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Memorija vojne – Soška fronta v spominski literaturi vojakov in civilistov v 

monografiji Marije Jurić Pahor 

 

Obletnici začetka in konca prve svetovne vojne sta poleg prej nedostopnih tajnih 

dokumentov o zakulisni diplomaciji na mirovnih pogajanjih razkrili tudi mnoge druge, širši 

javnosti neznane vidike tega spopada. Predvsem plasti osebne zgodovine v literarnih 

besedilih ter rokopisnih spominih, pismih, dnevnikih in drugih zapisih dedov in pradedov z 

obeh strani. Čas je dozorel tudi za temeljitejše ukvarjanje s posledicami grozot na bojiščih 

in v zaledju, ki jih ni mogoče empirično meriti in izraziti v številkah, pač pa se je do njih 

mogoče dokopati s primerjalnim preučevanjem neštetih osebnih izkušenj stisk, strahov in 

trpljenja. To je v svoji, sprva v nemščini napisani, z obsežno bibliografijo in s premišljenim 

izborom slikovnega gradiva podprto znanstveno monografijo Memorija vojne storila 

sociologinja Marija Jurić Pahor. 

Za uvodno orientacijo povejmo, da je bila avtorica rojena na avstrijskem Koroškem 

in da se je po doktoratu v Ljubljani preselila v Trst, kjer je deset let sodelovala s Slovenskim 

raziskovalnim inštitutom, zdaj pa je raziskovalka v Ljubljani. Kar pomeni, da pozna 

obravnavano območje iz arhivov in drugih virov iz vseh treh vogalov nekdanje skupne 

države. In še, da je njeno knjigo izdala celovška Mohorjeva, ki je v zadnjih letih založila 

največ tehtnih knjižnih del večinoma slovenskih avtorjev o prvi svetovni vojni, posebno o 

spopadih na soški fronti. Kar je zagotovilo, da smo dobili še en pomemben prispevek k 

raziskovanju tega obdobja, zaradi razdelitve Slovencev med štiri države bržkone najbolj 

prelomnega v nizu tragičnih dogodkov na slovenskih tleh v novejši zgodovini. 

Marija Jurić Pahor se je raznovrstnega gradiva, ki osvetljuje tudi neraziskane in 

prezrte epizode ter ponekod vodi v nove analize in presoje, v knjigi lotila poglobljeno in 

večplastno. Raziskovalno pozornost je, kot nakazuje podnaslov, zožila na spominsko 

literaturo vojakov in civilistov na soški fronti. Ne le z območja današnje Slovenije in ne le 

Slovencev, temveč tudi italijansko in nemško govorečih vojakov na italijanskem bojišču. 

Pri čemer ni ostala zgolj pri  primerjavi posameznih omemb istih dogodkov in prostorov 

izpod peres različnih udeležencev in prič. Ob obsežnejših zapisih je upoštevala tudi drobce 

spominskih virov o travmatičnih izkušnjah velike vojne, ki sta ji v tem delu Evropi sledila 

plebiscit na Koroškem in takoj nato razmah fašizma in nacizma. V svojih analizah je segla 

tudi k dognanjem sociologije, kulturne zgodovine, medicine, psihoanalize in drugih 

disciplin ter pri tem vzpostavila razliko med memorijo in spominom. V prvi vidi 

nevrofiziološko telesno funkcijo, spomin pa razume kot z memorijo povezane kognitivno-

psihične procese.   

Vojna, pravi avtorica, je bila tudi »vojna živcev« in brezštevilnih primerov fizičnih 

in psihičnih zlomov. Vojake, pri katerih so se pojavili ohromelost, motnje pri hoji, tremor 

ali jezikovne in prebavne motnje, so imenovali vojni tresavci. V novejši literaturi sta za 



tovrstne stanja v rabi izraza granatni šok in vojna nevroza, po vietnamski vojni pa se je 

uveljavil izraz posttravmatske stresne motnje. 

Izpovedi o dogodkih, ki so izzvali take reakcije, je Marija Jurić Pahor našla v 

literarnih besedilih, zlasti v kratki prozi in poeziji z avtobiografskimi refleksijami, in v 

odzivih ljudi, ki so bili priča grozot in jih zato imenuje avtopričevanja. Večino upoštevanih 

besedil, nastalih predvsem v obdobju 1914–1925, je mogoče razumeti kot spominsko 

literaturo, pri čemer pa ta pojem ni zožen zgolj na umetniško raven. Med avtopričevanja so 

uvrščene tudi karikature, risbe, slike in druga likovna dela, nastala sredi uničevanja in 

umiranja. Vsi primeri se tako ali drugače nanašajo na izkustvo in spomin. »Postopki 

spominjanja,« še pojasnjuje avtorica, »so pri pisanju retrospektivni, ne glede na to, ali je 

besedilo nastalo ob dogodkih samih ali po daljšem časovnem obdobju po njih. /…/ Pišoči 

jaz je bil neogibno odtegnjen sedanjosti in spomin je v tem smislu lahko predstavljal beg in 

zatočišče.«  

Marija Jurić Pahor v monografiji tako ugotavlja, »da je vojna – predvsem pa tudi 

travmatična vojna izkušnja – še dolgo po njenem koncu obvladovala memorijo in spomin 

vojakov, kar se je odražalo tako v njihovi notranjosti kot v odnosih s pomembnimi drugimi. 

V knjigi nastopajo ljudje večinoma z imeni in priimki – poleg takih, ki jih poznajo le v 

najožjem krogu, tudi pisci in pričevalci, ki so se s svojim delom že pred vojno ali po njej 

zapisali v kulturni spomin. Med slednjimi na primer med vojno častnik Albin Mlakar, avtor  

ob Ivanu Matičiču med prvimi objavljenih spominov, ter pesniška avantgardista Anton 

Podbevšek in Srečko Kosovel. S Podobami iz sanj je obravnavan tudi Ivan Cankar ter ob 

njem še Vladimir Levstik, France Bevk in Stanko Majcen, med Italijani pa med drugimi 

Giani Stuparich, Giuseppe Ungaretti, Curzion Malaparte in Italo Svevo, medtem ko imajo 

Juliusa Kugyja po malem za svojega vsi trije mejaši. 

 Monografija v nadaljevanju spremlja dogajanje v povojni Julijski krajini, kjer so se, 

kot pravi avtorica, grozote soške fronte kmalu spojile z »obmejnim fašizmom«, ki se je 

usmeril proti vsakršni kulturni drugosti in drugačnosti, zlasti proti Slovencem in Hrvatom. 

Izpostavlja, da leta 1920 ni prišlo do »etničnega čiščenja« le v Julijski krajini, temveč tudi 

na Koroškem že pred plebiscitom in še posebno po njem. Tukaj Avtorica išče odgovore na 

vprašanje, ali je »memorija vojne vplivala na pripravljenost vojakov povratnikov, da se 

udeležijo 'mejnih bojev', in kako se je odražala v plebiscitni propagandi.« Represivne 

ukrepe proti Slovencem v obeh država, kjer so ostali manjšina, in so se z vso ostrino 

nadaljevali po letu 1920, pa analizira ob »apokaliptičnih imaginarijih« v literaturi Frana 

Ksaverja Meška in Prežihovega Voranca ter v karikaturah Hinka Smrekarja in slikarstvu 

Toneta Kralja. Obenem opozarja, da sta na drugi strani fašizem in nacizem »razvila celo 

paleto diskurzov, simbolov in obredov, ki so negirali memorijo vojne ali pa so temeljili na 

ciljni predelavi vojnih travmatizacij v nove moške bojevniške energije …« 


