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Mateja Čoh Kladnik, ur. Revolucionar-
no nasilje, sodni procesi in kultura spo-
minjanja. Totalitarizmi – vprašanja in 
izzivi 4. Ljubljana: Študijski center za 
narodno spravo, 2014. 232 str. ISBN: 
978-961-93300-8-1.

Študijski center za narodno spravo je 
v letu 2014 izdal že četrti zbornik v zbir-
ki Totalitarizmi – vprašanja in izzivi. Te-
matika četrtega zbornika je, kakor raz-
kriva že sam naslov, posvečena pred-
vsem obravnavi različnih oblik totalitar-
nega revolucionarnega nasilja in pa (ne)
kulturi spominjanja žrtev tega nasilja. V 
zborniku so objavljeni prispevki, pred-

stavljeni na znanstvenem posvetu, ki je 
v septembru 2014 potekal pod istim na-
slovom, kot eden od dogodkov ob vse-
evropskem dnevu spomina na žrtve to-
talitarnih in avtoritarnih režimov (23. 
avgust). 

Zbornik odlikuje interdisciplinarnost, 
saj so v njem objavljeni prispevki razi-
skovalcev različnih družboslovno-huma-
nističnih področij, kakor so zgodovina, 
pravo, psihologija in filozofija. Bralcu je 
tako poleg zgodovinskih dejstev (ki so 
za obravnavano tematiko seveda nujno 
potrebna in tudi obsegajo velik del 
zbornika) omogočen še vpogled v 
obravnavano tematiko z drugih vidikov, 
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ki prispevajo k dodatni širini in kakovo-
sti razumevanja. 

V prispevku dr. Vide Deželak Barič z 
naslovom Temeljne usmeritve sloven-
skih komunistov in vprašanja družbe-
ne radikalizacije oziroma sobivanja v 
razdobju med dvema svetovnima voj-
nama so obravnavana stališča sloven-
skih komunistov do družbenih vpra-
šanj, pa tudi njihovo delovanje na tem 
področju. Avtorica ugotavlja: že pred 
drugo svetovno vojno je bilo jasno, da 
komunistična stranka zavrača možnost 
sodelovanja z meščanskimi strankami 
in da pričakuje in načrtuje družbeno 
revolucijo. Dr. Janko Prunk v strnje-
nem besedilu naslavlja slovensko jav-
nost in ji ponuja nekaj znanstvenih od-
govorov na razširjena zmotna prepri-
čanja, ki zadevajo predvsem: revoluci-
onarno vlogo NOB, ki se jo od razpada 
komunistične Jugoslavije dalje prikri-
va; ekskluzivizem Komunistične partije 
Slovenije in njeno odgovornost za re-
volucionarni teror in za državljansko 
vojno, ki je divjala v Sloveniji; in re-
snični izvor in položaj kolaboracije na 
Slovenskem. 

Pravnika Boštjan Kolarič in dr. Jernej 
Letnar Černič raziskujeta pravne vidike 
revolucionarnega nasilja. Kolarič obrav-
nava revolucionarno pravo v jugoslo-
vanskem komunističnem režimu, ki je 
pomenilo prekinitev in kršitev poprej 
uveljavljenega pravnega reda, pred-
vsem pa kazenskega prava. Ugotavlja 
tudi, da jugoslovansko revolucionarno 
pravo ni kršilo samo prejšnjega pravne-
ga reda, temveč tudi načelo pravičnosti 
in temeljne človekove pravice in je bilo 
kot takšno ne samo nelegalno, temveč 
tudi nelegitimno (stvarno neupraviče-
no). Dr. Jernej Letnar Černič razlaga 
pravno opredelitev genocida v Konven-

ciji o preprečevanju in kaznovanju hu-
dodelstva genocida, njeno zgodovino in 
okoliščine, v katerih je nastajala, in ugo-
tavlja, koliko lahko ta opredelitev vpliva 
na učinkovito preprečevanje genocida. 
Del prispevka nameni tudi raziskavi vlo-
ge jugoslovanske delegacije pri pripra-
vljalnih delih Konvencije o preprečeva-
nju in kaznovanju hudodelstva genoci-
da. 

Sledi nekaj prispevkov, v katerih pre-
vladuje zgodovinopisni pristop. Dr. Da-
mjan Hančič predstavi revolucionarno 
nasilje med drugo svetovno vojno v 
osrednji Sloveniji in primerja revolucio-
narne dejavnosti na nemškem in na ita-
lijanskem zasedbenem področju. Mag. 
Renato Podbersič se posveča manj po-
znani tematiki revolucionarnega nasilja 
nad romskim prebivalstvom, ki se je do-
gajalo predvsem zaradi razširjenosti ne-
zaupanja do Romov in zaradi sumov, da 
naj bi Romi opravljali vohunsko delo za 
italijanske okupatorje. Kočevski proces, 
ki je bil prvi komunistični politični pro-
ces na Slovenskem in je imel s tem po-
membno vlogo kot vzor vseh nadaljnjih 
montiranih procesov, obravnava dr. Ta-
mara Griesser - Pečar. Komunisti so s 
kočevskim procesom poskušali dokaza-
ti demokratičnost svoje lastne oblasti in 
preusmeriti pozornost javnosti z mno-
žičnih likvidacij ideoloških nasprotnikov, 
ki so jih tedaj izvajali. Dr. Mateja Čoh 
Kladnik predstavi sodne procese proti 
kmetom v letih 1945–1951; kmetje so 
se upirali zaradi administrativnih ukre-
pov, kakor so obvezna oddaja pridelkov, 
agrarna reforma, kolektivizacija kmetij-
stva. Po marksistični doktrini so veljali 
za razredne sovražnike delavcev in ko-
munistična oblast si je prizadevala za 
čim ostrejše obsodbe tistih kmetov, ki 
jim ni uspelo izpolniti vseh administra-
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tivnih predpisov, pri tem pa okoliščine, 
kakor je slaba letina, niso veljale za 
upravičen zagovor. Neža Strajnar obrav-
nava komunistične sodne procese proti 
pripadnikom nekatoliških verskih sku-
pnosti v Sloveniji. Komunistična oblast 
je resda najostreje preganjala katoliško 
Cerkev, ki je imela med verskimi sku-
pnostmi na Slovenskem največ vpliva, 
vendar je izvajala pritisk tudi na pripa-
dnike drugih Cerkva in verskih skupno-
sti, kakor so evangeličanska Cerkev, pra-
voslavna Cerkev, baptistična verska sku-
pnost in Jehove priče. 

Zgodovinskim sledi sklop interdisci-
plinarnih prispevkov, med katerimi je 
prva filozofska razprava o gnostični na-
ravi moderne in totalitarizma in o etiki 
spominjanja v luči solidarnostnega per-
sonalizma in misli Erica Voegelina. Dr. 
Bojan Žalec v tem prispevku prek misli 
Erica Voegelina o gnostičnosti moder-
ne, marksizma in totalitarnih režimov 
ugotavlja, da je prav gnostičnost tista 
prvina, ki nasprotuje humanističnim te-
žnjam – v moderni so enako navzoče –, 
in jih onemogoča. V prispevku Kdaj spo-
min ne boli več? Rekonsolidacija in inte-
gracija travmatičnih spominov predsta-
vi dr. Tomaž Erzar novejša dognanja o 
nevrobioloških in relacijskih podlagah 
za oblikovanje spomina in kakšne so 
možnosti zdravljenja travmatičnih vse-
bin spomina; to naveže na problematiko 
zdravljenja spominov druge svetovne 
vojne. Dr. Katarina Kompan Erzar izpo-
stavi pomen trenutkov stika, pozitivnih 
čustev in varnih odnosov za zdrav razvoj 
in za zdravljenje travmatičnih izkušenj. 

Jože Dežman v prispevku Slovensko 
mesto mrtvih – ogledalo živih primerja 
stanje Republike Slovenije na področju 
urejenosti grobišč in spominjanja žrtev 
vojn in revolucije v 20. stoletju s sta-

njem v nekaterih drugih državah in ugo-
tavlja, da je v Sloveniji to področje še 
zelo neurejeno in se ne sklada z osnov-
nimi demokratičnimi načeli. Jelka Pišku-
rić predstavi življenjsko zgodbo Anuške 
Lekan, ki je med drugo svetovno vojno 
izstopila iz otroške dobe in začela odra-
ščati. Del njene družine je zaradi katoli-
ške vere in zaradi povezanosti z domo-
branstvom emigriral, Anuška pa je z 
mamo ostala v Sloveniji in se soočala z 
zaznamovanostjo, pozneje pa tudi sama 
emigrirala. Marta Keršič piše o zaporni-
ških celicah na Beethovnovi ulici v Lju-
bljani, ki so bile v pristojnosti Ozne/
UDV/SDV; tu so po drugi svetovni vojni 
potekala zaslišanja in pridržanja politič-
nih ujetnikov. Prispevek z naslovom 
Spopad idej/ideologij in resnica sprave 
je delo dr. Janeza Juhanta, ki prek 
obravnave zgodovine idej na Sloven-
skem pokaže, kako se med vodilnimi 
idejnimi smermi na Slovenskem kažejo 
vedno večja nesoglasja in nasprotova-
nja, ki vrh dosežejo v revolucionarnem 
nasilju in v državljanski vojni. Avtorica 
zadnjega prispevka v zborniku, Mirjam 
Dujo Jurjevčič, se ukvarja z revolucio-
narnim nasiljem v letu 1942 v Loški do-
lini. 

Pester niz prispevkov v zborniku 
osvetljuje številne plati revolucionarne-
ga nasilja, poglablja in utrjuje znanje o 
temah, ki so v slovenski (strokovni) jav-
nosti že poznane, in predstavi nekatera 
manj poznana dejstva in vidike revolu-
cionarnega nasilja. Zato je zbornik zani-
mivo branje tako za tiste, ki so z dogod-
ki na Slovenskem med drugo svetovno 
vojno in po njej že dodobra seznanjeni, 
kakor za tiste, ki preučevanje tega ob-
dobja šele začenjajo. 

Ana Martinjak Ratej


