41 .
clena«s Zato se sprasujem, ali je ta
tematika »premlada« za resno zgodovinsko obravnavo . Poskus bolj celovite
predstavitve je bil projekt Temna stran
meseca (razstava in zbornik), ki mu je
bila takoj dana oznaka »desnega«
pogleda (sam bi raje dejal zamolcanega) na obravnavano tematiko
(Temna stran meseca 1998). In se bolj
svez primer. Za razstavo Izseljeneczivljenjske zgodbe Siovencev po svetu,
ki je bila v Muzeju novejse zgodovine
Siovenije v Ljubljani, nismo mogli
pregovoriti nekaterih predstavnikov
nekdanje SPE za sodelovanje. Odklonili
so, ces da stvar se ni zrela, da bo
razstava v Cekinovem gradu, tj. nekdanjem muzeju NOB ipd. Sprasujem se,
kdaj pa bo dovolj »zrela« za znanstveno
obravnavo tudi z zgodovinskega vidika.
Skratka, nezaupanje na strani clanov
nekdanje SPE in odklanjanje oziroma
zmanjsevanje pomena tovrstnih raziskav z druge strani, sta se danes mocno
prisotna v nasi druzbi, v Sioveniji in med
Siovenci po svetu . Verjetno zaradi
obcutljivosti tematike, razlicnih interpretacij pojavov, kot so domobranstvo,
kolaboracija, drzavljanska vojna, povojni
poboji, stigmatizacija dela Siovencev
zaradi drugacnih pogledov in nazorov
ipd., torej vse, kar je tesno povezano
tudi z nastankom in delovanjem SPE.
S prispevkom nimam namena dajati
celovitega pregleda razmerja med
maticno domovino (Slovenijo) oziroma
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drzavo od 1947 do 1990 in SPE, ampak
podati Ie nekatera razmerja med obema, ki nam kazejo grozovit prepad, ki je
loceval Siovence petinstirideset oz .
triinstirideset let (1947-1990), ne da bi
se spuscal v aktualno problematiko. To
so predvsem moja razmisljanja, ki so
povzeta deloma po mojih dosedanjih
objavah in tudi po novejsem gradivu.

PREPAOIIN MEJE MEO SLOVENel
Z begunstvom maja 1945 je nastal
prepad med Siovenci, kar je imelo
korenine v ideoloskih in politicnih
razlikah med njimi, ki segajo v predvojno
obdobje ali pa se dlje v preteklost. To so
razlike, ki so se v casu vojne stopnjevale
do medsebojnega fizicnega obracunavanja (drzavljanska vojna), kar je po
njej privedlo do begunstva ne tako
majhnega dela premagancev. Maj 1945
je vecini Siovencev pomenil osvoboditev izpod okupatorja in domacih
izdajalcev (ce uporabim takratni oznaki
zmagovalcev) , manjsini pa okupacijo
Siovenije s strani narodnoosvobodilne
vojske in Rdece armade, to je komunistov (ce uporabim terminologijo
premagancev) (Zedinjena Siovenija
1998: 15). Da bi se bolj poudarili znacaj
svojega begunstva in vzroka za odhod,
so kasneje zase pogosto uporabljali
oznako »protikomunisticni begunci«.
Poudarjanje (proti)komunizma je (bila)
med pripadniki SPE stalnica, ki zivi se
danes.
Vemo, da je vecina beguncev nasla
zatocisce in novo domovino v Argentini.
Ob tem naj omenim svojevrstni paradoks zgodovine. Med obema svetovnima vojnama se je veliko primorskih
beguncev zateklo v to juznoamerisko
drzavo kot begunci izpod (totalitarne)
fasisticne Italije. Leta 1947 (sledijo valovi
1950 in 1954) so prihajali novi begunci6
(izvirajoci vecinoma iz osrednjega del a
Siovenije) iz begunskih taborisc v Avstriji
in Italiji, kamor so se zatekli zaradi
prihajajocega (totalitarnega) komunizma v nastajajoci Jugoslaviji l Med njimi
je nastal prepad, saj so bili primorski
(stari) begunci bolj naklonjeni partizanskemu gibanju in novi Jugoslaviji. Ta
prepad je bolj ali manj ostal globok do

osamosvojitve Siovenije, v ideoloskem
in politicnem smislu pa obstaja se
danes. Ko so leta 1947 prihajali novi
begunci, so se mnogi predvojni vracali
na osvobojeno Primorsko, v Siovenijo
oziroma Jugoslavijo (repatriacija). Novi
beg unci so ocitali starim, da so pod
vplivom komunisticne propagande, stari
pa novim, da so sodelavci okupatorjev,
izdajalci slovenskega naroda, Siovenije
in Jugoslavije. Slednji so uporabljali
enako terminologijo, kot jo zasledimo v
Jugoslaviji. Tako je poleg globokega
prepada med Siovenijo in SPE zrasel
neprehoden zid med predvojnimi
izseljenci in SPE v Argentini, kjer so tako
rekoc ziveli drug ob drugem in hkrati
drug mimo drugega.
Ali je ta zid padel socasno s padcem
berlinskega zidu? Da in ne. Pozdravili
so osamosvojitev Siovenije in pomagali
pri njenem mednarodnem priznanju,
ostali pa so nezaupljivi do nje zaradi
mehkega prehoda v demokracijo in
pocasnih sprememb v tej smeri. Tudi
odnosi do starih priseljencev se Ie
pocasi izboljsujejo. Na obcnem zboru
Zedinjene Siovenije, 14. aprila 1991 , so
sprejeli tudi sklepe: prvic, da se bodo
se nadalje prizadevali za ohranitev
lastne identitete, drugic , da predvidevajo 95% ohranitev slovenske
skupnosti v Argentini (drugace povedano, Ie 5 % naj bi se jih vrnilo), in tretjic ,
da je treba »/ .. ./ nacrtovati novo razmerje do maticne domovine - tako zrelo
in dostojanstveno, kot je bilo vedno - in
priznati delo, ki je bilo storjeno v
domovini s trudom in z idealizmom; za
tem pa vliti novega duha in novih moci
pa poguma za novo obdobje, v zavesti,
da je delati dobro bolj vazno kot
razkrivati slabo« (Zedinjena Siovenija
1998: 288) .

Kdo je politicni emigrant?
Politicni emigrant je clovek, ki pobegne ali je izgnan iz drzave zaradi
svojega politicnega ali nazorskega
pogleda, ki ni v soglasju s pogledi
maticne drzavne oblasti oziroma rezima. Obicajno totalitarni drzavni pravni
sistemi (zakoni) omogocajo tako izgon
(npr. jugoslovanski v casu socializma)

V mislih imam gradivo bivsega CK ZKS. Republiskega sekretariata za notranje zadeve in republiskih organov. ki se nahaja v Arhivu Republike Siovenije (Vodnik po fondih in zbirkah 1999). Glej tudi: (0
Ornovsek 2001: 85-88) in (Oornik 2001: 89-93).
Zakon 0 arhivskem gradivu in arhivih. Uradni list RS. sl. 20-1140/1997. objavljeno 10. 4.1997; Uradni list RS 32-1/1997 (popravek). objavljeno 5.6.1997. Enainstirideseti clen govori, da gradivo, ki ob nastanku
ni bilo namenjeno javnosti, postane dostopno za uporabo 30 let po nastanku, gradivo vezano na obrambne in mednarodne zadeve, nacionalno varnost ipd. sele 40 let po svojem nastanku ter gradivo, ki
vsebuje podatke 0 zasebnosti posameznika sele 75 let po nastanku oziroma 10 let po njegovi smrti.
Dejansko so bili z letom 1947 razseljeni po svetu (DP - displaced persons) , zato jih lahko oznacujerno kot razseljence.
Pojem totalitarizem bi zahteval sirso teoreticno razlago. Sarn ga uporabljam kot oznako za vsako ideologijo, ki obvladuje cloveka in njegovo zivljenje kot celoto, enkrat na bolj .. trdi«. drugikrat na bolj .. mehki"
nacin. Vendar, niko;; ne izgubi terneljnega ..obvladujocega« principa. Tako fasizem v vseh oblikah kot tudi komunizem sta bila sistema, ki sta .. obvladovala.. cloveka kot takega, tudi na Siovenskem.
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kot tudi amnestijo, slednjo kot obliko pomilostitve
(odpuscanja) in moznosti vrnitve v domovino brez posledic .
Ziasti izbruhi in konci vojn so spremljani z begunci , ki se
umikajo. V prvem primeru pred prihajajocim okupatorjem
(npr. v Franciji spomladi 1940)8, konci pa zaradi sodelovanja
z okupatorji in s prihodom »novega reda« (komunizma) v
primeru druge svetovne vojne. "Umik« proti zahodu je bil ob
koncu druge svetovne vojne evropski, in ne samo slovenski
pojav. Skratka, politicni emigrant je tudi clovek, ki v tujini poisce
zatocisce, moznost svobodnega izrazanja svojih politicnih in
nazorskih pogledov ali vsaj pricakuje strpnejsi odnos s strani
drzave gostiteljice.
Pojav politicne emigracije ni zaobsel Siovencev. Znan je
Primoz Trubar, ki je moral del svojega zivljenja preziveti v
izgnanstvu . V casu rekatolizacije v nasih dezelah so mnogi
protestanti odsli v tujino (nekatere je pot zanesla tudi na
severnoamerisko celino). Iz casa nemirnega dogajanja sredi
19. stoletja je znana zgodba Antona Fistra (1808-1881),
duhovnika in pedagoga na Ounaju, ki je zaradi sodelovanja v
revolucionarnem vrenju na Ounaju leta 1848 oziroma 1849
moral emigrirati. Preko Londona ga je pot vodila v ZOA. V
odsotnosti je bil v Avstriji obsojen na smrt, kasneje pomiloscen
in leta 1876 se je vrnil v domovino (Fister 1998). V casu prve
Jugoslavije so mnogi komunisti pobegnili iz drzave zaradi
svojega prepricanja, ki ga je drzava kazensko prepovedala
(Obznana).
Pozabiti ne smemo tudi na vojne begunce in izgnance
(izseljence) po tuji volji, ki so morali zapustiti domove in oditi
tja, kamor so jih izgnali . V mislih imam tako tiste, ki so jih
oblasti preselile v zaledje (v casu prve svetovne vojne izza
soske fronte , tako na avstrijski kot italijanski strani), ali vse
tiste, ki so jih okupatorji, npr. v casu druge svetovne vojne ,
pregnali z njihovih domov, konfinirali ali odpeljali v taborisca
(Italija, Nemcija) ali v dezele, ki so jih sprejele, npr. Hrvaska,
Srbija in druge.
Ce se omejimo samo na pobegle maja 1945, odkrijemo
razlicne vzroke, ki smo jih ze nasteli. Mnogi so bili ze pred tem
zunaj novih meja Jugoslavije (npr. studenti v Italiji, taboriscniki,
konfiniranci, starojugoslovanski diplomati in politiki, vojaki in
oficirji v zavezniskih armadah itd .), od katerih se jih doloceno
stevilo ni vrnilo domov in so nasli novo zivljenje v razlicnih
delih sveta. Temeljni razlogi za njihovo odlocitev so bili
nazorske ali politicne narave. Nekatere pa so zadrzali v tujni
tudi karierni, zivljenjski in drugi razlogi .
Politicni emigranti so se oznacevali kot zdomci, svoj svet
kot zdomski svet, svojo kulturo kot zdomsko kulturo. Zdomstvo
so pojmovali v duhu oditi-z-doma, torej ne biti doma, izseliti
se med vojno ali revolucijo, biti mrtev za svoj prvi svet in zaceti
ziveti v drugem svetu (Papez 1994b: 11). Namenoma so hoteli
imeti poudarek na z-dom-stvu in ne na iz-seljenstvu (Simcic
2000 : 24). Stem so hoteli postaviti jasno mejo med starimi
izseljenci , npr. v ZOA , Evropi in drugod, vkljucno z novimi
ekonomskimi selitvami v 60. in 70. letih 20 . stoletja, in njimi
samimi . Ta meja je bila meja locnica med tistimi, ki so bili
prisiljeni zapustiti domovino (SPE) in ostalimi (ekonomska
emigracija). Razumemo jo lahko tudi kot ideolosko mejo
med SPE, in vsemi ostalimi, ki so imeli drugacno prepricanje.
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Z vidika druge Jugoslavije je uradno obstajalo ostro
locevanje med emigranti (SPE) , izseljenci (predvojnimi
ekonomskimi izseljenci, ki so bili naklonjeni novemu sistemu
v Jugoslaviji) in delavci na zacasnem delu v tujini, ki so jih tudi
oznacevali kot zdomce . Slednje locevanje je bilo v kontekstu
odnosa med stalnimi (starimi, predvojnimi) izseljenci, ki se
praviloma niso vracali , in zdomci, to je delavci na zacasnem
delu v tujini , za katere so pricakovali, da se bodo vrnili
(Ornovsek 2002: 9) . Gotovo je beseda emigrant imela
negativni prizvok in vsebino v casu druge Jugoslavije, saj je
oznacevala samo politicnega emigranta. Previdni moramo
biti pri opredeljevanu oznak, ki jih razlicne oblasti dajejo
Siovencem po svetu . Vsebinski kriteriji so razlicni, ceprav ni
tako malo tistih, ki tudi vse ekonomske selitve oznacujejo kot
prisilne selitve. To najpogosteje zasledimo v marksisticnih
pogledih, kar je v skladu z njihovo obravnavo kapitalizma kot
sistema (ekonomske) prisile na delavski razred. Pri tem se
lahko vprasamo , kako naj oznacujemo ekonomska izseljevanja
iz socialisticnih sistemov, kot je bil v Jugoslaviji .
V primeru politicne emigracije lahko naredimo zanimivo
primerjavo. V casu med obema svetovnima vojnama so bili
po odloku Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije (30. 12.
1920) mnogi komunisti prisiljeni zapustiti Jugoslavijo. Vlada
je razpustila njihove organizacije v drzavi, prepovedala njihova
glasila ter objave, "ki bi ogrozale red in mir v drzavi,
povelicevale diktaturo, revolucijo in komunisticno nasilje«,
zaplenila arhive itd. V casu druge Jugoslavije so na podlagi
kazenskega zakonika in drugih predpisov onemogocili vrnitev
dela SPE, prepovedali njihova glasila in knjige , torej vse , kar
bi ogrozalo socialisticni sistem , blatilo ime Tita, ogrozalo
revolucijo in spodbujalo protikomunisticno nasilje.

Koliko jih je bilo?
Podobno kot pri ostalih izracunih obsega slovenskih
selitvenih gibanj so tudi 0 stevilu SPE razlicne ocene, saj
pravih statisticnih podatkov nimamo ali pa so zelo redki.
Vecinoma so bolj ocene , naknadni "popisi« in podobno.
Oglejmo si nekaj primerov.
Leta 1945 so bila prva postaja beguncem na poti v svet
taborisca v Avstriji in Italiji (nekateri so ziveli tudi zunaj njih) .
Oglejmo si podatke za koroska taborisca po seznamih
beguncev.

Tabela 1: Koroska begunska taborisca (1947 oziroma 1948)

zenske
otroci (1945)*
rojeni v taboriscih
SKUPAJ

2.370
1.606
959
163
5.098

46,5
31,5
18,8
3,2
100

*00 15. leta starQsti. Skupaj je bilo 1. 122 oz. 22 % otrok.
Vir: mag. Rozina Svent

V Enciklopediji Siovenije zasledimo podatek, da je pO
popisih in prijavah za izselitev iz italijanskih in avstrijskih
begunskih taborisc odslo 12.617 oseb (ES 1995: 79). Velik

Pomladi 1940 SO pred prihalajocimi Nemei v Franeijo zacele prihajati kolone beguneev 5 severa prall 05rednjemu delu drzave. Med njimi so bill tudi Siovenei in Siovenke, ki so morall zapustili zacasni
dam in preziveti del nemirnih casov v zacanih bivallscih (Drnovsek 2001 a, 243-265).
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del se jih je odlocil za pot v Argentino, ostali pa v ZoA, Kanado
in Avstralijo. Del jih je ostal na Koroskem, Trzaskem in
Goriskem, nekateri pa so se razkropili po evropskih drzavah
(Rim, Paris, London ... ).
Tabela 2: Siovenski »novonaseljenci« v Argentini (1952)

moski
39,1

zenske
SKUPAJ

5.282

100

druzin*
930 druzin*
3.439 oz. 65 ,1%*
*Osta/i samski oz. nasi/no /oceni od svojcev (zen, otrok)
Vir :

Zedinjena Siovenija 1998: 16.

Tabela 3: Starost slovenskih priseljencev v Argentini 1947- 1951 (1951 )

d014

983

540

443

15- 19

390

213

177

20-29

1.799

1.111

688

30-39

1.022

676

346

40- 49

639

412

227

50--59

314

181

133

60- 69

119

74

45

70- 79

14

8

6

nad 80

2

SKUPAJ

5.282

Vir. Enciklopedija Siovenije 1990. 224
(Estudios Migratorios Latinoamericanos 1, Buenos Aires 1985)

Socialna sestava je bila: 1/2 kmetov, 1/4 obrtnikov, ostali
pa so imeli visjo gimnazijsko in akademsko (univerzitetno)
izobrazbo (Zedinjena Siovenija 1998: 17) .
Kaksne so bile ocene pripadnikov SPE v kasnejsem casu?
V virih in literaturi se pojavljajo razlicne stevilke, ki se od
obdobja do obdobja spreminjajo . Leta 1955 je SIM
ocenjevala, da je v Argentini 8.000, v ZoA 5.000 (od tega
samo v Clevelandu 1.500) pripadnikov SPE .9 V gradivu za
sejo IKCKZKS (4.12. 1959) zasledimooceno, dajev Argentini
okrog 7.000, drugod (ZOA, Evropa) okrog 3.000 pripadnikov
SPE . RSNZ je leta 1966 ocenil kar 18.000 pripadnikov SPE .
Leta 1968 jih nastejejo kar 20.216 (ornovsek 1998: 237) .
Analiza Republiskega sekretariata za notranje zadeve navaja
maja 1981 500 aktivnih slovenskih »sovraznih« emigrantov. 10
Leta 1989 naj bi bilo clanov SPE kar 20.000, od tega 5.000
aktivnih (ooder 1989: 207) . Zaenkrat mi se ni znana »metodologija« izracunavanja stevila SPE v posameznih obdobjih. Bolj
kot priblizni me presenecajo »tocni« izracuni, npr. za leta 1968.
Poudarek je bil vedno na "beli, belogardisticni, fasisticni in
sovrazni emigraciji, zlocincih proti narodu in domovini«, koga
so vanjo uvrscali lahko samo ugibamo , dokler ne bodo
analizirani vsi viri , zlasti bivsega RSNZ.

"Slovenski izselienci«, SIM 1955 (ciklostil).
" AS. Oddelek I, fond 1589. a. e. 1V/4755.
" AS. Oddelek I, fond 1589. a. e. IV/2778 (Seja komisije, 24. 2. 1977).
'2 "Samoupravna druzba in cerkev. Seminar 0 religij i, cerkvi in klerikalizmu«. Bohinj, februar 1970.
Fond CKZKS, 032: Komis,jaza idejnopoliticna vprasanja,registrator. 694 , str. 39.
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Beg cez Karavanke in duhovscina
Iz dokumentov bivsega CK ZKS je razvidno , da so vse, ki
so do zacetka 60-ih let 20. stoletja ilegalno ali celo legalno
zapustili drzavo, tj . s potnimi listi , vendar se niso vrnili , uvrstili
v krog politicne emigracije. To je bil cas, ko partija ni priznavala
legalnosti ekonomske emigracije , saj socializem naj ne bi
poznal tega pojava kapitalisti c nih druzb . V sovrazni
»inozemski ekonomski propagandi« so se leta 1956 videli
vzrok odhajanja mladih . Hkrati pa so se cudili , kako je mogoce,
da Ijudje bezijo, saj so »begunci pri njih brezpravna raja«,
zato »Iegalizirati ekonomske emigracije ni mogoce«. oa gre
bolj za ekonomsko kot politicno emigracijo, so vedeli ze takrat.
Nekaj let kasneje (1959) so mnenje bolj omilili in 0 izseljencih
niso vec govorili kot 0 sovrazni emigraciji . Zavedali so se, da
je vecina zbezala cez mejo zaradi ekonomskih razlogov
(ornovsek 1998 : 241) . Mnogi so odhajali tudi zaradi
utesnjenosti v Sioveniji , bezali so pred sluzenjem vojske v
JLA ipd . Verjetno vecina zaradi ekonomskih razlogov, ceprav
so na prvih zaslisanjih navajali politicni sistem kot vzrok bega,
kar je bilo gotovo povezano s pridobitvijo statusa begunca.
Podobne primere zasledimo tudi danes, ko prihajajo v
Siovenijo migranti iz vzhodnih dezel , zlasti Afrike in Azije. Vsi
hocejo postati azilanti . Zato pri tovrstnih selitvah pravimo, da
se predvsem ekonomski razlogi (zelja po prezivetju in boljsem
zivljenju) prepletajo z ostalim i, ki izvirajo iz takega ali
drugacnega totalitarnega sistema v maticni domovini.
Posebna pozornost je bila namenjena delovanju katoliskih
duhovnikov med predvojnimi in novim i ekonomskimi
emigranti v zahodni Evropi in drugod po svetu ter njihovo
povezanostjo s politicno emigracijo. Javno izrazanje vernosti
v tujini in hkrati odklanjanje urad nih drzavnih proslav , na primer
dneva republike , dneva mladosti ipd ., ali prireditev, ki jih je
organizirala Siovenska izseljenska matica, so ze bili znak za
opreznost in poostreni nadzor nad njimi s strani jugoslovanskih diplomatskih predstavnistev. Emigrantske
duhovnike, ki so bili politicno aktivni oziroma so delovali proti
Jugoslaviji in njenemu sistemu, so locevali od tistih
duhovnikov, ki so po letu 1972 prihajali iz Siovenije med
ekonomske emigrante v zahodni Evropi . Menili so, da so
»jugoslovanski in slovenski patriotk Za emigrantske duhovnike
so v sedemdesetih letih celo trdili , da so v evropskem prostoru
deloma nadomestili aktivnost slovenske politicne em igracije. 11 Ne tako redko so jim ocitali izrabljanje vere v
politicne namene, kot primer pa so navajali ustanavljanje
verskih in social nih centrov, npr. v Nemciji (oolanc in Vejnovi6 ,
1985: 70) .
Ocenjujejo, da je prislo v Argentino okrog 70 duhovnikov
(Zigon 1998: 52) . Po oceni CK ZKS iz leta 1970 je bilo v
emigraciji 754 duhovnikov (od tega jih je 300 emigriralo po
vojni) . oelovali so v ZoA (221) , Italiji (194) , Avstriji (127),
Argentini (77) in drugod. 12
ouhovscina je bila pomemben povezovalni faktor v krogih
SPE . Bila je tudi najbolj ucinkovita . ouhovniki so bili
izobrazeni , vplivni. Priseljencem so pomagali pri zaposlitvi, resevanju njihovih finan cnih stisk, organizirali so
dopolnilno izobrazevanje v slovenskem jeziku , prirejali
druzabne in sportne prireditve, organizirali tecaje in seminarje,
plesne vecere , otrosko varstvo itd. Partijsko politiko je skrbelo,
ker niso delovali samo na verskem , ampak tudi na politicnem .
podrocju , ker so bili dobro povezani med seboj in se niso
omejevali samo na kroge SPE, ampak so bili aktivni tudi med
v

Iz
starimi (ekonomskimi) izseljenci vsepovsod po svetu in med delavci na
zaeasnem delu v tujini. Letna poroeila
Republiskega sekretariata za notranje
zadeve so jim posveeala veliko pozornost, tudi njihovemu stiku s cerkvenimi organizacijami v Sioveniji.

Ova ideoloska bregova z
neprehodnim morjem
»Invsakdo,
ki bi se zdaj drznil razdirati od zunaj ta
obci jugoslovanski,
ta oMi slovanski patriotizem,
bi naletel na granitni zid in bi si razbil
ne samo nos, temvec tudi glavo.«
Tito, maj 1945

Jugoslovanska in republiske zakonodaje so doloeale odnos do vseh , ki so
ogrozali temeljne prvine drzavnega,
druzbenega in politienega sistema,
predvsem oblast delavskega razreda
oziroma delovnih Ijudi , samoupravIjanje, druzbeno lastnino proizvajalnih
sredstev ter politieno in pravno ureditev
drzave.13 Takoj po vojni so pod moenim
vplivom sovjetske pravne doktrine
sprejeli zakone , ki so prepovedovali
izzivanje nacionalne , rasne in verske
nestrpnosti oziroma kazniva dejanja
proti narodu in drzavi H Prvi jugoslovanski kazenski zakonik (splosni del)
je bil sprejet 1947, popolni , ki je kasneje
dozivel se vee sprememb, pa leta
1951. 15 Jugoslovanska ustava 1974 je
decentralizirala tudi zakonodajne pristojnosti , tako je tudi Siovenija dobila
svoj kazenski zakonik. 16 V novem zveznem kazenskem zakoniku iz leta 1977 je
133. elen, ki je obravnaval delovanje proti
temeljem politiene ureditve in varnosti
v drzavi , kamor so uvrseali tudi sovraZno
propagando. 17 Proti delom 133. elena
so se v zadnjih letih obstoja Jugoslavije
pojavila stevilna javna nasprotovanja,
vendar ne 0 doloeilih prepovedi prevratnega delovanja iz tujine oziroma
zlonamernega in neresnienega prikazovanja druzbenih in politienih razmer
v drzavi. Meja med dovoljenim in
prepovedanim je bila nejasna in njena
doloeitev prepuseena prosti inter-
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pretaciji represivnih drzavnih organov in
politiki, na kar so ze takrat opozarjali
posamezni strokovnjaki. Hkrati je bila
nejasna tudi meja med drzavo in politienim sistemom. Njuna podroeja
delovanja so se prepletala. Toda komunistiena stranka ni nikoli prepustila t. i.
vodilne vloge na obeutljivih podroeij,
tudi pri vodenju »borbe" proti sovraznikom Jugoslavije znotraj drzave in zunaj
njenih meja. Partija je bila vedno vodilna
idejna in politiena sila v Jugoslaviji .
Premisleka vredna je teza , da je bil za
SPE (kot glavnega zunanjega sovraznika) pritisk jugoslovanskega politienega rezima celo dobrodosel , saj je bil
obeutek zunanje ogrozenosti stalno
prisoten in je vzdrzeval notranjo povezanost in trdnost SPE . Za obstoj SPE
je bil torej nujno potreben stalni
sovraznik (ligon 2001: 128-129). To
misel lahko dopolnimo tudi z ugotovitvijo, da je bil tudi za jugoslovanski
politieni rezim nujno potreben »zunanji«
sovraznik pri obraeunavanju z lastnimi
»notranjimi" sovrazniki, hkrati pa opravieilo za trdost svoje politike, kadar mu
je to ustrezalo.
Jugoslovanski rezim je imel v rokah
vse vzvode oblasti, vkljueno z represivnimi organi , ki so prepreeevali stike s
SPE . SPE je bila razprsena po svetu, Ie
v Argentini je zivela v veeji skupnosti .
Argentina jim je nudila zatoeisee in jim
omogoeala delovanje. Zato so se organizirali v enovito in strnjeno skupnost, ki
je bila izrazito versko-nacionalno usmerjena. Ce je jugoslovanska zakonodaja
temeljila na ideoloskih temeljih (marksizmu) , so bili tudi temelji SPE ideoloski.
Temeljili so na dveh prvinah , to je na
poudarjenemu slovenstvu in protikomunizmu (ideoloska homogenost). S
tem so kljubovali asimilaciji na eni strani
in poskusom »komunistiene" oblasti iz
domovine , da bi prod ria v njihov krog
na drugi strani . Njihova dosledna
uporaba izraza »komunistieni" za oznako sistema doma nam kaZe na ideoloskoeustveno motiviranost te skupnosti . Med
temeljne vrednote oziroma povezovalne
sile je poleg zvestobe katoliski veri in
slovenstvu uvrseala tudi poudarjanje
mueenistva domobrancev, to je »borcev

Ustava SFRJ. eleni 88-152, 203 (Uradni list SFRJ , 4/1974) .
Zakon 0 prepovedi izzivanja nacionalne, rasne in verske mrz.nje in razdorov (ukaz Predsedstva Narodne skupscine FNRJ, st. 352, 11.
6.1 946, objavljeno v Ur.1. DFJ, 51. 36, 29. 5. 1945); Zakon 0 kazenskih zadevah proti narodu in drzavi (U.1. DFJ, 51. 66, 1. 9. 1945, drugi
tekst U. I. FNRJ. 51. 59. 23. 7. 1946) .
Kazen ski zakonik - splosni del (Uradni list FLRJ, 51. 106/47); Kazenskl zakonik FLRJ (Uradni list FLRJ, 51. 11,9.3 . 1951; vzpostavljen
je bil z ukazom prezidija Narodne SkUP5eine FLRJ , 51. 332, 2. 3. 1951, veljal pa je do 1. 7. 1977).
Kazenskl zakonik SR Siovenije (Uradni list SRS, 51. 12/77; 3/78 (popravki); 19/84.
KazenskizakonikSFRJ, 1. 7. 1977
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za svobodo", zlasti njihovo tragieno
usodo pO vojni . Tudi lastno izselitev SO
izpostavili kot mueenistvo, to je izgon z
rodne zemlje (politieno mueenistvo),
hkrati pa SO bili preprieani v svojo
moralno zmago. Vsaj sprva SO verjeli tudi
v skorajsnjo vrnitev (mit vrnitve). Zunanje
manifestacije so predstavljali stevilni
obredi , s katerimi so vzdrzevali ta
obeutja (ligon 1998: 56-57). Po osamosvojitvi Siovenije so ohranili skeptienost
do dogajanj v njej, predvsem poeasno
odpravljanje simbolnih in vsebinski
ostalin starega sistema.
Vendar slovenska skupnost v Argentini
in SPE ni vedno delovala kot enovita
celota. Veliko je bilo razlienih politienih
smeri, levih in desnih odmikov, »Ioeevanja duhov", »prelomov" , npr. s SKA
okrog 1968/69 in podobno. Tudi poskusi
vdora v njihove vrste (»ponujanje roke,,)
so bili znani, npr. v sestdesetih letih »S
strani Titovih zastopnikov, ki so vabili na
obiske jugoslovanskih ladij, na druzabne
zabave v nekdaj staroslovenskih, sedaj
pa po komunistih vodenih drustvih /. . .;"
(Zedinjena Siovenija 1998: 145) . »Ali
zmaga krseanska ideologija ali zmaga
komunizem? Med obema idejama je
vsaka koeksistenca nesmisel in nemogoea,", je izjavil predsednik L. Horvat
11 .11 .1962 na obenem zboru Zedinjene
Siovenije . Odklonili so vsako sodelovanje s komunisti v duhu misli: »Obisk
prostorov (na ladjah) , kjer visijo slike
rdeeih veljakov, je vsaj tiho priznanje teh
oblastnikov in hkrati pljunek na vso naso
borbo" (ZedinjenaSlovenija 1998: 147) .
Argentinska skupnost SPE ni imela
sredstev »fiziene" prisile, vendar je
poznala trdno notranjo disciplino, zavest
pripadnosti in skupne usode, obstajala
je kot geto , neke vrste mini drzava
(»paradrzavna SPE,,) , s priznanimi »voditelji" , trdim moralnim kodeksom. Po
mnenju poznavalca Z. ligona je bila
pozitivna stran te organiziranosti v
ohranjanju slovenstva in politiene
usmeritve na visoki ravni . Na ta naein je,
po avtorjevem mnenju , bilo izrazeno
domoljubje , »ki je po logiki nezdruzljivo
z izdajalstvom , ki jim ga (je) oeita(la)
uradna domovina" (ligon 1998: 58) .
Negativne strani so se pokazale z
naslednjo generacijo , saj je mnoge
motila zaprtost in zavezanost in hkrati
zaznamovanost ali izobeenje v primerih
odstopanja od gornjih pravil obnasanja.
Moeni povezovalni komponenti SPE
sta bili kultura in izobrazevanje v slovenskem jeziku. To je bila posledica
moene prisotnosti humanistiene inte-
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ligence, ki je ze v begunstvu postavila
temelje svojega kulturnega dela in ga
nadaljevala tudi v Argentini in drugod
po svetu. Leta 1954 so ustanovili
810vensko kulturno akcijo (8KA) kot
organizacijo, ki bo [tako so zapisali v
progra m] zdruzevala umetnostne
ustvarjalce, kritike , znanstvenike ter »jih
idejno in filozofsko usmerjala in omogoeala ustvarjalno svobodo in moznost
razvoja« (Papez 1994a: 8). Poudarek je
bil na kulturni ustvarjalnosti , posredovanju slovenskih in splosnih kulturnih
vrednot, raziskovanju slovenske narodne
samobitnosti in siritvi ter uveljavljanju
slovenske kulture v svetu. Med pomembnimi programskimi usmeritvami
so zapisali , da 8KA »pospesuje stike z
domovinskimi in drugorodn imi kulturniki« (Papez 1994a: 9) . Pozabiti ne
smemo tudi na njeno jasno izrazeno
protikomunistieno usmeritev ter spostovanje krseanskih in splosno eloveskih
vrednot. Bila je prava »republika duhov« ,
ki ni zanikala politienega delovanja
(eeprav ni bila politiena stranka) »v
resnieno dobro naroda in iz pravih
nagibov /.. I< in priznavala »/ .. / na
kulturnem podroeju moznost in upravieenost nekega zdravega in plodnega
pluralizma« (Zedinjena 810venija 1998).
8KA je povezovala na njenih programskih osnovah delujoee ustvarjalce
tako v zdomstvu/ izseljenstvu kot zamejstvu in tudi v 810veniji. Kaze, da je
bila 8KA se najbolj odprta za dialog in
stike tudi izven ozkega kroga 8PE. Tudi
iz lastnih krogov so prihajala opozorila
pred preveliko politizacijo 8KA oziroma
odklanjanjem razlienosti (V . Brumen ,
Argentinski spisi) . Marko Jensterle je bil
do 8KA mnogo bolj kritieen. Poudaril je
njeno kulturnost in spostovanje do
drugaee razmisljajoeih , hkrati pa ji
oeital zaprtost , konservativnost in
ideolosko omejenost (Zigon 1998: 5960) . Podobno kot druge organizacije
8PE je tudi 8KA dozivljala bolj ali manj
burne easa, spore , kulturne viske in
mrtvila. Vendar lahko reeemo , da je
njena kulturna ustvarjalnost res pomenila »slovenski eudez v Argentini«
(brez dotoka novih moei iz domovine) ,
pri eemer moramo pristeti temu eudezu
tudi ustvarjalnost somisljenikov drugod
po svetu , vkljueno z zamejskim pro-
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storom in »notranjimi emigranti« v
810veniV ·18
Celo Cueek je zapisal, da je imel veasu
obiska v sedemdestih letih v rokah nekaj
njene literature. V njej ni nasel »odkritega
sovrastva do Jugoslavije«, kar pa, po
njegovih besedah , ni veljalo za starejso
literaturo (Cueek 1979: 100). Kljub temu
pa je v vseh izdajah 8KA videl »politiko«,
v spominih in prieevanjih »izkrivljanje
zgodovine«, hkrati pa opozoril na
distribucijo njenih knjig med delavci na
zaeasnem delu v tujini (Evropa). Polemizira pa tudi z A. Rebulo v Trstu , ki je
zagovarjal , da imajo 810venci dve
kulturni sredisei, enG v Ljubljani in drugo
v Buenos Airesu (Cueek 1979: 101).
Temeljni nosilci ohranjanja slovenske
narodne identitete v Argentini so bili , na
prvem mestu druzina, nato sola, cerkev,
drustva, domovi itd . Potrdim lahko misli
Tarasa Kermaunerja, da je 8PE v Argentini izgradila svojevrsten sistem nacionalne »drzave« z vrsto gospodarskih,
kulturnih, solidarnostnih in najrazlienejsih socialnih organizacij in ustanov,
drustev in skupnosti (Kermauner 1992:
19) . Na kulturnem podroeju je imela
svoje mesto tudi t. i. »visoka« kultura.
Besedni in likovni ustvarjalci , arhitekti itd.
so ustvarjali dela visoke kakovosti .
810venska beseda je imela velik pomen.
In ravno v tem je bila velika razlika - ki se
je kazala zlasti v Argentini - med kulturo
skupnosti 8PE in tisto, ki so jo gojili v
krogih starega (primorskega) izseljenstva. Izjeme Ie potrjujejo pravilo. Resnici
na Ijubo moramo poudariti, da je bil
poglavitni razlog za to tudi v razlieni
socialni oziroma izobrazbeni sestavi .
Kljub temu bi bila lahko kulturna
ponudba iz domovine v krogih starega
izseljenstva na visji ravni , kot je bila, kar
na splosno velja za vse izseljenstvo
oziroma delavstvo na zaeasnem delu v
tujini. Ce ne drugaee , domovina bi
moral a podpirati posameznike , ki so
odstopali v vrstah izseljenstva (stipendije , moznosti studija doma ... ).
Nekaj tega je bilo, vendar premalo.
8kratka, slovenska knjiga je spremljala
na pot v tujino begunce leta 1945,
literarna ustvarjalnost pa ni ugasnila niti
v tujini . Se vee, nekaj vrhov literarnega
ustvarjanja med 810venci lahko postavimo v Argentino.

Mnogi s strani oblasti v Sioveniji odrinjeni in utisani ustvarjalci so postali t .i . notranji emigranti , notranji izgnanci. Med njimi naj omenim
Ie Stanka Majcna, ki nam g a je Z o bjavo pisem dokumentarno p redstavil Zorko Simcic (Simc ic
Ustava SFRJ,
clen , Ustava SRS. clen
(Uradni list SFRJ.
Zakon 0 vna ~anju in razs irjanju tujih sredstev mnozicnega komuniciranja in 0 tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji. Uradni list
SFRJ. 5t.
zlasti
clen.
Zakon 0 javnem obve~canju , Uradni list SRS, 5t.

168.

39/74, 74/87,

209/4-6
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2/86.

4/1974).

2000).

Koliko SO vedeli drug 0
drugem?
Kaksna je bila obveseenost slovenske
javnosti 0 zivljenju in delovanju slovenske emigracije? Vee je bilo ob veseenosti 0 predvojni in novi povojni
ekonomski emigraciji v 60. in 70. letih , ki
je bila naklonjena novi Jugoslaviji, manj
ali skoraj nie 0 vsej ostali, predvsem pa
o slovenski politieni emigraciji. Jugoslovanska in slovenska ustava 1974 sta
zagotavljali : »Obeanu je zajameena
pravica, da je obveseen 0 dogodkih v
domovini in po svetu , ki so pomembni
za njegovo zivljenje in delo , in 0 vprasanjih , pomembnih za skupnost.«1 9
Vendar je obstajalo precej snje razhajanje med to ustavno pravico do
obveseanja in njeno praktieno realizacijo (Kristan , 1989: 60) . Za naso temo
je zanimivo vprasanje 0 vnasanju in
razsirjanju v tujini ti skanih stvari , med
katere uvrseamo tudi tiske politi ene
emigracije. Zakonodaja je bila na to zelo
pozorna.20 Prepovedan je bil vnos in
razsirjanje tiskanih stvari, ki so spodkopavale temelje politienega sistema in
varnosti drzave , zalile east in dobro ime
narodov in narodnosti Jugoslavije in
njenih vodilnih organov, prinasale
laZnive in razburljive vesti , ki so ogrozale
red in mir ter vznemirjale javnost itd .
Emigrantskim tiskom z drugaee misleeimi razmisljanji so bile drZavne meje
zaprte in stem tudi dostop Ijudem .
Republiski zakon 0 javnem obveseanju 21 je glede doloeila 0 prinasanju in
razsirjanju laznivih in razburljivih vesti
dozivel v tem pogledu spremembo ,
vendar je doloeilo v zveznem zakonu
ostalo nespremenjeno do razpada
Jugoslavije. Deloma z darovi , izmenjavami in odstopi prepovedanega tiska
s strani policije se je bogatil t. i. D-fond v
Narodni in univerzitetni knjiznici v
Ljubljani , ki pa je bil dostopen Ie
manjsemu krogu Ijudi . Za potrebe
drzave , znanosti in arhivov je bil s
posebnim dovoljenjem zveznega sekretariata za notranje zadeve mozen vnos
tudi teh tiskov. Za zamejski slovenski tisk
je bil sistem zaostren v tem smislu , da
so vse v slovenseini tiskane revije
zamejskih 810vencev morale eakati na
dovoljenje zveznega sekretariata za
notranje zadeve (Dei singer 1989: 117) .
In se bi lahko nastevali ovire , ki so
prepreeevale dostopnost emigrantskega tiska v Jugoslaviji. V easu poveeane propagandne dejavnosti pol i-
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ticne emigraeije je bil tisk najpogosteje
uporabljena oblika informiranja. Sredi
osemdesetih let so oeenjevali, da je
jugoslovanska politicna emigraeija
izdala okrog 200 glasil v letni nakladi
okrog dveh milijonov izvodov. Vedno bolj
sta se uveljavljala kot medij tudi radio in
televizija. Po teh oeenah naj bi povprecno okrog 100.000 izvodov promoeijskega materiala prislo vsako leto
tudi v Jugoslavijo (Dolane in Vejnovi6
1985: 67).
V literaturi veckrat zasledimo misel, da
je bila slovenska argentinska skupnost
od domovine pozabljena, "ce ne stejemo ideoloskega negativnega vrednotenja v domacih javnih obcilih« (ligon
1998: 60). Se bolj radikalen je bil ze
omenjeni Cucek, ko si je na vprasanje,
zakaj je v domovini 0 SPE tako malo
napisanega, odgovoril: »Iz preprostega
razloga, ker to najbrz nikogar kdo ve
kako ne zanima: to ni predmet, 0 katerem
bi se veliko govorilo« (Cucek 1979: 7).
Ob-osamosvojitvi Siovenije se je zacelo
govoriti 0 slovenskem cudezu v Argentini
in mnogi so odkrili obstoj in ustvarjalnost
tega dela Sioveneev. Nedvomno ta del
ni bil pozabljen ali nezanimiv za tiste
Siovenee, ki so imeli sorodnike v tej
skupnosti oziroma so jih izgubili v
povojnih pobojih. Tudi eerkev na Slovenskem je imela stike z njimi. Za mnoge
intelektualee, predvsem iz humanisticnih vrst, velja, da so kazali interes
zanje, za njihovo literarno ustvarjanje,
vendar so bili za to tudi kaznovani. Redki
so bili tisti, ki so spregovorili 0 njih v
slovenski javnosti pred padeem Jugoslavije. Kar veliko je tistih, ki si danes
prisvajajo zasluge, da so bili odprti do
njih ze mnogo let pred padeem sistema
v Jugoslaviji. Skratka, eenzura in samoeenzura sta bili premocni, da bi se 0 njiju
javno govorilo, izdajalo njihove knjige (ce
ze, so odsle na odpad) , odpiralo umetniske razstave (ce so se pripravljale, so
bile pravocasno prepovedane, katalogi
pa zaplenjeni 22 ), kaj sele, da bi 0 njih
prirejali znanstvene simpozije. Omenil
sem ze pravno ozadje v Jugoslaviji, ki je
prepovedovalo te stike.
Skratka: Zamolcanje umetniskih,
kulturnih, znanstvenih, gospodarskih in
vrste drugih dosezkov clanov politicne
emigraeije in hkratno poudarjanje
njihovega protikomunizma in naspro-
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tovanja Jugoslaviji ter njenemu druzbenemu redu, je bila vsakdanja »informiranost« Sioveneev v domovini. In eelo
vec. OmalovaZevanje, zasmehovanje in
zanicevanje niso bili tuji mnogim publieistom , novinarjem in drugim razmisljajocim Sioveneem, ki so se na
obiskih v tujini gibali na obrobju ali eelo
v njihovih krogih.
Tudi SPE je spremljala dogajanja v
domovini. Ali je slovensko casopisje iz
Siovenije prihajalo tudi v domove
pripadnikov SPE? Predvsem mediji so
imeli najpomembnejso vlogo pri oblikovanju »podobe« domovine na obeh
straneh. Kako je bila prikazovana podoba domovine na eni in drugi strani? S
poudarjanjem samo slabih strani pri
»drugih« in s povzdigovanjem-»dobrih«
na lastni strani se je marsikdaj ustvarjala
lazna/izkrivljena/pomanjkljiva podoba
Ijudi, prostora in casa, ponavljam , na
obeh straneh. Zato naj nas ne presenetijo ugodni vtisi mnogih argentinskih Sioveneev, ki so po desetletjih
odsotnosti prisli na obisk v Siovenijo (se
bolj njihovih otrok, ki so jo poznali iz
pripovedovanja starsev ali emigrantskega tiska), predvsem glede zunanjih
oblik zivljenja, standarda, tehnoloskega
razvoja ipd. Ne smejo nas presenetiti
casopisni clanki in knjige 0 SPE v
Sioveniji, ki so v njej videli samo slabo,
poudarjajoc belogardisticni izvor njenih
clanov in zelo neopredeljeno »sovraZno«
delovanje. Ali lahko v obeh primerih
govorimo 0 ustvarjanju »izoblikovane
podobe« stanja v Sioveniji med emigranti in stanja med emigraeijo 0
Sioveniji? Zanimiva tema, ki se caka
raziskovalee. Ceprav ne upostevamo
politicnoideoloskega vidika, se je v
Sioveniji utrdil stereotip , da so argentinski Siovenei »tujei«, ne pa del obce
slovenske skupnosti. Taka gledanja
zasledimo se danes.

Osebni (ne)stiki
Posebna zgodba so bili medsebojni
obiski. Stiki zainteresiranih jugoslovanskih drzavljanov s predstavniki SPE
so bili naceloma mozni , saj je bil od
sestdesetih let 20. stoletja izhod v tujino
vedno lazji. Na odprtost jugoslovanske
meje je bil jugoslovanski sistem vedno
ponosen. Vprasanje pa je, ali so ti obiski

Npr. primer Gorselove razslave v Koslanjevici ob Krki (Gorse 1972) ; Franc Gorse (1897-1968) : slovenski ekspresionislicni kipar.
V Jugoslaviji so bill sprejeli lrije zakoni 0 amnesliji (1962. 1973 in 1983)
Ocenjeval je. da je med vojno in po njej zapusli10 teritorij Jugoslavije okrog 200.000 Ijudi.
Domovina je odprla vrala na slezaj. Govor A. Rankovica, Sloven ski izseljensk, koledar 1962, Ljubljana 1961, sir. 46-47.
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ostali skriti, saj je imel ob odkritju
obiskovalee pO vrnitvi bolj ali manj
tezave z represivnimi organi . Kdo se s
kom druzi v tujini, ni ostalo skrito, 0
cemer nam pricajo stevilna »porocila«,
ki so prihajala iz tujine po jugoslovanskih
predstavnistvih ali kako drugace.
Drugace je bilo z obiski predstavnikov
SPE v domovini. Kdor je bil na listi vojnih
zlocineev, seveda ni smel prekoraciti
meje . Krsitve v vsesplosni klavzuli 0
»sovraZnem delovanju proti drZavi«, niso
bile natancno opredeljene . Stem je
omogocala, da je posameznik imel
tezave z jugoslovanskimi oblastmi.
Pomembna prelomniea v odnosu do
politicne emigraeije v Jugoslaviji je bila
uvedba amnestije leta 1962.23 Na
zacetku sestdesetih let se je zacela
Jugoslavija bolj odpirati v svet. To je bil
tudi cas zacetkov neuvrscenega gibanja,
v katerem je igrala enG od vodilnih vlog.
Zato je morala urediti tudi odnos do vseh
svojih Ijudi, ki so jo zapustili po letu 1941 .
Podpredsednik Zveznega izvrsnega
sveta Aleksander Rankovi6 je julija 1961
napovedal novo politiko do emigrantOV. 24 Mnogi so zeleli urediti drzavIjanske odnose z drzavo, kar je Rankovi6
pripisal velikemu ugledu Jugoslavije v
svetu in njenim gospodarskim in notranjepoliticnim uspehom . Amnestija leta
1962 je omogocila ureditev drzavIjanskega statusa mnogim, pri cemer so
bili izvzeti vsi,
» . ki so se omadezevali s hudimi
vojnimi zlocini, oziroma v tujini aktivno
sodelovali v sovrazni dejavnosti proti
FLRJ« .25 Ziasti formulaeija 0 aktivnem
sovraznem delovanju proti Jugoslaviji je
omogocala politiki poljubno uvrscanje
njej neljubih posameznikov v krog
organizatorjev protijugoslovanskega
delovanja v tujini.
Med odmevnejsimi -obiski v Sioveniji
je bil prihod Cirila lebota v Ljubljano
leta 1969. Ali je bilo to Ie enG od
popuscanj politike trde roke ali.pa samo
napaka, kot 0 njej pricajo pisani partijski
dokumenti? Dejstvo je, da so bila trda in
mehkejsa obdobja v partijski politiki
oziroma da so se vedno nasli tako go lobi
kot jastrebi, tudi v odnosu do manj
problematicnega dela SPE , Do njegovega trdega jedra pa je partija ostala
nepopustljiva do razpada komunizma
(Drnovsek 1998: 242).
Prvi vecji slovenski drzavniski obisk v
Argentini je bil prihod Borisa Kraigherja,
predsednika izvrsnega sveta LR Slovenije, maja 1960 ob 150-letniei Argentine. Sevedaje bil namenjen »nasim«, to
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je socialisticni Jugoslaviji naklonjenim
slovenskim in hrvaskim izseljencem. 0
SPE je zapisal: "Pri vseh nasih srecanjih
skoraj sploh ni bilo cutiti tega dela
migracije, lahko pa smo ga samo slutili;
nikakor pa ta emigracija ni mogla
zamegliti cistih in odkritosrcnih odnosov, ki smo jih v teh dneh lahko
vzpostavili s predstavniki slovenskih in
hrvatskih izseljencev, ki jih je v Argentini
okoli 150.000« (Slovenski izseljenski
koledar 1961: 21). »Slovensko belogardisticno emigracijo v Argentini« je
oznacil za nepomembno, skodljivo (ker
paci resnico 0 Jugoslaviji) , hkrati pa
njeno razmisljanje 0 "svobodni Sioveniji«
in spremembah druzbenega reda v
Jugoslaviji oznacil za "blebetanje te
nase politicne emigracije, tako smesno
in nikomur koristno« (Drnovsek 1998:
242-243).
Tudi vstop v kroge SPE ni bil enostaven. Locevali so med dobronamernimi in "drugacnimi« obiski. Do osamosvojitve - in deloma tudi po njej - je (bil)
vstop otezen obiskovalcem iz domovine.
Bali so se predvsem jugoslovanske
obvescevalne sluzbe. Tudi stikov z
jugoslovanskim veleposlanistvom v
Buenos Airesu v glavnem niso imeli .
Med najbolj odmevnimi slabimi izkusnjami je bil obisk novinarja Janeza
Cucka sredi sedemdesetih let, ki je 0
tem napisal knjigo z naslovom Sramota
umira pocasi, in to z veliko mero cinizma
in posmehljivosti na racun SPE. Pogovarjal se je z marsikom iz vrst SPE,
nekateri so vedeli, da je novinar, drugi
pa ne, in jim tega tudi ni povedal , kar je
dalo pogovorom "nekaksen mikaven
prizvok neodkritih skrivnosti«, kot je
zapisal avtor v uvodu (Cucek 1979: 6).
Zapisal je tudi : "/"./ in se moras pred
slednjimi [sogovorniki iz vrst SPE]
pretvarjati, da si nedolzen popotnik, ki
je iz nekega hobija in s krvavo prihranjenim denarjem odsel na Ijubiteljsko
pot po svetu« (Cucek 1979: 15,55). Sam
priznava, da ni zgodovinar in da je pisal
vtise iz Argentine s kanckom prizadetosti. Hkrati se opravicuje, da je
podatke zbral ze pred casom , zato
"nekatera dejstva ne bodo povsem
ustrezala resnici« (Cucek 1979: 8). Ali
se je hotel stem zascititi, ce si cesa ni
dobro zapomnil ?
Tudi v casu samostojne Siovenije
argentinska skupnost ni bila popolnoma
odprta za obiskovalce. Do prireditev
Siovenske izseljenske matice in njenih
predstavnikov je bila ostro odklonilna.
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Tako so junija 1990 zavrnili gostovanje v
organizaciji SIM z utemeljitvijo: "Ker
Matico se vedno vodijo iste osebe iz
komunisticnega rezima /. . ./« (Zedinjena
Siovenija 1998: 279). Tudi obiskJaneza
Drnovska, junija 1995, bi bil ob njegovem obisku Siovenske hise pogojen
s strani predstavnikov Zedinjene Slovenije: "Izrecnega povabila ne boo Ce
bi sam [J . Drnovsek] prosil za obisk
Siovenske hise, bo treba, da se kot vsak
uradni obiskovalec pokloni pred spomenikom padlim domobrancem« .
Drnovsek Siovenske hise ni obiskal ,
organiziral pa je sprejem na slovenskem
veleposlanistvu, ki so se ga udelezili tudi
predstavniki Zedinjene Siovenije in ob
tem prebrali pozdravni nagovor (Zedinjena Siovenija 1998: 338-340).
Tudi obiski predstavnikov SPE v
domovini so bili "nezazeleni« s strani
SPE. Razumeli so jih kot simpatiziranje
z vladajocim rezimom (Zigon 1998: 60) .

NAMESTO ZAKUUCKA
Skratka, medsebojna sumnicenja so
(bila) prisotna, vendar naj bodo vsaj na
osebni ravni slej ko prej presezena.
Odprtost in razumevanje razlicnosti naj
bo osnova strpnejsemu zivljenju, pogovorom in pisanju . To bo mogoce, ce
bo bolj razjasnjena preteklost odnosov,
tako na eni kot drugi strani in hkrati
odnosov ene z drugo. Ce parafriziram
sintagmo 0 "zazrtosti v prihodnost, ne
pa v preteklost« , menim, da je nujna
raziskava preteklosti. Tako bo mogoc z
arhivskimi in drugimi dokumenti, znanstvenimi razpravami, dialogom, razumevanjem pluralnosti in podobno
neobremenjen pogled in delo prihodnosti. Neobremenjeno razkrivanje
dogodkov in procesov na obeh straneh ,
povezano s sirsimi svetovnimi procesi ,
naj bo pot k bolj realni in cim bolj
objektivni sliki 0 tem obcutljivem delu
slovenske zgodovine.
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Nekatere nejasnosti in dileme
Siovenije
Iz izkusenj in stalisc, ki so prisotna, je mogoce opaziti, daje
osnovna dilema pristopa k povojnemu obdobju nacin
vrednotenja procesov, ki so se dogajali po vojni v Sioveniji.
Jasneje povedano, gre za velikokrat postavljeno vprasanje:
ali je bil po vojni uveden sistem, socialisticen ali stalinisticen,
in ce je, katere so njegove bistvene znaCilnosti , ali je trajal
ves cas ali samo cas neposredno po vojni. Nasproti temu
vprasanju se pojavlja teza, da so za dogajanje po drugi
svetovni vojni pri nas znacilne zgolj deviacije v sistemu, ki je
naceloma bil zgrajen po meri Ijudi.
Preden poskusamo odgovoriti na ta vprasanja, moramo
najprej razjasniti nekaj osnovnih pojmov:
a) Zgodovina ni nekaj abstraktnega, kar nas ne zadeva,
ampak je tako ali drugace del nase sedanjosti; bodisi
posameznika (vsi smo oziroma vsak od nas je del neke
preteklosti, neke zgodbe) ali druzbe kot sirsega pojma.
Individualne zgodbe so sicer pomembne, vendar ne
opredeljujejo oziroma oznacujejo zgodovinskih
procesov. So Ie del njih, vcasih boli, vcasih manj
pomemben del. Zato t. i. individualna resnica nikoli ne
opredeljuje zgodovinskega dogajanja kot celote in je
ne moremo enaciti z zgodovinskimi procesi.
b) Pri dojemanju procesov razlikujemo Ijudi po tem ali
imajo oziroma priznajo zgodovinsko zavest - zavest 0
lastni preteklosti, torej imajo t. i. zgodovinsko misljenje
ali ne. Kljub individualnemu odnosu do zgodovine je
taksna zavest potrebna celoviti osebnosti. Prej ali slej
se razmisljujoci clovek sreca z njo, jo potrebuje, oz. bolje
receno potrebuje dolocene odgovore 0 svojem bivanju,
misljenju, vedenju ipd.
c) Pri svojem delu se zgodovinarji srecujejo z dvema
pojavoma. Na eni strani z zgodovinopisjem kot znanostjo,
katerega eden od rezultatov so tudi ucbeniki in znanje, ki
ga posreduje sola, in s predstavami, pripovedovanji,
spomini in miti 0 preteklosti ter v skrajni obliki z zavestnimi
politicnimi manipulacijami zgodovine.
d) Najprej moramo poudariti, da sodobna druzba ni
naklonjena zgodovini, da je mocno razsirjeno in
spodbujano ahistoricno misljenje, katerega osnova je
prepricanje 0 tem, da je bistvo stvari sedanjost,
tehnoloski napredek, racionalna razlaga trenutka. Zato
stoji zgodovinar pred dvojno oviro: ahistoricnim
misljenjem na eni in miti 0 preteklosti (ki se odrazajo
tudi v jadikovanju 0 starih dobrih casih) na drugi strani.
Tesno povezano z ahistoricnim misljenjem ali ahistoricno
politiko je torej ohranjanje in nastajanje mitov, ki jih najveckrat
spodbuja prav ta politika. Politika se je vedno trudila in se
vedno bo, da bi ustvarila sebi ustrezne podobe 0 preteklosti,
saj je to enG njenih osnovnih orozij za ohranjevanje oblasti.
Dovolite samo en primer: danes se je zgodovinopisje v
Sioveniji znaslo med dvema skrajnostima, ki ju vsiljuje politika

0

povojni ureditvi

oziroma razprave 0 dogajanju med in po drugi svetovni vojni,
ki se v politiki reducirajo na dva pola. En pol ohranja mit 0
brezmadeznem osvobodilnem gibanju, ki ce ze ni bilo
brezmadezno, je pa vsaj bilo na pravi strani, saj so ga priznavali
zavezniki. Ta mit podpira dovcerajsnja oblast, ki ima se vedno
mocne vzvode v propagandi. Na drugi strani je diametralno
nasprotje tega mita : zanikanje tega mita ter hkrati povzdigovanje tistega, kar mu je v tistem casu nasprotovalo . V
taksnih okoliscinah je zgodovinar s svojo znanstveno metoda
popolnoma na obrobju. Se vec, najveckrat je njegovo deja
predmet diskvalifikacij . Npr. v Sioveniji je omemba in analiza
revolucije (za katero vsi vemo, da je bila) ze predstavljena kot
diskvalifikacija NOB ter hkrati oznacena kot desnicarstvo ali
revizionizem. Sama beseda revizija oziroma revizionizem daje
vtis, ki skorajda enaci kritiko komunizma s fasizmom, ceprav
bi se po logiki in analizi zgodovinskih pojavov morali skladati
kritika fasizma in komunizma. Pri nas in marsikdaj tudi drugje ,
sta v oceh politikov ti kritiki v diametralnem nasprotju.
Zgodovinarji 0 tem vprasanju skorajda ne govorijo, vsaj v
Sioveniji ne.
Resnicna zgodovinska znanost je seveda nekaj cisto
drugega: zgodovina temelji, kot pomeni ze sama besedaizprasevanje in pripovedovanje - na iskanju odgovorov na
vprasanja razvoja v bliznji ali daljni preteklosti. Za razliko od
poenostavljenih razlag, ki jih ponujajo miti, razni spomini ipd .,
je naloga zgodovinopisja poiskati sirso podobo dogajanja,
oceniti dogodke ali procese, ki so imeli prevladujoci vpliv v
cloveskem razvoju, zajeti cimpopolnejso sliko in jo uravnotezeno ovrednotiti. Politicna zgodovina je danes sicer nekoliko
manj moderna, saj zgodovinopisje porabi veliko besed na
obrobnih, manj odlocilnih, a zanimivih pojavih vsakdanjega
zivljenja, ki malokrat presezejo raven inserta in posezejo na
raven analize obdobja. Politicna zgodovina mora strogo
upostevati navedene metode, medtem ko je socialna
zgodovina, zgodovina vsakdana, bolj fleksibilna in se lahko
omeji na posamezne pojave ali dogodke . Ce naj bi nam
zgodovina in zgodovinopisje pomagala razloziti sedanjost,
moramo zgodovino obravnavati celovito in jo hkrati iztrgati iz
konteksta dnevne politike in mitov ter bolj pozorno spremljati
znanstvene razlage preteklosti.
Ker pa je predmet proucevanja zgodovinopisja v skrajni ,
poenostavljeni definiciji clovek in njegovo pocetje, zadeve se
zdalec niso enostavne.
Temeljno vprasanje je vprasanje vrednotenja komunisticnega sistema. Kriteriji, ki bi jih morali zgodovinarji pri
tem upostevati in se po njih ravnati so sledeci. Prvic
zgodovinar ni sodnik in ni poklican soditi , vendar mora
upostevati neki vrednostni sistem pri svojem delu. Pri tem se
v zgodovinopisju predvsem uporablja osnovno nacelo, da se
upostevajo obceveljavni civilizacijski dosezki casa, ki ga
obravnava oziroma raziskuje. Ali natancneje povedano sistem,
ki ga tu obravnavamo, se vrednoti po obcecloveskih nacelih,
ki so veljali v tistem casu.
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Npr. slovenska KP je odpravila opozicijo ze med pripravami na prve povojne volitve, novembra leta 1945, v
nasprotju z zahtevami in dogovori s
predstavniki jugoslovanske vlade v
izgnanstvu in z zahtevami zahodnih
zaveznikov, ki so sporazume spodbudili.
To je uresnicila z razlicnimi ze ugotovljenimi prijemi: aretacije , nagla sodisca, atmosfera strahu , ustrezno prikrojena volilna zakonodaja ter nato z
nadzorom OZNE na voliscih. Ze takrat
je bilo jasno, da pri tem krsi mednarodno
dogovorjena nacela 0 politicnih in
clovekovih pravicah in pravici do
svobodnih volitev, zlasti pa nacelo
svobode ziveti brez strahu ali »freedom
from fear«. Ta nacela so ze med vojno
sprejeli zavezniki v znanih dokumentih,
kot sta bili Atlantska listina leta 1941 ,
Deklaracija zdruzenih narodov 1. januarja 1942, katerih podpisnici sta bili tudi
Jugoslavija in Sovjetska zveza, kasneje
sta bili sprejeti Deklaracija 0 osvobojeni
Evropi na konferenci na Jalti februarja
1945 in ustanovna listina OZN leta 1945,
itn. Ta nacela so bila se podrobneje
zapisana v dolocilih 0 zlocinih proti

clovestvu za potrebe nurnberskega
sodisca oziroma so del statuta sodisca,
h kateremu je Jugoslavija pristopila
septembra 1945. Ta nacela so nato s
sklepom OZN 11 . decem bra 1945 postala del mednarodnega prava.
Najizrazitejsa krsitev dosezkov takratne civilizacijske ravni in hkrati znacilnost
vse povojne komunisticne oblasti je bilo
nespostovanje klasicne delitve oblasti ,
tj. neodvisnosti posameznih vej oblasti
(sodna, izvrsna, zakonodajna) . KPSIZKS
se namrec vse do konca svoje oblasti
leta 1990 ni odrekla nacelu enotnosti
oblasti, temvec je z ustavama leta 1963
in leta 1974 postala Zveza komunistov
sestavni in vodilni del drzavne ureditve,
njen program pa program vseh ti.
mnozicnih oziroma druzbenopoliticnih
organizacij (socialisticna zveza, sindikati, mladina ... ).
Osnovno vprasanje , ki si ga moramo
pri ocenjevanju obdobja zastaviti, je
slede¢e: kaksen je bil sistem oblasti, ki
je vladal v Sioveniji desetletja po drugi
svetovni vojni (kaksno strukturo oblasti
je imel, kaksne zakone je sprejemal,
kako je potekalo javno zivljenje ipd.), in
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kdaj ter kako je prisel na oblast. Da bi na
to odgovorila, sem pri proucevanju tega
obdobja upostevala mednarodno dogajanje ob koncu vojne, sistemske
ukrepe partizanskega gibanja, ki SO se
nadaljevali tudi pO vojni, politicno
dogajanje v vrhu v Jugoslaviji in posebej
v Sioveniji ter vse razmere na t. i. terenu.1
Ker na tem mestu ni prostora za pod robno predstavitev vseh med seboj povezanih dogajanj in dogodkov, je treba
upostevati vsaj glavne znacilnosti .
Kronolosko se je formiranje povojnega
sistema pricelo ze med vojno : partizansko gibanje na Siovenskem je bilo
hkrati oborozen odpor proti okupatorju ,
revolucija in drzavljanska vojna. Ker je
bilo vse to hkrati, je bila revolucija
nekoliko drugacna od tiste v Sovjetski
zvezi leta 1917. Partizansko gibanje si
ni moglo svoje oborozene moci posebej
pridobiti , saj je delovalo v razmerah
vojne , medtem ko so Sovjeti izstopili iz
vojne leta 1918 in so Rdeco armado
gradili v pogojih drzavljanske vojne. Zato
je partizansko gibanje izvedlo revolucionarno prebrazbo drzave in druzbe
s prevzemanjem oblasti v dezeli oziroma
z ustanavljanjem vzporednih organov
oblasti (narodnoosvobodilnih odborov,

Prim. Jerea Vodusek Starie. Prevzem oblasti, CZ, Ljubljana 1992.
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antifasisticnih svetov), podobno kot so torej drzava, ki je dosegla stopnjo na komunisticni ideologiji in dogmi , pri
v Rusiji vzporedno oblast predstavljali socializma.
cemer je Stalin Ie nadgradil Lenina »kot
sovjeti. Poudarek na narodnoosvoboVzora za vse te postopke ni tezko najti njegov najboljsi ucenec«.
dilnem znacaju, v nasprotju s prole- v prvi proletarski revoluciji - tisti v Rusiji
Temeljne znacilnosti njegovega pritarskim, se je kot izraz t. i. druge faze oktobra leta 1917 in v pogledih in spevka so: pospesena industrializacija
revolucije uveljavljal v Sioveniji nekaj pisanjih V. I. Lenina ze pred njo. Lenin je in central no nacrtovanje , kolektivizacija
casa leta 1942.2 Vodstvo NOG je odtlej ze v prvem desetletju 20 . stoletja kmetijstva, oborozevanje , monolitna
oblast gradilo postopoma, v skladu z opredelil kljucne elemente revolucionar- partija (ki spostuje strago hierarhijo
razvojem mednarodnega dogajanja, saj ne partije in poglede na proletarsko partijske birokracije), ideoloska vojna in
je Tito moral zadostiti zahtevam vseh drzavo. Ti so vsebovani v pojmih, kot npr. kult osebnosti ter politicni teror (Iikvizaveznikov, da bi dosegel ne samo diktatura proletariata, odmiranje drza- dacja opozicije, vladavina tajne policije,
mednarodno vojasko (Teheranska konfe- ve, budnost in zascita revolucije ter v stalinisticni sodni pracesi, delovna
renca), ampak tudi politicno priznanje vrsti drugih . Kako naj se imenuje in taborisca, masovne likvidacije .. .). Vsi ti
gibanja. Osnova za mednarodno politic- izgleda nova partijska organizacija elementi so seveda bili prisotni ze za
no priznanje so bili sporazumi Tito- boljsevikov na oblasti, je tudi dolocil cas a Lenina, z izjemo petletke.
Komunisticna partija Siovenije oziroSubasic (viski junija 1944) in beograjska Lenin na sedmem in osmem kongresu
sporazuma (novembra in decembra Vseruske komunisticne partije boljse- ma KPJ sta ob koncu vojne in po njej z
1944). Beograjski sporazum je posebej vikov marca 1918 in marca 1919. Takrat ukrepi od zgoraj (revolucija od zgoraj)
dolocal, da bo zacasna vlada v Jugo- so dokoncno uvedli politbiro, ustanovili uvedli klasicen stalinisticni model
slaviji spostovala temeljne demo- organizacijski biro, organe CK in njihov totalitarne oblasti in ga modificiranega,
kraticne svoboscine, amandmaji k administrativni aparat in postavili toda v temeljnih postavkah nespremesporazumu pa, da se bodo lahko hierarhicno strukturo partije ter pred- njenega, ohranili vse do svojega sestopa
svobodno organizirale stranke, ki bodo pisali porocanje navzgor. Kaksen odnos leta 1990. Ko primerjamo oba sistema,
nastopale na tajnih volitvah in da bo je veljal med partijo in drzavno oblastjo, in ce smo pozorni na glavne znacilnosti
spostovana temeljna delitev oblasti na je bilo jasno ze od vsega zacetka, med sitema, ki se razvijejo v Sioveniji ob
izvrsno, sodno in zakonodajno . Tem revolucijo, ko je partija oziroma njeno koncu vojne in neposredno po njej,
nacelom se je zavezal tudi Stalin s vodstvo-politbiro , postalo »vodilno zlahka ugotovimo , kaksna je bila
podpisom Deklaracije 0 osvobojeni jedro« sovjetov, Lenin kot vodja boljse- tehnologija oblasti pri nas , zlasti ko
Evropi in zavezniki , zlasti Roosevelt, so vikov pa je postal predsednik Sveta gledamo procese, kot so sodni poverjeli , da bo podpisano tudi spostoval. Ijudskih komisarjev. Pomembne od- stopki, ustava, znacaj oblasti po letu
Toda to se ni uresnicilo , pac pa je locitve odtlej ni sprejemala drzavna 1945 v Sioveniji , policijski in vojaski
vodstvo NOG oziroma CK KPJ v skladu oblast , ampak partija oziroma njen ukrepi , politicno zivljenje, volitve ...
Temeljne znacilnosti sistema so torej
s taktiko postopnega prevzema oblasti politbiro . Podobno organizacijo in
- zelo podobno kot se je to zgodilo delovanje je Lenin predpisal vsem bile:
pozneje v vseh ostalih drzavah clanicam Kominterne na njenem 2. a.) brezobzirno ohranjanje oblasti z
izlocanjem vsakrsne opozicije in
vzhodnega tabora - izvajalo t. i. revo- kongresu julija in avgusta leta 1920 v
nenehnim iskanjem notranjega solucijo od zgoraj. Najprej so bila na vrsti obliki 21 tock, ki jih je kongres sprejel
vraznika;
najpomembnejsa podrocja drzavne kot zavezujoce.
K nadaljnjem oblikovanju sistema so b.) nesorazmerno velika moc drzavneoblasti , in sicer: zakonodaja, sodstvo,
ga varnostno-obvescevalnega apatozilstvo, policija in vojska. Ne samo da prispevale tudi vse znacilnosti Stalinove
rata oziroma tajne policije;
so zamenjali t. i. stare predpise, temvec vladavine, razvoj ideologije (strategija
so z zacetkom mirodobnega upravljanja in taktika) in grobe obi ike represije s c.) nacionalizacija in drzavna, kasneje
druzbena uprava gospodarstva ,
(od osvoboditve Beograda 20. oktobra katerimi si je zagotavljal izkljucno oblast
predvsem industrije in bancnistva,
1944) zamenjali tudi sestavo uprave in v SZ, in jo z drugo svetovno vojno in po
ter zatiranje privatnega sektorja,
vanjo, vsaj na vodilna mesta, postavili njej siril na ozemlja, ki jih je okupirala
zlasti vtrgovini in kmetijstvu (najprej
svoje zaupanja vredne kadre. Ce to RA (Baltiske drzave, Poljska, Vzhodna
s prisilnim zadruznistvom in z odkupi,
primerjamo z ostalo Vzhodno Evropo, bo Evropa) 3 Enako velja za nacin s katerim
kasneje z drugimi prijemi) ;
videti, da so tam komunisti po prihodu je izrabljal patrioticna custva in antiRdece armade leta 1944/45, dobili v fasizem za razsirjanje revolucionarnih d.) prevlada partijske hierarhije nad
rake kljucna ministrstva - za vojsko, idej oziroma v prid lastni ideologiji in
drzavnimi organi in javnimi ustanotranje zadeve , sodstvo. Temu pre- diktaturi , ceprav je Stalin zacasno opustil
novami , pri cemer je bil partijski
hodnemu obdobju so v partijski ideolo- Leninovo idejo svetovne revolucije .
aparat ves cas pod nadzorom
giji nadeli naziv Ijudska demokracija. To Stalinizem v sirsem pomenu besede
vodstva ter
je prehod iz »starega, gnilega mescan- oznacuje sistem, ki je v 20. stol. vladal v e.) monolitna , enotna partija in kult
skega« ali zahodno-demokraticnega drzavah , kjer so bile na oblasti komuosebnosti.
sistema v socializem - odtod tudi naziv nisticne partije. Sintagma leninizemdrzave FLRJ in sele od leta 1963 SFRJ, stalinizem je oznaka za sistem, zgrajen

2

3

Nekaj casa leta 1941 /42 je narodnoosvobodilno gibanje razglasalo t. i. drugo lazo revolucije in v ospredje postavljalo razredni boj in proletarske simbole. To je veljalo vse do kritike Stalina. k' je ravno takrat.
maja 1942. sklenil sporazum 0 medsebojnem sodelovanju z Veliko Britanijo. ki je predvideval nadaljevanje sodelovanja tudi po vojnL Stalin je vodstvu NOG v Jugoslaviji dal ved eti. da je sedal cas za
domovinsko vojno in ne revolucijo kot obliko boja.
Prim. J. V Stalin. Vprasanja leninizma. Zalozniska zadruga inozemskih delavcev v ZSSR. Moskva 1938 in novobjavljene dokumente iz sej politbiroja CK VKP/b in centralnega komiteja VKP/b. ki so izsli
v seriji An ali komunizma: J. A. Getty in O. V. Naumov, The Road to Terror, Yale University Press, New Haven and London 1999
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Ce pogledamo nastajanje sistema
kronolosko, s stalisca t. i. tehnologije
oblasti , je potekalo takole. Od leta 1945
je vodstvo partije (Centralni komite in
politbiro, kasneje Izvrsni komite oziroma
Predsedstvo) politicno in kadrovsko
skrbelo za utrjevanje lastne organizacije.
Od leta 1945 so skrbno gradili partijske
mreze , od celic komitejev do CK .
Kadrovska politika partije oziroma njena
kadrovska komisija, ki je bila imenovana
istega leta, je skrbela, da so bile
organizacije in ustanove , ki so bile
podaljsana roka oblasti , izkljucno v rokah
partije. To je posebej veljalo za Ozno, za
vodstvo Osvobodilne fronte, enotnih
sindikatov, AFZ, mladine in njihove
naslednice (Udba, SDV, Socialisticna
zveza, Zveza sindikatov ...) ter za
skupscinsko, sodno in izvrsno oblast 4
Od leta 1945 je partija izpopolnjevala
svojo lastno organizacijsko shemo po
vzoru sovjetske (organizacijski biro
oziroma organizacijski sekretariat, ki je
koordiniral komisije za partijsko
izgradnjo, za gospodarstvo, vas, Ijudsko
oblast, mnozicne organizacije, kontrolno
komisijo ter Agitprop ". ) in dolocila
kljucno vlogo profesionalnih partijskih
sekretarjev kot nosilcev dejanske oblasti
(nekaj casa se je to odrazalo celo v
'personalni uniji' vseh politicnih in
upravnih funkcij) .5
Tako bi lahko sklepali , da je partija po
vojni vpeljala partijsko in drzavno
ureditev po vzoru sovjetske in dejansko
z njeno neposredno (strokovna pomoc
v armadi in tajni policiji) in posredno
pomocjo (zunanjepoliticno priznanje,
usklajena zunanja politika). Na vse
kljucne polozaje v drzavi (republiki) je
postavila clane KPS, ki je takrat bila se
kadrovska partija. Tako je 71 % vseh
slovenskih komunistov leta 1945 dobilo
vodstvene polozaje v drzavi in gospodarstvu; takrat je KPS stela 4.978 clanov
(najvec cca 1.500 v Ljubljani). Po vojni
se je slovenska partija podredila
osrednjem partijskemu vodstvu v
Beogradu (v 20-clanskem politbiroju je
bil njen delez sorazmerno velik: E.
Kardelj, Boris Kidric , Franc Leskosek,
Miha Marinko, Vida Tomsic). Po letu 1966
so v Jugoslaviji velik del odgovomosti in
nalog prevzela republiska partijska

vodstva, a kljub temu je v slovenskem
statutu ZK (1974) pisalo, da so ciani ZKS
politicno odgovorni ZKJ.
Koncept monolitnosti partije iz
Leninovih casov je ostal v veljavi tudi v
Sioveniji in Jugoslaviji, seveda pod
drugimi imeni . Okoli leta 1985 se je temu
reklo idejna in akcijska enotnost partije.
Neuresnicevanje sklepov se je
kaznovalo z razresitvijo funkcij in
izkljucitvijo iz ZK 6 Na podoben nacin je
partija usmerjala gospodarstvo. Z
odlocitvami ki so bile v prvi vrsti politicne
(petletke , reforme , stabilizacija ,
zdruzeno delo ... ), se nikoli ni odrekla
cenzuri in nadzoru tiska, itn. Podobno
kot Isaac Deutcher za Stalina bi za
partijo v Sioveniji lahko rekli , da je svoj
talent uporabila predvsem za kreativno
politicno manipulacijo, ki je presegala
zgolj taktiko in ki je vse druzbene sile
podredila svojim ciljem in oblasti.
Na podrocju gospodarstva je partija
po drugi svetovni vojni uvedla enako
doktrino kot Stalin: petletka s centralnim
vodenjem gospodarstva in preskrbe, s
poudarkom na tezki industriji, norme in
kulttekmovanja (stahanovstvo), kolektivizacija kmetijstva, prisilni odkupi,
pritisk na kmecko prebivalstvo , da se
zaposli v industriji, itd . Privilegiran
polozaj vojske je bil se ena znacilnost
stalinizma. Urejen je bil s tajnimi predpisi, skrbnim kadrovanjem, tajnim
proracunom, z velikimi pooblastili - tudi
v sklopu zakonodaje 0 zasciti drzavne
ureditve - in obseznim oborozevanjem.
Partija je na dva nacina odstranjevala
svoje notranje »sovraznike«, saj je
politicne nasprotnike prelevila kar v
kategorijo sovraZnikov drzave. Postopke
zlahka primerjamo s tistimi iz dveh
obdobij rdecega terorja v Sovjetski
zvezi, s tistim v prvih letih po revoluciji in
tistimi v letih 1934-1938. Najprej je v
Sioveniji neposredno po vojni sledilo
obdobje krvavega terorja s fizicnimi
likvidacijami neposredno po vojni
(poboji domobrancev, koncentracijska
taborisca, tezko prisilno delo) in kasneje
s sodnimi umori na procesih. Slednji so
bili najveckrat t. i. spijonski procesi ali
procesi proti spekulantom in
saboterjem , dobro znani povsod v
sovjetskem bloku . Najznacilnejsi je bil
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Prim. Darinka Drnovsek. Zapisniki politbiroja CK KPS 1945- 1954. ADS. Viri 15. Ljubljana 2000. str. 37- 38. Kadrovsko komisijo so
dejansko ustanovili ze marca, ko so organizacijo in utrjevanje partije zaupali Lidiji Sent jure, in se obvezali, da bode pri organizaciji
partije sledili vzoru sovjetske VKP/b. Glej tudi Branko Petranovic. Zapisniei sa sedniea politbiroa CK KPJ 1945-1948. AJ in Sluzbeni
IistSRJ. Beograd 1995. str. 71 - 74.
Vodusek Starie. Prevzem oblasti . CZ. Ljubljana 1992. str. 211 - 213. 293- 297.
Prim. 16.. 18. seja CK ZKJ. 1984. 1985. Te seje. kakor tudi drugo gradivo. na primer zapisniki kongresov. so od sestdesetih let red no
izhajali v knjizni obliki. objavljala jih je zalozba Komunist (Beograd in Ljubljana) . zato jih ne navajamo posebej.
Prirocnik za delo miliee na podrocju varstva ustavne ureditve (Strogo zaupno. uradna tajnost) . RSNZ SRS. Ljubljana 1985.

proces proti skupini Nagode-Furlan leta
1947 , ki je obtozene bremenil vohunjenja za zahod , tj. za »imperialiste«.
SovraZno dejavnost proti drzavi je partija
vseskozi definirala na enak nacin:
kazniva dejanja in prekrski s politicnim
znacajem . SovraZne skupine so oznacili
ali poimenovali takole: pripadniki pred
in medvojnih mescanskih strank, razlascena burzoazija (in njeni potomci , kot
je pisalo v poznejsih navodilih iz leta
1970), kulaki, zagovorniki birokratskodogmatskih, mescanskodesnicarskih in
podobnih stalisc ter zagovorniki klerikalizma iz vrst klera in laikov.7 Po takih
predpisih, praviloma tajnih, so potekali
v razlicnih valovih obracuni z dejansko
in s potencialno opozicijo, od obracuna
leta 1945-1946, do tistega 1950- 52 in
kasnejsih.
Obdobje fizicnega obracuna je v letih
1948- 1955 postopoma zamenjalo obdobje nadzora in notranjega razbijanja
opozicije s pomocjo agentov in informatorjev tajne policije , ki so bili
vecinoma iz vrst opozicije. S fizicnim,
psihicnim pritiskom ali z groznjo zapora
so jih prisilili k sodelovanju; precej
malostevilne so bile »vrbovke« na t. i.
patrioticni osnovi, ko so posamezniki
sami pristali, da postanejo agenti Udbe
Ze na prehodu iz leta 1945 v leto 1946 je
bilo v Sioveniji 4.198 takih agentov oseb , ki so jih morali nadzorovati pa je
bilo takrat 25.770 . Imenovali so jih
registrirani »protiljudski elementi«.
Kasneje so agenti dobili ime sodelavci
UDV, vendar je osnovna metoda dela
ostala skoraj ista do konca leta 1990.
Hkrati je OZNA, Udba ali UDV ves cas
posiljala tudi svoje »kadre« na deja zunaj
ustanove. Npr. oficirji OZNE so v prvih
povojnih letih dobili vodilne funkcije in
polozaje v drzavni upravi , gospodarstvu ,
solstvu, kulturi, itd .
Po sporu med partijama Jugoslavije
in Sovjetske zveze leta 1948 naj bi v
Sioveniji prislo postopoma do demokratizacije in opuscanja represivnih
metod. Vendar podatki 0 sodnih procesih, preganjanju duhovnikov, razseljevanju druzin, prisili pri ustanavljanju
zadrug, poostrenem nadzoru nad
potencial no opozicijo, itn., kaZejo , da so
se temeljne ideoloske opredelitve in
metode dela nadaljevale. Po sporu med
KPJ in KP SZ leta 1948 se v Sioveniji
zacne nov val represije proti potencialni
politicni opoziciji . To so bile drzavne
volitve leta 1951 , ko so nekateri predstavniki predvojnih politicnih skupin
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Tudi po sporu z IB sta obe naceli ostali
del tako ideologije kot dokumentov
partije in stem tudi ostalih politicnih
organizacij. Le da je Jugoslavija takrat
uvedla svojo obliko »socializma«, da bi
svetovnemu komunisticnemu gibanju
pokazala prednosti jugoslovanskega
sistema pred sovjetskim. V ta namen so
jugoslovanski komunisti (avtorja v veliki
meri Edvard Kardelj in Boris Kidric)
popolnoma spremenili izrazoslovje
(komunisticni sistem, Zveza komunistov,
Socialisticna zveza, druzbena lastnina,
druzbeno planiranje itd.). Ponovno so
vpeljali nekatere idejne koncepte in
izrazoslovje iz zgodnjih komunisticnih
tekstov in izkusenj (pariska komuna ipd.),
da bi stem dokazali svojo zvestobo
izvirni komunisticni ideji v nasprotju s
»sovjetskimi revizionistk Vendar pa
postulata demokraticnega centralizma
niso nikoli postavili pod vprasaj in ga
niso opustili, ne v partijski in ne v drzavni
politiki (prim. Program Zveze komunistov, sprejet na kongresu v Ljubljani
leta 1958, in poznejsi partijski dokumenti). Leta 1974 so v Statutu ZKJ
zapisali: »Demokraticni centralizem je
temeljno nacelo notranjega zivljenja ,
organiziranja in delovanja ZKJ«. Leta
1980 je Stane Dolanc, clan predsedstva
CK ZKJ, veckrat dal jasno vedeti, da bo
partija to nacelo branila z vsemi sredstvi.
Prav tako niso nikoli dopustili, da bi
samoupravljanje ali decentralizacija
(nacionalne zahteve) prevladala nad
nacelom demokraticnega centralizma.
To je seveda pripeljalo do nekajkratnih
politicnih zaostritev zaradi zahtev po
vecji nacionalni avtonomiji ali samoupravnih pravicah (neupostevanje
zahtev PNih delavskih svetov, stavke ... ).
Se en mit oziroma pri nas v premajhni
meri zgodovinsko ovrednoten pojav je
fenomen 20. kongresa KP SZ in spremIjajoci pojav destalinizacije. Kljub
obsodbi stalinizma v komunisticnem
gibanju Evrope po 20. kongresu KP SZ
leta 1956 so vsi zgoraj nasteti elementi,
razen neposrednega fizicnega nasilja,
ki ni bilo vec potrebno , ostali v veljavi,
prilagojeni casu, mnogokrat takticno
prikriti, vendar nikoli odpravljeni. Po letu
1955 in partijski obsodbi stalinisticnih
metod (vecinoma so bile misljene grobe
metode tajnih sluzb) neposredni fizicni
obracun ni bil politicno zazelen in ni bil
vec potreben zaradi ze uveljavljenega
strahu in fizicnega odmiranja predvojne
opozicije; zadostovali so Ie se vzorcni
primeri (Milovan Djilas, dr. Dragotin
Gustincic, Mihailo Mihailov, Joze Pucnik

in drugi ter prikrite obsodbe pred
vojaskimi sodisci).
Jugoslovanska in slovenska zveza
komunistov sta tako nekajkrat odlocno
pokazali, da se nimata namena odmakniti od klasicnega leninisticnega oz.
stalinisticnega modela in spremeniti
naravo svoje oblasti, ceprav sta nekajkrat napovedali reforme. Od reform sta
praviloma odstopili , ko so ogrozile
vodilno vlogo partije v druzbi; nosilcem
reform pa sta nadeli ustrezno etiketo (izem) in jih pristeli med nevarne ustavni
ureditvi. Moznosti za reformo sistema je
bilo nekaj, pNa ze po sporu z IB in ob
volitvah leta 1950, druga po letu 1952
oziroma 6. kongresu KPJ , ko je M. Djilas
poskusal poiskati leninizmu alternativni
koncept socializma z ustanovitvijo se ene
socialisticne stranke. Vendar je CK ZKJ,
v njegovem imenu Kardelj, zavrnil ta
koncept in odpravil marsikatero odlocitev
kongresa ze na svoji seji januarja 1954.
Tretji poskus reforme sistema so bile
gospodarske reforme v sestdesetih letih
(1961 in 1965). Pri tem pa bi se partija
morala odreci nadzoru nad gospodarstvom. To se seveda ni zgodilo ,
vendar je prislo do radikalizacije sistema, kar so na zahodu poimenovali
»druga jugoslovanska revolucija« (in jo
primerjali s socasno kitajsko kulturno
revolucijo). Takrat so sistem kritizirali
gospodarstveniki znotraj partije (Praksis, Perspektive, partijski liberalizem
Staneta Kavcica ipd.) in tudi levica .
Odtlej je Siovenija (enako kot Jugoslavija) zivela v ciklicnem paradoksu:
sobivanje totalitarne strukture in neke
vrste birokratskega policentrizma,
alternacija zahodnega vpliva in prijateljstva s Sovjetsko zvezo kot simbolom
(porokom) ohranitve komunisticnega
sistema . Oboje se je odrazalo tudi v
jugoslovanskem polozaju in vlogi v
mednarodnem komunisticnem gibanju
in gibanju neuvrscenih.
Cilj vseh prizadevanj je bila se dolgo
po vojni komunisticna druzba. To pa bo
mogoce doseci najprej z revolucijo , nato
pa z obrambo njenih pridobitev in s
porazom razrednega sovraznika ter z
diktaturo proletariata. Samoupravljanje
je bilo Ie »specificna oblika diktature
proletariata«, kot pise v Statutu ZKJ leta
1974. Kardelj je ze v zacetku sestdesetih
let zapisal, da bo Jugoslavija dosegla
komunizem z odmiranjem drzave in
samoupravljanjem; v Sovjetski zvezi pa
je Hruscov istocasno (1961) napovedal,
da bo Rusija leta 1980 dosegla PNO fazo
komunizma.

Iz
upali, da bodo lahko postavili svoje
kandidate, zlasti krscanski socialisti B
Slediia je politicna, sodna in preiskovalna akcija proti krscanskim socialistom, ki je kulminirala s procesom
proti Jakobu Solarju decembra 1952. 9
Temeljno orodje za ohranjanje izkljucno partijske oblasti in paraliziranje
vsakrsnega poskusa opozicije je bila
torej ves cas tajna ali politicna policija
oziroma »odred revolucije«, kot jo je
poimenoval Franc Setinc leta 1980.
Takrat veljavni naziv je bil: »varnostni
organi kot sestavina samoupravljanja«.
Prva in glavna naloga le-teh je bila
zascita sistema in z njo se je partija tudi
precej ukvarjala. Ta naloga je razvidna
ze iz prvih navodil Ozne leta 1944:
Organi Ozne, politicno obvescevalne
sluzbe, morajo biti najdoslednejsi
zascitniki pridobitev narodnoosvobodilne borbe, ter se morajo boriti proti
notranjemu in zunanjemu sovrazniku. E.
Kardelj je ze takrat poudarjal razredni
znacaj te ustanove in njeno podrejenost
interesom revolucije. Leta kasneje imajo
isti namen Pravila sluzbe drzavne
varnosti (1985), ki dolocajo naj SDV
zbira podatke, da bi odkrila in preprecila
dejavnosti usmerjene k spodkopavanju
ali rusenju ureditve, dolocene z ustavo
SFRJ. Sredstva in metode te sluzbe pa
se od zacetka niso smela uporabiti proti
clanom CK KP Siovenije. Leta 1985 so
bili izvzeti vsi predsedniki najvisjih
republiskih teles , razen ce ne sklene
drugace Svet za varstvo ustavne ureditve (na sklepu oziroma odlocbi 0
uporabi teh navodil sta podpisana v
imenu predsedstva SRS France Pop it
in v imenu Sveta za varstvo ustavne
ureditve Stane Markic)W Pravila OZNE
oz. SDV so dolocala, kdo vse je notranji
oziroma zunanji sovraznik, kakor tudi to,
da mora SDV 0 tem obvescati pristojne
druzbenopoliticne organizacije. Reforma UDV leta 1966 je to sluzbo
pripeljala pod nadzor republiskih CK.
Naslednja elementa, ki sta znacilna za
partijski ustroj in delovanje partije, sta
bila demokraticni centralizem in diktatura proletariata. Bila sta temelja, na
katerih je partija gradila svojo oblast.
Prvo je bilo prepricanje, ki je enako
Leninovemu in nato Stalinovemu, 0
potrebi po diktaturi proletariata, ki se
doseze z revolucijo. Drugo nacelo, na
katerem je temeljila organizacija in
delovanje partije je bilo notranjepartijsko. To je bilo nacelo demokraticnega centralizma, ki ga je izumil
Lenin ze pred prvo svetovno vojno.
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Prim. D. Drnovsek, n. d ., Zapisn ik seje politbiroja CK KPS 2. II. 1951.
Prim. J. Vodusek Starie. "Poskus reprize dolomitske izjave?", Grafenauerjev zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 1996, str. 94- 114.
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Dr. Nevenka Troha, /nstitut za novejso zgodovino v Ljub/jani

Fojbe - koliko resnic. Genocid ali kaznovanje
fasisticnih z/ocinov
Italijanska drzava, ki je z Rapalsko
pogodbo prikljueila vee kot eetrtino
slovenskega etnienega ozemlja, je s
svojimi ukrepi, ki jih je fasizem se okrepil,
v okviru politike t. i. etniene bonifikacije,
ogrozila obstoj slovenskega naroda na
tem prostoru in hkrati grobo posegla v
njegovo socialno strukturo. Velik gospodarski in kulturni razmah slovenstva na
Trzaskem in Goriskem je bil prekinjen,
njegova gospodarska moe unieena,
izobraZenstvo pregnano, sole ukinjene:
kultura in jezik sta imela zadnje in edino
zatoeisee v cerkvi . Ta politika je povzroeila, da se je pred vojno tudi dejansko vse bolj vzpostavljalo razmerje, ki je
bilo prej Ie geslo italijanskih nacionalistienih krogov, med »civi liziranim« italijanskim mestom in »barbarskim« slovenskim podezeljem , ki je v
zadnjih letih Avstro-Ogrske veljalo
morda Ie se za Istro. Siovenci so vse bolj
postajali tisti , ki so ziveli na kraskih
planotah , nekje dalee od mesta, ki so
govorili in eutili zgolj in samo zgodovino
Rima.1 Osvoboditev je zato za primorske Siovence pomenila predvsem
spremembo meje in zdruzitev z matieno
domovino. Zahteva »ne vee Italije« je bila
skupna vsem politienim opcijam med
njimi. Zdruzeno Siovenijo so v svoje
programe vkljueile tudi vse politiene
smeri v medvojni Sioveniji.
Vojna in dogajanja med njo so spremenila razmerja med narodi, ziveeimi v
Julijski krajini , pa tudi med prizadetima
drzavama , Jugoslavijo in Italijo , in
vzpostavila nova, ki so bila bistveno
drugaena. Ob koncu vojne, v katero je
junija 1940 vstopila fasistiena Italija kot
zaveznica nacistiene Nemeije, je bilo
slovensko osvobodilno gibanje sestavni
del zmagovite zavezniske koalicije , saj
je skupaj z Jugoslovansko arm ado
osvobodilo zahodne meje slovenskega
etnienega ozemlja in zahtevalo njegovo

prikljueitev k Jugoslaviji. Torej tisti, ki jim
je bilo usojeno ubogati , sluziti ali pa
moleati, so sedaj prisli ne Ie na povsem
slovenska obmoeja, ampak tudi v tista
mesta, kjer so ziveli stevilni Italijani , kot
zmagovalci in tudi kot maseevalci za vse
trpljenje , ki sta ga prizadejala fasizem
in vojna.
Usoda etnieno mesane Julijske krajine
je bila ob koncu vojne nedoreeena. V
zaeetku maja 1945 so poleg slovenskih
partizanov in enot IV. armade JA v veeja
mesta v njenem zahodnem delu prisli
tudi zahodni zavezniki . To je bil, poleg
Greije in Koroske , edini primer dvojne
zasedbev Evropi, a tudi (poleg Koroske)
edini primer, ko je ena od armad ob
koncu vojne na stieiseu vzhodne in
zahodne fronte hkrati z izgonom okupatorja osvobodila tudi svoje sorojake.
Josip Broz Tito je 9. maja 1945 zapisal,
»da smo te kraje osvobodili , ker etnieno
pripadajo nasi domovin i«.2
Prihod jugoslovanskih enot je tamkajsnje prebivalstvo sprejelo z razlienimi
obeutki, glede na njihovo narodnostno
in social no pripadnost . Predvsem v
manjsih krajih je na odloeanje Ijudi
vplivalo tudi razpolozenje v okolju,
odnos vaskih veljakov in zlasti duhovseine, pretekle, najvee medvojne izkusnje ipd ., zato so se posamezna, sicer
sorodna obmoeja , med seboj tudi
razlikovala. V grobem lahko reeemo, da
so bili za prikljueitev k Jugoslaviji skoraj
vsi Siovenci, za katere je bila to osvoboditev, ki so jo navduseno pozdravili.
Edvard Kardelj je v poroeilu Titu zapisal ,
da so Siovenci v Trstu, Gorici in drugod
na Primorskem ob osvoboditvi »dobesedno ponoreli od navdusenja za
Jugoslavijo« .3 Duhovnik Virgil Seek je
takole opisal prihod partizanov v Lokev
pri Sezani: »29. dan aprila 1945. Ob 5.
uri popoldne se prikazejo prvi tanki in
na njih jugoslovanski vojaki: v vasi so

ustavili; Ijudje so bili preseneeeni, od
veselja noreli . Tekali so v hise po ze
pripravljene zastave, na poti so eakali
mnozice in vzklikali: Zivio nasi fantje!
Zenske in moski so delili cigarete ,
cvetlice, pijaee. Na prvem tanku smo
videli osem fantov in enG partizanko. Vsi
so bili ozarjeni od veselja nad neprieakovanim sprejemom . Neka zenska je
prasala : Kam greste? Odgovor : Trst
osvobodit!« 4 Pri Siovencih je tako
prevladala narodnostna izbira , pri
nekaterih pa tudi socialna, zaradi katere
se je za Jugoslavijo opredelil tudi velik
del italijanskega delavstva.
Italijo so hoteli , razen nekaterih, ki
so se zavzemali za neodvisnost Julijske
krajine ali njenih delov in seveda tistih ,
ki so hoteli Jugoslavijo, vsi ostali
Italijani , ki so bili politieno aktivni , teh
pa je bilo seasoma vedno vee. Ti so
prihod jugoslovanskih partizanov
sprejeli kot novo okupacijo , se hujso ,
kot je bila nemska. Njihove obeutke je
Silvio Benco takole opisal : »Po celem
svetu se je v tistih dneh smejal mir, v
Trstu sta vladala teror in boleeina. / .. ./
Nikoli ni Trst trpel tako krute deformacije svojega obraza in sprevrzenja svojih eusteV.«5 Nezadovoljstvo proitalijanskih krogov je izbruhnilo
5. maja 1945, ko so se mnogi udelezili
proitalijanskih demonstracij v Trstu .
Jugoslovanska vojska je na demonstrante streljala, pet Ijudi ubila in nekaj
deset ranila. 6
Ob politieno opredeljenih je zivela
mol ceca veeina . Med tistimi , ki jih
»politika ni zanimala« , so bili zlasti
Italijani , medtem ko je bilo med Siovenci
zaradi preteklosti , ki jih ni mogla pustiti
neprizadete, teh bistveno manj. Ti Ijudje
so si zeleli predvsem mirnega vsakdanjega zivljenja in bi sprejeli vsakogar,
ki bi jim ga zagotavljal. Zanje je bilo, kot
ugotavlja v poroeilu trzaska Ozna, »bolj

1930-1945.Jugoslavia. b. 149. Vojasko porotilo 0 vslaji domoljubov v Trslu 30. aprila 1945,12.5.
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vazno vprasanje prehrane njegove
druzine kot vprasanje Trsta« ?
Med stirideset dnevno dvojno zasedbo Julijske krajine, jugoslovanske
enote so se morale 12. junija 1945
umakniti vzhodno od demarkacijske
Morganove crte , so upravo v celotni
Julijski krajini imele Ie jugoslovanske
oblasti . Trzaski zgodovinar Giampaolo
Valdevit ocenjuje, da je jugoslovanska
oblast skusala odstraniti vse , kar je
spominjalo na italijansko institucionalno
navzocnost: odstranitevtistih, ki so nosili
razlicne italijanske uniforme (policija
ipd .), prevzem arhivov, denarnih sredstev v bankah itd 8 Oblasti so uvedle
strog nadzor nad tiskom in zborovanji.
Obenem so sku sale cim hitreje vzpostaviti normalne gospodarske razmere ,
delovanje tovarn in infrastrukture. To ni
bilo Ie ekonomsko in socialno, ampak
tudi politicno vprasanje, saj je vecina
Ijudi najbolj zelela mirno vsakd anje
zivljenje .9 Hitele so z ustanavljanjem
civilnih narodnoosvobodilnih odborov
(NOO), zlasti v vecinsko italijanskem
Trstu , ki je bil kljucnega pomena. 8. maja
1945 je Komanda mesta Trst del svojih
pristojnosti predala Mestnemu osvobodilnemu svetu Trst , obdrzala je Ie
urejanje notranjih zadev, zunanje trgovine in industrije. Izvedli so tudi vol itve v
Skupscino mesta Trst, ki je zasedala 17.
maja 1945. Poleg trZaske so v naslednjih
dneh sklicali tudi druge okrozne skupscine.10
Ob vojaskih sodisCih so skusali cim
prej vzpostaviti civilna sodisca tudi na
obmocju, kjer jih pred tem ni bilo.
Deloma tudi zato, da bi ublazili kritike 0
nekontroliranem nasilju in anarhiji , ki sta
se pojavila v Italiji in pri zahodnih
zaveznikih. Tako je Skupscina mesta Trst
na zasedanju 17. maja 1945 sprejela
sklep 0 takojsnjem organiziranju pravosodja in ustanovitvi rednih sodisc ter
posebnega Ijudskega sodisca, pristojnega za sojenje vseh oseb, ki so se
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umazale s fasizmom in sodelovale z
okupatorjem . Ustanovili so ga 21 . maja.
Zasedalo je Ie enkrat, saj ga je Zavezniska vojaska uprava po svojem
prihodu junija 1945 ukinila. Krivda se je
ugotavljala za vsa leta od zacetka
fasizma. Ustanovili so tudi posebno
komisijo za ciscenje (epuracijo). l l
Jugoslovanska vojaska uprava v
Julijski krajini se je ravnala po navodilih
osrednjega vodstva, ki so bila naslednja:
»Vse sovraZne elemente je treba zapreti
in predati Ozni, da uvede postopek.
Drzite se principa, da za izvedbo gornjih
nalog ne uvajate zacetkom prevelike
demokracije, ker laZje kasneje dati sirso
kot jo oziti«. In tudi: " Takoj cistiti , toda
ne na nacionalni bazi, temvec na bazi
fasizma«. 12
Pri epuraciji je imela kljucno vlogo
Ozna , ki je vodila preiskave v vseh
kazenskih zadevah proti NOB in njenim
pridobitvam ter Ijudski oblasti. Kot
organizacija s posebnimi nalogami je
bila centralizirana in neposredno vezana
na vrhove oblasti v Beogradu. Pri izvedbi
aretacij v Julijski krajini maja 1945 je
tesno sodelovala s tamkajsnjo Ijudsko
oblastjo, vojsko in politicnimi organizacijami, a glede na pristojnosti , ki jih je
imela, bolj v funkciji njihovega nadzora.
Tudi po ustanovitvi sodisc v Trstu mnogo
zadev ni prepustila sojenju, vse naj bi
resevala po svoje in v popolni tajnosti,
zaprte je odvaZala v Jugoslavijo, zato je
Boris Kraigher od Ivana Macka Matije
zahteval posredovanje , da se vsi zaprti
izrocijo sodiscU .13
Naloge policije je v casu jugoslovanske zasedbe Julijske krajine izvajala
Narodna zascita, ki je v Trstu imela 2.800
clanov, med katerimi je bilo precej
Italijanov. Poleg Ozne in Narodne
zascite, ki je aretacije izvajala po nalogu
prve , so aretacije vojakov in drugih
oborozenih oseb v PNih dneh maja 1945
izvajale tudi enote komand mest, 1.
slovenska divizija narodne obrambe in

I
enote IV. armade .14 Dokler ni bilo
natancno razmejenih pristojnosti, so
naloge Narodne zascite nekje prevzeli
kar ciani narodnoosvobodilnih odborov,
ki so marsikdaj tudi odlocali 0 tem, koga
aretirati .15
V Narodni zasciti, vojaskih enotah in
Ozni je bilo veliko nepravilnosti in zlorab
polozaja, samovoljnih zaplemb, aretacij,
mucenja zapornikov ter nekaj likvidacij .16 Krivdo za samovoljne aretacije
so pripisovali tudi stevilnim izpustitvam
tistih, ki so marsikaj zakrivili . Zato so
Ijudje vzeli pravico v svoje roke. Vec
clanov Narodne zascite in Ozne , ki so
zlorabljali svoj polozaj, je bilo zaprtih in
obsojenih na nekaj let zapora. Prav tako
je bilo obsojenih vec pripadnikov vojske,
med njimi tudi Italijani H
Aretacije so izvajali po seznamih, ki
so bili pripravljeni ze med vojno, a so jih
sproti dopolnjevali. Tisti , ki so jih zadrzali
v zaporih, vsaj deloma pa tudi tisti, ki so
bili v nekaj dneh usmrceni , so bili
zaslisani ze na sed ezih sektorjev Narodne zascite. Tam so nekatere aretirane
takoj izpustili. Potem ko so prevzeli
vodenje preiskave, so javni tozilci
ugotavljali, da so bile ovadbe dostikrat
nepopolne in da so morali zaradi tega
mnoge osumljence izpustiti. Dogajalo
se je tudi , da za posameznike sploh niso
imeli dokumentacije oziroma je Ozna ni
izrocila.18
Aretacije so bile najbolj mnozicne
med 2. in 8. majem 1945. Zajele so
predvsem Trst in Gorico, kjer je bilo
aretiranih vec tisoc Ijudi. 19 Med aretiranimi so bili tako tisti , ki so bili
osumljeni zlocinov, kot tudi nekateri
pripadniki italijanskega osvobodilnega
gibanja in vidni slovenski primorski
politiki, ki so odklanjali komunisticno
ideologijo . Aretacije so zaradi razlicnih
vzrokov, pomot, osebnega mascevanja,
nedoslednosti navodil zajele tudi nekatere , ki niso politicno delovali. Aretirane pripadnike oborozenih enot so kot

, ASIII,301/55. Oznazaokrozje Trst, Politieno poroeilo II C(Hinko), 15. 5. 1945.
La erisi di Trieste, maggio-giugno 1945,Una revisione storiograliea, AeuradiGiampaolo Valdevit, Quaderni 9, Trieste1995. str.19.
AS III, 301/55,Ozna za okrozje Trst. Situaeijsko poroeilo za Trst od aprila do 14. maja (pod pis neCitljiv),14.5. 1945.
AS I, f. PNOO,m.1. Zapisnik skupsCine PNOO,5.6.1945.F. Edvard Kardelj, sk. 31.Depesa B. Kidriea E. Kardelju,11 .5.1945; F. MOSTrst,m. 2a,Zapisnikzasedanjaskupseine mesta Trst,17.5.1945.
" Uradni list PNOO,1/1945,AS II,f. GSS,lase.122,Dopis predsednika vojaskega sodisea mesta Trst visjemu vojaskemu sodistu vLjubljani,7.6.1945.F. PNOO, lase. 29,Dopis predsednika posebnega
Ijudskega sodisea mesta Trst. MOS Trst.1. 6.1945,Primorski dnevnik, 23.5.1945.
" ASI,I. Boris Kraigher. sk.1,Depesa CKKPSObkom KPS, 30. 4. 1945, Depesa ObKom KPS vTrst.30.4.1945. F. CK KPS, ae 91, Depesa CK KPSObkom KPS za Siovensko primorje st. 89,29. 4.1945.
AS I,f. OKKPJKza Gorisko, m.1a, Zapisnik sejeOK KPS, 10.8.1945.F. BorisKraigher,sk. 1.Depesa B.Kraigherja CKKPS, B. Kidrieu in I. Macku,21 .5. 1945.
" AS I,f. AIS, ae 86,Poroeilo 3.sektorja Ozne Trst, 9.5. 1945. Ae 62, razni obrazei. ASII,f. PNOO,lase. 29, Poroeilo javnega tozileaza Siovensko primorje in Trst za casod osvoboditve do 20. junija 1945, 7.
7.1945.
AS I,I. PNOO, m. 1,Zapisnik 2. izredne seje KNOO Sezana,5. 5. 1945.
" AS III,301/55, Ozna za okrozje Trst, Politieno poroblo (Ivo),24. 5.1945.
" AS I,f. AIS, ae 83.Porceilo0 delovanju Narodnezaseite 11 .9.1945. Ae455, Sodba vojaskega sodisca Ljubljanske vojne oblasti protipripadnikomt. i. tolpe Oltorino Zol, 5. 6. 1945.Arhiv Ministrstvaza
pravosodje (AMP), Seznam drzavljanov STO,ki so kazen prestali, bili pomiloseeni ali pogojnoizpuseeni.
AS I,f. AIS,ae 130,Nalogi zaaretaeije. Ae 131, Drobei poimenskih seznamovaretiranih3. sektorja Ozne Trst za cas od 13.do 22.5.1945 Ae41 ,Poroeilo 3.sektorja Ozne Trst, 6.5.1945. F. PNOO,m. 3.
Dopis javnega tozilea za Goriskookrozje javnemutozileu za Siovensko primorje, 16.6.1945.
D,zavni arhiv ZDA (NA), RG 226L58251 .Brzojavka,13.6.1945.Vnjej so navedeni podatki elana CLNG 22. maja 1945,za katere je anglo-ameriskivir vTrstu,ki je te podatke primerjal zostalimi italijanskimi
viri, oeenil,dasoza priblizno 25 odstotkov pretirani.Clan CLNG je navedel, da so vprvem tednu aretirali vTrstuin okoliei 7.000 Ijudi. Brzojavka tudi navaja,naj bi bilo aretiranih vdneh od 10. majado 5.
junijase 15.000 Ijudi in da jebilo vdnehmed5. majem in 5. junijem6.000usmrtitev.Tizadnji podatki 0 aretaeijahsogotovo pretirani, saj jihnepotrjujejojugoslovanski viri, iz katerih jerazvidno,da so
jugoslovanske oblasti ze pred 10.majem zahtevale omejitev aretaeij.
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vojne ujetnike poslali v taborisca vojnih
ujetnikov, razen tistih, ki so bili usmrceni
v nekaj dneh po aretaciji ali pa so bili
osumljeni vojnih zlocinov, sodelovanja z
okupatorji ipd. Ti so bili, tako kot aretirani
civilisti, obravnavani kot politicni zaporniki.20 Osumljeni politicnih prestopkov so bili predani Ozni, medtem ko je
bilo za zaslisanje drugih pristojno
vojasko sodisce. V seznamih osumljenih
najdemo navedbe, kot so: skvadristi ,
vohuni kvesture, denuncianti , fasisti,
sodelavci in vohuni SS , sodelavci okupatorja, osumljeni skrivanja vojaskega
materiala in orozja, policijski agenti,
OVRA, X MAS, domobranci, fasistiena
milica, erne brigade, ovaduhi partizanov, banda Collotti , udelezenci akcij
eiseenje terena (rastrellamenti). 21
Mnozicne aretacije so zlasti v Trstu in
Gorici ustvarile vzdusje terorja in negotovosti, ki je zajelo siroke sloje
prebivalstva, saj so bili aretirani mnogi ,
ki so Ie simpatizirali s fasizmom ali pa se
to ne . Kljub temu da je bila veeina
aretiranih kmalu izpuseena, je izkusnja
ostala, prav tako negotovost, da se lahko
naslednji dan ponovi isto.
Predstavniki jugoslovanskih civilnih
oblasti in politienih organizacij v Trstu
terv Ljubljani so se kmalu zavedli skode,
ki jo je taksno ravnanje povzroeilo ugledu
in polozaju jugoslovanskih oblasti pri
zahodnih zaveznikih in v Italiji , zato so
skusali tako ostre ukrepe prepreeiti.
Takratni predsednik slovenske vlade
Boris Kidrie je tako ze 10. maja 1945 v
pismu Borisu Kraigherju navedel:
»Danes sem slisal , da Ozna se zmeraj
ne razume polozaja in se vedno na
debelo zapira, zlasti med goriskimi
Italijani. Ukreni hitro vse potrebno in
razlozi Ijudem politieno situacijo . /. ../
Zavedati se moramo , da nam te vrste
napake lahko trenutno najvee skodijo,
ker predstavljajo sploh osnovno nevarnost, ki nam lahko zapacka vse, zlasti
ee se bo mednarodni polozaj se kaj
poslabsal .,,22 Stevilo aretacij so nato
omejili in stevilne aretirane izpustili.

o usodi zapornikov lahko nekatere
stvari Ie domnevamo , saj v Sioveniji,
razen drobcev, ni arhivskega gradiva. Na
osnovi dostopnega gradiva lahko sklepamo, da je bila vecina aretiranih
izpuscena ze po nekaj dneh ali tednih.
Ostali so bili poslani v zbirna taborisca
na Primorskem in nato v Jugoslavijo ali
pa so bili usmrceni. 23
Vecina usmrtitev je bila verjetno
izvrsena med 2. in 15. majem 1945. 24
Po pricevanjih in poteku mnozienih
likvidacij drugje v Sioveniji lahko sklepamo , da so Ijudji najprej ustrelili . Nato
so jih vrgli v kraske jame ali pa v
zapuscene rudniske jaske . Med ustreIjenimi, so verjetno koga vrgli v jamo se
zivega. Nekateri ustni viri prieajo, da je
vsaj delu usmrcenih v zacetku maja
1945 sodilo hitro vojasko sodisce
IV. armade.2S Drugim, ki niso bili usmreeni maja 1945, pa so po nekaterih
sekundarnih podatkih sodili (verjetno ne
vsem) pred vojaskimi sodisei komande
Trzaskega oz . Vipavskega vojnega
podroeja, Istrskega vojnega podroeja,
Istrsko-Re~kega vojnega podroeja,
Ljubljanskega vojnega podroeja, vojaskega sodisca IV. armade; Istranom
tudi vojaskega sodisca na Reki. Slovencem in prebivalcem s stalnim bivaliscem v coni B so sodili tudi pred
okroznimi civilnimi sodisci. Prvo sojenje,
za katerega imam podatke , je bilo 3.
junija 1945. 26
Vse to dogajanje je bilo v naslednjih
letih poistoveteno s fojbami, izrazom , ki prihaja iz latinskega fovea
(jama) in v istrskem narecju pomeni
brezno. Prvie ga je uporabil puljski
dnevnik Corriere istriano 19. oktobra
1943, po usmrtitvah v Istri septembra
1943, ko je opisoval izkopavanja usmrcenih. 27 Po kapitulaciji Italije je v Istri
prislo do spontanega mascevanja
lokalnega prebivalstva nad fasisti , med
katerim je bilo ubitih tudi nekaj nedolznih
Ijudi. Po nekaterih ocenah je bilo ubitih
okrog 470 Ijudi , od teh v slovenskem
delu Istre 26. 28
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Na Goriskem so odkrili tri jame, v
katerih so trupla usmreenih , in sicer dve
ob cesti Nova Gorica - Trnovo pred
vasjo Nemci (za Lesniko in za Cvetrezem) in enD ob cesti iz Grgarja proti
Ravnici (brezno Podgomila) . Vse tri so
zaznamovane. 29 Na Trzaskem je dejansko stanje tezje ugotoviti , ker raziskav
se ni bilo. Skoraj gotovo so trupla
usmreenih v rudniskem jasku pri Bazovici, 0 eemer prieajo tudi ustni viri,
vendar bistveno manj , kot je navedeno
na spomeniku . V drugi jami, ki je tudi
oznaeena kot mnozicno grobisce usmreenih maja 1945 - openski Brsljanovci ,
pa so verjetno samo v bitki za Opcine
padli nemski vojaki. Vee jam , v katerih
so cloveski ostanki , je ugotovljenih tudi
na Koprskem. 30
Veliko italijanskih zapornikov je bilo
deportiranih v Jugoslavijo, tako tisti , ki
so bili kot vojni ujetniki poslani v
taborisea kot tudi politicni zaporniki, ki
so bili nato v preiskovalnih zaporih Ozne
in v kazenskih taboriscih ali zaporih . Vee
kot sto zaprtih so pozimi 1945/46
odpeljali iz zaporov Ozne v Ljubljani in
so pogresani.31
V Jugoslaviji je bilo takoj po koncu
vojne veliko italijanskih vojnih ujetnikov,
tistih, ki so bili aretirani ob koncu vojne
na obmocju Julijske krajine , se vee pa
tistih , ki so bili zajeti na obmocju
Jugoslavije kot nekdanji nemski vojni
ujetniki , civilisti, ki so bili usluzbenci
italijanskih podjetij na jugoslovanskih
tleh, in tisti, ki so se iz ujetnistva v drugih
drzavah vracali preko Jugoslavije domov. Vsi so bili pridrzani kot pripadniki
vojske, ki je bila do septembra 1943
okupator, in zato dolzni , da sodelujejo
pri obnovi drzave, ki so jo pred tem
porusili.
Razmere v taboriseih so bile v prvih
mesecih zaradi velikega stevila ujetih ,
neurejene prehrane v celi drzavi , neurejenih bivalnih in higienskih razmer ter
tudi zaradi krutosti nekaterih paznikov
zelo slabe , zato je precej ujetnikov
umrlo. Posebno slabe so bile razmere v

AS I.f. MOS Trst. m. 2a. Zapisnik seje MOS Trst. 26. 5. 1945.
AS II.I. GSS.lasc. 121.Dnevno poroerlo sodisca IX.korpusne vojne oblasti. senatpri komandi GVP, 11. 5.1945. AS I. I. AIS. ae 128.Seznam predlogovza aretacije, 7. 5. 1945.Ae 129, Seznam osumljenih
lasizma, konec aprila 1945.
AS I,I. CK KPS,ae 995, Pismo B. Kidrica B. Kraigherju. 10. 5.1945.
AS,I,I. AIS, ae 41,53,126,127. NA, RG 226 E108 B82, Porocilo OSS, 8. 6.1945.
ASDMAE, AP 1946-1950.b. 3, Porocilo Obnasanje jugoslovanskih zasedbenihenotdo italijanskega prebivalstva Julijske krajine in Dalmacije, nedatirano. B. 6, Porocilo CLN ZVU, 14.6.1945.
Deiavni arhiv Velike Britanije (PRO), FO 371/48953R/15263/92, Porocilo Preiskovalnega urada za Julijsko krajino, 2. del, 3. poglavje, porocila 0 lojbah, 14. 11. 1945.
AMp, m. seznami tujih driavljanov. Seznam obsojenih italijanskih driavljanov ali deiavljanov po opciji, ki sobili obsojeni kaznivih dejanj, storjenih vcasu okupacije in so kazen prestajali na podracju
LRS, nedatirano.
Samo Pahor; Openska Brsljanovca in bazoviski Soht, v: Nasi razgledi, 25. 12. 1987.
0 vprasanju istrskih fojb glej Roberto Spazzali;Foibe, Un dibattito ancora aperto, Trieste1990, str. 141-152 (dalje Spazzali, Fojbe).
Podatki Natase Nemec, Goriski muzej.
ASDMAE,AP 1946-1950,Jugoslavia, b. 34, Dopis Glavnega poveljstva kraljevih karabinjerjev razlicnim ministrstvom 0 polozaju vTrstu, 13. 6.1945.B.6, Poracilo CLNG ZVU, 14. 6. 1945. Porablo
Akcijskega odbora Julijske krajine,nedatirano.
AS III, 218/10,Seznami pripornikov UDV za Siovenijo, 218/10,Registri,AMP, rn. navodila za izvajanjekazni. Dopis Poverjenistva PNOO, odseka za pobijanje kriminalitete vsem okrajnirn NOO, 30. 12.
1945.Seznamdr.'1avljanov 8TO, ki so kazen prestali,bili pomilosceni ali pogojno izpusceni. Tone Ferenc; Kdaj so bili usmrceni? Podatki iz jugoslovanskih virov 0 Italijanih, ki so bili maja 1945 deportirani
vLjubljano, v: Primorski dnevnik, 7. 8.1990.

Iz
taboriscu vojnih ujetnikovv Borovnici, v
katerem je bila takrat zaprta vecina
italijanskih vojnih ujetnikov, ujetih maja
1945. Siovenske oblasti so tudi zaradi
govoric 0 Borovnici kot novem Dachauu,
ki so se sirile po Julijski krajini, ukrepale
in polozaj v taboriscu se je popravil.
Vecino ujetnikov so izpustili do jeseni
1945, ostale so premestili. Da se je
polozaj jeseni 1945 izboljsal, priznavajo
tudi italijanski viri. Prvi italijanski vojni
ujetniki so bili izpusceni ze junija 1945,
vsi pa do septembra 1947, ko je zacela
veljati mirovna pogodba. 32

Stevilo ubitih, umrlih in
pogresanih
Furlanski Institut za zgodovino odpornistva je v sodelovanju z dezelnim
institutom v Trstu med letoma 1987 in
1991 objavil sezname vseh umrlih med
drugo svetovno vojno z obmocja danasnje Goriske, Videmske in Trzaske
pokrajine, tudi tistih, ki so bili aretirani
maja 1945. 33 Ti podatki so bili dopolnjeni
s podatki iz razpolozljivih arhivskih virov,
ki jih hranijo razlicne institucije v
Sioveniji, in tudi z ustnimi pricevanji.
Za obmoeje nekdanje Goriske pokrajine jih je obdelala Natasa Nemec.
Po doslej ugotovljenih podatkih je tam
umrla 901 oseba. Med njimi je bilo 653
pripadnikov oborozenih formacij (32
slovenskih domobrancev) in 248 civilistov (med njimi 49 zensk). Med pripadniki oborozenih formacij, z izjemo
domobrancev, je odstotek tistih, ki so
rojeni na obmoeju Goriske zanemarljiv
in jih lahko upostevamo kot Italijane.
Med civilisti je 120 Italijanov, 58 Slovencev, 5 Hrvatov, 1 Zid, 1 rojen v
Jugoslaviji , 40 slovenskega, 3 nemskega
in 2 hrvaskega porekla po enem od
starsev. Pri 18 narodnostna pripadnost
ni ugotovljena. Poleg teh 901 je v raznih
seznamih najti se nekaj oseb, za katere
so podatki izredno pomanjkljivi. Te
osebe so bile verjetno med tistimi, ki so
bili sicer deportirani vendar obravnavani
kot vojni ujetniki 3 4
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Bistveno tezje je ugotavljanje stevila
umrlih za obmoeje slovenske Istre, ker
ni primarnih virov, ostali pa so nezanesljivi, saj se je velika veeina svojcev
aretiranih odselila v Italijo. V celotni Istri
in na Reki naj bi bilo deportiranih okrog
850 Ijudi, od katerih se jih 670 ni vrnilo ,
ne vemo pa, koliko od teh s podroeja
slovenske Istre. Iz posrednih virov lahko
sklepamo, da je umrlih s tega obmoeja
verjetno manj kot sto.
Po podatkih furlanskega instituta je na
obmoeju danasnje Trzaske pokrajine za
posledicami jugoslovanske aretacije
umrlo 6191judi. Poleg njih je v publikaciji
Claudie Cernigoi Operazione foibe a
Trieste najti se osem oseb, ki v seznam
instituta niso vkljueene, skupaj torej 627
oseb. Na osnovi razpolozljivih virov lahko
izloeimo 26 oseb . Tako je od tistih, ki so
jih aretirale jugoslovanske oblasti od
zaeetka maja do 12. junija 1945, po
doslej zbranih podatkih umrla 601
oseba, s stalnim bivaliseem v sedanji
Trzaski pokrajini. 35
Skupaj je tako z dela Julijske krajine,
za katero so bile pristojne slovenske
oblasti, pogresanih okrog 1600 oseb .
Ker je bilo veliko aretiranih in deportiranih iz drugih italijanskih obmoeij, je
lahko, da je konena stevilka manjsa od
navedene, ker marsikoga, ki se je vraeal
neposredno v domaei kraj, to pa je bilo
prej pravilo kot izjema, tamkajsnji uradi
niso evidentirali in je upostevan kot
pogresan . Gotovo je, da so bili na tem
obmoeju aretirani tudi nekateri, ki niso
imeli stalnega bivalisea v teh pokrajinah
in v evidencah niso vsteti. Glede na to ,
da so ze upostevani pripadniki policijskih in vojaskih enot, ki so tam delovale, pa jih verjetno ni veliko. Za primerjavo naj navedem, da je samo v
nacistienih taboriseih , vkljueno s trzasko
Rizarno, samo iz danasnje Trzaske
pokrajine umrlo 1.470 Ijudi, med njimi
973 civilistov, 421 italijanskih, slovenskih
in hrvaskih partizanov ter 76 vojakov
italijanske vojske. Deportirana je bila tudi
vsa zidovska skupnost - 668 zrtev. 36
V nadaljevanju bom nekoliko po-

drobneje analizirala podatke za danasnjo Trzasko pokrajino . Med 601
umrlim je za 142 umrlih najti podatke,
da so bili deportirani v Jugoslavijo in tako
niso bili ubiti ze maja 1945 in vrzeni v
fojbe. 78 od teh najdemo v knjigah
zaporov Ozne v Ljubljani. Ti so bili
decembra 1945 in januarja 1946 odpeljani iz zaporov, nakar se za njimi
izgubi vsaka sled. Ostali so veeinoma
umrli v taboriseu vojnih ujetnikov v
Borovnici pri Ljubljani in v zaporih. V
Jugoslavijo je bila poslana, a na poti v
noei med 24. in 25 . majem 1945 usmrcena skupina 18 zapornikov. Med njimi
je bilo najvee agentov javne varnosti, a
tudi sodelavec italijanskega osvobodilnega gibanja Mario Ponzo. Likvidatorji so bili pripadniki Narodne zascite
(ciani t. i. bande Steffe). Jugoslovanske
oblasti so jih aretirale, trije pa so bili ubiti
na begu. 37
Zanimivo je dejstvo, zlasti ee pomislimo na propagando italijanskih
desniearskih krogov 0 Trstu kot najbolj
italijanskem mestu (Trieste , cittr italianissima), da med umrlimi prevladujejo
tisti, ki so bili rojeni v drugih italijanskih
dezelah, ki jih je kar 346 ali 58 %. Ce so
bili ti nedvomno Italijani , je tezje ugotoviti narodnostno strukturo za 255 domacinov, saj se je posameznik lahko
opredeljeval drugaee od svojega narodnostnega porekla, obenem pa so
Siovenci in Hrvati najveekrat navedeni s
poitalijaneenimi priimki in imeni. Tako
lahko med njimi nastejemo 26 Slovencev, 3 pripadnike drugih narodov,
med ostalimi pa jih ima 118 neitalijansko poreklo vsaj po en em od starsev.
Med 601 umrlim je 475 pripadnikov
oborozenih formacii. in 126 civilistov.
Med pripadniki oborozenih formacij je
najvee, 135 agentov javne varnosti
(kvesturinov) 3 8
Med njimi je tudi 44 pripadnikov
zloglasnega Posebnega inspektorata
javne varnosti , ki je imel sedez na ulici
Bellosguardo v Trstu , kjer so mueili
pripadnike slovenskega in italijanskega
osvobodilnega gibanja. Za vee agentov

0 vprasanju italijanskih vojnih ujetnikov v Jugoslaviji glej Nevenka Troha: Italijani v vojnem ujetnistvu v Jugoslaviji 1944-1947. v: Annales. Ser. hist. SOCIOI., 2000/2 (22), StL 325-340.
Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli- Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1.-4., Udine 1986-1991 (dalje Caduti,
dispersi).
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Natasa Nemec; Zbirni seznam usmrcenih za obmocje Goriske pokrajine v njenih rapalski h mejah, Goriski muzej (dalje Nemec, Zbirni seznam).
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Claudia Cernigoi; Operazione foibe a Trieste. Come si crea una mistificazione storica: dalla propaganda nazifascista attraverso laguerra fredda fino al neoirredentismo, Udine 1997, str. 63-1 18 (dalje Cernigoi,
Operazione foibe a Trieste) . Nevenka Troha: Seznami umrlih za posledicami jugoslovanskih aretacij mala 1945 na obmocju danasnje Trzaske pokrajine, hrani avtorica (dalle Troha, Seznam umrlih).
Caduti, dispersi, knj. 3 In 4, Trzas ka pokrajina.
Cern igoi, Operazione foibe a Trieste, str. 133- 136.
Javna varnost (Palieija) - Pubblica sicurezza je bila reorganizirana leta 1927 z ustanovitvijo Generalnih politicnih inspektoratov. Aedna poliGija je imela nalogo dnevnega nadzora nad aktivnimi opozicionalci
in njihovo nevtralizacijo, tajna politicna policija (Ovra) pa je Imela nalogo zatreti antifasisticne aktivnosti. Sem so vsteti tudi agenti Posebnega inspektorata jayne varnosti. V vsej Italiji sta bila ustanovljena
samo dva posebna inspektorata, in sieer: v Julijski kraJini, ki je bil ustanovljen apnla 1942 najprej kot Generalni Inspektorat, in na SiGiliji proti banditizmu. V njegovem okviru so organizirali posebne enote
za boj proti partizanom. Po prihodu Nemcev je Posebni inspektorat jayne varnosti nadaljeval delovanje v okviru IV. urada SO. Nikoli ni bil kot najokrutnejsi aparat nacifasisticne represije obsojen kot institucija.
ampak so bile izdane obtolnice Ie za posamezne clane. Enciklopedija Siovenile. 3/188, avtor 1: Ferenc.
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jayne varnosti je v dokumentih navedeno , da so bili skvadristi , agenti SS ,
zaslisevalci , fanaticni agenti v sluzbi
Nemcev, da so pozigali vasi, mucili brez
usmiljenja, sodelovali pri kazenskih
pohodih na Krasu , v "rastrellamentih«
(ciscenju terena). Za 47 agentov ni
podatkov 0 njihovem delovanju . Za
enega med njimi so podatki 0 pricanju
21 oseb, da je pomagal partizanom.
Vecino agentov jayne varnosti so
verjetno ubili ze v prvih dneh maja 1945.
Eden najvidnejsih primorskih narodnjakov, duhovnik Virgil Scek, takole
opisuje pogreb 31 partizanov in ene
partizanke, ki so padli pri Bazovici , in
srecanje z ujetimi agenti: »Pogreb se je
vrsil dva dni kasneje. Prvikrat je svirala
jugoslovanska godba, slovenskih zastav
je bilo na stotine . V spopadu je prva
padla partizanka, ki je sla z nozem v boj.
V Lokvi sem ji dal cigareto , v Bazovici
sem jo poskropil z blagoslovljeno vodo.
Ob sprevodu v Bazovici sem videl
zenske v spalirju. Klecale so in jokale ;
kaj bi ne , ko so prvi Dalmatinci in ena
Dalmatinka padli bas za osvoboditev
Bazovice! Tisti dan so pripeljali na
Bazovico trzaske kvesturine, ki so 25 let
mucili nasince po jecah. Gledati so
morali nase zastave, zvecer so jih
postrelili in pometali v jame .«39 23
agentov jayne varnosti so odpeljali v
zapore Ozne v Ljubljano. Ova sta umrla
v zaporu, ostale so konec decem bra
1945 ali prve dni januarja 1946 odpeljali
neznano kam in so pogresani.
Na seznamu umrlih je 119 financnih
straznikov 40 Tudi ti so bili verjetno
vecinoma usmrceni prve dni maja 1945,
tako da so bila posredovanja za njihovo
izpustitev, med njimi tudi posredovanje
predsednika PNOO Franceta Bevka za
64 financnih straznikov 2. novembra
1945,41 prepozna. Ti financni straZniki iz
trzaskih kasarn so strazili pristanisce,
zato niso, tako kot nekateri njihovi kolegi,
sodelovali v kazenskih pohodih po vaseh
na Krasu. Zaradi enacenja uniforme s
storilci, so »placali« za dejanja, ki so jih
storili njihovi stanovski kolegi.

Vecjo skupino, 26ljudi , predstavljajo
tudi pripadniki enot Prostovoljne fasisticne milice ,42 med katere sem
vkljucila vse tiste, ki so v virih navedeni
kot skvadristi , pripadniki crnih brigad
ipd. , a so v publikaciji Caduti, dispersi
opredeljeni kot civilisti . Za vseh 25 so
obtozbe dokaj hude . Ceprav so pripadali fasisticnim skvadram, so opredeljeni kot policijski konfidenti, fasisticni
federali, udelezenci pohoda na Rim ,
tajni agenti, kolaboracionisti , ustanovitelji bojnih fasijev, fasisticni hierarhi,
udelezenci nasilnih akcij, rastrellamentOY, izvajalci aretacij, ovaduhi , roparji
zidovskih trgovin , kriminalci, osumljeni
ubojevantifasistov.
Med umrlimi je 71 pripadnikov teritorialne milice 43 Za 51 njenih pripadnikov so podatki obremenjujoci
(skvadristi, crne brigade, X MAS, kolaboranti, sodelovanje v rastrellamentih ,
eksekucijah). Bolj skopi so podatki za
33 pripadnikov enot Republike Salo, t. i.
republikinov 44 Od devetih karabinjerjey45 jih je osem pripadalo Legiji Trst.
Za vecino ni posebnih podatkov. Zelo
razlicni so tudi podatki za 30 vojakov
italijanske kraljeve vojske. Med njimi je
tudi simpatizer osvobodilnega gibanja,
za cigar izpustitev je MOS Trst 14. julija
1945 posredoval pri komandi taborisca
vojnih ujetnikov v Borovnici za njegovo
izpustitev.
Med 24 ciani Mestne straze 46 je bilo
17 pripadnikov Korpusa prostovoljcev
svobode, 47 ki jih bom obravnavala
posebej. Med sedmimi, ki niso sodelovali v vstaji italijanskega narodnoosvobodilnega odbora (CLN) v Trstu
zadnje dni aprila 1945, najdemo domnevnega porocnika X MAS, ki so ga
ovadili posebnemu porotnemu sodiscu;
bivsega komandanta Mestne straze, ki
naj bi med drugim tudi vohunil za njenimi
pripadniki, ki so bili protifasisti in zato
internirani v Nemcijo; bivsega brigadirja
karabinjerjev, udelezenca bojev s partizani v Vipavski dolini .
Med sedmimi pripadniki nemske
policije naj bi bil en clan posadke v
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Rizarni, en prostovoljec SS, en konfident,
prevajalec pri nemski komandi . Od treh
domobrancev je bil eden domobranec
v Gorici, drugi porocnik domobranskih
oddelkov, tretji pa pripadnik hrvaskih
domobranskih oddelkov. Drugih podatkov zanje nimam .
Med 27 sodelavci italijanskega odporniskega gibanja je najvec (14 , med
njimi 10 c lanov Mestne straze) pripadnikov brigade Venezia Giulia, ki so
sodelovali v vstaji CLN v Trstu zadnje
dni aprila 1945. 12 so jih 30. maja 1945
prepeljali v Ljubljano in 20 . junija
premestili v tamkajsnje zapore Ozne. Tja
je bil prepeljan se sodelavec CLN. Vsi
so bili po podatkih iz zapornih knjig
decem bra 1945 ali januarja 1946 odpeljani neznano kam in so pogresani. 48
Za tri je navedeno, da so bili pripadniki
nacifasisticne policije, en naj bi bil
udelezen v rastrellamentih , en pripadnik
X MAS , vsi pa imajo v zapornih knjigah
tudi navedbo CLN . Eden od sodelavcev
CLN je bil ustreljen pri poskusu bega,
eden je umrl v taboriscu vojnih ujetnikov
v Borovnici , ostali so bili verjetno usmrceni ze maja 1945.
Za osem sodelavcev italijanskega
odporniskega gibanja so jugoslovanske
organizacije vlozile zahtevo za izpustitev, od tega za tri tiste, ki so bili nato
kljub posredovanjemu verjetno usmrceni pozimi 1945/46. Med njimi je tudi
Dario Bonara, ki je v virih naveden kot
oficir brigade Venezia Giulia, v knjigi
Caduti, dispersi pa kot civilist, usluzbenec v banki . Kot razberemo iz posredovanja Franceta Bevka , je bil
aretiran pray zato, ker je bilo s seznama,
ki so ga nasli na kvesturi , razvidno , da je
smel nositi orozje To pa so odgovorni
neupraviceno povezali s sodelovanjem
z okupatorjem. Podobne navedbe so se
za Romana Meneghella in stiri druge , ki
so bili civilisti .
Med umrlimi je tudi slovenski partizan
Mario Spacal , rojen v Trstu leta 1921 .
Na seznamu videmskega instituta ga
najdemo sicer kot pripadnika bersaljerjev bataljona Volontari B. Musso-

196-197.

39 Virgil Seek; Lokavske starine. III. del, Rokopis, str.
40 Guard ia di finanza, ena od vej policije .
.. AS I, f. CK ZKS, sk.
., Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, MVSN, se je marca
konstituirala iz prvotnih skvader (Squadre d'azione) in je bila od leta
vkljueena v redno vojsko. Bila je hkrati vojaska in policijska
sila NJena naloga je bila nadzorovati teren in prebival stvo, pa tudi siriti propagando.
43 Milizia difesa territoriale, MDT, je po kapitulaciji Italije nasledila Prostovoljno fasisticno milico.
.. Republikini - termin za obarozene enote Failisticne republikanske stranke (Partito repubblicano fascista, PFR) , k' je po ustanovitvi Salojske republike nadomestila Failisticno stranko (Partito nazionale
fascista). Repubblica sociale italiana, RSI, Republika Salo, je bila z nemsko pomocjo ustanovljena
9.
Vodi l jo je B. Mussolin!. Obmocje Julijske krajine ni postalo njen del, ampak je bilo skupaj
z delom Siovenije kot cona Jadransko primarje (Adriatisches Kustenland) pod nepos red no nemsko okupacijo.
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Carabinieri reali, ena od vej policije.
~uardia civica, G~. Mestno strazo ie ustanovil trzaski zupan v casu nemske okupacije Cesare Pagnini 15. 1. 1944. Financirala jo je trzaska obcina, vendar je bila pod nadzorom okupatorja. Pagnini
18 nacrtoval, da bl Mestna straza ob nemskem umiku zagotavljala obrambo pred partizans kim prodorom. Podobna enota je bila ze dva meseca prej z istimi cilji ustanovljena v Kopru in Gorici
Corpo volontari per la libertf, CVL, enote italijanskega osvobodilnega gibanja.
Za enega med njimi je v knji gi Caduti, dispersi kot datum sm rti naveden 16. 3. 1946.
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namen represije je bilo kaznovanje tistih,
tako Siovencev kot Italijanov, ki so bili
kakorkoli obremenjeni s fasizmom.
Zahtevalo ga je tudi prizadeto prebivalstvo. Italijanske oblasti in nato
nemski okupator ter kolaboracionisticne
enote so samo na Primorskem pobile
vec tisoc Ijudi in pozgale stevilne vasi.
Nevropsihiater Janko Kostnapfel je na
posvetu ob 60-letnici napada na Jugoslavijo leta 2001 dejal: "Stiri medvojna
let~ so bila za vecino slovenskega
naroda (naj sam a dodam tudi za vecino
hrvaskega in za italijanske protifasiste)
nepojmljivo huda. 1.. .1 Seveda se je
med vojno 1.. .1 izoblikoval nad slovenskim narodom 1.. ,/ tezak oblak
sovrastva in mascevanja. I ...ITa temen
oblak je lebdel nad nasim narodom
dolga medvojna leta in vseboval je
poldrugi milijon mascevalnih »dezevnih
kapelj«. Ob koncu vojne je zal prislo do
njegove sedimentacije.«49 Primorski
dnevnik je zapisal: "Mimo mnozice so
prihajali ujeti fasisti. Mno±ice so se
vznemirjale , hrup je bil vedno vecji, culo
se je vedno vec grozenj . Mnozice so
hotele obracunati, hotele so soditi svoje
tlacitelje, hotele so enkrat za vselej
dokazati, kaj so cutile.,,50 Julij Beltram je
na zborovanju aktivistov Goriskega
okrozja v Sempasu 3. julija 1945 dejal:
"Milijoni zrtev zahtevajo od nas mascevanja, zahtevajo pravicno kazen vseh
tistih, ki so krivi zlocinov nad nedolznimi
prebivalci. Mi bomo svojo dolznost,
svojo obvezo tisocim pad lim do kraja
izpolnili .«51
Vendar pa je bil fasist, sovraznik, kot
lahko razberemo iz gradiva, poleg
dejanskih fasistovvsak, ki se ni strinjal z
jugoslovansko zasedbo in s prikljucitvijo
k Jugoslaviji, ki ni polozil orozja in ni
sprejemal Jugoslovanske armade kot
osvoboditeljice. Ob tem za aretacijo ni
bila odlocilna niti narodnost posameznika (in torej Italijani niso bili aretirani Ie
zaradi svojega italijanstva) niti ne zgolj
ideologija, ampak predvsem nasprotovanje novi Jugoslaviji. Vzroki zanj so
bili razlicni. To je bila osnovna locnica, ki
je delila Ijudi na nase in njihove, na
osnovi te opredelitve so bili kot fasisti
razumljeni tudi nekateri protifasisti, zlasti
ciani CLN. Tako so aretacije zajele tudi
nekatere od njih. Naj dodam, da so v

CLN delovali tudi nekateri komunisti in
stranke, ki so bile vanj vkljucene in v
tistem obdobju niso bile protikomunisticne 52
Iz navedenega lahko povzamemo, da
je bila vecina umrlih vpletena v vojna
dogajanja - ali so sami zakrivili zlocine
ali pa so kot pripadniki vojaskih, paravojaskih in policijskih enot simbolno
odgovarjali zanje, sami pa usmrtitve
niso zasluzili, tudi po takratnih ostrih
kriterijih ne. Vendar pa so med umrlimi
tudi drugi, med njimi tudi sodelavci
osvobodilnega gibanja. "Fojbe« tako
niso bile Ie kaznovanje za zlocine,
ampak tudi poskus oslabiti potencial no
opozicijo in zlasti nasprotnike prikljucitve k Jugoslaviji. Ce lahko razumemo (ne upravicimo) ravnanje maja
1945, v casu med vojno in mirom, pa je
izginotje zaprtih, zlasti sodelavcev CLN,
pozimi 1945/46, teror politicne policije,
ki je postala drzava v drzavi.
Ljudje, ki so zahtevali prikljucitev k
Jugoslaviji, so epuracijo vecinoma
razumeli kot "poravnavo racunov« s
fasizmom in nacizmom, kot pravicno
kazen za prestano gorje, ki naj bi jo
jugoslovanske oblasti izvajale po predpisih in zakonih za razliko od stihijskega
mascevanja drugje po Evropi .
Aretacije, deportacije in usmrtitve, ki
so jih izvajale jugoslovanske oblasti, so
bile v naslednjih letih poistovetene s
pojmom "fojbe«. Travmo, ki jo je del
italijanskega prebivalstva dozivljal med
40-dnevno jugoslovansko zasedbo
Julijske krajine, skupaj z vprasanjem
izseljevanja istrskih Italijanov, vse do
danes uspesno izrablja italijanska
desnica, obcasno pa tudi drugi, v
propagandnem boju z levico in s
slovensko manjsino v Italiji. Fojbe so
postale mit, sinonim za slovansko
(slovensko) in obenem komunisticno
barbarstvo, dokaz za genocidnost
Siovanov (Slovencev, slavokomunistov),
ko se obenem pozablja na leta fasisticnega zatiranja Siovencev in na
medvojne zlocine. Za te kroge so vsi
uJlirli nedolzne zrtve, krive edina tega,
da so bili Italijani. Usmrcenih naj bi bilo
deset, tudi dvajset tisoc in vec Ijudi. Naj
opozorim, da poleg nepreverjenih
podatkov in stevilnih podvajanj, nekateri
seznami obsegajo umrle vse od sep-

I z
lini. Iz slovenskih virov pa izvemo, da je
odsel v partizane zadnje dni junija 1944
in bil v brigadi Ivana Gradnika. Januarja
1945 so ga v okolici Tolmina ranjenega
ujeli bersaljerji, nakar se je zdravil nekaj
cas a v Tolminu in nato v bolnici v malem
semeniscu v Gorici . Tam ga je se 17.
maja 1945 videl oce, 19. maja pa je ze
pogresan . Njegova druzina je yes cas
sodelovala z OF, brat pa je bil pogresan
v partizanih.
Med 126 civilisti je nekaj vec kot
polovica (68) takih, za katere v slovenskih virih najdemo podatke 0 domnevnem fasisticnem delovanju ali
kolaboraciji z Nemci: vodilni funkcionarji
fasisticne stranke, osebe, ki so oznacene
kot pripadniki nacifasisticne policije,
usluzbenci podjetij, opredeljeni kot
fasisti ali kolaboracionisti, skvadristi,
antemarcia, svetovalci na kvesturi,
kolaboracionisti, med njimi je zupan
Semica med italijansko okupacijo,
vohuni in gestapovski agentje', pripadnik
bele garde in slovenski napovedovalec
na Radiu Trst med nemsko okupacijo,
pobiralec uzitnine, ki je tiraniziral
prebivalstvo, idr. Med umrlimi je tudi
nekaj oseb , ki so bile zaposlene pri
razlicnih okupatorjevih organih, najvec
kot prevajalci v represivnem aparatu.
Kar nekaj je tudi paznikov ali nadzornikov v podjetjih, ki so jih verjetno
ovadili delavci. Obenem je za enega od
paznikov ohranjeno posredovanje MOS
Trst za izpustitev z dne 21 . januarja 1946,
saj so imeli podatke, da naj bi bil pod
nadzorom Ozne v Ljubljani. Med umrlimi
civilisti je tudi sodelavka CLN. Nekateri
so bili usmrceni zaradi osebnega mascevanja ali pomote. 21 civilistov je bilo
prepeljanih v druge kraje, najvec v
hrvasko Istro, zato 0 njihovem delovanju
ni podatkov. Za druge pa so podatki tako
skopi, da razlog smrti ostaja neznan.
Devet civilistov najdemo v zaporih Ozne
v Ljubljani. Od teh sta dva umrla v
zaporu, eden je bil oddan septembra
1945 v Zagreb, ostale pa so verjetno
usmrtili pozimi 1945/46.
Pri obravnavanju ravnanja jugoslovanskih oblasti moramo upostevati cas
- po dvajsetletnem fasisticnem zatiranju
in vojni , in prostor - narodnostno
mesano obmocje, ki sta ga zahtevali
tako Italija kot Jugoslavija. Glavni
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Janko Kostnaplel ; Razprava, v: Odpor 1941 .Zbornik s posveta ob 60. obletnici Osvobodilne lronte slovenskega naroda, Boree, Ljubljana 2001, str. 93.
Prirnorski dnevnik, 15.5. 1945;AS I, 1,AIS, ae 86, Porocilo 3. sektorja Ozne Trst, 9.5. 1945.
AS, I, 1. OK KPJK za Gorisko, m. 7, Zapisnik zborovanja aktivistov Goriskega okrozja, 3. 7. 1945.
ASDMAE, AP 1930--1945,Jugoslavia, b. 144, Memorandum 0 deportaeijah italijanskih drzavljanov v Jugoslavilo maja in junija 1945. Ozemeljsko vprasanje kot osnovni razlog za ravnanje ene ali druge
strani izpostavljajo tudi italijanski pisei kot E. Maserati, L'oeeupazione Jugoslava, str. 113; D. De Castro, navedba v Spazzali , Foitle, str. 491.
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tembra 1943, torej tudi t. i. istrske fojbe, nekateri pa vse od
aprila 1941, in eelotno obmocje Julijske krajine (tudi vso Istro,
otoke), Furlanijo, pa tudi dele Jugoslavije, ki jih je zasedla
italijanska vojska. V nekaterih so kot zrtve jugoslovanskih
oblasti navedeni tudi v Jugoslaviji padli italijanski vojaki ipd 53
Na drugi strani je leviea, tako italijanska kot slovenska
(jugoslovanska), veckrat zatrjevala, da so bili vsi umrli Ie
fasisticni zlocinci, ki so prejeli zasluzeno kazen. Obenem pa
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je bila pogosto sposobna tudi kriticnega razmisleka in so
njeni pogledi manj izkljucujoci. Do pred kratkim je bila stalniea
V njenih oeenah, ki je po mojem upravicena, da je treba fojbe
oeenjevati V casu in prostoru - vrstni red je torej fasizem,
vojna, fojbe. V zadnjem casu pa je med italijanskimi
levicarskimi krogi zaznati tudi razmisljanja, ki so blizje tezam
desniee in V katerih skusa svoj del krivde prenesti izkljucno na
Siovenee in Hrvate oziroma jugoslovanske oblasti. 54
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preteklostjo ali sodelovanjem z okupatorjem ....... ..... 68

126
475

Odpeljani v druge kraje Julijske krajine, Oalmacije ... 21

601

Ostali (ni podatkov 0 dejavnosti) ............................... 37
Civilisti skupaj .................................... ................. .... . 126
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SONJA PROTI VERNIM UCITEUEM
Iz Kocbekovega dnevnika za /eto 1952
Obracun s Kocbekom

ze

Partijski politieni obraeun s Koebekom je bil zastavljen v
pNi polovid leta 1951, ko je slovenska vladajoea partijska
garnitura uskladi/a svoje pritiske in se uglasi/a na sta/iseu, da
Koebek nikakor ne more izkazati prieakovanega vedenjskega
vzorea, kakor je bil postavljen za vodilne druzbenopolitiene
delavee totalitarnega soeia/izma. Tega ni zmogel, ne s svojim
praktienim politienim delom, npr. ob volilnih kampanjah, se
manj pa v svojih ma/ostevilnih dnevnopolitienih zapisih. 5e
vee. Cim je prijel za pero, so se mu v besedi/a »vtihotapile«
ideje 0 etieni osebni angaiiranosti, 0 politieni svobodi za vse in
o kulturni politiki, ki ni partijsko diktirana, temvee temelji na
umetniski ali Ijubiteljski ustvarjalnosti. Tako je Koebekova
politiena eliminaeija posta/a nujnost, najboljsa priloznost zanjo
pa je bila knjiga Strah in pogum.
Komunistiena partija je bila poleti 1951 se vedno v zadregi,
kako resW problem s Koebekom, zato je njegova knjiga prisla
kot naroeen povod za dokoneno razresitev polozaja. Koebek

mora oditi politieno kompromitiran, partija pa ostane na videz
opranih rok, saj si je sam zadrgnil zanko s svojo lastno literaturo.
To se zelo jasno kaze v neprestanem zatrjevanju ideoloskih
kritikov, da je Koebek s svojo knjigo sprozil splosno afero in
odklonilne »mnoziene odzive«, eeprav obstajajo pisni
dokumenti 0 tem, da je bilo javno preganjanje zoper Koebeka
poslediea posebnega sklepa politbiroja CK KPS.

Izsiljen politicni izstop
Ce smo v Dnevniku za leto 1951 opaza/i usodno razhajanje
s »tovarisijo«, gre v tem letu za dokoneen (izsiljen) izstop iz nje.
Centralni komite KPS je na svojem razsirjenem plenumu 26. in
27. januarja razpravljal 0 Koebeku in sklenil, da je treba
kampanjo, ki se je nevarno razrasla, zakljueiti, Koebeka pa za
vselej zapeeatiti. ZadoWI je Josipa Vidmarja in Miha Marinka,
da izpeljeta to na/ogo. Pogovora z obema odposlaneema sta
temeljito in izerpno popisana v dnevniku 1952. PNi je potekal
14. februarja, njegov neposredni nasledek pa je Koebekova
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jo je odposlal
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Uredništvo
portalakiSIstory
nima soglasja
avtorja
za zoper
objavoJaneza
članka Fabijana in
februarja. V njej se je odrekel funkcijama
podpredsednika 10 OF in Prezidija LS
LRS. Z Marinkom se je pogovoril 19.
februarja in ponovil svoja stalisca. Stvari
so hitro stekle, sklep 0 razresitvi s funkcije
podpredsednika 10 OF je bil sprejet sarno
dva dni pozneje, mesec dni zatem pa je
bil razresen tudi s polozaja v Prezidiju.
Eksistencialna negotovost je trajala
nekaj casa, ker Kocbek ni vedel, ali mu
bodo ponudili kaksno delo ali ga bodo
upokojili. Zgodilo se je tako , da so
politicni, za njimi pa
birokratski mlini
mleli pocasi, zato je vec mesecev
prejemal okrnjeno placo, sele 13. avgusta
so ga prosili, da zbere podatke za
upokojitev. Tedaj je vedel, pri cern je.

se

se

Preganjanje vernih
uciteljev
Ob osebni drami, ki je, gledano z
nasprotne tocke, politicna in ideoloska
ekskomunikacija, Kocbekov dnevnik za
leto 1952 temeljito pricuje med drugim
tudi 0 gonji proti vernim uCiteljem.
Nase besedilo je polno pricevanj 0
organiziranem politicnem delovanju za
popolno utisanje in izgon krscanske vere
iz slovenskih sol. Partija je preko sindikata
prosvetnih delavcev mocno pritisnila na
vse verne ucitelje, jih javno ozigosala za
neprimerne vzgojitelje socialisticne
mladine in jim seveda onemogocila
vsakrsne vodilne polozaje na solah. V
trsih primerih je posegla tudi po bolj grobih
ukrepih, npr. premestitve, upokojitve ipd.
Uveden je bil obvezen pouk na vse
cerkvene praznicne dneve , tudi na
bozicni dan, velikonocno soboto in
ponedeljek, preganjali so druzinska
verska praznovanja itd. Zastraseni uCitelji
so sklonili glave in hrbte, ni jim kazalo
drugega kot hlapcevati.
Zapisov 0 maltretiranju in sikaniranju
pedagoskih delavcev je cela vrsta skozi
vse leto. Nekateri se dotikajo tudi njegovega brata in svakinje, ki sta bila oba
uCitelja. Sem sodi tudi tisti tragikomicni 0
Pinu Mlakarju, ki za veliko noc ni imel
pouka v baletni soli. Postopoma se je
politicna gonja zoper uCitelje prenesla
tudi visje, na univerzo.

,
3

•
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Jakoba Solarja povezujeta gonjo zoper
uCitelje in cerkev, ker sta bila oba tudi
duhovnika . Posebej ju omenjamo predvsem zaradi groteskne predimenzioniranosti njunih zapornih kazni. V sojenju
proti koncu leta so Solarju oCitali, a nikoli
prav dokazali, pisanje politicnih pamfletov zoper oblast, ga sumili sodelovanja
s triaskimi emigranti in se bali njegovega
sodelovanja s skofom Vovkom. Obsodili
so ga na 10 let zapora. Fabijanov proces
je prav tako potekal 0 bozicu. Obtozeni
je dobil 6 let zapora.
Navedki izvirnih Kocbekovih zapisov
iz dnevnika za leto 1952 pricujejo 0
sprotnem dozivljanju partijskih pritiskov
na verne ucitelje, profesorje, starse in
ucence.

Mihael Glavan

6. marca
L. U.1 se je dolgo in umirjeno razgovarjal, prvikrat sem imel obeutek, da je
nekaj med nama izginilo, kar se je kot
moralni disakord tiho in neopazno
vtihotapljalo v najine sicer prijateljske
razgovore .
V razgovoru z njim se mi je dvoje
spoznanj priblizalo :
Prvic, da je gibanje za enotno Evropo
pomembno zgodovinsko gibanje, eepray ga porajajo in nosijo veeji del
antisovjetski razlogi (in deloma tudi
antiamerikanski), in da bo treba 'na
poslednjo slovensko usodo gledati z
moenim upostevanjem teh premikanj
okrog nas. V zvezi stem se odpira
potreba po novi preocenitvi dosedanje
slovenske zgodovine in sedanjih krutih
poskusov. Vse, kar bomo po komunistienem polomu , ki se bliza, morali
storiti , se bo nujno vkljueevalo v novo
federativno Evropo . Mimogrede sva
govorila 0 najvaznejsih do bah slovenstva, ki doslej se niso dobile dokonene formulacije .
Orugo spoznanje je se jasnejse:
komunistieno oblast sva zagledala v
njenem idejnem , kulturnobojnem bistvu .
Vse prvine tega nazora so se bodisi v
ZSSR bodisi pri nas diskreditirale ob
stiku z zivljenjem in zaeele dozivljati

Lojze Ude (1896-1982) . zgodovinar in publici st. pisal predvsem 0 karoskih Siovencih in 0 boju za severno mejo.
Vitko Musek (1917-1994). filmski kritik in publicist.
Joze Dolenc (1912- 1994). laieni teolog. urednik in prevajalec. v tem casu pri Paroeevalcu .
Jan SedivY. (1 89~ 1969), zgodovi nar in publicist, v tem casu je preueeval zgodovino ponemcevanja ob severni meji.
Anton Klaslnc (1908- 1979), prof. in kasneje arhivar.

nujne, eeprav neprijetne in eeprav se
nepriznane korekture, med njimi tudi
osnovno filozofsko materialistieno, Ie da
je zadnja tako rafinirano neprijemljiva in
nepopravljiva, da ostaja kot najnevarnejse pribezali see komunistienih
strasti. Povsod so morali odpreti ventile
in se resevati v obliki reform , Ie tu ostajajo
neulovljivi in na videz neprizadeti . Po
zakonu. kompenzacije se v filozofski
nazor diamata resuje vsa njihova apostolska in oblastniska strast ter postaja
tu nevarna, maseevalna. To se pravi
hkrati , da je resnica komunizma v
ateizmu , komunizem ze dolgo ni vee v
ustvarjanju druzbene pravice ali politiene demokracije , v rehabilitaciji
delovnega eloveka in v sproseanju
zemeljskih tvornih sil , temvee v oblastniskem ateizmu, v ateistienem, strogo
imanentnem pojmovanju zivljenja. Tu se
odkrivajo njegove prave pozicije, tu se
fronte poglabljajo in spreminjajo v
strasten , doslej najhujsi kulturni boj .
Glej potrdilo mojih spoznanj : prvi
glasovi prihajajo 0 represalijah nad
uradniki in vzgojitelji , ki kljub vsemu
ostajajo kristjani , praktieni katolieani, ali
pa noeejo vstopiti v partijo. Musek Vitk02
je prisel z zalostno novico, da so ga
odpustili pri Tovarisu , Jozeta Dolenca3
so na drug naein opozorili , da ga caka
podobna usoda. V Ljubljani so odpustili
nekaj uciteljev, ki hodijo v cerkev, v
Mariboru so odpustili Sedyvija 4 in
Toneta Klasinca5 in se dva; vsem tem
bodo sledili se drugi , celo na univerzi .
Ko se zamislim nad to kruto krsitvijo
clovecanskih pravic in nad to grobo
zalitvijo temeljnega nastanka Osvobodilne fronte , me prime groza; komunofasizem je prise I v zadnjo fazo, zacel je z
zobmi braniti svojo prigoljufano oblast.
Dobro je, da nas stem korakom odvezuje vseh ozirov. Zal mi je Ie, da se s
tem krutim kanibalskim unicevanjem
nedolznih Ijudi, ki jih motijo kot kristjani,
zacenja neizprosna logika nasilja: ti
koraki bodo nujno priklicali se nove, se
krutejse ukrepe, dokler si ne bodo z
njimi zavili vratu. To mi je zal, tega se
celo bojim, kajti konec taksnega nasilnika bo prizadel vse Ijudstvo, yes
narod bo obcutil nevarno blizino pogina.

7. marca
V danasnjem Porocevalcu berem
sledece stavke : " ... Cevljar lahko obiskuje cerkev in izdeluje dobre cevlje .
Nihce mu ne bo oporekal pravice do
verskega iuivljanja in posecanja cerkve
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svetnega delavca pa ni mogoce dvojno
zivljenje, da poucuje po socialisticnih
nacelih, zivi pa v misticizmu.«
Kaksen prekrasen dokument zmede,
naivnosti in sovrastva l Kaksna zalostna
sinteza ideologije in rezimske slepote!
Kaksno skrunjenje Ijudstva, materializma
in resnice!

Gonja zoper versko usmerjene vzgojitelje se vrsi kar naprej po terenu. Letece
ekipe hodijo po terenu in zbirajo uCitelje,
profesorje in vzgojitelje na sestanke ter
jih politicno izprasujejo : »Naj vstanejo
tisti , ki hodijo k masi!« Ljudje vstajajo
pocasi, nerodno, neodloceno. Inkvizicijska vprasanja se nadaljujejo: »Vsakdo
naj svoje obiskovanje cerkve utemelji.«
In zacne se znova medlo, neprepricano
opravicevanje . Vsi ti sestanki se koncujejo grobo, ponizevalno za Ijudi in
oblast.
Shranil sem si stevilko Mariborskega
vestnika od 13. marca, v kateri uvodnicar
graja razmere na gimnaziji , ces da se je
lani polovica maturantov odlocila za
lemenat in da letos ne bo mnogo boljse.
Od vseh strani se izvaja napad na Cerkev.
In ne izvaja se Ie zalostno , temvec
smesno . Bumerang pada nazaj na
metalce.

31. marca
Bednejsi in zalostnejsi je clanek
Kimovca- Zige6 v Pravici (29. 3) 0 vzgoji.
Osnovna kretnja Cianka je osupljiva: tudi
on zavraca administrativne mere zoper
krscanske prosvetne delavce, hkrati pa
pravi , da so parole 0 nameravanih
upravnih ukrepih zoper nje vrgli med
Ijudi oni sami, ces, ker klerofasisticna
propagandna in akcijska centrala nujo
potrebuje mu6enikov. Na tak sramotno
dialekticen nacin zdaj usklajajo novo
direktivo, ki jo je izrazil urbi et orbi Ojilas, 7
s svojim dosedanjim nasiljem, ki so ga
izvajali z izkljucitvijo nekaterih profesorjev iz sol , z letecimi ekipami ,
diktatorskimi njenimi pooblastili in
metodami . Oosedanjih izkljucitev ne
morejo sicer preklicati, zato jih ute-

(1909-1983).
(1911 -1995).
(1908-1 994).

v boju za nov druzbeni red brez privilegijev za tiste, ki druzbi nic ne dajejo.«
To je eden najbolj neslovenskih , nejasnih
in hkrati neumnih , podlih ter satanskih
stavkov, ki sem jih kdaj koli pri nas bral. Ta
bedak ima drzavno sluzbo za privilegij in
vidi dajanje dolznega doprinosa druzbi .

15. aprila

19. marca

Kakor omamljen in ohromel sem bil
ves popoldan . Zvecer pa sta prisla Joze
in Jozica 8 Jozica je bila taksna , kakor
da bo vsak hip planila v jok. Kaj se je
zgodilo? Udelezila se je sindikalnega
sestanka uciteljstva treh sol, na katerem
so med drugim naenkrat odprli vprasanje religiozne vzgoje, obiska cerkve
in verouka v druzini . To so storili na tako
nenaden in prepaden nacin , da se
uCiteljice niso znasle. Vsako posamezno
so apostrofirali na zborovanju , da je
morala vstati in javno povedati, da hodi
ali ne hodi , ali posilja svoje otroke k
verouku ali ne. Vprasanja so bila postavljena v ozracju tiste znane parole:
dvema gospodarjema ni mogoce sluziti,
zdaj povejte, da ste doslej gresile in da
/ se/ boste poslej drugace vedle . Ves
nacin provociranja, tihega obtozevanja
in uradnega javnega pritiska ima skoraj
vedno uspeh , uciteljice jecljajo , od
zivcne zadrege in sramu jocejo , se
nerodno umikajo in se odpovedujejo.
Tako je storila tudi Jozica, po kratkem
protestu, zakaj javno izprasevanje, ko pa
vendar vsi vedo, kdo hodi in kdo ne, je
rekla : »Ooslej sem hodila, ce pa oblast
zeli, da ne bom hodila, pa ne bom
hodila.« Strasna formulacija, temno se
mi je storilo pred ocmi, toda nihce med
nami ne sme na nekoga vreci kamna.
Jasno je , da so si vodilne partijke trle
roke od sadisticnega zadovoljstva:
"Vidite, kako lepo smo se danes pomenile, tako bomo se veckrat, danes
smo komaj zacele z lepim prepricevanjem, lepa beseda lepo mesto
najde, bolje je, da se tudi 0 svojih
intimnih stvareh skupno pomenimo ,
kakor da pustimo posameznice /v/
nevednosti, trpljenju in zaostalosti . Zdaj
bomo kmalu organizirale izlet, da se tam
skupno poveselimo.«

"
"

Franc Kimovec- Ziga
ucitelj. partijski politik. v tem casu delal na podroclu prasvete.
Milovan Djilas
srbski politik in publicist . v tem casu imel visoke funkcije v politbiroju CK KPJ .
Joze Kocbek
brat. predmetni ucitelj. ~ena Jozica. uCiteljica .
Zd ravka Kocbek. part . ime Meta. raj . Koprivnjak
soproga.
Janez Fabijan
teolog . v tem cas u prof. na TEOF v Lj .. velika deloval med mladino.
Janko Liska
slavist. solnik in publicist , v tem casu funkcionar pri Ljudski prosveti .

12

Morda Viktor Turnsek, vendar ni zanesljivo.

13

Pino Mlakar

6

,
,
9

(1889-1967).
(1 908-1983).

(1911-1 987).

(1907). baletni plesalec in koreograf.
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25. aprila
Zdravka9 je bila sinoci na roditeljskem
sestanku v klasicni gimnaziji . Oirektor je
v svojem predavanju napadel vero in
cerkev ter ju obdolzil , da ustvarjata
dvojno moralo v studentih in da tako
prispevata k porastu kriminala.
eez nekaj casa se je oglasil prof.
Fabijan 10 in demantiral direktorjeve
trditve. Nato je planil kakor zver pokonci
Liska,11 ki je izgleda zdaj tudi profesor
na klasicni ter zacel divje napadati
Fabijana in govoriti povsem surovo in
neakademsko, vso duhovscino in Cerkev
je storil za sovraznika socializma ter
krical nadenj: »Vi lazete!« Enkrat mu je
celo pokazal vrata: »Ven! « Fabijan je
mirno sedel in se enkrat mirno odgovoril.
Akademsko mu je odgovoril inz. Turnsek ,12 ceprav z oguljenimi frazami 0
znanstvenosti diamata in neznanstvenosti religije . Vecina starsev je bila
na Fabijanovi strani , temu primerno so
mu tudi ploskali , manjsina je bila dobro
organizirana in je vecino ustrahovala ,
tako da so tisti hip, ko so Ijudje to zacutili,
zaceli burna odhajati , in so skoraj
popolnoma odsli takrat , ko je Liska
zacel v tretje govoriti . Zdravka se je vrnila
vsa razburjena, tresla se je od jeze nad
blaznezem Lisko, jaz sem jo pomiril z
mislijo, da taksni Ijudje in njihovo divjanje
Ie pospesujejo prihajanje konca .
Preden so se Ijudje jezni razsli , je
ravnatelj rotil navzoce, naj 0 poteku
sestanka ne porocajo svojim otrokom ,
kajti to bi moglo stvari se poslabsati .
Kako znacilna kretnja.

1. maja
Vendar je Pin0 13 trdno odlocen iti po
svoji poti , kajti tudi sicer bi ga cakale
tezave , se vecje in surovejse . 8ele zdaj
mi je povedal , da so mu zaceli delati
tezave , stanovanjska komisija mu je
skrcila stanovanje , hkrati pa so ga
postavili pred disciplinsko sodisce, ces
da za veliko noc ni imel pouka na baletni
soli. Vse to kaze, da ga imajo v zelodcu
in da mu bodo pri preselitvi delali tezave.
Ponudil sem jima svoje stanovanje za
primer, da bi ga definitvno izgubila, ko
odideta, da bosta brez skrbi, ko prideta
gostovat. Ko sva sedela na balkonu ,
sem mu dejal od srca, da je pameten ,
ce gre v MOnchen, kajti res je , da ga
doma pod takimi pogoji caka Ie umetniska smrt. On pa je hkrati z novico, da
gre, pospremil z Ijubeznivimi besedami,
da bom zdaj veckrat njun gost.
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neizprosno
diskusijo
z vami,
ker sem pretako locil od slehernega privatnega
interesa ter tako preplavil v duhovnem,
notranjem razpolozenju, da je slehernik
med njimi gol, sam samcat, izrocen Ie
drzavi, Ie nanjo in na njene direktive in
placo navezan. Posebno vidna je
kruhoborska poteza, Ijudje so tako
zbicani od dnevne, premisljeno organizirane skrbi za kruh, da jih nic drugega
vec ne zanima, kakor zivali bi planili za
denarjem, kruhom, tekstilom, za kakrsnim koli preprostim, elementarnim
uzitkom. To sem videl popoldne na
gradu, kamor smo odsli na sprehod, da
vidimo prvomajsko prireditev. Ljudi je
bilo, da se je vse trio, otroci so se
izgubljali, pevci prepevali, stanti so kljub
draginji prodajali, moski in zenske so se
opijali. In pray tam smo znanci spregovorili 0 Titovem nagovoru na profesorje, ki je znak rastocega divjanja
zoper Cerkev in vero. Dvoje sem ugotovil, najprej dejstvo, da se razmisljajoci
in zaskrbljeni clovek pocuti v mnozici se
bolj izgubljen in opazovan kakor v
samoti, drugic pa sem po Udetovi
opombi zacutil nevarnost, da bodo ta
Titov govor aktivisti pray neclovesko
izkoristili in je bil najbrz nalasc zato tako
strasno preprosto in neclovesko sestavljen.
»Vem, da mecejo iz tujine na nas
polen a in kamenje, ces da odtujujemo
otroke od Boga, cerkve itd., toda ne
moremo se strinjati stem, da bi mladina
zapadla v praznoverje. Ce poznamo
splosne zakone prirode, ce smo se
povzpeli do te stopnje, da pojmujemo
splosni razvoj v vsemirju in v druzbi, se
moramo boriti proti praznoverju. Vere ne
preganjamo in prepuscamo to volji
slehernega cloveka posebej ... « (SP, 1 .
5. 52) V tem pogledu ne bomo nikdar
popustili pred nikakrsnim pritiskom od
zuna}.
Pravi, da ne more dovoliti, da bi otroke
vzgajali po zelji tistih, »ki so ubrali
povsem drugacno pot, kakor bi mi
ieleli?« »Drzava ima pravico vzgajati
otroke in mora jih vzgajati.« Po vseh teh
besedah sem se vznemiril kakor nikdar
doslej. Hotel bi mu pisati daljse pismo
in tocko za tocko pobiti njegove naivne
in neznanstvene in drzavi skodljive
trditve. Ali pa kratko pismo: »Dovolite mi

prican, da bo drzava imela najvec koristi
od javnega krizanja mecev.«

9. maja
Pino mi je pokazal odgovor, ki ga je
poslal Svetu za znanost in kulturo na
vprasanje, zakaj je kot ravnatelj Srednje
baletne sole zaprl solo na veliko soboto
in velikonocni ponedeljek. V odgovoru
najprej razlaga kot vzgojitelj nekatere
tehnicne in organizatorne momente v
svoj prid, ki se mi ne zde dovolj trdni in
jasni, nato pa protestira kot umetnik
zoper preganjanje verskih in Ijudskih
praznikov, ki so izraz toplote in neznosti
ter znamenje necesa prabitnega v
naravi. »Kakor ni mogoce umetnisko
cutecemu cloveku nadomestiti recimo
renesansne skrinje ali prakticnega stoia
z najfineje sodobno izdelanim pohistvenim kosom, tako tudi teh praznikov ni
mogoce nadomestiti s praznicnimi
oblikami sedanjega casa. To so clovesko
tako pomembne in resne zadeve, da se
cudim solskim odredbam, ki hodijo
brezbrizno mimo tega. Trditev, da bi
praznovanje bozicnega ali velikonocnega praznika spravljalo v nevarnost
vzgojo socialisticnega drzavljana, je
izraz ozkega in prenapetega gledanja.
Saj imamo vendar veliko stevilo socialisticnih drzavljanov, bodisi da so
komunisti bodisi da niso, ki so vsi v svoji
mladosti in S8 danes praznovali ta
praznik. Ali ni vendar povsem prirodno,
da je clovek povezan s kulturno tradicijo
svojega naroda? In ce imajo mohamedanci v nasi vojski pravico do svojega muslimanskega kotla, vsi pravoslavci
po solah in uradih pa pravico do svoje
krstne slave, potem mislim, da imajo tudi
slovenski otroci pravico, da praznujejo
bozicne in velikonocne praznike v krogu
svojcev tako, kakor to zahteva narodni
obicaj.«

19. maja
Danasnja Borba prinasa na uvodnem
mestu komentar k pismu, ki ga je skof
VOVk 14 poslal na svoje duhovnike in v
katerem jim daje navodila, kako naj
uredijo z veroukom tam, kjer so nastale
najvecje tezave, in kako naj spovedujejo
tiste, ki so zaradi rezimske napetosti

, . Anton Vovk (190G--1963), pranecak Franceta Preserna, v tem casu Ijubljanski skof.
15 Milos LedinAk (1905-1964), uCitelj in partijski politik v Mariboru .
:: Mir?slav Ravbar (1911) , prof. lite~arni zgodovinar in prevajalec, v tem casu ravnatelj Klasicne gimnazije v Ljubljani .
18 Ve'letno soproga Dolfeta Vogelnlka (1909--1987), prof. za demografijo in statistiko na EF v Ljubljani.
Vladimir Schmidt (191G--1996), pedagog, prof. na Fil. fakulteti v Ljubljani.

postali strahopetni v izpolnjevanju
krscanskih zapovedi. Borba svetohlinsko
zavija oci in ocita skofu, da vzbuja nalasc
razpolozenje, kakor da rezim preganja
Cerkev in vero (?!) Cudim se slepoti
belgrajskih in Ijubljanskih tiranov, ki se
spuscajo v blazno igro s katolicizmom,
ceprav vedo, da je njihov polozaj nadvse
krhek, da ne smejo draZiti Ijudstva, da je
Jugoslavija majhna dezela, ki se ne
more resiti ucinkovitosti nobenega
izmed velikih svetovnih in cloveskih
vprasanj in ceprav vedo, da je katolicizem svetovna sila, ki s koreninami
seze v prabit clovestva.

20. avgusta
Pod naslovom Dnevnik, ki obtoiuje je
Porocevalec vceraj napravil medvedjo
uslugo komunisticni morali, ko je priobcil
nekatere odlomke iz neznanega dijakovega dnevnika v Mariboru, ki govori 0
tezavah mladega cloveka, ki zivi pod
komunisticno diktaturo in se vije v tezkih
osebnih moralnih konfliktih. Porocevalec
je hotel udariti po fantovi verski vzgoji in
po izrazih spovednikovih, v resnici paje
razgrnil silno napetost v delu slovenske
mladine, mocno vrenje v mladih duhovih, energicno potezo po samostojnosti
in svobodi. Fantje so zreli za ilegalno
delo, protikomunisticna smer je splosna.
Vmes berem stavek: »Sedaj imamo
kristjani polozaj na soli v rokah.« To je
pac edinazasluga Milosa Ledineka. 15

6. novembra
Zdravka se je pod noc vrnila s Klasicne
gimnazije, kjer je novo izvoljeni solski
svet izoblikoval svoj novi odbor. Bila je
pohvaljena za delo v prejsnjem solskem
letu, ko je vodila blagajno, in bila od
Ravbarja 16 znova predlagana ter izvoljena. Pri slucajnostih se je oglasila
Vogelnikova zena 17 in pogumno obsodila vprasalno akcijo, ki jo je zapovedalo ministrstvo s plana pedagoskega drustva, alias strebarskega in
strupenega »dr.« Schmidta. 18 Obsodila
je posebno tisto polo, ki jo delijo otrokom
in dijakom, da nanjo dajo stiri odgovore:
glede samega sebe, glede drugih Ijudi,
glede socializma in glede vere. (0 tem,
kako mladi Ijudje odgovarjajo, sem slisal
od Dore in brata, poleg usluznih tudi
pogumne, lakonicne in humoristicne
odgovore; najbolj pa so me presunili
intelektualno bistri in moral no zreli, ki jih
mi v gimnaziji ne bi nikoli dali. 0 tem
bom pozneje vec zapisal!) Protestirala
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Uredništvo
portala SIstoryueinku,
nima soglasja
avtorja za
objavo članka
duhovnike!
In ne morem nie
je proti nepsiholoskemu
ki ga taksne
vprasanja ustvarjajo, posebno pa proti storiti, niti s prstom pripomoei , da bi se
nemogoeemu, skoraj policijskemu taksna krivica izbrisala in poravnala!
brskanju po otroski dusi. Hkrati je rekla,
da je dele protizakonito, ker za vprasalno 1. decembra
polo ne ve statistieni urad, ki je edini
Danes je v nasi hisi prislo do tezkega
kompetenten za vse javne analize in
23
vprasevanje drzavljanov. Sklenili so, da dogodka. Pri vdovi Gostisevi se je
posljejo deputacijo na ministrstvo, ki bo pred mesecem in pol nastanil mlad
profesor z zeno in dvema otrokoma. Pred
stvar uredilo.
easom je dobil odpoved stanovanja, ki
ga je zasedal Ie v sporazumu z Gosti24. novembra
sevo kot podnajemnik. Danes so prisli
Veeraj znova v Siov. poroeevalcu predstavniki Stanovanjske komisije z
satansko sovrazen napad na Solarja. 19 milieniki, da bi izvrsili prisilno delozacijo,
Toeno se vidi, da ga par Ijudi hoee do eeprav je to ze ukinjeno. Stanovanje
kraja ubiti, kajti elanek znova ne prinasa hoee zasesti Fedor Kovaeie. 24 Stanonobenega »zloeinskega« odkritja, kajti vanje so nasli zaprto, nihee se ni oglasil ,
to, kar Solarju oeitajo, morejo, ee so eeprav so bili doma. Tedaj so zaeeli
posteni , oponesti s/ehernemu driavlja- milieniki s sekiro razbijati vrata. Pronu. Zadeva je tem strasnejsa, ker se te fesorja je popadla taksna strasna jeza,
dni vrsi v Pragi proces zoper Slan- da je tudi sam prijel za sekiro in eakal za
skega,20 Clementina,21 Geninderja22 in vrati. Ko so mlieniki napravili odprtino,
zoper stevilne partijske Zide. Duh je enega udaril po komolcu, drugemu
praskega procesa in elanka zoper pa je zaril tresko v podlaht. Milieniki so
Solarja je eden ter isti. Najbolj zalostno vdrli v hodnik in ga aretirali, pohistvo
pa je to, in stem se strinjajo z menoj odnesli na social no skrbstvo ; zena je
moji prijatelji , da daje podatke 0 Solar- hodila brez besede po kuhinji in niti
jevem politienem zivljenju policiji najbrz besede ni spregovorila. Cez nekaj ur je
kak duhovnik, ki si ga je partija z eden izmed milienikov prinesel obvestilo
groznjami kupila.
stanovanjske komisije, da »Iahko ostanejo se dva meseca v stanovanju« (!?!)
Ta dogodek me je tako pretresel, da ves
26. novembra
dan misli na to nevarno tragedijo ,
Sicer pa sem pod vtisom Fabijanove pravzaprav besno krutost oblasti , ki
obsodbe. Obsodili so ga na tri leta, na prisili drzavljana do taksnih dejanj:
temelju obtoznice, ki mu je oeitala zgolj nesreeni profesor, ki pridno del a in je
njegov nastop na roditeljskem sestanku, dober oee, je po zaslugi Ijudske oblasti
ki sta mi ga Zdravka in Jozica doloeno zrusil sebe in druzino v tragieno pro past,
opisali. Fabijan je torej obsojen zaradi izgubil bo sluzbo , stanovanje, zaprt bo,
postenega in po vseh ustavnih doloeilih otroci in zena bode za veene case
postenega nastopa, in to za tisto, cesar pomnili zakonitost Ijudske oblasti .
ne morem in ne morem prenesti . Ne
morem in ne morem se pomiriti, ko se
14. decembra
spomnim, da so obsodili enega izmed
najeistejsih duhovnikov, ki je bajtarski sin,
Izvedel sem, da so pred tremi dnevi
fin intelektualec, zasluzen urednik Casa, zaprli Solarja. Kaj naj to pomeni? Ali
pravieen in dobrotljiv duhovni vodja vztrajno odkrivanje resnienega obremeZarje, moj pogumni branilec na pred- nilnega materiala ali pa poveeevanja
vojnih predavanjih v Beli dvorani, skrben pritiska na Cerkev? Morda celo umetno
rednik otrok svojih sorodnikov. Kaksna ustvarjanje laienega in proticerkvenega
slabost je v rezimu , ee se spravlja ze nad stanja, da bi v primeru sporazuma mogli

" Jakob Solar (1896-1968),teo log in jezikoslovec,vlem casu delal na SAZU.
Rudolf Siansky (1901-1952),ceskoslovaski politik,generalni sekretar KP GSR, po stalinskem politicnem procesu 1952 usmrcen
" Vladimir Clement IS (1902-1952), ceskoslovaski poli1ik, po montiranem procesu tega leta usmrcen zaradi veleizdaje.
20

22

23

Nimamo vee podatkov.
Nimamo vee podatkov.

" Znana partizanska druzina, brat Lev Kovacic. Vec podatkov nimamo.
Janez Gradlsnik (1917), pisatell, esejist, prevajalec in jezikoslovec, vtem casu urednik vOrzavni zalozbi Siovenije.
Franc Jeza (1916-1984), casnikar in publicisl,1.nov. 1948 emigriral vItalijo.
Ciril Zebot (1914-1989), klerikalni politik, od 1943 vtujini.
" Matej Postovan (1912-1991), pravnik, kulturni in politicni delavec, od 1945 zivel vTrstu.
" Mirko Javornik (1909-1986),publicist, prevajalec in urednlk, vtem casu vpoliticni emigraciji.
30 Simon Kregar (1914-1987), arhitekt in kulturnik,vtem casu delal na Radiu Trst,kasneje vZOA.
" Silvester Skerl (1903-1974), pesnik,publicist,prevajalec, urednik,zaloznik.
25
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na veliko licitirati ter nuditi fiktivno
maksimalne darove. Hkrati pa mi pravijo,
da hoeejo stem Vovku odvzeti moznost
nevarnih svetovalcev.

21. decembra
V zvezi z zaprtim Solarjem so zaslisali
vrsto Ijudi, ki so kdaj koli po vojni imeli
kakrsen koli stikz njim , med drugim tudi
Dolenca in Gradisnika.25 Izprasevali so
ju tako, kakor da bi hoteli izvedeti kaj 0
neki zvezi med njim in Jezov0 26 revijo
Stvarnost. To mi je velika zagonetka, kajti
Solar je znan kot prav fanatieen Jugoslovan , medtem ko se Jezova revija
moeno priblizuje samoslovenstvu, ki ga
oznanja ekipa ZeboF7 - Postovan 28 Javornik29 - Kregar. 30 Pravijo pa, da so
odkrili neko zvezo med njim in med
Trstom in da je to zvezo vzdrzeval
Rebula, ki so ga pred tedni zaslisali, nato
pa izpustili kot drzavljana STO. Zdaj, v
tej atmosferi, bi radi inscenirali neke
vrste antiitalijanski in antivatikanski
proces, pa naglo zbirajo gradivo. V
mestu sem slisal, da jim je Rebula
izpovedal stvar, ki jim je prav neprijetna:
rekel je, da je zgoraj omenjeni trzaski
samoslovenski krog poslal Vidmarju
sporoeilo, da v prihodnje raeuna z njim
in da naj se zato temu primerno obnasa.
Tisti hip se je Kraigherju nos moeno
pobesil. Gradisnika so precej izprasevali tudi 0 meni , kaj mislim 0 Stvarnosti
in Veliki Sioveniji, kaj delam, kdo hodi k
meni in ee so pri meni kaksni sestanki.
Kako je moja vest lahka v tej nevazni
stvari in kako mi je lahka v vazni!

23. decembra
o Solarju govore po mestu in kazejo
na novo razlago: zadnji cas je politieno
vodstvo dobivalo pisma, ki so razodevala razumnega in spretnega anonimnega pisca. Bila so neke vrste
paskvili, ironieni sestavki, morda celo
sramotilna ironiena pi sma, torej vee od
navadnih epigramov. Politiena policija
je vztrajno iskala in prisla na sled deloma
Solarju, deloma Silvestru Skerlu .31
Pripisovali so jih predvsem prvemu,
vendar so po eni verziji nasli osnutek
taksnega pisma tudi pri S. Skerlu in ga
zato zaprli. Toda ta sum najbrz ni
resnieen ali pa vest izmisljena, ker sem
Skerla videl danes, kako je pred naso
trafiko na Bleiweisovi kupoval cigarete.
Vse, kar Ijudje vedo, so torej vee ali manj
ugibanja.
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25. decembra

Po polnocnici je sel Joze (Jozica si
ni upala k masi!) z Doro in Marjan0 32
in njenimi vrstnicami iz Skofje Loke k
nam na crno kavo. Zategnila se je do
4h zjutraj. Klepetali smo prijetno in
pametno. Sestricna iz Skofje Loke je
pripovedovala 0 velikem razburjenju ,
ki vlada v Poljanah zaradi odloka
obcine, ki je z njim vrgla cerkev iz
drustvenega doma, ker je cerkvena
stavba ze izza vojne napol podrta.
Ljudje so se hoteli 0 tem odloku
porazgovoriti
na
mnozlcnem
sestanku, ker ga obcina kljub tretjini
volivcev ni hotela sklicati, so pridrli iz
vse okolice na sestanek SKUDA, toda
udelezence je razgnala stevilna milica
iz okoliskih krajev. Zdaj so vsi
radovedni, ali bo obcina vztrajala pri
odloku, kajti Ijudje se niti s stevilnimi
zaslisevanji in aretacijami niso dali

32
33

preplasiti. Razne hribovske zene,
partizanske druzine in celo ucitelji so
pokazali velik pogum, tako na primer
oce, ki je izgubil v partizanih vse tri
svoje sinove.

29. decembra
Danes se je zacel proces zoper Solarja.
Iznenadilo me je, da so pred proces
znova postavili ze obsojenega Fabijana.
Zdi se, da sta oba priznala ilegalne
zveze z delom emigracije, vse kale, da
je Solar napisal enega izmed clankov za
Jezovo revijo. Morda celo Fabijan. Tako
se je zablisnilo Janezu G. , ko so ga na
bozic znova zaslisevali. Tokrat zelo
vljudno, dali so mu vedeti, da se je
"tovaris polkovnik Persic«33 pozanimal za
njegovo pricevanje in mu stem olajsal
polozaj. Po danasnjem poteku pricakujejo, da bo obravnava trajala nekaj dni,
ceprav oba zveze s tujino priznavata.

Dora Vodnik. prof. nem jezika, soproga pesnika Antona Vodnika, Marjana Vodnik, njuna hcerka, v tern casu studentka medicine.
Soprog Zorke Persico

31. decembra
Solar je obsojen na 10 let, Fabijan na
6 let. Casniska porocila vedo sramotno
malo povedati 0 medvojnih zlocinskih
dejanjih. Sodisce je po vsej priliki
izgubilo sapo in seglo po edinem
sredstvu, po nesmiselno visoki kazni, da
vsaj z njo vzbudi videz, da gre za skrito,
Ijudem neposredljivo krivdo, kajti samo
intenzivnega miselnega, idejno politicneg a razlikovanja od OF ne more in ne
sme nobeno sodisce tako kriminalno
kaznovati . Pricevalci mi pravijo, da je
Solar govoril jasno , iskreno in korajzno,
da je stal trden, nepremicen in da je
vplival nepremagljivo. Zato je Ljubljanski
dnevnik moral spregovoriti skrajno
surovo, ko je videl v njegovih lezernih oceh
zgolj lokavost. Tu pa tam, ko je slo za
zasebne ali cerkvene zadeve, ki ga vezejo
po vesti, ni hotel dati odgovora: »To vas
nic ne briga, to je moja zasebna zadeva!«
Fabijan je bil mehkejsi, casopis pravi,
da se je na koncu celo zahvalil sodiscu za
to, da je mogel spregledati krivdo. Tedaj
mi je bil Solar oslicek, Fabijan pa volicek.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Joie Deiman, Gorenjski muzej v Kranju

Meje revolucije
Spodnje refleksije so pravzaprav dnevniski zapisi, podobe iz popotniske skicirke.
Koraki na potovanju, ki niha med stranpotjo in bliznjico. Tipajo, se upirajo, so zavzeti.
S podpisano odpovedjo popolnosti, od srca negotovi.

Zlocin brez kazni?
"Bil je nekoc davno kaos, iz njega si stopil Ti -

CLOVEK.
S svojimi rokami si posegel v prirodo in bilo je
DELo.
Vrgel si semena in dvignil mesta, speljal si ceste in ustvaril nas, bila je
KULTURA.
Moc tvojega uma je vklesala pot v granitno skalo bodocnosti, ki je Tvoja, kajti
bodocnost je

NAPREDEK.
Ali enG vedi:
Mi smo zgodovina Tvoje preteklosti, sedanjosti in bodocnosti.

Ti si ustvaril nas, mi smo oblikovali Tebe.
Uspeh smo Tvojega blescecega UMA, toda svojo voljo imamo, ki se ji pokoris.
Preustvarjamo DRUZBo. "

Tako govorijo v Stefanovih sanjah stroji
njegovemu velicanstvu cloveku. Stefan
je decek, ki ga je Edvard Kardelj leta
1934 odpeljal na Potovanje skozi cas.
Misli , s katerimi je Kardelj sklenil ta »oris
gospodarske zgodovine za mlade Ijudi« ,
nam govorijo predvsem 0 Kardelju
samem. Edvard je bil revoucionar, ki je
verjel v clovekovo vsemogocnost in v
napredek:
»Delo ustvarjajocega cloveka dobiva
vse smelejse oblike, bodocnost je
njegova, bodocnost je zmaga nad
prirodo, bodocnost je - CLOVEK.«
Bil je eden od dolge vrste tistih, ki so
si jemali bozje pravice .
Kardelj je bil revolucionar dolga leta.
Za revolucijo je tvegal zivljenje in
zahteval zanjo zivljenja. Po dolgih letih
revolucionarnih eksperimentov in konstruiranja druzbe in cloveskih dus se je
v svojem labodjem spevu, programskem
spisu Smeri razvoja socialisticnega
samoupravljanja, sistemu in inzenirstvu
na neki nacin odrekel :

Iz
»Srece cloveku ne more dati niti drzava
niti sistem niti politicna partija. Sreco si
lahko clovek ustvari samo sam. Avantgardne sile socializma in socialisticna
druzba imajo potemtakem lahko samo
en cilj - da glede na moznosti danega
zgodovinskega trenutka ustvarjajo
razmere, v katerih bo clovek kar najbolj
svoboden pri taksnem osebnem izrazanju in ustvarjanju, da bo lahko - na
podlagi druzbene lastnine proizvajalnih
sredstev - svobodno delal in ustvarjal
za svojo sreco.«1
o Edvardu Kardellu zgodovina se ni
dala svoje sodbe. Ce pa bi po drugi
svetovni vojni delovalo haasko sodisce,
bi se Edvard Kardelj morda znasel pred
njim v vlogi obtozenega. Po nacelih
nurnberskega sodisca pa je bil tozitelj.
Ne haasko ne nurnbersko sodisce pa ne
zagotavljata pravicne sod be . Pravo se
je v obracunih z vojnimi zlocini nasploh
izkazalo kot zelo omejeno orodje . Ce
pogledamo pri sosedih, ne Avstrija ne
Italija nista obsodili svojih nacistov in
fasistov. Vendar so jih vsaj nekaj postavili
pred sodisce. V suvereni Sioveniji se je
jeseni 2001 zacel nov poskus, da bi
poskusali naredbodajalce in izvrsevalce
povojnih pobojev, ki jih je partizansko
gibanje zagresilo nad civilisti in vojnimi
ujetniki, postaviti pred sodisce. Glede
na strah Ijudi pred odkrito besedo in na
verjetno majhen interes marsikaterega
od slovenskih centrov moci za tako
sojenje, ima ta poskus zelo omejene
moznosti.
Suverena Siovenija je zmogla samo
enG sojenje partizanu za vojno hudodelstvo. 2 Potekalo je tako, da so bili
interesi tako vidnih predstavnikov
partizanske generacije kot del a politike
usmerjeni v to, da je bil obdolzeni
oproscen. Zato je Vladimir Kavcic
dogajanje okrog tega sojenja zgovorno
oznacil v drami, ki nosi naslov Zlocin
brez kazni in podnaslov Sodna farsa 3
Sam sem se ob tem primeru vprasal:
»Ali imajo prav tisti, ki danes skusajo
uveljaviti pravico zmagovalca zato, da
bi z vojno logiko se naprej obvladovali
mirnodobno sodobnost?«4
Vodilni v partizan ski veteran ski organizaciji in njihovi zagovorniki v centrih
moci z odzivanjem na ponovni poskus,
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da bi tudi pravno razsodili 0 partizanskih
zlocinih, dokazujejo, da so prepricani,
da se lahko izognejo tako pravni kot
zgodovinski odgovornosti . Vendar njihova trma se vse bolj ka±e kot tiscanje glave
v pesek. In s svojimi lazmi in sprenevedanjem nam hocejo podtakniti gnilo
jajce nezavedne krivde, s katero se sami
nocejo soociti.
IIustrirajmo partijno partijsko-partizanski obrambni zid z dvema izjavama:
»Danes se vlecejo na dan vsi mogoci
in nemogoci grehi. Jaz to umescam v
nespravni kontekst, v kontekst delitve in
dokoncnega obracuna s partizani in
narodnoosvobodilnim gibanjem. Mi
smobili prepricani, da je bila sprava
storjena v Rogu pred dobrimi desetimi
leti in z vsemi kasnejsimi ukrepi, ki jih je
oblast sprejela, zal pa jih ni izvajala.
Kazanje kosti in lobanje je v funkciji
tekoce politike.« 5
»Nic nimam proti, da se grobisca
oznacijo. Velika skoda je, da se je to
med nasimi Ijudmi dogajalo. Ne odobravam pa izkopavanja in razkazovanja
kosti . To je zame ponoven umor. Ne
moremo enaciti partizanovega in ustasevega groba.«6
Gornji izjavi sta bili objavljeni v isti
stevilki Gorenjskega glasa, dne 11.
januarja 2002. Prvo je izrekel Iztok
Franko, drugo pa Sveto Kobal. Gospoda
sta pripadnika partijske elite. Franko je
bil med drugim republiski in zvezni
poslanec, sekretar Zveznega izvrsnega
sveta, sodnik in predsednik Zveznega
ustavnega sodisca. Kobal je bil zupan,
okrajni, republiski in zvezni funkcionar
ter prvi guverner Narodne banke Slovenije. Njuni izjavi sta odziv na siroko
zastavljeno preiskavo, v kateri skusajo
kriminalisti zbrati dokaze 0 konkretni
krivdi posameznikov iz partizanskih vrst
za poboje civilistov in vojnih ujetnikov
po drugi svetovni vojni v Sioveniji. Obe
izjavi imata dve skupni tocki. Prvaje, ne
odkopavajmo kosti. Druga pa je, da oba
zahtevata privilegirano obravnavo partizanskega gibanja. Franko se boji »dokoncnega obracuna s partizani in
narodnoosvobodilnim gibanjem«. Ko
govori 0 partizanih in narodnoosvobodilnem gibanju, v takticni terminologiji
zahteva obravnavo partizanskega giba-

JOle Delman:Sree, vest in cast, Gorenjski glas,Odprte strani,26. april a2001.
Anton Kosovel: Zemlja, rod,kri, Boree,1999,81. 570-571 -572.
Vladimir Kavci6: ZloCin brez kazni - sodna farsa, rokopis .
, Joze Dezman: Zemlja, rod in kri Antona Kosovela, Boree, 1999, 81. 570-571-572,str. 296.
JOle Koiinjek: Kosti vkolesju politike, Gorenjski glas, 11. januarja 2002,str.14
JOle Koiinjek: Srdit boj za zlahtne ostanke tranzieije, Gorenjski glas, II.januarja 2002,str. 15
7 Bojana Schneider: Porocila anticnih zgodovinarjev 0 "bitki vTeutoburiikem gozdu" (Clades Variana), Zgodovinski casopis, 2000, iiI.
3, str. 315-368
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nja kot zgolj narodnoosvobodilnega,
revolucijo poriva v pozabo. Tovrstnih
takticnih premikov z narodnoosvobodilnega na revolucionarno in nazaj smo
v povojnih partijskih mitoloskih prekupcevanjih doziveli celo vrsto. Ti
mitomanski prevrati so znacilen dokument znacaja revolucionarnih partijskih
oblasti. Kobal pa zahteva, naj se
nadaljuje svojevrstni partizanski rasizem. Ko so partijske oblasti vzpostavljale drugo Jugoslavijo, so razdelile
po svoji volji tako zive kot mrtve . Kar se
mrtvih tice, so prevzele vlogo, ki se sicer
navadno prepusca Bogu . Demiurgicna
ambicioznost partijskega sistema je bila
taka, da nedvomno tovrstne fenomene
v psihoanalistkem kontekstu uvrstimo
med t. i. bozji kompleks. Od okoli
sedemdeset tisoc zrtev vojne so v
partijska nebesa, torej med zrtve vojne,
ki so bile delezne simbolnih, njihovi
svojci pa poleg simbolnih tudi materialnih rent, uvrstili padle borce , talce
in zrtve terorja nasprotnikov partizanskega gibanja. V partijski pekel so
prisli usmrceni civilisti in vojni ujetniki, ki
jih je usmrtilo partizansko gibanje in
slovenski mobiliziranci. V peklu se je tako
znaslo priblizno 30.000 zrtev. Za mnoge
njihove svojce je to pomenilo, da jim je
bilo zaplenjeno premozenje, da niso
imeli pravice do rezimskih podpor in da
je bila smrt sorodnika negativno znamenje v njihovem zivljenju. Vse te
cloveske tragicnosti je bilo toliko, da se
partijski veljaki grenko motijo , da jim bo
nekaj simbolnih gest dalo odvezo pred
sodbo zgodovine ali da se ji bodo
izognili s pozabljanjem. Mnozicna smrt
tisocletja dolgo zaposluje clovesko
skupnost.

Clades Variana
Germani so leta 9 po Kr. potolkli
nekaj tisoc pripadnikov treh legijj in
sestih kohort s pratezem vred pod
poveljstvom Kvintilija Vara l Dogodek
ostal zabelezen v besedilih rimskih porocevalcev. Ker ti niso natancno zapisali
kraja bitke, se je z modernim znanstvenim raziskovanjem zacelo obsirno
iskanje kraja bitke.
V germanski nacionalni mitologiji je
zmaga na Varovimi legijami veljala »za
nadcasni simbol nacionalne volje za
uveljavitev« .
»Poraz Rimljanov v slatus Teutoburgiensis leta 9. po Kr. je predvsem v
Nemciji v svoj car pritegnil znanstvenike
in zainteresirane laike kot Ie malokateri

I
historieni dogodki v (nemski) zgodovini
sploh.« Okoli poraza, "ki je bil eden
najhujsih nemskih porazov in najveeja
katastrofa od Hanibalovih dni napreh
se je pletlo nesteto raziskovalnih kombinacij.
Za vee kot 700 krajev so domnevali,
da bi bili lahko prizorisee velike bitke.
Verjetno bojisee v moevirjih blizu
OsnabrOcka, ki se je raztezalo na vee
kot 15 km, so odkrila natanena arheoloska izkopavanja, ki potekajo od leta
1987.
Znanost je se vedno v zagati, ko
raziskuje cilje rimske politike pri pradiranju v germanska ozemlja in tudi
zgodovinski pomen Varovega poraza se
ni povsem jasen.
Clades Variana po svojem stevilu
mrtvih in svoji zgodovinski tezi ne
dosega strasnega preloma, ki ga v nasi
zgodovini pomeni druga svetovna
vojna. Zato je vee kot razumljivo, da se
upravieeno sprasujemo, kdaj si bomo
upali in zmogli privoseiti, da bomo
posledice velike vojne moritve raziskovali tako nataneno, kot se to dogaja
Nemcem s clades Variana. Partizanski
okopi zamoleevanja in tabuiziranja, ki
smo jih ponazorili z izjavama Franka in
Kobala, ne bodo vzdrzali. Iva Zajdela v
dvomu poudarja:
»Danes v Sioveniji poslusamo: »Raziseimo in opravimo s tem.« Nikoli ne
bomo »S tem« opraviljl Turski vpadi so
na primer jasno navzoei v nasi zgodovinski zavesti. Revolucija pa, ki je
neprimerno blizja in v svojih pojavnih
oblikah obseznejsa, skoraj ne obstaja.«
Vendar energija mnoziene smrti, ki
zahteva od ziveeih pojasnila in resnico,
ne more izginiti. Ce se z resnico mnoziene smrti , ki jo je povzroeila druga
svetovna vojna z okupacijo, drzavljansko
vojno in revolucijo, ne bomo zmogli
sreeati v nasem radu, bomo vso neukroeeno energijo duha zgodovine
prepustili zanamcem. Sami pa bomo
ostali oznaeeni v zgodovini zaradi te
svoje slabosti.

Sveceniki krvavih rok
Leta 15. in 16. n. s. je Germanik na svojem
pohodu po germanskih ozemljih pridobil nazaj dva v bitki leta 9 izgubljena
legijska orla, tako da so lahko Varov
poraz razglasili za maseevan. Svoje
enote je poslal tudi na kraj bitke. Tam so
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nasli razmetane kosti Ijudi in zivali, »na
drevesnih deblih pa so bile pribite
eloveske lobanje. V sosednjih logih so
stali zrtveniki barbarav, na katerih so bili
zaklali tribune in centurione prvega
razreda«. Kosti zrtev so zbrali in jih
pokopali. Leta 1994 so pri arheoloskih
raziskavah verjetnega prizorisea Clades
Variana nasli prve pokope eloveskih in
zivalskih skeletnih ostankov.
Ce primerjamo energijo mnoziene
smrti Varovih rimskih vojska z energijo
mnoziene smrti, ki zalije slovenski
prostor v drugi svetovni vojni in po njej,
potem nam antropolosko sooeenje
ponuja tudi sreeanje s elovekom v
njegovi nedoumljivi morilni evforiji.
Germani so po bitki neusmiljeno potolkli
ujetnike, visje oficirje pa so obredno
zrtvovali. Ko so Hitlerjevi nadljudje vdrli
v slovenski prostor, so v imenu rase
zrtvovali Ijudi na najgrozljivejse naeine:
streljanja talcev, morjenje v koncentracijskih taboriseih. In ko so si v svojem
maseevalnem besu dali duska komunistieni misijonarji, so opravili etnieno in
socialno eiseenje v imenu vladavine
Uugo)slovenskega naroda in delavskega
razreda.
In Kobalova izjava, da »Ne moremo
enaeiti partizanovega in ustasevega
graba«, dokazuje, da ostaja na ravni
partijskega bozjega kompleksa, ki si
domislja, da bodo partijska nebesa in
partijski pekel ostala merilo za sodbo
mrtvim . Sodbo, po kateri so tistim, ki so
bili vrzeni v partijski pekel, odvzeli
premozenje, cast in pravico do graba.
Vzdrzevanje teh partijskih tabujskih
meja je bilo nadaljevanje krvave revolucije z drugimi sredstvi. To partijsko
revolucionarno stvarjenje novega sveta
so podpirali vsi, ki so se ji podredili, pa
naj gre za politike, represivni aparat,
raziskovalce, ueitelje, socialne in zdravstvene sluzbe ... Posledice so vee kot
vidne, pa naj se tieejo notranjih ali
mednarodnih slovenskih razmerij.
Stevilne raziskave, politiene akcije,
glasovi prizadetih dokazujejo vso nasilnost in nepravienost partijske kastne
delitve zivih in mrtvih. Marjana Linasija
je prizadelo dogajanjev Siovenj Gradcu.
Mestu so leta 1989 Zdruzeni narodi
podelili naziv »Mesto glasnik miru«. Ko
je obeinski svet sprejel sklep 0 postavitvi
spomenika vsem zamoleanim zrtvam
druge svetovne vojne in revolucije, je
prislo do tako zolenih reakcij, da je svoj

Marjan Linasi: Zrtve druge svetovne vojne na obmocju mestne obCine Siovenj Gradec. Glovenj Gradec 2002.
Oamijan Gustin: Enciklopedija Siovenije. zvezek 15. str.377.

prvotni sklep preklical. Miru torej ni - in
to je vee kot razumljivo. Linasi je nato
opravil temeljito raziskavo vseh zrtev
vojne v obeini Siovenj Gradec. Tako po
viroslovni temeljitosti kot po etieni
utemeljenosti obravnave je njegova
studija dober dokaz, da partijska voluntaristiena delitev sveta mrtvih preprasto
ne zdrzi. Linasijev cilj je bil: »eim bolj se
priblizati objektivni znanstveni resnici.
Do zrtev nimam subjektivnega odnosa;
jasno je, da nikogar izmed njih nisem
osebno poznal (rodil sem se 13 let po
koneani vojni), z nobeno od zrtev si tudi
nisem (bil) v bliznjem sorodstvu . Zavedam se politiene, se bolj pa splosno
eloveske obeutljivosti problematike, ki
jo obravnavam, zlasti tam, ko gre za tako
imenovane »zamoleane« zrtve, med
njimi posebej za tiste, ki jih je usmrtilo
naradnoosvobodilno gibanje ali pa so
bile pokoneane v mnozienih izvensodnih
pobojih po koneani vojni. Ziasti sem
moral premagati predsodek, izrazen v
latinskem pregovoru »De mortuis nil nisi
bene« (0 mrtvih samo dobra). Ce bi se
ga dosledno drzal, bi vse zrtve vnaprej
razglasil za nedolzne, tiste, ki so jih
usmrtili, pa za zloeince; tega pa nisem
hotel storiti niti nimam te pravice.
Dilemo, kako ohraniti pieteto do zrtve,
obenem pa zadostiti zgodovinski resnici
in zgodovinarski postenosti, sem v
veeini primerov resil tako , da sem
navedel vse dosegljive vire, ki govorijo v
prid doloeene osebe, kot tudi tiste, ki jo
obremenjujejo . Kljub povedanemu sem
se trudil pri vsakem eloveku poiskati
njegovo pozitivno plat; tudi ee je dokazano, da je res sodeloval z okupatorjem
in v tej vlogi zagresil slaba dejanja, sem
se skusal poglobiti v njegovo osebnost
in razumeti okoliseine, ki so ga privedle
do takih dejanj. Ob tem sem se izognil
ideoloskim oznakam, kakrsne jih, polne
eustvenega naboja, najdemo v nekaterih
delih 0 okupaciji in odporu, ki so nastala
v prejsnjem politienem sistemu.«8
Slika, ki nastane, ee odvrzemo ideoloske plasnice, je veliko bolj dramatiena
in negotova kot partijno reducirani
mitoloski spomin . V mnogih primerih je
med storilcem in zrtvijo negotova meja,
ki terja in zasluzi soeutje.
Siovenija je mnozieno grobisee. Ce
drzijo ocene, da lezi na nasih tleh
priblizno 200.000 pobitih vojnih ujetnikov in civilistov,9 potem se partijska
Kobalova zahteva po »Ioeevanju partizanovega in ustasevega graba« pokaze
v vsej absurdnosti. Med grobisei, ki so v

Iz
zadnjem valu odkrivanja povojnih zloeinov partizanskih oblasti vzbudila
najvee pozornosti , so tista v Crngrobu.
Po zaslugi Alojzija Pavia Florjaneiea
nam je vee znanega 0 tamkajsnjih
zrtvah. V Skofji Loki se je 19. maja 1945
znasla skupina 69 elanov hrvaske vlade
in njihovih druzinskih elanov, ki so bili
zajeti pri Tamswegu na Koroskem , nato
so jih vrnili v Jugoslavijo . 21 . maja so
15 najpomembnejsih oseb poslali na
sojenje v Zagreb. Med njimi so bili
predsednik vlade NOH Nikola Mandie,
minister za solstvo in bogosluzje ter
zunanji minister Mile Budak, vee
drugih ministrov vlade in visokih
oficirjev. Preostalih 54 oseb so 24 . ali
25 . maja pobili v Crngrobu. Poleg njih
so pobili se veejo skupino ujetnikov in
civilistov hrvaske in madzarske narodnosti, ki so jih pripeljali iz Radovljice.
Med pobitimi je bilo vee zensk. Zrtve
so pometali v skopane jame in kraska
brezna.
Ze v petdesetih letih so zaeeli »prihajati sorodniki zrtev in sprasevati, kje
so grobovi. Kasneje so zaeeli domaei
Ijudje na posamezna mesta postavljati
majhne enostavne lesene krize in
prizigati sveee.« Tako je ze v easih, ko
je bilo obelezevanje grobov zamoleanih zrtev prepovedano, Ijudski glas
ugovarjal partijskemu . Clovek si zasluzi grab. 22 . julija 1990 so s spravno
maso postavili kriz z razpelom , maja
2001 pa sta Odbor za raziskovanje in
obelezevanje povojnih zrtev v Sioveniji
pri Zvezi hrvaskih drustev Siovenije in
slovensko Drustvo za ureditev zamoleanih grobov postavila stiri lesena
razpela ob nekaterih grobiseih v
Crngrabu .10
Podobna dinamika raziskovalnega ,
obrednega in oznaeevalnega procesa
poteka tudi po mnozienih grobiseih
drugod po Sioveniji. Ti dogodki dopolnjujejo nase vedenje 0 preteklosti in
sami po sebi obsojajo partijski odvzem
pravice do groba.
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Dolina zelena, s krvjo
prepojena ...
Ko sem leta 1991 vodil Komisijo za
prablematiko grobise pri tedanji Skupseini obeine Radovljica, smo se ukvarjali
predvsem z mnozienima grobiseema pri
Ravnici in v dolini Drage. Takrat sem se
zavzemal za izkopavanja, vendar za to
predvsem predstavniki Demosa niso
pokazali politiene volje. Ko se je jeseni
leta 2001 prav ob grobiseu pri Ravnici
zaeela javna in tudi kriminalistiena
obravnava povojnih pobojev, se je
pokazalo, da so celo ciani komisije iz
leta 1991 vedeli za nekatera grobisea,
pa leta 1991 zanje niso hoteli povedati .
Tako se je znova pokazalo, da se Ijudje
bojijo govoriti 0 stvareh , ki so sicervsaj
na krajevni ravni marsikomu se kako
dobro znane. Potem , ko sem jeseni 2001
veekrat pojasnjeval javnosti deja komisije leta 1991 in druga vprasanja,
povezana s partijskim nasiljem , so se
oglasili Ijudje, ki so povedali vee 0
grobiseih, ki mi do sedaj niso bila znana.
Veeina med njimi ne zeli biti imenovana.
Andrej Resman z Zgornjega Otoka je dal
na svoje stroske postaviti spomenik pod
Koncami na gozdnem robu med Gorico
in Zgornjim Otokom , kjer so zakopali
skupino ujetih Hrvatov. Ko so jih domaeini ujeli , so jih imeli vee ur zvezane
na vrtu , sami pa so popivali v vaski
gostili . Zveeer so jih zverinsko mueili v
sosednji kleti in nato pobili .ll Ljudje so
pokazali tudi vee grobise ob zelezniski
progi pri Globokem , kjer so zakopani
vojaki s transportov, ki so se 11 . maja
1945 spopadli z enotami 29. divizije
Jugoslovanske armade. Mozno je, daje
bilo zrtev vee stO.12
Vsaj topografsko so bili zbrani podatki
za grobisee nekaj usmreenih pripadnikov nemske vojske nad hipodromom
v Lescah 13 in grobisee neznanih zrtev
pred mostom eez Savo na leski strani
ceste Lesce-Bled.
Ko so Avseniki prepevali svojo pesem
o dolini Drage, je pripoved 0 »dolini

" Alojzij Pavel Florjancic: Povojna grobisca v Crngrobu, Loski razgledi 2001.
" Joze Kosnjek: Pod Koncami sloji kriz, Gorenjski glas, 20. novernbra 2001.
" Mile Pavlin: Jesenisko-bohinjski odred. Ljubljana 1970, sIr. 278/279.
Mladenko Colic: Pregled operacija na jugoslovenskom ralislu, Beograd 1988, sIr. 395/396.
'3 Komunislicni zlocini na Siovenskem, 2. del, Ljubljana 1
991, sIr. 171.
,. Ena od izjav govori 0 42 pobilih gorenjskih podjelnikih 22. julija 1945. Zamolcani grobovi in njihove zrtve, Siovenija 1941-1948-1952
- Tudi mi sma umrli za domovino , Ljubljana, ..
'5
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Se najbolj dolocen je pri opisu usode posadke Ivan Kriznar: "Nekaj nemskih prolinacislov. ki so se vdali v Begunjah, so partizani
izpustih in napotili domov; ekonom Pertsch je nesrecno konca! v partizan ski zasedi pri Podkorenu, ker so ga partizani imeli za begunca.
Po odhodu Kokrskega odreda na Korosko so druge pripadnike nernske posadke izrocili pooblascenstvu OZNE, ki pa ni uposlevalo
obljube, dane pripadnikom policije in varnoslne sluzbe, da bode parlizani z njirni ravnali kol z vojnimi ujelniki, marvec je slevilne kOI
vojne zlocince usmrtilo.« Jesenisko okrozje med nacislicno okupacijo in narodnoosvobodilnirn bojem, Ljubljana 2000, sIr. 402.
Spisek nemski ujetnikov, ki SO bili iz Centralnih zaporov Ozne v Ljubljani odpeljani 22. junija 1945 ob 2h, Brez milosti - ranjeni, invalidi
in bolni povojni ujetniki na Siovenskem, ur. Lovro Sturm, Ljubljana 2000, sIr. 158/159.

zeleni, s krvjo prepojeni« enoznaeno
pomenila dolino Drage z grobiseem
talcev, v sirsem kontekstu pa se gestapovsko kaznilnico v Begunjah z
mnozienim grobiseem talcev in padlih
partizanov. Ze z grobiseem v t. i. Mazoveevem pruhu , kjer je predvidoma pokopan del posadke iz gestapovske
kaznilnice in se kdo , je dobila »dolina
zelena, s krvjo prepojena« se drug krvavi
madez. Tretji se odkriva v obmoeju
Krpina . Tik za otroskim igriseem in
prostorom za piknike so trije veliki
grobovi , se dodatni grobovi pa so v
Krpinu na obmoeju Mravljinca. Tu gre
za zrtve povojnih pobojev, ki so jih
verjetno pripeljali iz kaznilnice, ki se je iz
gestapovske prelevila v partizansko .
Zrtve so bili verjetno Slovenci,14 vsaj ena
skupina pobitih so bili Hrvati . Ti so bili
pobiti s koli .
Ce so dosedanja prieevanja govorila
o tem, da je bila v Dragi kmalu po predaji
4. maja 1945 pobita celotna posadka
gestapovske kaznilnice,1 5 pa sedaj
poznani dokumenti govorijo , da so jih
vsaj 38 verjetno pobili sele 22 .junija
1945, ko so jih 38 odpeljali iz Centralnih
zaporov Ozne v Ljubljani.1 6
Tako dobi prepesnitev »dolina zelena,
s krvjo prepojena ... « nove razseznosti .
Obmoeje Begunj in Drage je prepojeno
s potoki krvi. Prepojeno s krvjo partizanov, sodelavcev partizanskega gibanja in civilnih zrtev okupatorjevega nasilja.
Prepojeno s krvjo pripadnikov okupacijskih eet. In prepojeno s krvjo zrtev
partizanskega nasilja. Tudi tu se tako kot
pri Linasijevi raziskavi sreeujemo s
presunljivimi prehodi, ko zrtev postaja
rabelj in rabelj zrtev. In prav ta negotovost nas zavezuje, da se ne odreeemo raziskavi resnice . Od te smo se
zelo oddaljeni , saj za marsikatero
grobisee ne poznamo niti kraja niti easa
dogajanja, se manj pa vemo 0 zrtvah in
storilcih.

o casu in prostoru
Ko spremljam razprave oz . opredeljevanja do travmatienih poglavij iz
zgodovine druge svetovne vojne in
revolucije , me praviloma presune za-
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I
grizenost, s katero se razpravljalci
opredeljujejo za partizane oz. domobrance. Zdi se, kot da bi drugo svetovno
vojno bili samo Siovenci med seboj. Kot
da bi pozabljali na okupatorja. In kot da
bi pozabljali, da slovenske zdrahe ne
izhajajo samo od domobrancev in
partizanov, ampak imajo starejse korenine. Ce malce ironiziram , se mi zdi, da
Siovenci preprosto ne znamo ziveti brez
velikega brata. Od tod nenavaden strah
pred soocenjem z resnico partijske laZi.
Vendar po rahlo perverzni logiki dialekticnega sprevracanja se lahko
zgodi , da zaradi strahu pred razgaljenjem partijske lazi nasedemo na
protikomunisticno mitomanstvo. V obeh
primerih pa imamo opraviti s posebno
spoznavno zmedo: pollazjo in polresnico.
Da bi relativizirali komunisticnoprotikomunisticno zaplankanost, so vec
kot potrebna sprasevanja, ki segajo
sirse v cas in prostor, ki cloveka zajamejo
v njegovi celotni antropoloski mavrici.
Naj navedem nekaj moznih smeri iskanja
in opredeljevanja.

focka nacionalnega
smisla
Janez Markes je napisal vznemirljivo
knjigo Tocka nacionalnega nesporazuma H Na predstavitvi knjige je avtor
jedrnato poudaril , da nacionalnega
interesa brez nacionalnega smisla pac
nil Ce sledimo Markesu, se Siovencem,
kar se nacionalnega smisla tice, precej
slabo gode. Po njegovem smo Siovenija
interesov in ne Siovenija smisla. Glede
postavitve smisla je tolikanj skepticen ,
da pravi, da dvomi, da bi bili sposobni
domisliti slovenstvo na kolektivni ravni,
zato pa s svojim zgledom spodbuja, da
si ga osmislimo vsaj individualno.
Markes z odlicno analiza razkrije , da
se je pri dolocanju nacionalnega smisla
tako mescanskemu politicnemu spektru
kot cerkvi in komunistom dogajala cela
vrsta temeljnih nesporazumov, ki so
pripeljali do tega, je »slovenska nacija
po vrednostnih podlagah zaradi zgodovinske geneze izpostavljena nacelu
neliberalnosti . Razpetaje med moderno
forma in predmoderno vsebino , kar
vpliva na politicnofilozofsko drzo Slovencev."
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Morda je zanimiva Markeseva izostritev, da so v prvi Jugoslaviji »vse tri
velike slovenske politicne opcije, katoliska, liberalna in socialdemokratska,
pristale v kolektivizmu. Dve od teh sta
se zavezali socializmu , tretja, to je
liberalizem, pa se je stem podal na pot
samoukinitve in utapljanja v kolektivizmu
prvih dveh.«
Tako se nam problem t. i. kontinuitete
postavi v nekolikanj daljsi casovni
vertikali in sirsem politicnem spektru, kot
nam skusajo dopovedati dandanasnji
pridigarji kontinuitete. Markes sklene, da
je »komunisticna revolucija vnovic
povezala dileme modernosti in njene
specificne lokalne deformacije v enG
zgodbo: zadovoljila je potrebe slovanskega kolektivizma, liberalne juznoslovanske nacije, katoliskega korporativizma in revolucionarnega prekucustva francoske revolucije. Obenem
je vpeljala diktaturo, ki jo je z leti mehcala
tako , da je v svoj socialisticni sistem
vgrajevala predvojna druzbena spoznanja: Gosarjevo samoupravljanje,
avtonomizem in federalizem, ki ga je
zahtevala SLS , sekularizacijo in kulturni
boj , kot so ga prakticirali liberalci . S
slednjim so zadovoljili tudi doktrino
razrednega sovraznika. Tako so v pol
stoletja komunisti izpeljali »sovrazni
prevzem« modernosti«.
Seveda lahko vprasamo, ali Markes v
samostojni Sioveniji vidi prelom s to
godljo (ne)smisla. Ne, saj naj bi "prislo
do formalnega prevzema liberalnih
vrednot moderne drzave, ostala pa je
kontinuiteta v nacinu njenega vsebinskega delovanja. Tako se je v slovenski
naciji vzpostavil princip vsebinske
neliberalnosti na liberalni formi."
Se vedno ponavljamo vzorce kolektivisticnih delitev iz preteklosti z vsemi
njihovimi razcepnimi norostmi . V svojih
stiskah pa nismo sami. Srecujemo se
vsaj z neposrednimi sosedi , ki imajo
podobne tezave. Omenimo knjigo koroskega rojaka Jozefa Markeca,18 ki se je
kot duhovnik znasel med kladivom in
nakovalom nasprotujocih si identitet
slovenskih in nemskih vernikov na
avstrijskem Koroskem, ki je podobna
slovenskemu partizansko-domobranskemu razcepu. Zato je napisal temeljito
studijo 0 moznem prispevku cerkve k
sozitju slovenske in nemske narodne

" Janez Markes: Tocka nacionalnega nesporazuma. Ljubljana 2001 .
Josef Marketz: lnterkulturelle Verstandigung im christlichen Kontext - der Beitrag der Kirche zum Zusammenleben der slowenischen
und deulschen Volksgruppe in Karnlen, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1994.
'9 Helmul Rumpler: Verlorene Geschichle. Der kampf um die polilische Geslallung des AJpen-Adria-Raumes, Alpen-Adria. Zur Geschichle
einer Region. ur. And reas Morilsch. Celovec - Ljubljana - Dunaj 2001
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skupnosti. Med njegovimi sogovorniki je
bil tudi duhovnik, ki je svoje delovanje
osmislil pO nacelih teologije OSVOboditve : »Jasno mi je bilo, da se moram
kot duhovnik postaviti na stran sibkih , in
vsaj, kar se jezika in kulture tice, zatirane
manjsine, da se moram skupaj s svojim
narodom boriti za nase pravice.« In ce v
sirsem kontekstu razprave 0 predelavi
vojnih travm poudarjamo, kako spolzke
so meje med storilcem in zrtvijo, potem
nam opredeljevanje po gornjem modelu omogoca, da kot smisel svojega
Uavnega) angazmaja sprejmemo zavzemanje za sibke in zatirane? Teh je bilo
in jih je se na vseh straneh dovolj . Tako
partizanov kot njihovih zrtev, tako moskih
kot zensk, tako otrok kot starcev, vseh
narodnosti in ver.

Alpe-Jadran
Ce nam pogled v ideoloski in politicni
ZNACAJ slovenske nacije v stoletnem
pregledu pokaze nevaren konfliktni
potencial, je prav, da se zavemo tudi
geostreateske napetosti , ki jo ima
slovenski prostor v zgodovini . Vedenje
o tezavah z avstro-ogrsko dediscino, ki
jih imamo vsi , ki na razvalinah AvstroOgrske gradimo nacionalne drzave,
postaja vse natancnejse. Helmut Rumpier se sprasuje, ali je prostor, v katerem
zivimo Italijani, Furlani , Nemci, Hrvati ,
Madzari , Siovenci , obsojen na gospodarsko in politicno zdruzevanje ali
locevanje:
>>V skladu z geostrateskim pomenom
je bila regija vedno predmet politicne
rivalitete. Iiiri , Kelti in Rimljani , Bizanc in
Benetke, rimsko-nemski kralji in cesarji ,
babenberska in habsburska Avstrija,
Avstro-Ogrska , Italija, Nemcija in Jugoslavija so bili menjajoci se pogodbeniki
v sporih za vladavino. In »zadnje reci« ,
se pravi dogodki od leta 1918, so bili
strasnejsi kot vse , kar se je v bojih in
sovrastvu med drZavami in narodi poprej
odigralo. Z etnicnim ciscenjem , politicnimi preganjanji in raznarodovanji so
naredili dvomljiv poskus, da bi uresnicili
nacelo nacionalne drzave. Boj za prevlado v prostoru Alpe- Jadran je bil boj
vseh proti vsem , ki v tipicni srednjeevropski raztrosenosti zivijo drug z
drugim in drug ob drugem .«1 9
Siovenci se nismo ocenili vseh razseznosti nasega geopoliticnega odmika
do Balkana, niti si ne predstavljamo prav
natancno , kaksne so nase kohabitacijske perspektive v zdruzeni Evropi .
Zato so razmisleki, kot je Rumplerjev, ki

Iz
opozarjajo na se neporavnane zgodovinske racune, svojevrstna vzpodbuda
k nacrtovanju bodocega sozitja. Rumpler sam vidi prihodnostno priloznost, da
bi se izognili trenju med nacionalnimi
drzavami v tem, da bi se prostor AlpeJadran vzpostavil kot evropska regija.
Morda je to prihodnostna moznost.
Vendar je pred tem treba poloziti ciste
bilanee na mizo . Ce vzamemo samo
tiste, ki nas zanimajo v kontekstu
travmatskega poteneiala 20. stoletja,
potem so to desettisoci mrtvih in stotisoci drugace travmatiziranih Ijudi : z
aretaeijami in internaeijami, izgnanstvi ,
zaplembami premozenja ...

Travmatski pecat vojn in
revolucij
Dvajseto stoletje je clovestvu nalozilo
velik kriz, ki se ga se zdalec nismo
odresili . Njegov travmatski potencial
zacutimo, ko zacutimo solze, ki jih sprozi
odkrivanje nestetih zavednih in nezavednih raz na dusah in telesih, s
katerimi smo na premnoge nacine pribiti
na to stoletje skrajnosti, stoletje vojn in
revolueij, razmnozevanja in locitev.
V vojnah umirajo predvsem moski .
Siovenei smo imeli v obeh svetovnih
vojnah vec kot sto tisoc mrtvih , vec kot
95 odstotkov je bilo moskih . Vojne
vzamejo moske.
In glasovi moskih so tisti dominantni
glas zgodovine, ki prevpije druge. Moski
zmagovalei in moski poraZenci. Militarizirani glas, ki ne problematizira sistema
splosne in obvezne mobilizaeije kot
dosezka industrijskega in drzavnega
raeionalizma , ki sam po sebi zbuja
najvecji dvom v svojega kreatorja .
Zaradi take ali drugacne instrumentalizaeije moske smrti komaj pridejo do
besede vsi , ki jih vojne in revolueije ne
ubijejo, ampak telesno in dusevno
pohabijo . Ti krizi so krizi, ki spremljajo
marsikoga vse zivljenje. Pa naj si gre za
vojaka, ki ostane zverizen zaradi ran ali
strasnih vojnih dozivetij ali pa za sirote ,
vdove , starse padlih, ki jih izguba oceta,
brata, sina trajno prizadene. Teh je bilo
vec kot je bilo padlih vojakov.
Ze v prvi svetovni vojni so bili desettisoci civilistov pregnani s svojih domov.
V drugi svetovni vojni je sistem zaporov
in taborisc postal del vsakdana. V
zaporih, izgnanstvu, delovnih in koneentraeijskih taboriscih ni bilo nic manj
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Ijudi kot je bilo moskih v uniformah.
Vsakdo je bil lahko s posledieami
iztrganosti od doma in druzine tako ali
drugace trajno zaznamovan .
Drugo svetovno vojno je pri nas
spremljala se revolueija za drzavljansko
vojno, razeepni tokovi pa so se nadaljevali se po vojni. Siovenija je dozivela etnicno ciscenje , v katerem smo
pregnali in pobili priblizno 40.000
pripadnikov nemske in italijanske manjsine , v tujino je odplavilo tudi mnoge
rojake. Ce smo se Siovenei med vojno
kot obsojeni na smrt lomili pod udarei
rasisticnega okupatorja, niso bili medin povojni udarei komunisticne revolueije
nic manj unicujoci v svojem razrednem
besu. Pod silovitimi udarei revolueije so
se lomili predstavniki razredov, ki so bili
obsojeni na izumrtje, predvsem plemici
in mescani . Nic manj nasilno ni bilo
presnavljanje, ki sta ga dozivljala
kmetstvo in proletariat.
Partijski sistem je yes cas temeljil na
stalnem razlocevanju med partijsko
povzdignjenimi in partijsko ponizanimi.
Zato je bil komaj kdo, ki ni bolece obcutil
raznoraznih stigmatizaeij in predodkov,
ki so bili ideolosko, svetovnonazorsko
motivirani. Ce so bili na eni strani na
udaru verniki tradieionalnih religij, ni bilo
nic manj hudo za partijske ovee. Ali
nima podatek, da je bilo ob koneu druge
Jugoslavije v Sioveniji ob vec sto tisoc
se vpisanih clanih partije nekako toliko
tudi tistih, ki so partijo zapustili oz. jih je
ta izpljunila, nekoliko travmatskega
prizvoka?
Ta vojno-revolueionarni kriz dvajsetega stoletja pa dopolnjujejo se krizi
vsakdanjosti, ki se povezujejo z velikimi
sistemskimi premiki , pa vendar jih
vecina Ijudi dozivlja kot svoje osebne ali
druzinske krize. S travmatsko bilaneo
miru se ukvarjajo terapevti. Robin
Skynner in John Cleese v knjigi Druzine
in kako v njih preziveti navajata 39
travmatskih sprememb, ki jih tockujeta
s 1259 tockami. Tako ima smrt zakonskega tovarisa oeeno 100, razveza
zakona 73, locitev zakoneev 65, zaporna
kazen 63 , smrt bliznjega sorodnika 63 ,
poskodba ali bolezen 53, poroka 50 ,
nosecnost 40 , tezave v spolnosti 39,
prihod novega druzinskega clana 39,
prilagajanje na poslovne spremembe
39, smrt bliznjega prijatelja 37, sprememba v financnem statusu 38, preusmeritev v delovnem proeesu 36,

spremenjeno stevilo zakonskih prepirov
35 , hipoteka nad 10.000 USD 31 itd.
To so vel ike zivljenjske spremembe. Ce
jim zdaj ob bok postavimo mobilizaeijo,
invalidnost , pregnanstvo, mucenje ,
zaplembo premozenja in druge ogrozenosti zaradi oblastnega nasilja v
izjemnih razmerah, potem vidimo , da
gre tako v vojni kot v miru za nesteta
dogajanja, ki imajo trajen travmatski
naboj. Zato med vojno in mirom , med
revolueijo in demokraeijo v vsakdanjosti
pravzaprav ni velike razlike. Gre za
zivljenje , ki vsakemu nalozi svoj kriz . In
vsak clovek je pred enkratno in velicastno nalogo , da svoj kriz vzame nase
in ga prenese tako, da mu ostane
cimvec zdravja in mirne vesti. Zato je
vsaka zivljenjska zgodba svojevrsten
krizev pot, ki govori 0 cudoviti clolLekovi
moci prezivetja.
Sele osebne zgodbe prikazujejo vso
raznolikost osebnega dogajanja in
dozivljanja, ki je mozna v morda navidezno enotnih velikih ritmih druzbenih
kolektivitet. 20

Vest
Janez Titan je 7. januarja 1940 v
Novinah objavil svoj odmik od revolueionarnega komunizma. 0 svoji spreobrnitvi je jedrnato zapisal:
»Kar se tice mojih prevratnih idej, pa
moram pripomniti, da so se zapocele kot
odpor na hud pritisk Zivkovicevega
diktatorskega rezima, ki sem ga mrzil iz
dna duse in se tudi proti njemu dejansko
boril. V moji emigraeiji sem sodozivel eelo
vrsto politicnih, soeijalnih in revolueionarnih eksperimentov in sem nujno svoje
prevec napete ideje toliko korigiral, da sem
danes preprican , da je mozno soeijalno
in gospodarsko vprasanje resiti mirnim
potom na podlagi zadruznistva. Smatram
in vem iz zadnjih skusenj, da revolueija
res popravi nekatere soeijalne kriviee, toda
gre vedno v svojem zagonu predalec in
povzroci mnogo gorja premnogim nedolznim zrtvam. Ce vse to pretehtavamo
in merimo koristi in skodo, se gotovo
odlocimo za mirno resevanje takih problemov.«
Titanova opredelitev je opredelitev, ki
jo dandanes dozivljamo na ravni predelave in prevrednotenja zgodovinskega
spomina. Revolueionarji, ki zmagajo,
storijo vse, da prikrijejo poslediee tistih
revolueionarnih zagonov, ki povzrocijo
»mnogo gorja premnogim nedolznim
zrtvam«.
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Janez Titan je bil ena od mnogih zrtev
revolucije, verjetno pray zaradi svojega
odmika od nje. Izginil je 17. aprila 1945.
Njegova heerka Nada je vee kot dvajset
let vztrajno iskala sled za oeetom. Po
nestetih prosnjah, pogovorih, raziskovanjih zdaj ve, da je bil ubit na mrhoviseu
klavnice v Murski Soboti. Pri svojih
sogovornikih, veeinoma vplivnih komunistienih funkcionarjih, je praviloma naletela
na zid molka. lid molka, ki je slovenski
druzbi prikrival resnico 0 grozljivih
posledicah revolucionarnih predolgih
korakov. Resnice 0 pravici do ubijanja,
ki ga je revolucija podelila svojim
misijonarjem. 21
Nada Pitz je ena od tistih oseb, ki ima
toliko drzavljanskega poguma, da
odstira zaslon, za katerim je revolucija
skrila svoje zloeine. V zadnjih mesecih
so se mi oglasili se nekateri. Pot vseh do
resnice 0 smrti njihovih najblizjih je
podobno trnova, kot je pot Nade Pitz. In
vendar s svojim poeetjem ne resujejo
samo druzinske easti, ampak delujejo
tudi kot kritieni mejniki. Mejniki, ki jih
mora vsaka druzba postaviti do zloeina.
Ne komunistieni ne nacistieni zloeinci
se niso polozili vseh raeunov pred
sodbo zgodovine. Partizani so usmrtili
krepko vee neoborozenih Siovencev, kot
so pobili okupatorjev in kolaborantov v
spopadih. Nekatere izpovedi partizanov, ki so morali se zivljenjsko nezreli
prevzeti odgovornost za usmrtitev
neoborozenega soeloveka, razkrivajo
vso tragiko usmreenih kot tragiko tistih,
ki so 0 usmrtitvah odloeali in jih izvrsevali.
Ne glede na raven (ne)dokazanosti
krivde je bilo za partizanski sodni
postopek znaeilno, da dokazni postopek navadno ni bil korektno speljan
in da obtozenci niso imeli moznosti, da
bi se branili. Mnoge zrtve so bile
usmreene po nedolznem. lato bi resna
pravna obravnava mnoge »Iikvidatorje«
uvrstila med storilce vojnih zloeinov
zoper elovestvo, ki ne zastarajo.
Sodna obravnava zoper mnoge ne bo
mozna, ker so ze umrli. Vendar mnogim
je bilo sojeno drugaee. Umrli so kot
pijanci, mnogi drugi so noreli v noenih
morah, preganjavicah in drugih stiskah,
ki so jih pehale v norost. Vse to kaze,
kako tezek kriz so si nalozili. In njihova
vest je bila njihova kazen.
Tako se je partijska delitev na nebesa
in pekel sprevrgla v svoje nasprotje.
2
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Sojeni postajajo sodniki. Brez kesanja
in odpuseanja so sodniki sam ega sebe
obsodili na pekel.
Vendar tabu, ki ga je partijska oblast
nalozila druzbi, je bil moean in je se
vedno moean. Le malokdo si upa
govoriti 0 pobojih, Ie malokdo je pripravljen sproziti postopke za osvetlitev
teh travmatienih dejanj. Se vedno si
mnogi zatiskajo oei in usesa, ko bi bilo
treba javno spregovoriti 0 krivicah, ki so
bile storjene.
lato je vsaka pripoved pomembna.
In vsaka pobuda, naj bo vsak elovek
spodobno pokopan in prepuseen sodbi
veenosti. Pripoved olajsa stisko, razdelimo jo in s pripovedjo varujemo sledi,
prepreeujemo potlaeenje, pozabljanje,
laganje. Osvetlitev zgodovine z ravni
osebnega, vsakdanjega dozivljanja
omogoea dvom v mitoloske konstrukte,
v bozji kompleks in zapovedano vero v
sovrastvo. Pray tako kot pripoved in
izpoved je pomembno tudi, da zavrzene
telesne ostanke nesreenih zrtev, ki so
ostale nepokopane, odkopljemo in jih
polozimo k veenemu poeitku. 22
Vzporedno stem, ko je revolucija skrila
svoje zloeine, je skrila tudi svojo slabo
vest. V isti kletki revolucionarnega tabuja
so se znasli zrtve in njihovi svojci in rablji
in njihovi svojci. lato je iskanje sledov 0
posledicah slabe vesti postavljanje
kritienega mejnika. Mejnika zavesti 0
tem, da se zloein ne splaea. Ker z
zloeinom rabelj postane sebi rabelj.
Revolucionarni tabu je prikril revolucionarni zloein tako, da s(m)o sedaj
vsi, ki s(m)o 0 njem moleali, zanj soodgovorni. Taktika tabuja je sedaj
prilagojena razmeram tako, ees pustimo
sedaj mrtve na miru. Vendar ta taktika
zahteva kolektivno krivdo. Krivdo tako
zrtev kot rabljev. lato je vsak glas, ki
odkriva resnico 0 zrtvi in storilcu, glas
proti kolektivni krivdi. In vsako odkrivanje
tragedije tako zrtev kot rabljev je spravni
glas. Saj stem eni in drugi postajajo nasi
eloveski sopotniki, ki nam v svoji revi in
svojih vzponih kazejo vso razpetost
zivljenja. Ki ni danes nie drugaena, kot
je bila v revolucionarnih easih. Le da ima
vsak od nas moznost, da do revolucije
postavi kritieni mejnik.23

Konverzije
Po zelezni zavesi je pred nami dialog
s severnimi in zahodnimi sosedi. Eni in
drugi smo v 20. stoletju krepko zabredli
v totalitarizem. Se enkart postojmo pri
primerjavi med Avstrijo in Siovenijo, med

nacizmom in komunizmom. Primerjalna
analiza dveh totalitarnih politienih
subjektov bo v prihodnosti zanimiv
projekt. Rekrutacijski procesi, mehanizmi dominacije in naeini funkcioniranja so bili v nacistienem in komunistienem redu v marsieem primerljivi.
V obeh primerih gre za ekskluzivisticno
eshatolosko ideologijo, temeljeeo na
rasnem oz. razrednem sovrastvu, eksploziven prihod na oblast, drzavni
terorizem, prestreljenost druzbe s partijo
in politieno policijo, firerski princip
vodenja, opiranje na srednji sloj itd. Pray
tako primerljivi sta denacifikacija v
Avstriji in obrat od komunizma v Sioveniji.
V obeh primerih pa gre za procese, ki
jim se ni videti konca.
Stotisoei Ijudi so dozivljali dramatiene
obrate. Ko je Korosec doeakal zasedbo
Avstrije, je snel sliko Boga in namesto
nje obesil Hitlerjevo. Prostovoljno je sel
na fronto . Tam je bil tezko ranjen v obe
nogi. Grozila mu je amputacija, po rokah
se je plazil, da je usel sovjetskemu
ujetnistvu . Ko je pred njim udarila ob tla
granata in ni eksplodirala, mu je pastor
rekel: Bog eaka nate.
Tudi zena tega eloveka je bila iz
nacistiene druzine. Njen oee je potem,
ko je bilo jasno, da je Hitler izgubljen,
ustrelil sebe in zeno. Heerko je zastrupil,
vendar so jo resili.
Ko je po vojni vozil s konji, je z vprego
vred zgrmel v prepad. Tako konji kot on
so ostali neposkodovani . V tem je videl
bozjo milost in v njem se je prelomilo:
Bog, dovolj dolgo si me eakal! Njegovemu zgledu je sledila se zena, nato
pa se je starejsi sin, predvideni naslednik
kmetije, odlocil za duhovniski poklic. 24
Podobne odloeitve za novo vero in
prestop v Komunistieno partijo so
dozivljali tudi Siovenci. Med stevilnimi
izjavami, ki so jih pisali novosprejeti ciani
komunistiene partije Siovenije, navedimo besede novosprejete clan ice iz
slovenske Istre 10. maja 1944: "Ker sem
dne 29. marca bila sprejeta v Komunistieno partijo od poverjenika Okroznega komiteja tovarisa Grudna, je bil to
zame najlepsi dan in najsreenejsi
trenutek v zivljenju. Imam 34 let, vsa leta
prezivljam v vojni in divjem boju za obstoj
slovenske narodne zavesti. Posebno
zadnjih 20 let pod maeeho Italijo in
fasistienim rezimom. Morala sem s svojo
druzino, in sicer mamo, oeetom in
bolanim bratom prestati veliko borb,
ponizanja in bede. Upropastili so nam
dom in sploh posestvo. Bil je to pravi
krizev pot. Praznovali smo nestetokrat

S e m
veliki petek, in to ne samo moja druzina,
ampak vecina v vasi je bila grozno
prizadeta, posebno pa od internacij,
zaporov in slicnega. A z veliko vero in
trdnim prepricanjem v veselo Alelujo in
ponovno vstajenje Siovenskega naroda in
gotovo svobodo smo mi vsi ta krizev pot
ze skoro prehodili ter je pri nas ostala
morala visoka, trdna in neupognjena.«25
tem , kako je vera v komunisticna
nebesa na zemlji nasedla na trda tla
realnosti oz. se razbila na cereh drugih
verovanj, nam pricajo tudi literarna
pricevanja. Pavle Zidar, ki je vse zivljenje
predeloval travmo, ki mu jo je pustil
tragicen dogodek, ko je sodeloval pri
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miniranju sole, v kateri je umrlo vec ucenk,
se je takega obracuna korenito in duhovito
loti I ze leta 1962 v knjizici z zgovornim
naslovom: Sohazoltarjadomovine.26 Pray
tako nazorno je Iva Zorman prikazalosebni
razkroj, ki ga pri mladem skojevcu/
komunistu povzroci njegovo delovanje v
partijski politicni policiji. 27 Nasteli bi lahko
se vrsto primerov, ko so se Ijudem dogajali
intenzivni svetovnonazorski in vrednotni
preobrati. To je bil cas divjega iskanja
smisla in identitete v norih totalitarno/
kolektivisticnih casih , ki so brezobzirno
25

26
27

mleli Ijudi in jih tlacili v prisilne jopice
rasnih in razrednih socialnih inzeniringov.
Danes, ko so dileme tako glede preteklosti kot prihodnosti tako odprte, da
lahko recemo kot spoznavno gotovost
samo to , da je tako pred nami kot za nami
gosta megla, je morda za lazje sprejemanje zapletene bivanjske realnosti ,
dovolj ze to, da se te eksistencialne
stiske zavemo . Potem je odkrivanje
lastnih in skupinskih identitet in smislov
bolj svobodno in spontano. Za to pa gre,
marne?

Milan Gucek: Razvoj KPS. OF in drugih politicnih organizacij v slovenski Istri po nem~ki ofenzivi oktobra 1943. in: Siovenska Istra v
bo)u za svobodo. druga. dopolnjena izdaja. Koper 1998. str. 379.
Pavle Zidar: Soha z oltarja domovine. Ljubljana
Iva Zorman: V znamen)u tehtn ice. Ljubljana 1989.

1962.
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MEDNARODNISIMPOZU
KOLABORACIJA IN CISTKE
V prostorih nekdanjega Narodnega
doma v Trstu je 3. in 4. oktobra 2002
potekal simpozij, ki je zelel osvetliti
italijansko , avstrijsko in slovensko
izkusnjo z vojno in neposredno po njej.
Pokazalo se je, da so izkusnje razlicne
in tezko primerljive. Italija je bila zibelka
fasizma, Avstrija pa nacizma, seveda pa
se obe imata tudi za zrtvi .
Raoulo Pupo z Univerze v T rstu meni ,
da je kolaboracija bolj politicna kot
sodna kategorija. Razdeliti jo je mogoce
na sodelovanje v vojaskem smislu , v
ideoloskem smislu in pa v stratesko
prilagajanje realni oblasti .
V Sioveniji se zacnejo v zacetku 90. let
vedno glasneje pojavljati tudi drugacne
ocene medvojnega dogajanja. Poskusa
se odgovoriti na vprasanje, zakaj je
prislo do odpora proti partizanskemu
gibanju in do razlicnih oblik kolaboracije, pri cemer je, po besedah Borisa
Mlakarja z Instituta za novejso zgodovino v Ljubljani, misljena predvsem
vojaska kolaboracija . Gre za drugacno
vrednotenje partizanskega gibanja, ki
izpostavlja njegov revolucionarni znacaj,
iz cesar se izvaja dolocena legitimnost
protipartizanske in kolaboracionisticne
akcije . Poudarja se, da je imel medsebojni slovenski spopad, katerega
korenine segajo v predvojna ideoloska
nasprotja, znacaj drzavljanske vojne . Po
mnenju Giannija Oliva z Univerze v
Torinu se lahko zaznani tudi v Italiji
oziroma v italijanskem odporniskem

gibanju proti Nemcem elemente drzavIjanske ali razredne vojne.
Boris Mlakar je poudaril, da v Ljubljanski pokrajini , ki jo je zasedel
italijanski okupator, italijanske pete
kolone ni bilo, je pa del vodilne mescanske elite sprva zapadel v rahlo obliko
upravno-politicne kolaboracije .
Zacetna razlika med krutim nemskim
in znosnejsim italijanskim okupacijskim
rezimom je del predstavnikov javnega
zivljenja spodbudila k izjavam 0 lojalnosti do italijanskih oblasti. Razmere so
se zaostrile zaradi rastocega nasprotovanja med »mescanskim taborom , ki je
imel svojo ilegalno organizacijo in ki je
nacrtoval neko zmerno in proti koncu
vojne stopnjujoco se odpornisko dejavnost , ter partizanstvom , ki je pod
razvidnim komunisticnim vodstvom po
napadu na Sovjetsko zvezo pricelo z
oborozenim bojem proti okupacijskim
silam«. Okupacijska politika se je vedno
bolj zaostrovala. Povsod po Ljubljanski
pokrajini so zacele leta 1942 nastajati
prve oborozene vaske straZe. Italijanska
okupacijska oblast je po prvem oklevanju to formacijo podprla. Vaske straZe
so delovale v okviru poveljstva italijanske
vojske v Ljubljani pod imenom Prostovoljna protikomunisticna milica
(Milizia volontaria anticomunista MVAC). Italijani so jih oskrbovali in
oborozili z lahkim orozjem. Nastajanje
vaskih straz so spodbudili vse ostrejsi
revolucionarni in sektaski nastopi na
ozemlju , ki so ga nadzorovali partizani .

Po besedah Borisa Mlakarja so vaske
straZe nastale iz avtonomnih slovenskih
vzrokov, cepravv pogojih tuje okupacije,
zato lahko njihovo bojevanje s partizani
oznacimo za omejeno obliko drzavIjanske vojne . Zaradi zunanje podpore
in vodstva italijanskih oblasti pa so to
hkrati bile kolaboracionisticne enote.
Konec septembra 1943 je bilo ustanovIjeno Siovensko domobranstvo kot
pomozna policijska sila za boje in
varovanje v Ljubljanski pokrajini . Kasneje so ustanovili podobne oddelke se
na Primorskem (Slovenski narodni
varnostni zbor) in Gorenjskem (Gorenjska samozascita). S stalisca protirevolucionarjev je bila to slovenska narodna
vojska, ki ob izsiljeni kolaboraciji z
okupatorjem brani prebivalstvo pred
komunisticnim nasiljem. Boris Mlakar je
poudaril, da je pri domobranstvu kolaboracionisticni "image " bolj izrazen kot
pri vaskih strazah. Subjektivna zavest
njegovih pripadnikov sicer se vedno
sloni na prepricanju 0 nujnosti bojevanja
proti breznarodnemu in brezboznemu
in predvsem zlocinskemu komunizmu ,
vendar je tista izvorna samoobrambna
mentaliteta iz leta 1942 tu ze izginjala.
Poveljnik domobranstva general Leon
Rupnik je javno zagovarjal dosledno
sodelovanje z Nemci in njihovo novo
ureditev Evrope . Zato je, po besedah
Borisa Mlakarja, dal s svojo udarno
protikomunisticno in celo filonacisticno
propagando tudi domobranstvu na
zunaj izrazit kolaboracionisticni znacaj .

I
Kaj pa epuracije ali
cistke?
Dogajanje, ki ga ta izraz zajema, je se
bolj raznoliko. Avstrijci in Nemci stem
izrazom oznaeujejo postopek denacifikacije; Italijani pa odstranjevanje
tistih, ki so kolaborirali ali simpatizirali z
nacisti v obdobju, ko so bili okupirani
od nacistov, in ne tedaj, ko so bili njihovi
zavezniki. Redko pa ta izraz zajame
odstranjevanje fasistov.
Ko se je zaeelo v Sioveniji tudi glasno
govoriti 0 dogodkih neposredno ob
koncu vojne, se je in se govori 0 pobojih.
Nevenka Troha z Instituta za novejso
zgodovino v Ljubljani je svoj referat
(Merila pri povojnih eistkah v Sioveniji s
posebnim ozirom na Primorsko) zaeela
s stavkom: »Takoj eistiti, toda ne na
nacionalni bazi, tem vee na bazi fasizma« (navodilo s konca aprila 1945).
Jugoslovanske oblasti v osvobojeni in
zasedeni Julijski krajini so na podlagi
tega navodila zaeele maja 1945 izvajati
aretacije, deportacije in usmrtitve. Toda
obstajale so razliene razlage omenjenega navodila, predvsem tistega dela,
ki pravi »na bazi fasizma«. Po besedah
Nevenke Troha je bil za jugoslovanske
(Ijudske) oblasti fasist tudi vsak, ki se ni
strinjal z njenimi ukrepi in ni podprl
politike t. i. slovansko-italijanskega
bratstva in prikljueitve k Jugoslaviji.
Epuracija je bila tako tudi sredstvo, da
se odstrani ali onemogoei nasprotnika.
Prvi val epuracije je zajel vee tisoe Ijudi,
njegove posledice so se danes obeutne
v slovensko-italijanskih odnosih. Italijanska stran se posluzuje svojih interpretacij 0 fojbah kot 0 genocidu Italijanov in poveeuje stevilo tistih, ki jih je
zajela epuracija. Po drugi strani pa je
Nevenka Troha opozorila na vlogo Italije
kot okupatorja in agresorja, 0 eemer pa
v Italiji ne zelijo razpravljati.
Pomislimo na poboje, strahotna
mueenja, ki jih je izvajal italijanski
okupator, na taborisee Rab, Gonars in
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druga, v katerih so stradali in umirali
Siovenci. Pomislimo na gospodarsko
izkoriseanje podroeja, ki je bilo pod
italijanskim okupatorjem, na stevilne
pozgane vasi, oropane domaeije in
pobite Siovence, od katerih si je marsikdo moral sam izkopati grob, preden ga
je italijanski okupator ubil. Mislim, da bi
bilo treba vedno znova in glasno
opozarjati na genocid italijanskega
okupatorja nad Siovenci.
Bozo Repe (z Univerze v Ljubljani) je v
svojem referatu (Kriteriji za epuracije po
drugi svetovni vojni v Sioveniji) poudaril,
da so povojne epuracije v Sioveniji
potekale na treh osnovah :
• obraeun s kolaboracionisti (po vojni
se je govorilo 0 narodnih izdajalcih)
• obraeun iz razrednih vzgibov (kot
posledica drzavljanske vojne in
revolucije)
• obraeun na nacionalni osnovi (to
velja zlasti za nemsko manjsino, ki
je po vojni praktieno izginila, medtem ko je pri Italijanih stvar bolj
kompleksna)
Vse tri vrste obraeuna so se med seboj
prepletale, dodati pa moramo, kot je
poudaril Bozo Repe, tudi osebne vzgibe,
zlasti zeljo po maseevanju.
Obraeun z nasprotniki je potekal po
sodni in izvensodni poti. Temna stran
slovenske sodobne zgodovine je poboj
domobrancev, ki so jih junija 1945 vrnile
britanske vojaske oblasti s Koroske.
Pobitih naj bi bilo med 7.000 in 15. 000
vrnjenih domobrancev. Po besedah
Boza Repeta so bile razliene oblike
epuracije najbolj intenzivne v prvih dveh
letih po vojni. Leta 1948 je prislo do
novega obraeuna, ki ni bil povezan z
vojno, pac pa s sporom med Sovjetsko
zvezo in Jugoslavijo.
Po ocenah Boza Repeta je bil obraeun
pri Siovencih zelo brutalen in temeljit.
Njegova posledica je razdeljenost
slovenske druzbe, ki se danes ni presezena.

Thomas Schlemmer z Nemskega
zgodovinskega instituta v Rimu je
predstavil nemsko izkusnjo. V Nemeiji
po vojni ni bilo pobojev, kjer bi Nemci
morili Nemce, eiseenje so izvajale
zasedbene oblasti. Denacifikacija ni
pomenila mnoziene smrti, temvee Ie
izgubo polozajev.
Na tem mestu bi omenila film, ki je bil
na sporedu mednarodnega filmskega
festival a - LlFFe, z naslovom Taking
Sides ali po slovensko Opredeljevanja.
Gre za resnieno zgodbo 0 nemskem
dirigentu Wilhelmu Furtwanglerju , ki se
je moral po drugi svetovni vojni zagovarjati, ker je ostal v Nemeiji in dirigiral
drzavnemu filharmonienemu orkestru.
Izredno nazorno prikazani dogodki v
Nemeiji neposredno ob koncu vojne
skozi oei umetnika , ki zeli biti nad
politiko in sluziti lepoti, ki se ji reee
glasba. Toda, ali je bil takrat prostor za
to lepoto?
Karl Stuhlpfarrer z Univerze v Celovcu
je predstavil avstrijski primer, ki se
imenuje »eistka z napako«. Po njegovih
besedah Avstrijci niso obraeunali s svojo
preteklostjo. Sistematienega eiseenja.
po vojni ni bilo , ni bilo mnozienih
usmrtitev. Morda bi danes ravnali bolj
ostro.
Ob koncu simpozija sem se zalotila v
razmisljanju, kako se Evropa deli na
Zahod in Vzhod tudi pri omenjeni
problematiki. V Nemeiji, Avstriji, Italiji ,
torej v drzavah , ki so ustvarile nacizem
in fasizem, je bilo eiseenje kratkotrajno,
brez mnozienih pobojev. Po drugi strani
je bilo na Vzhodu dolgotrajno in kruto
ter je v mali slovenski druzbi pustilo
razklanost, ki je zal se vedno moeno
obeutna. Bo kdaj presezena? Se bo tudi
italijansko javno mnenje in v koneni fazi
tudi avstrijsko zaeelo zavedati , da sta
fasizem in nacizem brutalno obraeunavala s Siovenci . Kdo je torej zrtev?
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Mag. Marko Stepec, Muzej novejse zgodovine v Ljubljani

Potujoca razstava 0 evropskih poglavjih
slovenske zgodovine
V Muzeju novejse zgodovine Siovenije
smo 14. novembra 2002 odprli potujoco
razstavo Tam za hribi je taka kat tukaj ...
Razstava, ki prikazuje izbrana poglavja
iz slovenske zgodovine, je plod sodelovanja treh slovenskih muzejev, katerih
delovno podrocje sta zgodovina in
kulturna dediscina 20. stoletja: Muzej
novejse zgodovine Siovenije iz Ljubljane,
Muzej novejse zgodovine iz Celja in
Muzej narodne osvoboditve iz Maribora. K pripravi kataloga in razstave smo
za posamezna podrocja povabili se
raziskovalce z Instituta za novejso
zgodovino in Akademije za likovno
umetnost v Ljubljani.
Osnovni namen razstave je predstavitev slovenske kulture v najsirsem
pomenu besede in zgodovine sirsi
evropski javnosti. To izhodisce, z zahtevo
po mobilnosti, je do neke mere dolocalo
tako vsebino'kot oblikovanje razstave,
ki se kaze v preprostosti postavitve in
stevilcni skromnosti izbranih muzejskih
predmetov in ostalih elementov postavitve. Poleg fotografij, plakatov in
arhivskega gradiva, ki so vkljuceni v
panojsko predstavitev, je razstavljenih
22 predmetov, ki so izhodisca zgodb, ki
ne govorijo Ie 0 predmetih, ampak
predvsem 0 izbranih temah slovenske
in evropske preteklosti. Razstava pripoveduje 0 zivljenju na Siovenskem in
njegovi umescenosti v evropski geografski in kulturni prostor. Pri tem se ne
omejuje Ie na pomembne dogodke in
uspehe posameznikov, poznane onkraj
drzavnih in narodnih meja, ampak zeli
predstaviti utrip vsakdanjega zivljenja,
pa naj gre za ozracje v kavarnah in
obmorskih letoviscih ali za brezmejno
grozo koncentracijskih taborisc in
strelskih jarkov, ki so ne tako davno
prepletali Evropo.
Naslov razstave Tam za hribi je taka
kot tukaj ... , ne skriva, da je poklon
poeziji, ki je s svojo nepredmetnostjo in
neulovljivostjo v muzejskih postavitvah
obicajno prezrta. Pri tem je treba
opozoriti, da naslov ne zeli zanikati razlik
in dejstev, da so mnogi iskali sreco

»onkraj hribov«. Za to je obstajalo veliko
utemeljenih gospodarskih, politicnih in
verjetno se kaksnih razlogov. Naslov
razstave podcrtuje dejstvo, da lahko
kljub mnogim razlikam govorimo 0
skupni izkusnji in preteklosti, ki jo lahko
prepoznavamo tudi v delitvah in nasprotovanjih minulega stoletja. Zunaj
meja Siovenije bo naslov razstave
predvidoma ucinkoval kot premagovanje predsodkov in prispeval k njeni
prepoznavnosti.
Razstava je bila v Muzeju novejse
zgodovine Siovenije postavljena v stirih
prostorih namenjenim obcasnim razstavam. To poudarjamo zato, ker osnovni
koncept razstave, ki ga bomo skusali
uresniciti ob gostovanjih, predvideva, da
bo celotna razstava postavljena v enem
prostoru. V sredini prostora bo zemljevid
Evrope s poudarjeno oznaceno Slovenijo in kompasom v sredini. Strani
neba so na razstavi oznacene z velikimi
fotografijami: pogled s Triglava na
Severu, pogled na dolenjske vinograde
na Jugu, letalska fotografija prekmurske
ravnine na Vzhodu in pogled na strunjansko obalo in morje Mesecevega
zaliva na Zahodu, Krajinske fotografijezaenkrat Ie vzhodni in zahodni del - so
dopolnjene z zvocno kuliso znacilnih
zvokov okolja, Obiskovalec tako vstopi
v nekaksen »virtualni« geografski prostor
v katerem zivimo, na panojih pa si lahko
ogleda kulturno zgodovinski pregled v
katerega nas vpelje 22 predmetov.
Razstavljeni predmeti so kronolosko
razvrsceni in obiskovalce popeljejo skozi
razlicna izbrana poglavja 20, stoletja,
Ob razstavi je izsel tudi katalog, v
katerem je vsak od izbranih predmetov
izhodisce posameznih zgodb, ki jih je
pripravilo kar 19 sodelavcev,
Na razstavi obravnavano obdobje sta
tako kot vecji del Evrope, usodno
zaznamovali dYe svetovni vojni, socialisticna druzbena ureditev in ob koncu
stoletja po padcu berlinskega zidu in
propadu Jugoslavije nastanek samostojne slovenske drzave, Kot del vecnacionalne habsburske monarhije so

, Natasa Strlic, Kje in kam? Tam za hribi je taka kat tukaj, Ljubljana 2002, str. 14,

Siovenci skupaj z drugimi srednjeevropskimi narodi delili usodo propada
starega sveta, ki je izginil v svetovnih
vojnah in totalitarnih projektih, Srednja
Evropa z ne povsem jasnimi mejami in
spremenljivo predstavo 0 svoji pripadnosti in obsegu, a zato toliko bolj
jasnim obcutkom celovitega kulturnega
prostora, je vse bolj postajala preteklost.
Po letu 1918 je staro monarhijo vse do
zadnjega desetletja preteklega stoletja
nadomestila vecnarodna juznoslovanska drzavna tvorba, Najprej kot kratkotrajna Drzava Siovencev, Hrvatov in
Srbov oziroma Kraljevina Srbov, Hrvatov
in Siovencev pozneje kot Kraljevina
Jugoslavija in ob svojem zatonu kot
Socialisticna federativna republika
Jugoslavija,
V zacetku novega stoletja Siovenija
vstopa v mednarodne povezave kot
samostojna drzava,
Izhodisce uvodne zgodbe, je Vozni
red iz obdobja pred prvo svetovno vojno,
V zgodbi je predstavljen cas, ko so
Siovenci ziveli pod okriljem habsburske
monarhije in predvsem vpliv juzne
zeleznice, ki je v sredini stoletja povezala
prestolnico s Trstom kot najpomembnejsim srednjeevropskim pristaniscem,
»Obstaja naprava, Vase Velicanstvo, ki
bo do zidov rezidence pripeljala tudi
najblj oddaljene narode monarhije«
beremo v zgodbi Kje in kam? izjavo
Franza Xaverja Riepla, ki je cesarja
navduseval za novo iznajdbo,1 Med
mnogimi spremembami, ki jih je v
slovenske dezele prinesla zeleznica
lahko v zgodbi preberemo, da »zeleznica ni bila samo pomemben tehnicni
dosezek tiste lagodne in predvidljive
dobe, nov pomen je dobil tudi cas, Le
ta je bi do takrat individualna domena
vsakega kraja, hitrost in stem povezana
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Razstave

tocnost zelezniskega prometa pa sta zahtevali njegovo
poenotenje. Avstro-Ogrska je tako leta 1888 uvedla casovni
urni pas, ki je bil tri leta zatem oznacen kot srednjeevropski
cas.,,2 Z omenjeno zgodbo je neposredno povezana
pripoved 0 Ounaju in Siovencih v minulem svetu, v katero nas
vpelje knjiga Ivana Cankarja, ki jo je v znacilnem secesijskem
slogu oblikoval Hinko Smrekar. Dunaj kot prestolnica
monarhije je za Siovence tega obdobja najpomembnejse
univerzitetno sredisce in obenem duhovno, kulturno in
politicno sredisce srednje Evrope. Neizbrisen pecat so mu
med drugim dali Stefan Zweig, Robert Musil, Joseph Roth,
Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Egon Schiel Ie
in seveda Ivan Cankar, Rihard Jakopic, Jozef Plecnik, Maks
Fabiani in mnogi drugi. Nenazadnje tudi kostanjarji iz
slovenskih dezel, ki so med oktobrom in marcem prodajali in
pekli kostanj in prispevali k dunajskemu svetovljanskemu
mestnemu utripu. Zgodbe si potem sledijo od Soske fronte
pod naslovom Tod bridka sekla bode jekla in ti mi bos krvava
tekla ... , s plaketo z znakom 5. tako imenovane Soske armade
in likom njenega poveljnika Svetozarja Boroevica von Bojne
na hrbtni strani, kot izhodiscem pripovedi 0 juznem delu
italijansko - avstroogrskega bojisca. Iz obdobja med
svetovnima vojnam so med drugim predstavljeni problemi
meja novo nastale drzave, ki je poleg drugih srednjevropskih
drzav nastala na rusevinah Avstroogrske. V zgodbo Boj za
slovenske meje po prvi svetovni vojni, nas uvede mejni kamen
iz leta 1920, ko je z rapalsko pogodbo velik del ozemlja na
katerem so ziveli Siovenci postal del Kraljevine Italije in s
koroskim plebiscitom, Koroska Republiki Avstriji . Predstavitvi
znanosti je namenjena zgodba 0 Cloveku, ki nas je ielel
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Siovenije N8.tional
Museum of
Contemporary
History

Na razstavi so prcd5t avlj en e slovenska preteklost,
ku ltura in usoda, ki jo zivimo v osreju Ev["ope, na
sti ci Scu slovanske, romanske in germanske ku lture.

Razstavabo gostovala v Muzeju novejse zgodovine v Celju od 11.04. 2003
do predvldoma konca aprila 2003. Za sole je ogled razstave brezplacen.
Predvidoma maja bo razstava gostovala v Atenah.

popeljati pO vesolju ,

0 Hermanu Potocniku Noordungu.
Herman Potocnik znanstvenik in vizionar, je leta 1929 izdal
knjigo Problemi voznje po vesolju, ki je postala temelj
raziskovanja in osvajanja vesolja. Iz obdobju med obema
vojnama sta se zgodbi 0 Mestnem utripu oziroma mescanstvu,
katere izhodisce je umivalni set iz casov ko iz pip se ni pritekla
voda, izdelek tovarne Westen iz Celja : »Odgrnil je zastor in
sonce je preplavilo sobo. Oci se se niso navadile na mocno
svetlobo, ko je stopil k stojalu ob steni in iz vrca s cvetlicnim
vzorcem nalil vodo v prav taksen umivalnik. S hladno vodo si
je osvezil obraz in ga nato z grobo brisaco osusil. Se pomislil
ni na to, da delavci v Gaberjah v tovarni emajlirane posode
dober kilometer stran taksne umivalne sete izdelujejo ze
trideset let. Pac pa so se mu misli vracale k clanku, ki ga je
prejsni dan prebral v Novi dobi in v katerem je pisalo, da bo v
kratkem tudi v njegovo stanovanje pritekla voda.«3 Zgodba 0
mestnem utripu je tesno povezana z zgodbo 0 Kruhu kot
simbolu tradicionalne Ijudske kulture, ki opozori na bogastvo
slovenske etnoloske dediscine in spremembe v zivljenjskih
navadah , ki jih najlepse ilustrira podatek, da se je ob koncu
19. stoletja s kmetijstvom ukvarjalo kar 86% prebivalstva na
Siovenskem, sto let kasneje pa manj kot 10%.
Dve zgodbi se ukvarjata s sportom : zgodba Vsportne visave
skusa s predstavitvijo sokolskih in orlovskih telovadnih drustev
orisati razvoj in pomen slovenskega sporta in njegove glavne
dosezke v mednarodni sportni areni . Planiska znacka iz leta
1936 pa nas vpelje v pomen smucanja in vlogo Siovencev v
smucarskih poletih , ki so usodno povezani s konstruktorjem
Stankom Bloudkom in Planico .
Drugi svetovni vojni s poudarkom na okupaciji in razdelitvi
Siovenije , resevanju letalcev in evropskim povezavam
odporniskega gibanja in predstavnikov predvojnih politicnih
strank, so namenjene tri zgodbe s predmeti : v Berlinu izdelani
sifrirni stroj - Enigma (Okupacija in razdelitev Siovenije) , svileni
zemljevid zavezniskega letalca (Let nad okupirano Evropo) in
partizanska kapa triglavka (Kdo pa so ti mladi fantje in dekleta) .
Obdobje socializma je zastopano s tremi zgodbami in sicer
z zgodbo 0 Triaskem vprasanju kot enem , poleg Berlina,
temeljnih problemov hladno-vojne razdelitve Evrope . Z
zgodbo pod naslovom Med vzhodom in zahodom, ki skusa v
sirsem evropskem kontekstu obiskovalcu kratko predstaviti
glavne znacilnosti socialisticne Jugoslavije , od povojnega
obdobja s poboji , »informbirojevskim« sporom, do vloge , ki jo
je imela Jugoslavija v gibanju neuvrscenih do zakljucnega
obdobja v katerega je vstopila s smrtjo Josipa Broza Tita.
Moped Colibri, izdelek tovarne Tomos iz leta 1957, je izhodisce
zgodbe z naslovom Iz revscine v potrosnistvo, v kateri je
fotografski izbor zgodbe vezan na nastajanje potrosniske
druzbe. V zgodbo so vkljucene tako fotografije povojnega
razdeljevanja hrane otrokom in krusnih kart , kot sodobna
trgovska nakupovalna sredisca.
Preko celotne razstave je prisotno ravnotezje med
vrhunskimi dosezki in vsakdanjim zivljenjem. Pri tem je
potrebno opozoriti, da so nekatera poglavja razstave izrazito
kronolosko umescena, medtem ko je del poglavij povsem
tematski in je izbrana problematika predstavljena prek
celotnega obravnavanega obdobja. Taksna je zgodba 0
umetnosti(,ki jo pod naslovom Podobe modern ega naroda,
uvede kip Zenskega akta, dele kiparja Franceta Kralj, zgodba
o gospodarstvu, katere izhodisce so Elanove smuci iz leta
1970, zgodba 0 kulturi in zgodba 0 turizmu. "Muzejski
2 Prav tam 5tr. 16.
J

Marija PoCivavsek. Mestni zivljenski utrip v obdobju med svetovnima vajnama, Tam za hribi je taka
kat tukaJ. Ljubljana 2002.str. 33.

Razstave

predmet« zgodbe 0 kulturi je knjiga
Vladimirja Bartola, Alamut iz leta 1938:
»Bartolov Alamut, alegorija sodobnih
diktatorjev, zaslepljenosti z ideologijo in
avtoriteto ter manipulacije z mnozicami
na vec nacinov zaznamuje vpetost
slovenske duhovne stvarnosti v evropske okvire in obzorja. Prvic nedvomno s
kritiko takrat vse bolj mogocnih in
grozecih evropskih Voditeljev, v prvi vrsti
. Mussolinija, Hitlerja in Stalina. Drugic kot
enG najuspesnejsih slovenskih literarnih
del, s stevilnimi prevodi v tuje jezike in
uspesno evropsko prodajo zlasti v
devetdesetih letih 20. stoletja.«4 Izhodisce zgodbe 0 Razvoju turizma v
Sioveniji je steklenica za mineralno
vodo Donat iz leta 1967, ki jo v Rogaski
Slatini polnijo od prve tretjine 18.
stoletja, njen zdravilni sloves pa sega
vse tja od 12 stoletja dalje , kot lahko
preberemo v katalogu .
Sledijo zakljucne tri zgodbe, ki v
nekem smislu odgovarjajo na uvodoma
zastavljeno vprasanje Kje in kam? : V
demokracijo in samostojnost, Vse poti
vodijo v Evrapo in Prek meja. Prva
zgodba, katere izhodisce je televizor
Gorenje nam predstavi cas slovenske
osamosvojitve. Druga, na podlagi
znacke All roads lead to Europe 1992 je
zgodba , ki z dobrsno mero ironije
vkljucuje slovensko samopodobo od
mitskega literarnega junaka Martina
Krpana do sodobnih Miki Musterjevih in
Marko Kocevarjevih karikatur na temo
"poti v Evropo«. V svojem prispevku pod
naslovom Vse poti vodijo v Evrapo je
zapisana pronicljiva in za razumevanje
< Ervin Dolenc. Zgodba 0 kulluri, Tam za hribi je lako kol lukaj,

2002,

81.

Ljubljana
sir.
Peler Vodopivec, Vse poll vod ijo v Evropo, Tam za hribi je lako
kottukaj. Ljubljana
sir.
6 Edvard Kocbek, Izbrano delo
Tovarisija, Ljubljana
sir. 30.
, Zorko simCic, Srecanja z Majcnom, Ljubljana
sir.
e Lojze Kovacic, Basel, Ljubljana
sir.
9 Milan Kundera, Tragedija Srednje Evrope, Srednja Evropa.
Ljubljana
sir.
* Folografiji sla iz fololeke Muzeja novejse zgodovine Siovenije
5

2002,

96

1,

1989, 9.

1991 , 117.

1972.

2000.

111.

koncepta razstave temeljna misel, da :
»Tudi, ko bomo v Evropski uniji, torej ne
bomo na vzhodni meji Evrope. Se vedno
bomo tam, kjer vse poti vod ijo v Evropo
in kjer je Evropa na vse strani : ne Ie na
Zahodu , temvec tudi na Vzhodu.«5
Zadnja zgodba na razstavi in v katalogu
z naslovom Prek meja, je nekaksen
razmislek in povzetek 0 prevratnih
obdobjih minulega stoletja v katerih
smo Siovenci »menjavali drzavno ureditev, dokumente in svojo usodo«, kot
lahko preberemo v besedilu katerega
izhodisce je najnovejsi potni list Republike Siovenije .
Razstava torej pripoveduje zgodbe 0
slovenski in obenem evropski zgodovini.
o Evropi , 0 kateri je med mnogimi
razmisljal tako Edvard Kocbek v svojih
partizanskih zapisih, ko je ugotavljal , da
so procesi na Siovenskem »V skladu z
velikimi procesi v Evropi«6 kot Zorko
Simcic, ki si je na ladji, ki je izplula iz
Genove in ga odpeljala v izgnanstvo,
zapisal svoje obcutke, ko so se trgali
okrasni trakovi, ki so povezovali ladjo z
obalo:«Zdelo se mi je, da se mi trga
popkovina. Evropa je mati. In bolj tu

I
kakor tam blizu nje je cutiti, kako bi se
tisoc let lahko bila mati, ko se ne bi sama
odpovedala materinstvu. Evropejci se
tega zavedamo (- jo) .<J Mama Evropa
je naslov eseja, pisatelja Lojzeta Kovacica , ki je na nekem drugem mestu 0
svojem rodnem Baslu zapisal : »Vselej
me je navdajal skrivni ponos : ostati
zvest Baslu , zvest Evropi ... «8 Mar ni to
isto obcutje , ki ga je zapisal srednjeevropski pisatelj Milan Kundera, da
beseda »Evropa ne pomeni geografskega fenomena marvec duhovni pojem« - to je zapisal v pojasnilo sporocila
madzarske casopisne agencije, ki je ob
sovjetskem vdoru v Budimpesto leta
1956 mednarodni javnosti poslala
sporocilo »Umrli bomo za Madzarsko in
EvropO«9.
Avtorji razstave smo se sprasevali, kaj
v kontekstu slovenske zgodovine razumemo pod pojmom Evropa. Kje so meje
Evrope? Govoriti 0 Evropi pomeni
govoriti 0 svojih lastnih predstavah in
mejah, ki so pogosto Ie imaginarne meje
nasega svetaV vsakodnevni govorici ,
Evropa v pomenu Evropske unije ,
nastopa predvsem kot obljubljena
dezela blaginje brez prave zavesti 0
resnicni kulturno-zgodovinski pripradnosti . In predstavitev slovenskega
drobca evropske zgodovine je osnovni
namen potujoce razstave , kataloga,
zlozenke in ostalega spremnega gradiva.
Avtorji razstave smo v bistvu skusali
odgovoriti na povsem stara in vecna
vprasanja, ki jih lahko razberemo tudi s
Hinko Smrekarjeve ilustracije Cankarjeve
knjige: Kdo smo, kje smo in kam gremo?
Bolj kot odgovor smo v razmislek ponudili
razstavo, ki skusa presegati lokalno
problematiko in vse bolj vkljucuje tudi sirsi
evropski kontekst, v katerem je v ospredju
pozornosti predvsem clovek in njegova
usoda.

I

Razstave

Joze Oezman, Gorenjski muzej v Kranju

»Med kljukastim kriiem in rdeeo zvezdo«
Cezmejno soocenje predstav 0 nacionalnih sovrainikih, totalitarnih ideologijah in partijskih diktaturah
s primerom Siovenije in avstrijske Koroske
Multimedijski projekt Med kljukastim
krizem in rdeeo zvezdo je bil zasnovan v
letih 2001/2002. Prvie je bil javno
predstavljen v Siovenj Gradcu od 14.
novembra 2002 do konca januarja 2003.
V Kranju bo v veliki avli Mestne obeine
Kranj gostoval od 19. februarja do 24.
marca 2003. Nato gremo na gostovanje
v Avstrijo in se vraeamo v Siovenijo.
Projekt je rezultat kritiene obravnave
ideologij in partijskih diktatur med
slovenskimi in avstrijskimi zgodovinarji,
umetniki in muzealci . V projektu sta se
na slovensko-avstrijski meji , ki je pred
vee kot stirimi rodovi tektonsko razdelila
nase prednike, sreeali generaciji, ki zelita
s kritieno distanco do totalitarizmov 20 .
stoletja odpreti novo dialosko polje . Po
razpadu Avstro-Ogrske se je zaeel
spopad za ozemlje in vpliv, ki se je
dramatieno zaostril v nacizmu in komunizmu. Tako kot v projektu Alpe Jadran
smo tudi mi ugotavljali, kako zive so se
posledice vseh travmatienih delitev, ki
so doletele ta prostor. Poleg zivih
predsodkov in aktualnih politienih
obrem~nitev smo v projektu spoznali
tudi razlienost raziskovalnih pristopov in
tradicije do nacionalsocializma na
avstrijski in komunizma na slovenski
strani. Ce avstrijski kolegi vee pozornosti
posveeajo analizi poti nacionalsocializma na oblast in analizi njegovih
elit, pa nimajo raziskanih stevilnih
tem, ki so kljuene za razumevanje vloge
Avstrijcev v Hitlerjevi Nemeiji - posebej
omenimo vermaht in esesovske formacije . Na slovenski strani pa imamo
dobro raziskano strukturo partizanskega
gibanja, nerazvito pa je kritieno raziskovanje tako strukture partijskega elanskega telesa in njegovih elit. Zato
razstavna pripoved ni enovita, ampak
odraza tako usmeritev raziskovalne
pozornosti v smeri kritienosti kot dosezeno stopnjo raziskovalne zrelosti v
raziskavi totalitarizmov 20. stoletja na eni
in drugi strani.
Projektna pripoved vizOalizira tisto
problemsko polje regije Alpe-Jadran , ki
je obremenjeno z nacionalnimi pred-

sodki in stereotipnimi resentimenti .
Gradivo prikazuje strukture in dejavnike,
ki so vzpostavili totalitarne rezime na
obmoeju zgodovinsko in geografsko
tesno povezanih Koroske in Siovenije .
Ker je tema projekta politieno eksplozivna, ker je pred nami vstop Slovenije v Evropsko skupnost in ker
eezmejno sodelovanje projektne ekipe
ni samo po sebi umevna stvar, se
odpirajo novi vidiki, s katerimi projekt
nagovarja politieno in zgodovinsko
radovedne javnosti.
V zdruzujoei se Evropi, kjer razliene
kulture in regije preko nacionalnih meja
na najrazlienejsih ravneh odkrivajo
stiene toeke, je vzajemna zgodovinopisna refleksija, ki naj vpliva tudi na javno
zavest, nujna za medsebojno razumevanje. Ne gre za to, da bi se izogibali
lastni odgovornosti ali obraeunavali
drug z drugim , ampak da bi prestopili
strelske jarke in presegli nacionalistiene
zgodovinske podobe ter nad okorelimi
vzorci misljenja dosegli sozitje na osnovi
medsebojnega spostovanja in strpnosti .
Ne nazadnje je namen politieno
neodvisnih ustvarjalcev projekta, da bi
presegli tiste meje, ki ze vee generacij
loeujejo Siovenijo in Korosko, vee kot
samo geografsko. Razpad avstro-ogrske monarhije je zaostril nacionalistiene
spoprijeme za ozemlje in vpliv, ki so
omogoeili razcvet nacionalsocializma in
komunizma . Zgodovinski razvoj je
pripeljal do dramatiene prezetosti
Avstrije z nacionalsocialistieno ideologijo in koneno do brutalne nacionalsocialistiene agresije na Siovenijo,
pri kateri so vodilno vlogo igrali avstrijski ,
posebno stajerski in koroski nacionalsocialisti. Siovenski komunisti pa so s
svojo vodilno vlogo v aktivnem uporu
proti okupatorjem kovali kapital za
brezobzirno uresnieitev svojih social norevolucionarnih zamisli. Medtem, ko je
Avstrija v letih 1938-1945 dozivela
nacionalsocialistieni teror, je bila Slovenija v letih 1941-1945 razen z izredno
nasilno okupacijsko politiko Nemeije,
Italije in Madzarske sooeena tudi s

komunistienim partizans kim gibanjem,
ki je stremelo k socialni revoluciji, in s
strasno drzavljansko vojno, nato pa je
od 1945 do 1991 ostala podrejena
komunistienemu totalitarizmu .
Pripoved projekta je razdeljena na
sedem vsebinskih delov: na avstrijski
strani reflektiramo evolucijo NSDAp,
totalitarno prilastitev oblasti, uprizoritev
nacionalsocialistienega rezima, nasilje,
vojni vsakdan in usodne posledice za
prebivalstvo. Opozarjamo na posledice
nacionalsocialistiene okupacijske politike v Sioveniji kot tudi na nasilje, ki so
ga zagresile partizanske enote med
oborozenim osvobodilnim bojem na
Koroskem, ki je imelo svoj tragieni epilog maja 1945 z ugrabitvami, ki se do
danes niso objektivno znanstveno
raziskane. Posebna koroska spominska
kultura ponuja razliene vidike kolektivnega spominjanja, ki sledijo prelomnicam koroske identitete : medtem, ko
stevilni spomeniki padlim in spominski
kraji ohranjajo nemskonacionalno spominsko skupnost, pa partizanski spomeniki negujejo idealiziran junaski
partizan ski boj.
Siovenski del projektne zgodbe izbira
temeljne prizadetosti slovenskega
prostora zaradi totalitarnih intervencij
nacionalsocializma in komunizma v
slovenski druzbi v kontekstu druge
svetovne vojne, okupacije, rezistence in
socialne revolucije. Vsako poglavje
pripoveduje zgodbo 0 delu zgodovinskega procesa, ki povzroei najrazlienejse usode : vee kot 100.000
izgnancev in beguncev, vee kot 50.000
zapornikov (brez izgnancev) , vee kot
20.000 interniranih, desettisoee prisilno
premeseenih na delo , 100.000 partizanov, vee kot 25.000 domobrancev, vee
kot 150.000 Siovencev v nemski armadi
in paravojaskih formacijah, stotisoee
zalujoeih starsev, vdov, sirot, stotisoee
zaplemb in premozenjskih skod ...
Kristalizirajo se tudi razmerja med
smrtnimi zrtvami , za katere si delijo
odgovornost okupatorji , partizansko
gibanje in njegovi slovenski nasprotniki .

I

Razstave
Projekt slika tako storilce, sopotnike,
pomoenike, simpatizerje, zijala, gledalce kot tudi drugaee misleee, neposlusne , upornike , zrtve. Fotografije
niso samo ilustracije, ampak prieevanja
o razvoju totalitarnih ideologij in partijskih diktatur. Dokumenti in faksimili
osvetljujejo tedanji historieni kontekst .
Fotografije in dokumenti iz razlienih
raziskovalnih ustanov in zasebnih zbirk
so dokumentirani in pojasnjeni s kratkimi
komentarji . Ti so potrebni, posebej ee
npr. fotografije iz obdobij nastajanja
NSDAP in nacionalsocialistienega easa
oz. komunistienega gospostva poudarjajo perspektivo obravnavane ideologije
in sluzijo utrditvi propagiranih mitov. V
nekaterih primerih navajamo besedila
easa, da predstavimo izvirno vzdusje.
Organizacijo, izdelavo in oblikovanje
eezmejnega evropskega projekta je na
slovenski strani prevzel Koroski pokrajinski muzej Siovenj Gradec, na
avstrijski strani pa Mohorjeva druzba iz
Celovca . Projekt je prijavil Koroski
pokrajinski muzej Siovenj Gradec z
direktorjem Markom Kosanom kot
odgovorno osebo in Jozetom Dezmanom, muzejskim svetovalcem iz Gorenjskega muzeja v Kranju kot projektnim
vodjo . Projektni partner na avstrijski
strani je bila Mohorjeva druzba iz
Celovca z mag . Hanzijem Filipieem kot
odgovorno osebo. Vsebinsko sta projekt
na slovenski strani zasnovala projektni
vodja Joze Dezman in mag. Marjan
Linasi, na avstrijski strani pa je bil
projektni vodja prof. dr. mag. Alfred Eiste
s sodelavci mag. Michaelom Koschatom in mag . Hanzijem Filipieem .
Oblikovanje in izvedbo razstave in
kataloga je na slovenski strani vodil arh.
Edi Koraca, na avstrijski pa prof. mag .
Fritz Rathke s pomoejo Petra Hammerleja. Urednik razstavnega kataloga je
mag. Hanzi Filipie, ki je s Stanislavom
M. Marsieem tudi prevajalec besedil.
Simbolno izhodisee oz. znak razstave
in ankete je oblikoval mag . Crtomir
Frelih. Prav prepletena kljukasti kriz in
rdeea zvezda sta med slovenskimi
varuhi revolucionarnih izroeil povzroeila
silovito nelagodje. Odzive slovenske
partizanske veteranske organizacije
lahko v mednarodnem kontekstu razumemo podobno kot silovite proteste
veteranov vermahta in njihovih somisljenikov ob razstavi Zioeini vermahta,

ki se v svoji drugi izdaji predstavlja v
Avstriji in Nemeiji. Za partizanske veterane in njihove zaveznike so bila izhodisea projekta tako izzivalna, da so
ga skusali najprej prepovedati z zakulisnimi pritiski in intervencijami . Ko te
niso uspele, so organizirali mnoziena
zborovanja in posiljanje peticij. Stem
so projektu zagotovili veliko javno
pozornost in Alenka Puhar je zapisala,
da gre za najbolj vroeo razstavo te
selone. V nasprotju s partizanskimi
veterani najdemo v vpisni knjigi ob
razstavi stevilne pohvale, ki prieajo, da
razstavna pripoved omogoea tehten
premislek 0 zgodovini, ki nam je se
vedno ziva sopotnica.
Predstavitev projekta na internetu in
CD je pripravil mag . Saso Vrabie ,
ogledate pa si jo lahko pod naslovom
http://gostje .kivi. si/total/.
Razstavo spremlja tudi anketa 0
dozivljanju Frelihovega znaka. Doslej
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smo anketirali vee kot 350 oseb. Rezultate ankete sproti obdelujemo in jih
predstavljamo javnosti. Ugotovitev, ki
posebej izstopa je, da je dozivljajski krog
kljukastega kriza in rdeee zvezde
depresivno obarvan . Temeljni pojmi, ki
jih Ijudem ta znak vzbudi , so grozeei,
negativni. Nastejmo samo najveekrat
ponovljene : vojna-44 , Hitler-43, strah 39, smrt -23, partizani-23, komunizem21, nasilje-19, nacizem-19, sovrastvo16, trpljenje -15 , groza-12, Jugoslavija11, po 10 zalost in fasizem, po 8 zvezda
in kri , po 7 zatiranje, teror, taborisea,
Nemeija, po 6 Tito in 2. svetovna vojna,
po 5 zgodovina, totalitarizem , politika,
kriz , domovina, boj . Prav ta travmatska
obarvanost dozivljanja zgodovine je
dejstvo , ki nas posebej opozarja. Ce
nekaj boli, je treba boleeino zdraviti , jo
spoznati, se 0 njej pogovoriti, jo omiliti ,
soeustvovati z njo. Tega pa smo si vsaj
Siovenci doslej privoseili vse premalo.
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Mnenjska anketa: Dozivljanje znaka.
Anketa je anonimna.
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Razstava je odprta
od 11.3. do 4. 5. 2003)
vsak dan) razen ponedeljka)
med 10. in 18. uro.

Eoto: Linda McCartney

Radiotelevizija Siovenija je omogocila razmnozevanje dokumentarnega filma Dosje - ZloCin, ki ne zastara, avtorja
Jozeta Mozine v izobrazevalne namene. Pri nakladi 600 izvodov je cena videokasete, ki traja 50 minut, Ie 500,00 SIT Ce
jo zelite narociti, vas vljudno prosimo, da izpoljneno narocilnico posljete na naslov Vilma Brodnik, ZRSS OE Ljubljana,
Parmova 33 do 23. maja 2003 .
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) TELEVIZIJAISLOVENIJA

Marketing in odnosi z javnostmi
Trzenje lastnega programa RTV
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

NAROCILO

Podpisani ... ;...................................... roj ........................... , v /
l ime in priimekJ

I dan,mesec,leto I

na .............................. ,stanujoc .................................................. ,
I kraj rojstval

kraj ,lIlica,hisna St./

st. in imc osebnega dokumenta ........................................................ ,
narocam pri sluzbi za prodajo lastne produkcije RTV Slovcnija :
1. arhivsko avdiovizualno oddajo

traja:

2. izsek avdiovizualne oddaje
3. fotografijo
4. pozvedbo

0

arhivskem gradivu ali oddaji

S. zvokovni arhivski dokumentarni posnetek
6. drugo
za

a. zasebno uporabo

b.

komercialno uporabo

l obkrozi namen lIporabe/

Storitev bo Ipredvidomal opravljcna : ................................................... .
Idan, mesec, letol
S podpisom soglasam s poslovnimi pogoji za trzenje lastnega program a RTV Slovenija I izvajalecl in izjavljam.
da bom racun poravnal v zakonitem roku po opravljeni storitvi in tlldi v kolikor ne prevzall1em narocenega
izdelka v dogovorjenem roku.

Narocnik:

Izvajalec:
RTV SlovenUa
Trzenje lastnega programa

V Ljubljani, .......... : .............. .

I

Navod

la

avtorjem

n

avtor

cam

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V zelji, da bi dosegli enotno obliko elankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice elankov in
prispevkov prosimo, da v eim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje:
1. obseg elankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov;
2. prispevki naj bodo pisani v raeunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi,
podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila;
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v obsegu do
200znakov;
4. vasi prispevki naj bodo tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.:

Literatura:
Simoniti , V. 1990: Turki so v dezeli ze. Mohorjeva druzba. Celje.
Dular, A. 1998: Obrtni dom v Metliki . V: Zgodovinski easopis. Ljubljana. 8t. 3.

Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knjige 117, Cod . 111172 in Cod. 111173.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU , Reg . I, 2211, fascikel2060 , 64 Vojna.

Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr. :
Nevarnost vnovienega vpada pa v tem letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie prislo vee
obvestil, ki govorijo 0 moznem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in 8tajersko .
(Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu .
ali pod erto:

clanek:
1. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslaviji, v : Zgodovina v soli , Ljubljana 1998, st. 1, str. 17- 20.

knjiga:
E. Garin , Spisi 0 humanizmu in renesansi , Ljubljana 1993.

vir:
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in erno-belimi fotografijami, diapozitivi ipd .,
slikovno gradivo ustrezno ostevileite, med besedilom prispevka pa ustrezno oznaeite, kje naj se natisne, dopisite pa tudi
besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek;
za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo;
kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni opombi;
pri poroeilih in ocenah razliene literature in didaktienih gradiv s podroeja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja
obravnavane publikacije oz. didaktienega grad iva, toeen naslov publikacije oz. didaktieega gradiva, zalozbo,
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belih), shem, zemljevidov ipd ., pri
didaktienih gradivih pa glavne znaeilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel, avtorja, zaloznika in kraj ter leto izdaje;
vse prispele elanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen , da avtorje obvesti, ali so
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnjeni;
elankov, prispevkov in nenaroeenega gradiva ne vraeamo;
prispevke posljite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom , imenom in priimkom avtorja terv izpisu ;
besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite z vasim imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim nazivom,
imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domaeim naslovom , posto s postno stevilko, EM80-m,
stevilko ziro/tekoeega raeuna, toenim naslovom banke, kjer imate odprt ziro/tekoei raeun , daveno stevilko in stevilko
telefona, na kateri ste dosegljivi;
dodatno gradivo in diskete prilozite v posebno kuverto ;
za pravilnost navedbv prispevkih odgovorajajo avtorji sami.
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO

INITITUT ZA NOVEJ$O ZGODOV INO

ZGODOVINA V 3. TRILE!JU ~G~bOVINA
DEVETLETNE OSNOVNE SOLI ~~~f3

. ..

V

v sol i

I ll~~~~~!I!ll~JIII~~11

U

COBISS.

Ucni komplet: • vzpostavlja celotno vertikalo za 3. triletje,
•
•
•
•
•
•
•

ohranja enako metodicno-cliclakticno zasnovo skozi celo triletje,
navaja na samostajno clelo ter spoclbuja ustvarjalno in kriticno misljenje,
omogoea razvijanje vsezivljenjskih znanj,
navaja na reelno clelo z zgoclovinskimi viri in razvija zgoclovinske vescine,
vsebuje bogato slikovno in clrugo informativno graclivo,
spoclbuja razvoj preelstov 0 zivljenju v preteklosti in viivljanje v tokratne razmere,
jezik in zahtevnost beseclila sta prilagojena sposobnostim ucencev.

7. razred

9. razred

0. Jansa Zorn, D. Mihelic

STARliN SREDNJI VEK,

ucbenik

C. Tr~lJlfJuS
OBISelMO STARliN
SREDNJI VEK, delovni

zvezek

ISBN 86-341-2632-3

ISBN 86·341·2123-2

8. razred

E. Dolenc, A. Gabric, M. Rode
20. STOLETJE, ucbenik
ISBN 86-341-2952-7
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KORAKI V CASU

~j,

~

M. Stok, K. Weiss
20. STOLETJE,

prosojnice
ISBN 86-341 -2716·8

M. Rode
20. STOLETJE, delovni zvezek
ISBN 86-341·2953-5
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:I 20. stoletje
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Z. Lavbic Saie idr.
J. Cvirn, E. HriberSek

M. Rode

Balkovec, A. Studen
NOVI VEK, ucbenik

NOVI VEK, delovni

zvezek

ISBN 86-341-2592-0

ISBN 86·341-2821-0

M. Rode

NOVI VEK, gradivo

za ucitelje

KORAKI V CASU ZGODOVINSKI ATLAS ZA OSNOVNO SOLO

Atlas ie namenjen uporabi pri pouku zgodovine v devetletni
osnovni soli. Skupal s prosoinicami Koraki v casu - 20. stoletie:
• omogoca celosten pristop k obravnavani snovi
• vsebuie 779 preglednih barvnih zem/ievidov, harvno lolene
casovne sklope ter vsebinsko in imensko kazalo,
• ie prilagoien sposobnostim ucencev in zahtevam stroke.
ISBN 86-341 -2436-3

ISBN 86-341-2955-1

DZS, zalo.inistvo in trgovina, d. d.
Mali trg 6, 7538 L;ubl;ana

Naroeanje in informacije
Tel.: 07/2470426,2470420
E-posta: info.narocila@c/zs.si
DZS, Izobrazevalno zaloznistvo, cI. cI. proclaja@c/zs.si
Mestni trg 26, 1538 Ljubljana
Faks: 07/242 84 37

IZOBRAZEVALNO ZALOZNISTVO
znanje uresnicuje sanje

Preelstavitve
Tel.: 07/4252040
E-posta: promocije@c/zs.si
Faks: 07/425 43 29

ObisCite nos no spletni strani: www.clzs.si

