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VEN IZ HUDE JAME

Ko sem pred desetletji začenjal svojo raziskovalno pot in me je zaneslo 
med varuhe tabujev in potvorb titoizma, si nisem predstavljal, da 
bom po dolgih desetletjih odkrival blodnjake hudih jam titoizma. Ko 

sem 3. decembra 2014 zagovarjal svojo doktorsko nalogo, je bilo to v okviru 
spomina na dvajsetletnico abstinence, ki sem jo začel 27. novembra 1994. Za 
alkoholike je pomembno, da javno izpovedo svojo odvisnost. Potem je zdra-
vljenje lažje. Nič drugače ni z družbo, ki je okužena z zločinsko dediščino 
nasilja in laži. 

Vstop v svet nasilja in laži, ki ga je po drugi svetovni vojni v po svojih ideolo-
ških utopijah v stalinistični in samoupravni podobi poskušal oblikovati titoizem, 
je nenavadno podoben vstopu v rov sv. Barbare v Hudi Jami. Zunajsodne umore 
je titoizem skrival in jih titofili poskušajo prikriti še dandanes. 

Ko smo se v Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč leta 2006 odločili, da bomo raziskali po eno od vsake skupine prikritih 
morišč in grobišč, smo s tem dovolili žrtvam, da spregovorijo, da obsodijo zločin, 
katerega žrtve so bile.

Po prekopu 88 žrtev v breznu pri Konfinu I, po odkritju nepretrgane več kot 
meter debele plasti žrtev v 950 metrih protitankovskega jarka na Teznem in po 
prekopu 189 žrtev iz morišča in grobišča na Arehu smo se odločili za vstop v Rov 
sv. Barbare v Hudi Jami. 

Leta 2008 sem se najprej nekaj mesecev čudil, ko mi nihče od uradnikov ni 
vedel povedati, kakšna dovoljenja bi potrebovali za začetek del. Potem, ko so se 
dela začela, pa je bilo vse drugače, kot smo predvidevali iz redkih dokumentov in 
pričevanj. Ko so raziskovalci prodrli do 432 mumificiranih žrtev, je bilo pričevanje 
žrtev pretresljivo. Še danes mu nismo dovolj prisluhnili, odgovorili nanj. Razisko-
valci so raziskali skupino 346 žrtev med posmrtnimi ostanki v jašku. Če je jašek 
poln posmrtnih ostankov, jih je treba raziskati še več kot 30 metrov v globino ali 
okoli 2.500 umorjenih.

Podobno kot s težavami vstopamo v demonski svet nasilja v Rovu sv. Barbare v 
Hudi Jami, se nam odpira huda jama povojnega stalinističnega terorja in njegovih 
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posledic, v katero vstopamo s predstavitvijo izbranih vsebin iz Arhiva Komisije 
Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona iz poprave krivic.

Delo, ki je pred vami, je le skromna predstavitev nečesa, česar si še predstavljati 
ne znamo. Vstopamo v svet nasilja, tabujev. In obenem v svet nenasilnega upora, 
zvestobe, ustvarjalne moči preživetja, mirotvornega odpuščanja.

Na poti v hudo jamo, ko nevidno postaja vidno, nezaznavno zaznavno, smo 
šele na začetku poti. 

Naj za primer omenim, da je v Arhivu Komisije več tisoč pričevanj sorodnikov 
ljudi, ki so bili umorjeni med vojno ali po njej. Vsa dokazujejo, da je bil tabu „nič 
nismo vedeli“ strahotno žaljiv predvsem za svojce umorjenih. Tabu „nič nismo 
vedeli“ namreč hoče vsiliti domnevo, da naj bi svojci pozabili na svoje najbližje, 
da naj bi jih ne zanimalo, kje in kako so bili umorjeni, kdo jih je umoril, kje so bili 
zakopani. Vendar je resnica ravno nasprotna: svojci so poskušali izvedeti čim več. 
Številni so se v tem iskanju silovito upirali tabuju „nič nismo vedeli“, s katerim je 
poskušal titoizem ubiti resnico, sočutje. 

Tabu „nič nismo vedeli“ je prav tako žaljiv za morilce in tiste, ki so ukazali 
morjenje. Ko bi bil tabu obveljal, bi pomenil, da je človek bitje brez vesti. Vendar 
številni „mučenci vesti“, ki jih je zaradi sodelovanja v morjenju zgrizla vest, doka-
zujejo, da tabu „nič nismo vedeli“ ni mogel obveljati niti pri morilcih in niti pri 
tistih, ki so ukazali morjenje. 

Tudi številne priče in sopotniki dogodkov, ki so morali molčati, niso pa po-
zabili, dokazujejo, da tabu „nič nismo vedeli“ ni mogel prekriti najhujšega brato-
mornega zločina v slovenski zgodovini. 

Pričevanj o umorih in iskanju sledi za umorjenimi v to nalogo ne uvrščamo, 
je pa mnogo tovrstnih pričevanj že objavljenih. To je samo ena velikih tem, ki še 
čakajo nadaljnjih raziskav. 

V predstavljenih tematskih celotah (nekatere samo bežno nakažemo) in v 
omejenem izboru primerov ne morete iskati ne popolnosti niti pričakovati, da bi 
bilo možno vse povedano dovolj kritično preveriti. 

Le spust do dna hudih jam nas bo osvobodil, da se bomo iz hudih jam rešili.
Za spremstvo na tej poti in pogumno spodbujanje se zahvaljujem ženi Lučki, 

sinovom Žandiju, Kolji in Dominiku, stotinam sogovornikov, predvsem sorodni-
kom umorjenih in drugim žrtvam titoističnega terorja, vsem sočlanom Komisije 
Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in Komisije 
Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic, in mnogim dru-
gim, tako v Sloveniji kot v tujini, ki so me podprli na tej poti. 

Knjiga pri Celovški Mohorjevi tvori trilogijo z leta 2004 in 2005 objavljenima 
knjigama Moč preživetja – sprava z umorjenimi starši in S spravno ljubeznijo iz 
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rdeče ledene dobe. Za prijazen sprejem se tudi tokrat zahvaljujem mag. Hanziju 
Filipiču, za podobo na naslovnici mag. Črtomirju Frelihu, za oblikovanje Klemenu 
Kunaverju in lektorju Stanislavu Maršiču.



• • •
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KORAKI NA POTI 

Prvi poskus razvoja raziskave na primerih iz arhiva Komisije Vlade Republi-
ke Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic (odslej: Arhiv Komisije) 
sem pripravil leta 2008 za Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije 

za reševanje vprašanje prikritih grobišč.1 Nisem posebej raziskoval posameznih 
primerov, le navedbe o posameznih usodah sem združil v pripovedne grozde. Na 
primer, vsebinske enote pod poglavjem „Ali je mogoče pozabiti“ so bile: Ali je 
mogoče pozabiti dogodke, ko so bili svojci umorjeni pred očmi družine? Ali je 
mogoče pozabiti svojca, za katerega družina ne ve, kje ležijo njegovi posmrtni 
ostanki? Ali je mogoče pozabiti pogreb? Zakaj so prekopavali in skrivali posmrtne 
ostanke? Ali je mogoče sprejeti krivico, ki je bila storjena z umorom in blatenjem 
umorjenega, z zapostavljanjem in rasističnim izživljanjem nad svojci?

Z nekaj vsebinskimi nizi sem dokazoval nevzdržnost in brezmejno nasilnost 
tabuja „nič nismo vedeli“: Mladoletni domobranci in drugi izpuščeni iz Šentvida 
in Teharij kot pričevalci; Beg z morišča ali pobegli, ponovno umorjeni, rešeni; 
Poslovilna pisma ali zadnja sporočila; Videli na poti v smrt: Šentvid–Kočevski 
Rog; Vedeli; Poizvedovanja, iskanja; Reševanje.

Diskriminacijo, stigmatizacijo in segregacijo žrtev titoizma in njihovih sorodni-
kov sem opisal na primer v poglavju Titoistični rasizem: Matere; Kmetije propadejo; 

1 Vsebinski okvir tega besedila ilustrirajmo s kazalom:
 Za mir in svobodo (Spraševanje vesti za evroslovenstvo – Sprava, pravica, resnica, demokracija, 

človekove pravice, svoboda, mir)
 Bratstvo krvavih rok (Titove skrivnosti v Moskvi – Serijski morilci – Narodni heroji – Ali partizanski 

veterani sprejemajo nase kolektivno krivdo? – Rezistenca, državljanska vojna, revolucija – Zločini nad 
partizani, sodelavci partizanskega gibanja oz. nad protifašisti – Dušan Pirjevec: Kaj bo ostalo? – Ivan 
Meško in ugovor vesti)

 Nič nismo vedeli (Enotni lok terorja od Čebin do Kočevskega Roga – Sram in sramota – Ali je mogoče 
pozabiti? – Lov na ljudi – Rdeča roka ali nasilje kot sestavni del vsakdana – Travmatske posledice)

 Partijski pekel (Umor Franca Jelenca ali „Kar je bilo za obtožiti, je šlo pred vojaško sodišče, kar je bilo 
za likvidirati, pa se je izvršila likvidacija.“ – Titoistični rasizem – Politična emigracija ali zvestoba in 
rezistenca – Požgana zemlja in samomori)

 Slovensko in globalno v tranzicijski pravičnosti (Totalitarni stroji – Globalni utrinki udejanjanja 
tranzicijske pravičnosti – Slovenski temelji tranzicijske pravičnosti – Vojni zakoni, vračanje premoženja, 
odškodnine, pravica, resnica – Prikrita morišča in grobišča)



Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo14

Živeti v strahu; Ropanje; Revščina; Otroško delo; Ukradeni otroci, dani v rejo; Brez 
pomoči; Diskriminacija v šoli; Diskriminacija pri delu (Dežman 2008a).

Nekaj teh vsebin je bilo predstavljenih tudi v radijskih oddajah Moja zgodba v 
nizu oddaj s skupnim naslovom Tranzicijska pravičnost (Moja zgodba, 2. julija–17. 
septembra 2008).

V letu 2009 smo pri Mladinski knjigi pripravili knjigo Slovenija – duhovna 
domovina (Dežman in Kokalj Kočevar 2010). Sam sem iz arhiva Komisije zbral 
in razvrstil številne primere, vendar je bil obseg gradiva prevelik, da bi ga uvrstili v 
knjižno objavo. Zato sem del zbranih usod predstavil v seriji „Slovenija – duhovna 
domovina“ v oddajah Moja zgodba (Moja zgodba 15. aprila–20. maja 2009; 1. 
julija 2009). Tretji cikel oddaj, v katerem sem predstavil predvsem državni terori-
zem titoizma nad družinami umorjenih vojnih ujetnikov in civilistov med drugo 
svetovno vojno in po njej, je imel naslov Potrpimo s trpljenjem (Moja zgodba, 9. 
junija–8. septembra 2010).

Prav tako sem po vsebinskih celotah razvrstil pričevanja, ki pričajo o prega-
njanju kmetov, in jih samo nekaj uporabil v zborniku o preganjanju kmetov in 
kmečkem uporu v letih 1945–1955 (Dežman 2011d). 

Primere iz arhiva Komisije sem uporabil tudi pri pisanju prispevkov o prega-
njanju madžarske in nemške manjšine v Sloveniji (Dežman 2009f, 2012e).

Tudi v tej raziskavi se nisem mogel posebej posvetiti ne usodam beguncev pred 
titoizmom, ki so se umaknili na Zahod, in ne kmetstvu. 

Prav tako v tej objavi nisem upošteval stotin daljših osebnih zgodb, ki so v 
Arhivu Komisije. Te bodo v prihodnosti nedvomno še deležne posebne pozor-
nosti raziskovalcev tako zaradi vsebine kot tudi zaradi pripovedne izraznosti in 
oblikovanosti. 

Uvodni del te objave so predelana in skrajšana poglavja doktorske disertacije 
Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma po arhivu komisije 
Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic, ki sem jo zagovarjal 3. decembra 
2014 na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Mentor je bil Bojan Žalec, so-
mentor Tomaž Erzar, člana komisije pa Tamara Griesser Pečar in Janez Juhant. 
Osrednji del objave pa so poglavja, v katerih sem izhajal iz Arhiva Komisije.

1.1 Dvajseto stoletje – zmagovito in travmatsko

Razvoj dogajanja v burni slovenski zgodovini kratkega dvajsetega stoletja (1918–
1991) je bil silovit in večplasten. Razpadle so avstro-ogrska monarhija, kraljevina 
Jugoslavija, socialistična Jugoslavija, propadli so trije totalitarni sistemi: fašizem, 
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nacionalsocializem, titoizem, nastala je samostojna demokratična republika. Zgo-
dili so se geopolitični obrati od Dunaja k Beogradu in Moskvi, od neuvrščenosti k 
evropskim in zahodnim zavezništvom. Tudi za Slovenijo je bilo to stoletje stoletje 
skrajnosti. Posledice politično-ideoloških spopadov in prelomov občutimo vsako-
dnevno. Zato bomo v nadaljevanju opozorili na negotovost, s katero vstopamo v 
preteklost oziroma na „sence nedokončane preteklosti“ (Stanovnik 2008). 

Med kar nekaj predavanji v zadnjih letih sem različnim občinstvom zastavljal 
dve vprašanji. Prvo je, ali se čutijo kot Slovence, in če se, zakaj. Ljudje pritrjujejo, da 
so Slovenci, vendar ne znajo izraziti, zakaj se tako počutijo. Ubeseditev istovetnosti 
je zelo skromna: da so rojeni v Sloveniji, da govorijo slovensko, da so delavni ... 

Drugo vprašanje pa je, ali smo Slovenci zgodovinski zmagovalci. Potrdilne 
samoumevnosti ob tem vprašanju ni. Prej nasprotno. Zadrega je več kot očitna.

Ta zadrega kaže negotovost, s katero vstopamo v raziskavo o žrtvah in njiho-
vem odzivanju na udarce usode, ki so jih zadeli. Breme nepredelane zgodovine je 
ena najhujših zavor v slovenski družbi. Zato je taka negotovost v samozavedanju, 
kdo smo, in zato tak dvom o naši zgodovinski vlogi. 

Sam gradim na naslednjih hipotezah:
–  20. stoletje je zmagovito slovensko stoletje.
– Slovenska samozavest ne temelji na zgodovinskih uspehih.
– Dvom in negotovost presežemo z resnico in dialogom.

V spominskem letu 2015 se spominjamo stoletnice začetka bojev na soški fron-
ti, sedemdesetletnice konca druge svetovne vojne, sedemdesetletnice najhujšega 
mirnodobnega zločina v zgodovini slovenskega prostora, petindvajsetletnice prvih 
demokratičnih volitev po letu 1941 in petindvajsetletnice slovenskega plebiscita.

Razumevanje razlike med nasiljem prve in druge svetovne vojne, državljanske 
vojne in stalinistične revolucije ter zmagovitim nenasiljem slovenske demokrati-
zacije in osamosvojitve lahko temelji tudi na soglasju o tem, kaj je prav in kaj ni 
prav v našem poznavanju in odnosu do žrtev vojn in nasilja, do njihovih svojcev.

Če smo vsaj deloma podrli tabuje, ki so skrivali največji zločin titoizma – to 
je zunajsodni umori civilistov in vojnih ujetnikov med 2. svetovno vojno in po 
njej –, pa šele vstopamo v mračno, prav tako s tabuji titoizma in zarot molka 
zakrivano deželo raznovrstnih zločinov, državnega terorizma, diskriminacije, 
segregacije, stigmatizacije, množičnih in trajnih kršitev človekovih pravic, ki so 
množice ljudi, v nekaterih primerih celo večino prebivalstva, oškodovale in jih 
dolgoročno travmatizirale.

O tej deželi nam pričajo dokumenti in pripovedi v Arhivu Komisije Vlade RS 
za izvajanje Zakona o popravi krivic (odslej: Komisija), ki jih predstavljamo v 
nadaljevanju.
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Vzorec zajema omejeno število žrtev, saj so titofilne politične sile ovirale 
tako sprejemanje Zakona o popravi krivic (ZPKri), nič manj pa tudi njegovo 
izvajanje. Zato večina možnih upravičencev svojih pravic pred Komisijo ne bo 
uveljavljala. 

Desettisoče usod v Arhivu Komisije ponuja reprezentativna dokazila za razi-
skavo temeljnih skupin žrtev titoističnega nasilja in tudi za raziskavo uporništva 
proti titoizmu. Nekateri vlagatelji so sami opisali svoje usode in javno nastopali ali 
pa so njihove pripovedi v znanstvenih in drugih objavah. Ni mogoče pričakovati, 
da bi lahko upoštevali vse te. 

Pregledali smo poročila, v katerih poročevalci opisujejo primere in predla-
gajo sklepe za seje Komisije. Poročila smo razvrstili po tematskih enotah. Arhiv 
Komisije je digitaliziran. Omogočili so mi dostop do njega v elektronski obliki, 
zato smo lahko izbrali tudi mnogo digitaliziranih celotnih spisov. Prepisali smo 
številna rokopisna pričevanja.

Nekatere žrtvene skupine, katerih predstavnike smo izbrali v Arhivu Komisije, 
še niso preštete. Prav tako smo še daleč od kakovostnih predstavitev z različnih 
strokovnih stališč. Zato opozarjamo na vprašanja, ki jih je treba načeti, na posa-
mezna dejstva, ki jih je mogoče nadgraditi.

Tako stanje je posledica mitov in tabujev, ki so obvladovali javno življenje, 
množična občila in stroke v titoizmu. Večina strok se še ni kritično opredelila do 
lastne zgodovine v titoizmu in sodelovanja z njim oziroma morebitnega upora 
proti njemu.

Tako količinske kot kakovostne predstavitve bomo dobili šele, ko bo mogoč 
enakopraven dialog, ko bomo razvili tako raziskovalne projekte različnih strok ka-
kor v dialogu razvili kritične pristope, ki bodo obsodili totalitarne prvine titoizma.

Tovrstni razvoj je ključen za prehod slovenske družbe iz totalitarne v demo-
kratično. Švicarska fundacija za mir (Swiss Peace Foundation) glede obravnavanja 
preteklosti poudarja, da je ukvarjanje z zapuščino hudih kršitev človekovih pra-
vic eden največjih izzivov, s katerimi se srečujejo družbe v obdobju po nasilnih 
konfliktih. Obstaja povezava med sposobnostjo, da se ta zapuščina obravnava na 
celovit in vključujoč način, in zmožnostjo za razvoj trajnostnega miru. V švicarski 
ustanovi uporabljajo tehnični izraz „ukvarjanje s preteklostjo“, s čimer je poudar-
jeno, da je to dolgotrajen proces, ki vključuje širok razpon dejavnosti, vključno s 
pobudami za odpravljanje temeljnih vzrokov za konflikt.

Z raziskavami poskušajo razumeti vzroke vojn in nasilnih konfliktov ter obli-
kovati predloge za blažitev konfliktov in strategije za izgradnjo miru. Želijo pri-
spevati k akademskim razpravam o miru in raziskavi konfliktov ter k uveljavljanju 
izidov raziskav v življenju. 
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Miru si po tragičnih zgodovinskih preizkušnjah želijo tudi vlagatelji vlog na 
Komisijo. Tako so zapisali:

•

To je mojih 68 let, želim si, da nihče nikoli več ne bi doživel grozote vojne.2

•

Ni lahko po tolikih letih premišljevati o vsem tem, odpirati stare rane, iskati od-
govore, zakaj se je vse zgodilo tako, kot se je. Kar utrudi se človek ob premlevanju 
vsega tega in nemoči, da bi spremenil potek dogodkov.

Upam, da bi lahko zanamci, otroci, vnuki in vsi otroci sveta živeli v sožitju brez 
vojn in drugih katastrof.3

•

Otrokom včasih govorim o trpljenju, ki smo ga preživljali. Oni s tem niso obre-
menjeni. Meni pa se velikokrat vrača spomin na te strašne čase.4

•

Zaradi dolgoletne sistematične instrumentalizacije in hujskanja s stališč titoistične 
ideologije, ki je slavila nasilje, skrivala titoistične zločine in onemogočala kritično 
presojo učinkov titoističnega državnega terorizma, mnogo temeljnih raziskovalnih 
vprašanj še ni postavljenih. Tudi v sedanjem razmerju političnih sil in vpliva v 
medijski krajini so dejavniki in dediči titoizma ostali na starih položajih in ohra-
nili pomembne vzvode moči in gospostva. V meglah zavajanja in sprenevedanja 
je resnica nujen pogoj za vzpostavitev razmer, v katerih žrtvam vrnemo človeško 
dostojanstvo, jih odškodujemo, zaščitimo, sočustvujemo z njimi.

V Arhivu Komisije so tako oblastni viri (sodbe, odločbe, zaporniška doku-
mentacija …) kot tudi pričevanja žrtev, ki tem virom ugovarjajo, pojasnjujejo 
svoj položaj, dokazujejo krivice, ki so jih doživele s strani oblasti. Dragocene so 
primerjave sodb, izrečenih na zrežiranih političnih procesih, in sodb, s katerimi so 
sodišča demokratične Republike Slovenije razveljavila te obsodbe. Pregled razve-
ljavljenih primerov in predvsem analize odločanja sodišč bodo bistveno obogatili 
dosedanje vedenje in prispevali k tehtnejšim ocenam tako titoizma kot procesov 
tranzicijske pravičnosti. 

Z nekaj primeri, ko k zbranim pričevanjem in dokumentom dodamo vire po-
litične policije, sodišč, zaporov, časopisje ..., nakazujemo, kako se bodo viroslovna 
in raziskovalna obzorja še nadalje odpirala. 

2 130-121/2008 Štrancar.
3 130-1647/2007 Parkelj. 
4 130-2227/2008 Turk. 
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Posamezne primere navajamo z njihovimi posebnostmi, zraven pa poudarjamo 
zgodovinske posebnosti in splošnosti, v katerih so se dogajale posamezne usode. 
Tak način pripovedi nam predstavlja govorico sovraštva v posameznih sodbah, 
lomljenje ljudi v preiskavah in prestajanju kazni, usodne posledice za prizadete 
med prestajanjem kazni in po njem, predvsem pa posledice za družine umorjenih 
in zaprtih …

Pričevanja, pa naj gre za nekaj misli, zapise na strani, dveh ali za življenjske 
zgodbe, so spominska literatura, ki jo bomo šele ovrednotili in določili njen pri-
čevalni, uporniški in ustvarjalni pomen. Gre za tisočere zgodbe, ki jih povezujejo 
travma in njene dolgoročne posledice.

Naj nam bo kažipot v razumevanje dolgoročne teže teh bremen tole pričevanje:
•

Med vojno je kot 17-letni postal domobranec in se je ob koncu vojne pred priha-
jajočo oblastjo umikal proti zahodu. A meje ni več dosegel, pot mu je prestregel 
rdeči teror, ki je zavladal po vsej domovini. Vrnil se je v domači kraj in se več 
kot dve leti skrival skupaj z bratrancem Tonetom na Gorjancih blizu domače 
vasi (Kostanjevica na Krki). Leta 1947 se je rešil v Italijo, kjer je bil v taborišču. 
Večkrat je pripovedoval, kaj vse je med skrivanjem doživel, prestal in pretrpel. 
Opis tega časa bi bil nekak izbor iznajdljivosti, vztrajnosti in volje do življenja 
skrivačev ter podlega ravnanja preganjalcev, ki so v svojem sovraštvu zagrešili 
strahopetna in najkrutejša dejanja. Prestano trpljenje, gnus in strah so se mu 
zarasli v kosti. Ko je za 50-letnico konca vojne in povojnih pobojev obiskal do-
movino, ga – potem ko je spet stopil na argentinska tla – obnovljeni spomini na 
vse prestano gorje (predolgo skrivanje pred naprednimi sosedi, spomin na zaradi 
njega pretepenega očeta, na preganjano mater in sestro, na prevarane in pobite 
prijatelje in soskrivače, na najdene skupne grobove) kar niso hoteli zapustiti. 
Preveč je bilo v njem nakopičenega trpljenja v mladostnih letih, da bi lahko sedaj 
užival domovino. Kako perverzna mora biti ideologija, ki lahko spremeni ljubečo 
mater v hudo mačeho!5

•

Izkušnja srečanja z ljudmi, ki so preživeli najhujše udarce usode, ki so dolga leta 
brez krivde trpeli krivice, nam odkrije izredno človeško sposobnost potrpljenja in 
odpuščanja. Ne v nedejavnem trpljenju, ampak v uporniški zvestobi resnici, pravici. 
Vsi, ki so v takih okoliščinah ohranili mirno vest in zdravo pamet, so velemojstri 
preživetja. Taka izkušnja je povzeta v tej izjavi:

5 714-01-293/2005 Parkelj.
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•

Očetu nikoli ni bila dokazana nobena konkretna krivda, vendar smo bili nič krivi 
odrinjeni na sam rob. Vendar smo bili borci za svoj obstanek, saj smo imeli v 
svoji zgarani mami in starih starših dober zgled, kako se da preživeti v najtežjih 
trenutkih.6

•

Ta pripovedovalec noče sprejeti očetove krivde, ker ta ni bila dokazana. Prav tako 
se zaveda svoje tragične žrtve, saj je bil brez krivde kriv. Obenem pa so se v družini 
s preživetveno upornostjo upirali krivični oblasti in ohranili človeško dostojanstvo 
pod najhujšimi udarci usode. 

1.2 Izhodišče

Po temeljnem življenjskem obratu iz alkoholizma v abstinenco sem po letu 1994 
nadaljeval poklicno zorenje (Dežman 1997, 1999d). Vse bolj sem se usmerjal k 
preučevanju titoističnega terorja in njegovih posledic, mitov in tabujev sistema 
ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil. V svojem sestopanju z oblastnega 
položaja varuha mitov in tabujev v vlogo tistega, ki razgrajuje mite in tabuje ter 
posluša žrtve in se uči od tistih, ki so imele dovolj moči, da so presegli udarce 
usode, sem spodbujal nekaj projektov, ki so posvečeni obsodbi titoističnega nasilja 
in solidarnosti z žrtvami le-tega.

Oktobra 1982 smo iz Gorenjskega muzeja razposlali moje razmišljanje o šibkih 
točkah zgodovinopisja „delavskega gibanja in socialistične revolucije“. Besedilo 
je med zgodovinarji, ki sem jih kritično omenil, povzročilo toliko odmeva (proti: 
Tone Ferenc, Zdravko Klanjšek, za: France Klopčič, Slavko Kremenšek), da je 
bilo predmet obravnave na seji sekcije za zgodovinopisje Marksističnega centra 
(Dežman 1982). 

Takrat sem prebral nekaj marksistične metodološke literature, vendar je bilo 
takrat še do te težko priti. Tako mi je Schaffovo knjigo posodil France Klopčič, na 
Fleischerja me je opozoril Božidar Debenjak, na Topolskega pa Janko Pleterski 
– ko sem to knjigo naročil v tujini, sem čakal nanjo nekaj mesecev (Schaff 1970; 
Topolsky 1976; Fleischer 1977; Gros 1980). 

Na primerih priročnih navodil za pisanje kronik partizanskih vojaških enot, 
lokalnih pregledov zgodovine delavskega gibanja in pregledov razvoja političnih 
organizacij partizanskega gibanja sem kritično zavrnil poenostavljeno kroniško 

6 130-69/2008 Arko Am. 
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pisanje t. i. zgodovinopisja revolucije in NOB (Dežman 1983). Tezo o uslužnosti, 
pristranskosti, strokovni preproščini ter pomanjkanju hevristične in hermenevtič-
ne refleksije bomo po raziskavi opusa te generacije zgodovinopiscev lahko samo 
potrdili.

Ko sem sredi osemdesetih let postal predsednik komisije za zgodovinske krož-
ke pri Zvezi prijateljev mladine, smo tematsko polje, ki je do tedaj obsegalo le 
partizanske teme, krepko spremenili v prid preučevanja vsakdanjega življenja. 

Kot predsednik Komisije za ohranjanje in razvijanje revolucionarnih izročil pri 
Republiški konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije sem se na podlagi svojih 
metodoloških in filozofskih razmišljanj upiral tedanji titoistični kultni praksi. Tako 
sem kot uvodničar na seji Zgodovinske komisije Predsedstva Centralnega komiteja 
ZKS januarja 1984 poudaril: „Tako kot živi izročilo dachauskega procesa, živijo 
tudi v družinskih spominih, v spominu naše emigracije, slike t. i. vetrinjskih žrtev, 
potem so tu še spomini na predčasne upokojitve i. p. d. Ta prizadetost bo prej ali 
slej skušala dobiti svoj prostor bodisi kot historična informacija bodisi kot predmet 
manipulacije. Molk ni vedno najustreznejše ravnanje v takih primerih. Vendar 
nismo za to, da bi se spuščali na raven smrti, razbijanja in zatiranja. Zavzemamo 
se za kvalitativno spremembo v zgodovinski raziskavi in prezentaciji zgodovinskih 
procesov“ (Zapisnik 1984). 

Moj raziskovalni model je temeljil na genetsko strukturni analizi. Oktobra 
1986 sem predstavil naročnikom, nekdanjim političnim voditeljem partizanskega 
gibanja, predlog raziskave o partizanskem okrožju Jesenice. Takrat sem zapisal, „da 
je potrebno nadaljevati predvsem z začetim delom pri celoviti statistični podobi 
vojne (mobilizacije in žrtve, v vojaške, policijske in druge enote, v politično delo, 
v gospodarskih in drugih dejavnostih na naši in nasprotni strani, obseg in žrtve 
okupatorjevih represivnih ukrepov in terorja, delo partizanskega sodstva, povzro-
čena vojna škoda v gospodarstvu, prometu, na imetju prebivalstva itd.)“. Posebej 
sem poudaril, da so predmet raziskave tako „okupatorjevi poskusi, s katerimi so 
vključili domačine v svojo službo“ kot tudi, da je „raziskava delovanja partizanske-
ga sodstva, obveščevalne in varnostno-obveščevalne službe, vojske državne varnosti 
in drugih občutljivo področje, katerega raziskava bo odprla številna vprašanja“ 
(Dežman 1986a). 

Svoje zavzemanje za prenovo zgodovinskega spomina sem uveljavljal tudi v 
polemikah, tudi z ZZB (Dežman 1988a, 1988b). 

Po strukturno-genetskem modelu je nastala raziskava o dogajanju v prvih 
dveh letih druge svetovne vojne v občini Tržič (Dežman 1991). V večletnem 
zbiranju podatkov sem ustvaril računalniško zbirko podatkov z dopolnilnimi zbir-
kami, v katerih so zapisani podatki o posledicah vojne (smrtne žrtve, mobilizacije, 
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odvzemi prostosti, gmotna škoda), ki so doletele več kot 15.000 od 36.000 prebi-
valcev območja, ki ga je pokrivalo partizansko okrožje Jesenice ( Jesenice z Dolino, 
Radovljica z Deželo, Blejski kot, Bohinj) (Dežman 1994c). 

Zbirke podatkov sem začel ustvarjati brez zavedanja, kakšno razdejanje je za 
sabo pustil sistem ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil. Pojavile so se 
osupljive razlike med tem, kar je bilo zapisano v objavljenih besedilih in je bilo 
vsebina oblastno zaukazanega spomina, ter tem, kar so mi pokazale statistike. V 
netabuirano preštevanje je prišlo tisoče usod, ki so bile pozabljene zaradi oblastne 
samovolje, mitomanije in tabuiranja. Še bolj pretresljivo je bilo odkritje, kako je 
brezčutni titoistični kolektivizem instrumentaliziral človeško trpljenje in človeka 
kot posameznika – to pa ne glede na to, na kateri strani se je ta znašel v zgodo-
vinskem toku.

Povezoval sem se tudi z etnologi. Z Božidarjem Jezernikom sva začela s kritiko 
projekta zgodovine KP/ZK (Dežman in Jezernik 1983). Ukvarjal sem se s t. i. 
pripovedno zgodovino in napisal osebna portreta in skupinsko skico bohinjskih 
komunistov (Dežman 1986b, 1987b, 1990c, 1993, 2011a). S tem povezano je bilo 
tudi zanimanje za zgodovino „od spodaj“, torej za vpogled v zakulisja, v katerih 
ljudje pod primežem sistema iščejo preživetvene možnosti. Tako je nastala pred-
stavitev življenja pod nacionalsocializmom v Tržiču in okolici (Dežman 1984). 
Vodil sem projekt Gorenjski partizan – Gorenjski odred 1942–1942 (Dežman 
1992d). To besedilo je bilo ocenjeno kot tisto, „kar naj bi v sodobni historiografiji 
vojaška monografija bila“ oziroma da „nedvomno sodi v vrh obravnavane tovrstne 
problematike tako po bogastvu snovi, metodi, obsežnosti in prizadevanju za čim 
bolj stvarno predstavitev odredove podobe. Po načinu podajanja snovi ima mno-
go prvin sinteze, v njej je mnogo izhodiščnih razmišljanj in ugotovitev, ki veljajo 
tudi širše, ne samo za Gorenjski odred, in je iz tega vidika tudi širše zanimiva in 
uporabna“ (Repe 1993; Deželak Barič 1993). 

Sčasoma sem se zavedel epistemoloških omejitev, saj zaradi mitoloških in 
tabujskih omejitev pripovedi zmagovite strani niso pričale o ljubezni, strahu, 
veri itd., pričevalci tudi niso pripovedovali o tem, kaj se jim je dogajalo po vojni. 
Začel sem celovito preučevati smrtne žrtve vojne in opravil temeljne raziskave za 
Gorenjsko, predstavil sem tudi prvo domnevo o celotnem številu vseh žrtev vojne 
in revolucije v Sloveniji na zborovanju zgodovinarjev v Izoli leta 1998 (Dežman 
1987a, 1989a, 1989b, 1998). 

Ko sem s tem odkril temeljno logiko partijskega prikrojevanja zgodovinske 
resnice, sem odkrival še nekatere tabuirane teme, tako partizansko morjenje Go-
renjcev (Dežman 1994a) in usodo gorenjskih mobilizirancev v nemško vojsko 
(Dežman 1990a, 1990b, 1992a, 1994b, 1999c, 2001). Analiziral sem posledice 
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vojne in revolucije med gorenjskimi železničarji in v lokalnih okoljih (Dežman 
1996, 2004b, 2007d), načenjal vprašanja posledic tabuiranja (Dežman 1992b, 
1992c). 

V letih 2001/2002 sem z Alfredom Elstejem vodil mednarodno primerjanje 
komunističnega in nacionalsocialističnega totalitarizma v Sloveniji in Avstriji. 
Razstava je po odprtju v Slovenj Gradcu gostovala v Kranju, Beljaku, Celovcu, 
Mariboru in Ljubljani, ogledalo si jo je več kot 25.000 obiskovalcev (Dežman in 
Elste 2002; Kotnik 2007). 

Od leta 2003 vodim študijske krožke. Odmevno je bilo delo študijskega krožka 
Moč preživetja. Člani krožka so nastopili v pretresljivem dokumentarcu Jožeta 
Možine „Zamolčani – moč preživetja“; sam sem bil pri tem delu strokovni so-
delavec (Možina 2004). Oblikovali smo uspešno ustavno pobudo za spremembo 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Dežman idr. 2004). Po vložitvi te pobude se je v 
delovanje krožka vključilo več kot sto oseb. Številne njihove usode sem predstavil v 
dveh knjigah (Dežman 2004a, 2005a), od leta 2005 pa jih predstavljamo v teden-
skih oddajah „Moč preživetja“ in „Moja zgodba“ na Radiu Ognjišče (Dežman in 
Bartolj 2005). Projekt se z drugimi pobudami oblikuje v slovenski projekt Moja 
zgodba – zbiranje življenjskih zgodb (Dežman in Kokalj Kočevar 2006). 

Od leta 2005 vodim Komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 
Predvsem s pomočjo Lovra Šturma, tedaj ministra za pravosodje, Mitje Ferenca, 
vodje topografske raziskave, in Pavla Jamnika, vodje kriminalistične akcije Sprava, 
smo naredili premik od spravne zamisli, ki je gradila na postavljanju spomenikov 
in obrednih dejanjih, k arheološki raziskavi, prekopu posmrtnih ostankov in iden-
tifikaciji žrtev, kjer in kolikor je (bilo) možno. Svoje delo smo predstavili v treh 
zbornikih (Dežman 2008b, 2009c, 2009d, 2011b; Ferenc idr. 2011). 

Kot direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije sem v letih od 2005 do 2010 
vodil projekte Hitlerjeva dolga senca, Enotni v zmagi – demokratizacija in osa-
mosvojitev Slovenije, Slovensko meščanstvo 1848–1948 – od vzpona nacije do 
nacionalizacije, Fašizem in Slovenci – izbrane podobe, Huda jama – možnosti 
muzeološke prezentacije, Le vkup, le vkup uboga gmajna – preganjanje kmetov 
in kmečki upor v Sloveniji 1945–1955, v okviru stalne razstave Slovenci v 20. 
stoletju sem postavil sobo Slovenija 1945–1960, predstavili smo življenjske zgodbe 
političnih emigrantov (Dežman 2006b, 2007a, 2007b, 2007c, 2009a, 2009b, 2009c, 
2009e, 2011c, 2011d; Dežman in Filipič 2007; Dežman idr. 2008; Dežman in 
Kokalj Kočevar 2010). Ko sem bil direktor Arhiva Republike Slovenije, sem vodil 
projekt Vroče sledi hladne vojne (Dežman in Filipič 2012; Dežman in Valič 2012). 

Sodeloval sem v mednarodnem projektu o nacionalnem vprašanju na av-
strijskem Koroškem, na evropskem posvetu o zločinih totalitarnih režimov, 
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pripravil sem poročilo o Sloveniji za evropski pregled o ukvarjanju z dedišči-
no avtoritarnih in represivnih režimov (Dežman 2005b, 2005c, 2008b; Closa 
Montero 2010). 

Večkrat sem predaval po Sloveniji, tudi v okviru akcij Zavoda za šolstvo in Dru-
štva učiteljev zgodovine, v tujini pa v Argentini, Avstraliji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, 
Španiji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem. Povabljen sem bil na usposabljanja v 
Španijo, Nemčijo in Izrael.

Moje posebno zanimanje velja domoznanstvu. Uredil sem več zbornikov lokal-
ne zgodovine: Tržiški zbornik, 1984; Bohinjski zbornik, 1987; Radovljiški zbornik, 
1992; Gorenjska 1900–2000, 1999; Brezjanski zbornik, 2000; Blejski zbornik, 2004. 

Začel sem raziskovati romarsko kulturo pri Mariji Pomagaj na Brezjah (Dež-
man 1999a, 2000, 2014a). 

V letih 1993–2000 sem urejal revijo Borec, 1999–2001 revijo GG, od leta 2014 
urejam revijo SLO – časi, kraji, ljudje. Nadaljeval sem tudi intenzivno publicistično 
delo in objavljal v raznih medijih – omenim naj Večer, Delo in Ampak. Kot redni 
sodelavec sem sodeloval pri Gorenjskem glasu, Albertu in Magu. Pisal sem za spletna 
mesta MMC, Siol, Časnik.si.

Moje delo je sprožilo številne tako pohvalne kot polemične odzive. Svoja 
stališča sem pojasnjeval v številnih intervjujih, televizijskih in radijskih omizjih. 

V letu 2005 me je Janez Lukač povabil, da sem strokovnim sodelavcem Komi-
sije predstavil delo krožka Moč preživetja in knjigo o tem. Potem me je predlagal 
za člana te Komisije. S tem mi je ponudil izredno priložnost, da sem dobil temeljit 
vpogled tako v delo Komisije kot v usode številnih žrtev titoizma – številne sem 
tudi osebno spoznal.

Tabela 1: Avtorjevi projekti

Teme Leto

Raziskovalni program 1986

Primer Bohinj 1987

Mobiliziranci v nemško vojsko 1990 itd.

Primer Tržič 1991

Gorenjski odred 1992

Partizanski teror 1993 itd.

Primer partizansko okrožje Jesenice 1994

Žrtve vojne in revolucije v Sloveniji 1998 itd.

Primerjava nacionalsocializma in titoizma 2002
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Študijski krožek Moč preživetja 2004 itd.

Tedenska radijska oddaja Moja zgodba od 2005

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč od 2005

Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic od 2005

Slovenija 1945–1960 2006

Tabuji in falzifikati titoizma 2006 itd.

Nacionalsocializem 2007

Tranzicijska pravičnost 2008 itd.

Meščanstvo 2008

Fašizem 2009

Razredni boj proti kmetom 2011

Železna zavesa 2012

Od začetka sem se spoprijemal s stanjem, ko sta ideološko-politična kontinuiteta in 
metodološka ubožnost raziskav ohranjali tako mite in tabuje titoizma kot profesio-
nalne raziskave na kronološko-faktični ravni brez problemskih in interpretativnih 
ambicij. To otrplost sem poskušal preseči tako, da sem se ukvarjal tako vsebinsko 
kot metodološko z raznolikimi pristopi ter z različnimi temami oziroma skupinami 
ljudi. Če se omejim na tiste, ki jih je titoizem preganjal kot osovražene druge, gre 
tako za tabuirane smrtne žrtve (mobiliziranci v nemško vojsko, žrtve revolucionar-
nega terorja) kot tudi diskriminirane, segregirane, stigmatizirane svojce smrtnih 
žrtev titoizma in druge žrtve titoizma v širokem razponu od „narodnih izdajalcev“ 
do „razrednih sovražnikov“ in drugih „notranjih in zunanjih sovražnikov“ (Tabela 1).

Kot prvo izhodišče te raziskave jemljem načelo, da „raziskava, ki ne ustvari nič 
drugega kakor knjige, ne zadošča“ (Lewin 1946, 35). Prav tako smiselno ravnam 
v smislu Freirovega posvetila: „Za zatirane in tiste, ki trpijo z njimi in se bojujejo 
zanje.“ Za slovensko tranzicijsko otrplost je zelo pomembno napotilo o spodbu-
janju upora žrtev proti zatiranju, ki spremeni razmerje med storilci in žrtvami: 
„Ker je to zatiranje človeškosti, se zatirani prej ali slej začnejo upirati tistim, ki 
so jih naredili manj človeške. Da bi imel ta upor smisel, zatirani ne smejo postati 
zatiralci med pridobivanjem svoje človeškosti (tako se lahko ta ustvari), nasprotno, 
človečnost morajo obnoviti zase in za zatiralce“ (Freire 2000, 44). 

Izidi dosedanjih raziskav in refleksije o prelomnem obdobju 20. stoletja v slo-
venskem prostoru nakazujejo, da niti količinskih razmerij še zdaleč ne poznamo 
dovolj, v dosedanjih pa so številne spodbude, ki vodijo k razvijanju kakovostnega 
raziskovanja. 

Spremljal sem neuspehe in uspehe tranzicijske pravičnosti in raziskave zlasti 
komunističnih zločinov po svetu, mednarodne primerjave družb s podobnimi 
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izkušnjami. Spremljal sem literaturo, ki obravnava komunizem, drugo Jugoslavijo, 
Španijo, Kambodžo, Nemško demokratično republiko, Kitajsko, Sovjetsko zvezo, 
tranzicijsko pravičnost po posameznih najbolj ogroženih območjih ( Južnoafriška 
republika, Ruanda, Južna Amerika, Zahodni Balkan …), spravo, odpuščanje, ne-
nasilje, strpnost, psihiatrične zaznave in terapiranje travme, patologije … 

Pri izbiri primerov iz Arhiva Komisije in pri njihovem razvrščanju v poglavja in 
zbirke podatkov sem upošteval še mozaik metodoloških načel viktimologije, ute-
meljene teorije, raziskave pričevanj, etnografije, fenomenologije, raziskave primerov.

Viktimološki pristop je dobra opora v iskanju odgovorov na vprašanje, koliko 
in kako so bile različnim oblikam viktimizacije izpostavljene osebe v raziskovani 
populaciji.

Osredotočanje na žrtev (victim-centered approach) je pristop, ki naj prispeva k 
oblikovanju pravnega okolja in družbenega ozračja, ki bo žrtvam prisluhnilo, jim 
pomagalo in prispevalo k uveljavitvi njihovih pravic. 

Pri tem je treba upoštevati stanje v Sloveniji, kjer so zločinci ostali nekaznovani 
in njihova simbolna vloga še vedno ni skladna z resnico o zločinih in žrtvah, ki 
so jih povzročili. Zato je tovrstno zbiranje dokazov hkrati opogumljanje žrtev, da 
pričajo o škodi in travmi, ki so jo doživele. 

Odsotnost teorije pri preučevanju titoizma kot totalitarnega fenomena izkazuje 
tudi nerazvitost temeljnih pojmov, nedoločenost pomembnih pojavov, procesov, 
nedorečena kronologija, neizdelana topografija … Le s preseganjem teh zaostajanj 
bomo prišli do ustreznih dokaznih zakladnic, s katerimi bomo lahko dokazovali, 
kako je bil titoizem totalitaren, kakšne so značilnosti te totalitarnosti, ali lahko 
govorimo o genocidnosti titoizma …

Zaradi tega razkoraka med slovenskim okoljem in razvitimi mednarodnimi 
raziskovalnimi praksami in procesi tranzicijske pravičnosti smo si kot osnovni cilj 
naše raziskave zastavili, da bomo na primeru Arhiva Komisije predstavili nabor 
vzorcev iz gradiva, izbranih po merilih kvalitativnih metod. 

Začetno, odprto kodiranje po posameznih metodah je bilo mogoče zaradi 
dosedanjega poznavanja posameznih vsebinskih enot, srečanj z žrtvami, pregle-
da literature in drugih virov. Temeljna raziskovalna spodbuda pa so bile vsebine, 
odkrite v Arhivu Komisije. V Arhivu Komisije poleg kakovostnih odkrivamo tudi 
količinske pokazatelje. 

Poročila poročevalcev za seje Komisije spremljam od leta 2005, ko sem bil 
imenovan za njenega člana. Starejša poročila mi je iz svojega arhiva podaril Janez 
Lukač. Potem sem dobil na razpolago digitalne kopije poročil in tudi digitalizirane 
spise iz Arhiva Komisije, za kar se zahvaljujem Ministrstvu za pravosodje, posebej 
pa še Darinki Kalan, Majdi Pučnik Rudl in Andreji Parkelj. 
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Ni mogoče, da bi v enem besedilu predstavili vse glavne teme, ki se odpirajo v 
Arhivu Komisije, kaj šele, da bi problemsko in vsebinsko obravnavali zgodovinski 
obseg in razvoj revolucionarnega terorja ter njegove dolgoročne posledice. 

Poskušali smo izbrati čim več posameznih usod, različnih primerov in skupin, 
čimbolj značilne dokumente, sestaviti posamezne zbirke podatkov. Z mešanico 
raziskovalnih metod ter z vsebinskimi in problemskimi vzorci predstavljamo 
viroslovno in tematsko bogastvo, na katerem naj temeljijo prihodnje raziskave. 
Odkrivali smo osebne usode v vsej njihovi raznolikosti, prednostno se posvečamo 
žrtvam, poudarjamo njihovo pričevanjsko prepričevalnost, upornost, nenasilje, 
pogum, opredeljevanje po vesti, etiki, civilizacijsko zasidranost in usmerjenost.

Predstavljeni primeri in tematski nizi v vsakem od poglavij dokazujejo, da 
imamo opravka z viktimološkimi skupinami, ki skupaj z družinskimi člani in 
drugimi povezanimi usodami zajemajo večino slovenskega prebivalstva – kot žrtve 
in kot storilce, v vlogi opazovalca pa se je znašel slehernik. Predstavljene usode, 
primeri in tematske celote so možna izhodišča za nadaljnje raziskave pričevanj, 
za etnografske raziskave in raziskavo primerov, za fenomenološke raziskave, za 
izpeljavo teorij ter za reševanje problemov žrtev. 

Tovrstno raziskovanje šele načenja temeljna vprašanja in začenja iskati odgo-
vore. Ni mogoče vsakega od raziskanih vzorcev oblikovati v samostojni, od drugih 
ločeni pripovedni celoti. Nekatere plasti se vlečejo skozi celo vsebino. Vsaka od 
vsebinskih enot je tudi prispevek k oblikovanju dokaznega gradiva o skupnih 
prvinah, ki povezujejo različne skupine žrtev titoizma v družbeno in kulturno 
skupnost. Posamezne izjave v različnih žrtvenih skupinah odkrivajo bistvo doži-
vetega in doživljajskega, tako v razlikah kot v enotnostih. 

Pričevanja žrtev odkrivajo dolgoročnost in globino travmatskih posledic obla-
stnega nasilja in samovolje. Prav tako nam ta pričevanja dokazujejo izredno preži-
vetveno in uporniško sposobnost, s katero so se žrtve z nenasiljem in odpuščanjem 
ohranile pri zdravi pameti, obenem pa so s svojim zgledom branile resnico in 
iskale sočutne sogovornike in poslušalce. 

Skozi besedilo je navedenih več kot petsto pripovedi, v katerih nastopa več 
tisoč posameznikov. Temeljni namen raziskave, analize in predstavitve posameznih 
pričevanj je vzpostavitev zornega kota, iz katerega odkrivamo moč preživetja, torej 
načine odzivanja, upornosti, ki je žrtvam omogočila preživetje, smiselnost bivanja 
ter utiranja lastne poti pod režimskim zatiranjem (Tabela 2). 




