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HISTRIA: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 
broj 1, Pula, Istarsko povijesno društvo, 2011, 335 str.

Godišnjak Istarskoga povijesnog društva u svome prvom broju na impresivnih 335 
stranica donosi šest izvornih znanstvenih radova i jedan stručni, a u dijelu “Prikazi, ocje-
ne, izvješća” pregled recentnije izdavačke djelatnosti u Istri i o Istri te izvješća sa znan-
stvenih i stručnih skupova održanih u Istri. Obuhvaćajući u cjelini razdoblje od srednjega 
vijeka do dvadesetoga stoljeća, teme radova zadiru u kulturnu, crkvenu, pravnu, političku 
i socijalnu povijest Istre i susjednih područja. Svaki je znanstveni i stručni rad upotpunjen 
sažetcima na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. U predgovoru glavni urednik 
Maurizio Levak između ostalog ističe i razlog pokretanja znanstveno-stručnog časopisa 
kao godišnjeg glasila Istarskog povijesnog društva – potrebu sve većeg broja istarskih 
povjesničara za objavljivanjem rezultata svojih istraživanja.

Prvi je rad Nikoline Maraković, “Crkva sv. Martina u Svetom Lovreču Pazenatičkom 
– privatna crkva porečkih biskupa ili istarskih (mark)grofova?” (13–36), u kojem autorica 
novom interpretacijom poznatih dokumenata preispituje dosadašnje spoznaje o izgradnji 
crkve sv. Martina kao i o povijesti samoga grada Svetog Lovreča Pazenatičkog gdje je 
crkva smještena. U prvom je planu pitanje stvarnog naručitelja gradnje crkve i njena 
izvorna namjena. Rad je obogaćen fotografijama crkve, kao i tlocrtom Svetog Lovreča. 

Slijedi rad Darje Mihelič “Spora-
zumi o mejah srednjeveških mestnih 
teritorijev (Piran in njegovi sosedje)” 
(37–59) u kojem se na temelju ruko-
pisa piranske podružnice Pokrajin-
skog arhiva u Kopru opisuje rješava-
nje zemljišnih sporova i određivanje 
granica srednjovjekovnoga Pirana sa 
susjednim mjestima – Izolom, Buja-
ma i Umagom. Autorica navodi po-
stojanje pregovaračkih tijela (u obliku 
sudaca-posrednika, vanjskih arbitara 
i mjesnih poglavara) koji su trebali 
nepristrano odlučivati o pripadnosti 
spornoga područja. 

Mihovil Dabo predstavlja rad 
“Stvarni problemi i popularna pre-
dodžba: postavljanje Josipa Velikanje 
za kapelana u Juršićima” (61–78) u 
kojem osvjetljuje postavljanje mladog 
slovenskog svećenika Josipa Velika-
nje, tzv. hajdučkog popa, za kapelana 
u Juršićima te uz obrazloženje legen-
de o povezanosti Velikanje i oružja 

OCENE/RECENSIONI/REVIEWS



ACTA HISTRIAE • 19 • 2011 • 4

760

donosi prilog poznavanju prilika u kojima su izgrađeni crkva i župni stan, kao i problema 
koji su stajali na putu uključivanja istarskog hrvatskog puka u modernizacijske procese. 

Rad Darka Dukovskog “Povijesna ekspertiza tragedije na pulskoj Vargaroli (Verga-
rolla) 18. kolovoza 1946.” (79–112) daje na uvid pojedinosti oko eksplozije na Vargaroli 
u nedjeljno poslijepodne 18. kolovoza 1946. Na temelju arhivske građe iz fondova The 
National Archives Kew Gardens i ostalih izvora i literature, autor sam događaj eksplozije 
proučava u širem kontekstu događaja u razdoblju od svibnja 1945. do veljače 1947. da bi, 
između ostalog, proširio ili otklonio jednoznačna historiografska obrazloženja o eksplo-
ziji kao povodu egzodusa talijanskog stanovništva ili njene bliske povezanosti s fojbama. 
Rad je obogaćen slikovnim prilozima i vojnim dokumentima. 

Slijedi rad Marka Medveda “Historiografske podjele oko biskupa Antonija Santina” 
(113–135) u kojem se donosi pregled talijanske, slovenske i hrvatske svjetovne i crkvene 
historiografije, a u žarište postavlja znamenita osoba istarske crkvene povijesti 20. sto-
ljeća Antonio Santin i osvjetljuje njegovo djelovanje za vrijeme fašističke vlasti. Autor 
upozorava da je nakon otvaranja Vatikanskog arhiva za pontifikat Pija XI. (2006.) histori-
ografija o odnosu Crkve i fašizma obogaćena za brojna nova i vrijedna djela, ali i da ona 
u hrvatskoj i slovenskoj historiografiji nije izazvala dužno zanimanje. Medved zaključuje 
da katolička hijerarhija u doba fašizma nije zahtijevala, a još manje poticala, državnu 
vlast na nepravedne postupke prema slavenskom stanovništvu. 

U posljednjem izvornom znanstvenom radu “Nacionalnopreporodni rad mons. Bože 
Milanovića u tršćanskom razdoblju 1922.–1945.” (137–173) autor Stipan Trogrlić opisuje 
tršćansko razdoblje nacionalno-političkog i kulturno-prosvjetnog djelovanja mons. Bože 
Milanovića, i to prvotno kroz istarski Pododbor slovenskog političkog društva Edinost, 
zatim kroz Društvo sv. Mohora za Istru te naposljetku kroz suradnju s vodstvom NOP-a. 
Trogrlić zaključuje da je Milanović spoznao kako je NOP jedina relevantna vojno-poli-
tička snaga koja je sposobna ostvariti ujedinjenje Istre s Hrvatskom te da je zbog toga od 
prvotno kritičkog stava prema njemu prešao na suradnju. Tu je suradnji i formalizirao 
potpisivanjem sporazuma u srpnju 1945., ali tek nakon što mu je zajamčeno poštivanje 
njegovih traženja – dodjele Đačkog doma za potrebe sjemeništa, dopuštenja za pokreta-
nje vjerskog lista i osnivanja svećeničkog staleškog društva.

Stručni rad autora Branka Marušiča “Hrvaški korespondenti dr. Henrika Tume” (175–
184) prikazuje korespondenciju slovenskog odvjetnika, zavičajnog pisca, političara, pu-
blicista i alpinista Henrika Tume uglavnom dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća sa 
znamenitim hrvatskim ličnostima te s određenim hrvatskim društvima. Uvid u razmjenu 
pisama s Rikardom Katalinićem Jeretovim, Matkom Laginjom, Matkom Mandićem, Pe-
trom Skokom, Vjekoslavom Spinčićem i ostalim ličnostima, društvom “Prijatelj prirode”, 
Hrvatskim planinarskim društvom, Hrvatskim društvom planinara “Runolist” i ostalima 
prilog je proučavanju povijesti radničkog i nacionalnog pokreta u Hrvatskoj, kao i povi-
jesti hrvatskog alpinizma.

U bogatoj cjelini “Prikazi, ocjene, izvješća” (185–335) nalazi se tridesetak osvrta na 
recentnije knjige s tematikom iz istarske povijesti ili povijesti šireg područja, zbornike 
radova te nekoliko izvješća o održanim znanstvenim i stručnim skupovima na području 
Istre. Davor Bulić prikazao je knjigu Roberta Matijašića Povijest hrvatskih zemalja u 
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antici do cara Dioklecijana (Zagreb 2009.), a David Orlović djelo Ivana Milotića Rim-
ska vojnička diploma iz Umaga (Umag 2009.). Danijela Doblanović iscrpno je prikazala 
knjigu Egidia Ivetića L’Istria moderna 1500–1797, una regione confine (Verona 2010.), a 
Martina Batel potpisuje dva prikaza: onaj knjige Bartolomea Giorginia Povijesni pregled 
Labina i okolice (Labin 2010.) i djela Branka Perovića Austrougarske vile i kuće u Puli 
– vraćanje memorije gradu (Pula 2010.). Raul Marsetič prikazao je knjigu Pulska kruna. 
Pomorska tvrđava Pula. Fortifikacijska arhitektura austrijskog razdoblja autora Attilia 
Krizmanića (Pula 2009.), a Milan Radošević knjigu u koautorstvu Andreja Badera i Ivana 
Miškovića Zaboravljeni egzodus 1915.–1918. (s. l., 2009.), kao i djelo Franka Dote Za-
raćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre 
(Zagreb 2010.). Prikaz knjige Nevia Šetića Istra za talijanske uprave: o istarskoj emi-
graciji i njenom tisku u Zagrebu 1918.-1941. (Zagreb 2008.) napisao je Mihovil Dabo, a 
knjige istog autora Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.–1914. 
(Zagreb 2010.) Željko Cetina. Darko Dukovski autor je opsežnog osvrta na knjigu Rober-
ta Spazzalija Pola operaia (1856–1947): I Dorigo a Pola. Una storia familiare tra soci-
alismo mazziniano e austro marxismo (Trieste 2010.). Bojan Horvat prikazao je knjigu 
Milana Klobasa Borbeni put Operativnog štaba za Istru: svjedočanstva generala Milana 
Klobasa (Pula 2010.). Igor Duda prikazao je knjige tekstova i fotografija Toše Dapca u 
uredništvu Marine Benažić i Jerice Ziherl Istarski dnevnik / Diario istriano (Novigrad 
2008.) i Riječki dnevnik / Rijeka Chronicles (Rijeka 2009.), a Luka Tidić knjigu Josipa 
Orbanića Pula u cvijeću pod različitim zastavama (Pula 2010.). Marina Zgrablić prikazu-
je knjigu u uredništvu Nikoline Radić Štivić i Luke Bekića Tarsatički principij. Kasno-
antičko vojno zapovjedništvo (Rijeka 2009.), a Jasenko Zekić knjigu prevedenih radova 
Antona Gnirsa Arheološki tekstovi (Pula 2009.). Hana Žerić autorica je prikaza kataloga 
Vojke Cestnik Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja: analiza pokopa željeznodobne 
Istre (Pula 2009.), a Iva Milovan kataloga autorice Lane Skuljan Fotografija u Istri do 
1918.: iz fundusa Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme (Pula 2009.).

Slijede prikazi zbornika i časopisa, te izvješća o znanstvenim i stručnim skupovima. 
Posljednja dva članka, autora Igora Jovanovića vezana su upravo uz povijest u nastavi, 
što je u predgovoru najavio i urednik, obrazlažući kako se časopis ne želi zadržavati u 
uskim okvirima znanstvene djelatnosti. Milan Radošević i Mihovil Dabo zaključuju go-
dišnjak izvješćem o aktivnosti Istarskog povijesnog društva u 2010. godini.

Uz spomenutog glavnog i odgovornog urednika ovoga izdanja, kao članovi Urednič-
kog odbora navedeni su Mihovil Dabo, Bruno Dobrić, Javier Grossutti, Gracijano Kešac, 
Dean Krmac, Raul Marsetič, Elvis Orbanić, Milan Radošević, Alojz Štoković i Stipan 
Trogrlić. Suizdavač je časopisa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Iva Milovan
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Gerhard Ammerer: DAS ENDE FÜR SCHWERT UND GALGEN?: Legislativer 
Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen 

Verfahren unter Joseph II. (1781–1787), Innsbruck [etc.], Studienverlag, 2010, 633 str.

Najnovejša knjiga G. Ammererja, priznanega raziskovalca 18. stoletja v Habsburški 
monarhiji, je plod večletnega dela. Avtor nadgrajuje sicer že znane in objavljene podatke 
o procesu sprejemanja nove kazenske zakonodaje, pri nastajanju katere je sodelovala 
posebna dvorna komisija, ki je zasedala več let. Raziskava temelji na gradivu splošnega 
upravnega arhiva (Allgemeines Verwaltungsarchiv), ki je žal ohranjen le delno, saj ga je 
veliko pogorelo v požaru v 20-ih letih 20. stoletja. Povod za delovanje komisije je bila 
cesarska odredba, ki je bila izdana 2. februarja 1781, dvorni svetniki, ki so sestavljali 
mnenja, pa so bili premišljeno izbrani. Šlo je namreč za predstavnike treh generacij prav-
nih šol v monarhiji, kar avtor metodološko najbolj primerno argumentira s predstavitvijo 
njihovih življenjepisov: najstarejši Joseph Ferdinand von Holger je bil pomemben avtor 
pri kompilaciji civilnega prava v monarhiji in član kompilacijske komisije za pripravo 
Terezijane, Karl Anton Martini je bil kot glavni predstavnik ideje naravnega prava tudi 
svetovalec pri pripravi Leopoldine, dvorni svetnik Fraz Georg Ritter von Keeß je predlog 
kot predstavnik najmlajše generacije pravnikov in že učenec Josepha von Sonnenfelsa 
predstavil kot zadnji 21. 8. 1781, kar avtor v zadnjem času bolj poudarja, kot v omenje-
nem delu. Ta pomembna komisija pri vrhovnem pravosodnem organu (Oberste Justizstel-

le) in pod vodstvom Sinzendorfove 
kompilacijske komisije je imela na-
logo, da ugotovi in določi, pri katerih 
zločinih naj se obdrži smrtna kazen 
in pri katerih ne. V njenem področju 
dejavnosti je bila priprava novega ka-
zenskega reda in pretresa 42-ih vrst 
zločinov, za katere je Constitutio cri-
minalis Theresiana predvidela smrtno 
kazen, ponovno pa je morala pretresti 
tudi “paket” zločinov, za katere smr-
tna kazen ni bila predvidena. Skladno 
s tem je morala predlagati alternativ-
ne kazni, ki bi bile tudi ekonomične, 
kar je ena od glavnih karakteristik 
omenjene reforme kazenskega pra-
va, ki se je usmerila na tri področja: 
spremembe kazenskega materialnega 
prava in ločitev od procesnega prava, 
kjer je bila glavna pozornost usmerje-
na v postopke in načine kaznovanja. 
Tretji pomemben element reforme je 
bila centralizacija ustanov in ustano-
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vitev posebnih kazenskih sodišč. Tako se je začelo večletno razglabljanje o kazenskem 
materialnem pravu, novem načinu vodenja kazenskih procesov in o vprašanjih samih 
institucij, ki bi bile zadolžene za izvajanje kazenskega sodstva. Študija je pomembna, 
saj prinaša komentarje in natančne večletne zapiske člana te komisije, Franza Georga 
Ritterja von Keeßa, kar je bila do sedaj v zgodovinopisju in pravni zgodovini popolnoma 
prezrta tema. Po prvih referatih je bil prvi osnutek kazenskega reda pripravljen že leta 
1783. V uvodnem delu avtor bralcu prek navajanja glavnih tendenc razvoja kazenskega 
prava in pomena smrtne kazni predstavi splošne intelektualne okvirje, v katerih se odvija 
reforma kazenskega prava v 2. polovici 18. stoletja. Povzema zlasti avstrijske avtorje in 
glavne politične teoretike in filozofe. Iz natančne razprave je razvidno, da so vsi člani 
komisije poznali politične in pravne teoretike naravnega prava – Huga Grotiusa, Charlesa 
Louisa de Montesquieuja, Thomasa Hobbesa, Samuela Puffendorfa in Christiana Wolffa. 
Upoštevali so recimo tudi Voltairja, poseben vpliv na omenjene avtorje je imel francoski 
razsvetljenec Rousseau, poznali in cenili so C. Beccario. Zlasti velik vpliv pa so imeli 
dvorni politični teoretiki, na katere so seveda vplivali tudi omenjeni avtorji, to sta bila 
Joseph von Sonnenfels in Karl Anton Martini. Delo postavi in potrdi kar nekaj tez v zvezi 
s sovplivom različnih razsvetljenskih mislecev, četudi pogosto zelo faktografsko niza 
podatke, kar sicer ni odlika omenjenega avtorja v drugih delih. Do določene meje pa je 
na delo komisije vplivala tudi Leopoldina, kazenski red Toskane velikega vojvode in po-
znejšega cesarja Leopolda II, ki je bil v urejanju zadev v Toskani še bolj razsvetljenski kot 
cesar in dunajski kabinet pravnih teoretikov. V knjigi se kaže močan vpliv in izmenjava 
mnenj med različnimi razsvetljenskimi krožki, kar je sploh ena od temeljnih značilnosti 
razsvetljenstva. V marsičem pa nadgrajuje tudi klasične politično-zgodovinske preglede 
razsvetljenstva, kot so bili recimo sicer v znanstveni javnosti zaradi teoretičnih nastav-
kov zelo dobro sprejeti zborniki pod uredniško taktirko Reinalterja. Avtor predstavi vse 
pomembne okoliščine, ki so spodbujale delovanje omenjene komisije in zlasti težnjo po 
spremembi kazenske zakonodaje. Skozi analizo sprememb v različnih zapisnikih dokaže, 
na katerih področjih in na kakšen način je Jožef II. zelo aktivno udejanjal “prvo in naj-
važnejšo med vsemi pravicami, pravico do izdajanja zakonov”, kot pravi zelo pomenljiv 
naslov razstave, ki so jo pripravili ob svetovnem kongresu raziskovalcev 18. stoletja v 
Gradcu.

Pogrešamo pa zlasti analizo kazenske prakse in problemov pri izrekanju sodb, ki so 
bile glavni argument pri zelo hitri spremembi kazenske zakonodaje, ki je temu zakonu 
sledila že leta 1803 in začela veljati z začetkom leta 1804 in je tudi predmet avtorjeve 
študije. Slednji, “popravljeni” kazenski zakon, opirajoč se tudi na probleme v praksi, je 
nato veljal skoraj 50 let, do leta 1853.

Druga pomembna hipoteza je nova percepcija odprave smrtne kazni kot procesa mo-
dernizacije ali splošnega napredka ali če hočete humanizacije kazenskega sistema, kar 
avtor upravičeno zavrže, posebej pa se neenakost (četudi na ravni analize, ne deklarativ-
nih predpostavk) pred zakonom pokaže pri sprejemu kazenskega procesnega reda leto 
kasneje. Argument proti humanizaciji kaznovanja pa je izjemno močan: prostostne kazni, 
zlasti vlečenje ladij po Donavi je bilo izredno nehumano in je terjalo več življenj, kot je 
bilo izrečenih smrtnih kazni zlasti po odpravi torture leta 1776 in mnoge na smrt obsojene 
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delinkvente, katerih sodbe so prišle do Obeserste Justizstelle, je Marija Terezija pomilo-
stila. Tako je v analizo kazenske zakonodaje vpeljal argument, ki je popolnoma obrnil 
temeljno značilnost kazenskega reda iz leta 1787.

Prvemu delu predstavitve temeljnih okoliščin v času sprejemanja nove kazenske za-
konodaje sledi natančna študija posameznih referentov in njihovega odnosa do posame-
znih deliktov. Nekoliko pričakovano in skladno s podobo in vlogo vladarja kot vrhovnega 
zakonodajalca je bil največji razkorak med odločitvami komisije in monarha ravno pri 
vprašanju kazni, ki naj bi bile naložene državnim izdajalcem. In pričakovano so se ravno 
pri tem vprašanju mnenja komisije in monarha precej razlikovala. Pričujoča študija vse-
kakor temeljito dokaže predpostavko, da je Jožef II. kot izredno razgledan monarh bistve-
no vplival na podobo kazenskega reda, ki je začel veljati leta 1787. Četudi se mu je zdela 
komisija, ki jo je imenoval, pomembna za samo sprejemanje nove kazenske zakonodaje, 
pa je vendarle v vprašanjih, o katerih je menil, da ve dovolj kot najvišji zakonodajalec, 
dosledno uveljavljal svojo avtoriteto, tudi v primerih, ko je komisija enoglasno zagovar-
jala drugačno odločitev od njegove. Na drugi strani pa je komisija v določenem trenutku 
bistveno vplivala na spremembo odločitve monarha, ko je sprva zgolj zastopal stališče, da 
je Terezijana dovolj dober kazenski red, ki potrebuje samo dodelavo.

Druga odlika, ki kaže na zelo dobro poznavanje razvoja kazenskega prava, je, da se 
študija ne zaključi z letom 1787 in večmesečnim čakanjem na uveljavitev novega kazen-
skega reda, ampak se ozre tudi po času, ki je sledil vse do novega kazenskega reda, ki ga 
je izdal Franc I. 

Skozi akte najvišjega sodnega organa pa avtor spretno predstavi tudi težave, s katerimi 
so se soočala sodišča, ko so udejanjala princip novega kazenskega reda: nula poena sine 
lege in se na koncu posveti celo razblinjanju ideje o kazenski ustanovi mešanega tipa: prisil-
ni in delovni hiši, ki jo je propagirala Marija Terezija, a zanjo ni zagotovila dovolj denarja. 
Študija se zaključi z reakcionarnim diskurzom novega kazenskega zakonika iz leta 1803. 

Čeprav avtor meni, da je povezava med javnim mnenjem in njegovim vplivom na 
oblikovanje in izvajanje novega kazenskega reda tematika, ki je blizu špekulacijam, je 
kljub že objavljenim študijam vseeno dobrodošla in kaže na neke mentalitetne vzorce 
razsvetljenske dunajske družbe. Tako kot že med procesom pripravljanja nove kazenske 
zakonodaje tudi v tem delu avtor posebno poglavje posveti javnemu mnenju o novem 
kazenskem redu, zlasti ker je izšel v obdobju, ko je družbena kritika zaradi ugodnih poli-
tičnih okoliščin svobode govora cvetela in se bohotila. Do novega kazenskega reda je bil 
zlasti kritičen Joseph Richter, katerega znan pamflet “Zakaj cesar Jožef ni priljubljen pri 
ljudstvu” je Mirabeau prevedel v francoščino. 

V obsežnih prilogah so objavljeni natančni prepisi vseh treh referentov, šestih refera-
tov s konkretnimi predlogi glede kazenskega reda s komentarji različnih revizorjev, ki so 
bili shranjeni v gradivu vrhovnega pravosodnega organa, vsakemu so dodane tudi razla-
galne opombe, ki včasih opozarjajo tudi na določene ugotovitve, do katerih je prišel avtor 
z analizo in primerjavo z različnimi drugimi kazenskimi zakoni. Referati so natančno 
pripravljeni, saj med drugim z uradniško natančnostjo prilagajo tudi predloge normiranja 
delovnega dne zapornikov, urejenosti zaporov, dodani so celo izračuni stroškov oskrbe 
zapornikov, ki bi bili obsojeni na dosmrtno ječo. 
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Na koncu moramo povedano strniti v spoznanje, da je pričujoče delo najprej poglo-
bljena študija, edicija virov pa zgolj pripomoček zlasti za visokošolsko izobraževanje, 
saj pomeni kazenski red Jožefa II. pomembno prelomnico, ki sodi v splošne pravno-zgo-
dovinske preglede. Četudi bi na določenih mestih, zlasti pri dojemanju smisla določenih 
kazni, pri avtorjevem izvrstnem poznavanju tako teoretičnih del kot kazenske prakse pri-
čakovali nekoliko bolj kritično distanco do znanstvenih ugotovitev na eni strani in bolj 
poglobljeno analizo mnenj posameznih članov komisije, so to zgolj obrobne opazke, ki 
ne zmanjšujejo poglobljene študije omenjenega gradiva in suverenega poznavanja tako 
starejše kot najnovejše strokovne literature, ki se ukvarja s tem področjem, kar dokazuje 
kar 44 strani dolg seznam literature in virov. Od temeljnih študij kazenske zakonodaje in 
prakse, med katerimi moramo izpostaviti F. Hartla, H. Stekla in H. Valentinitscha, ki so 
utrli pot drugemu valu avstrijskih zgodovinarjev, ki se ukvarjajo s sodnim gradivom, je 
omenjena študija tudi verodostojen pregled študij o kazenski zakonodaji in kriminaliteti 
v zadnjih dvajsetih letih.

Dragica Čeč

Rolf Wörsdörfer: IL CONFINE ORIENTALE. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955. 
Bologna, Il Mulino, 2009, 454 str.

Knjiga Rolfa Wörsdörferja, napisana v italijanščini, “Il confine orientale: Italia e Ju-
goslavia dal 1915 al 1955”, je izšla leta 2009 in predstavlja krajšo izdajo nemške knjige 
z naslovom “Krisenherd Adria: 1915–1955: Konstruktion und Artikulationdes Nationa-
len im italienisch–jugoslawischen Grenzraum”, ki je izšla leta 2004. Avtor, ki se je med 
drugim posebej izobraževal na področju germanskih in italijanskih študij, je zaposlen na 
Inštitutu za zgodovino “Technische Universität Darmstadt”, v okviru katerega predava in 
opravlja predstavitve na številnih tujih univerzah, predvsem nemških in švicarskih. Poleg 
razvoja narodne ideje, migracij in položaja etničnih manjšin na italijansko-jugoslovanski 
meji, ki so glavne tematike te knjige, se avtor, ki je izdal tudi številne izvirne znanstvene 
članke, ukvarja tudi s socialno zgodovino in družbenimi gibanji. Pri slednjem velja iz-
postaviti knjigo, ki jo je izdal leta 2009 skupaj s Sabine Rutar, v nemškem in angleškem 
jeziku, z naslovom: “Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien = Social 
history and social movements in Slovenia”.

V slovenskem in italijanskem prostoru je nastalo že veliko del, ki obravnavajo pro-
blematiko meje med Italijo in Jugoslavijo ter položaj obeh manjšin. Avtor uvodoma ugo-
tavlja, da so bili že vse od 19. stoletja dalje sosedski odnosi na območju Jadrana pod 
vtisom domnevnega “nacionalnega konflikta” med Italijani in Slovani. Pod tem vplivom 
so nastala tudi nekatera zgodovinska dela, ki pa s takim pristopom pozabljajo na vpliv 
Nemcev v tem prostoru. Predvsem v delih, ki obravnavajo meje na Jadranu po koncu 
prve svetovne vojne in t. i. tržaško vprašanje po koncu druge svetovne vojne, je moč 
zaznati preveliko politično konotacijo. Hkrati ta dela niso izkoristila vseh možnosti, ki jih 
ponuja predvsem primerjalna zgodovina. Wörsdörfer pa pri obravnavi območja Jadrana 
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ne temelji zgolj na uporabi tega me-
todološkega pristopa, ampak upošteva 
tudi t. i. “makro perspektivo obmej-
nega območja”, predvsem na osnovi 
sklicevanja na zgodovino srednje in 
vzhodne Evrope ter dognanj Jürgena 
Kocke (Wörsdörfer, 2009, 8, 17–18).

V svoji pripovedi avtor sledi kro-
nološkemu sosledju dogajanj, čeprav 
v prvih dveh poglavjih za lažji prikaz 
in boljše razumevanje posameznih do-
godkov večkrat posega tudi v 19. sto-
letje. V prvem poglavju, ki nosi naslov 
Nacionalizacija obmejnega območja, 
se avtor ne posveti samo predstavi-
tvi poteka prve svetovne vojne. Ta je 
mnogim Italijanom pomenila zadnji 
stadij združitve oz. “risorgimenta”, 
medtem ko je predvsem Slovencem 
pomenila “boj za preživetje” (Wör-
sdörfer, 2009, 38). Avtor se raje bolj 
ukvarja z obravnavo različnih “svetih 
krajev” in simbolov ter razlaganjem 

pomena le-teh za oba naroda. Tako npr. omenja simbol italijanskega poraza pri Kobaridu, 
ki se ga na splošno italijanska javnost ne spominja rada, obenem pa ga je Mussolini izrabil 
za mobilizacijo širše množice in opravičevanje italijanskih mejnih zahtev. Razlaga tudi 
pomen določenih krajev, kjer so potekali boji v času prve svetovne vojne (Krn, Doberdob 
itd.). Nato se posveti obravnavi italijanskih in jugoslovanskih nacionalističnih prizade-
vanj za pridobitev krajev ob meji. Posebej sta problematizirana dva simbolna dogodka. 
V juliju 1920 je regent Aleksander prvič obiskal nekdanja habsburška območja Hrvaške 
in Slovenije. Kot protiutež pa je izpostavljen obisk Vittoria Emanueleja III. v obmejnih 
krajih Julijske krajine (sprva načrtovan v prvi polovici novembra 1921) in Trsta (v maju 
1922). Avtor obravnava odzive na oba obiska z različnih zornih kotov: italijanske in ju-
goslovanske javnosti, različnih političnih krogov (npr. italijanskih iredentistov, tržaške 
Edinosti) in nemškega konzula v Trstu. Izpostaviti velja tudi obravnavo o oblikovanju 
prvih fašističnih organizacij na splošno v Italiji in s posebnim poudarkom na obmejnem 
območju, pri katerem pa so ponovno v ospredju zanimanja predvsem simboli, ki so jih 
uporabljali. 3. aprila 1919 je bilo ustanovljeno tržaško fašistično gibanje, katerega člani 
tudi prvi oblečejo črne srajce, ki kasneje postanejo simbol fašistov. Jeseni 1920 podobne 
organizacije fašistov nastanejo še v Vidmu, Pordenonu, Gorici, Puli. Poleg pomena ne-
katerih simbolov za fašiste (npr. razvoj zastave, pesmi) avtor problematizira pomen dveh 
fotografij za obe strani, in sicer Hotela Balkan in požiga Narodnega doma v Trstu (13. 
julij 1920). V medvojnem obdobju je izpostavljeno predvsem dogajanje na območju Trsta 

OCENE/RECENSIONI/REVIEWS



ACTA HISTRIAE • 19 • 2011 • 4

767

in Reke, kjer je še posebej prišlo do izražanja slovanskega in italijanskega nacionalizma. 
Zanimiva je predvsem obravnava na primeru Dalmacije, kjer je fašistična oblast skušala 
spremeniti njeno nekdanjo habsburško podobo s pomočjo rušenja starih in z gradnjo no-
vih simbolov (zgradb, arhitekture). Na ta način so skušali dokazovati upravičenost svoje 
prisotnosti v tem prostoru. Obravnava zajema tudi nekatere posameznike oz. “junake in 
mučenike” na obeh straneh. Fašisti so predvsem iredentiste začeli poveličevati kot zgledne 
branitelje “italijanstva”, avtor pa izpostavi zlasti simbol Nazaria Saura (pa tudi Cesara 
Battista, Guglielma Oberdanidra). Na slovanski strani opiše predvsem upornike proti fa-
šizmu, v prvi vrsti Vladimirja Gortana in žrtve t. i. prvega tržaškega procesa. Na mejnem 
območju (Trst, Gorica, Reka, Kras) razlaga tudi simboliko nekaterih izmed številnih spo-
menikov, skulptur, pokopališč, kapel, nastalih v 30. letih 20. stoletja, ki so bili sicer posve-
čeni padlim v prvi svetovni vojni, vendar jih je fašistična oblast izrabila za propagando. 
Nekateri izmed njih so postali pravi romarski kraji oz. t. i. “varuhi spomina”.

20. in 30. leta 20. stoletja so v ospredju obravnave tudi v drugem poglavju, kjer se avtor 
ukvarja predvsem z različnimi vrstami organizacij, ki so skrbele za agitacijo in mobilizacijo 
ljudskih množic z namenom obrambe narodnih interesov na narodnostno mešanem obmej-
nem območju. Kot avtor pokaže na posameznih primerih, so te “domoljubne” organizacije 
oz. društva med drugim skrbela za razširjanje različnih predstav in stereotipov takratnega 
časa. Na italijanski strani izpostavi delovanje nacionalističnega združenja Dante Alighieri, 
ki je delovalo predvsem na področju šolstva na tujejezičnih in narodnostno mešanih ob-
močjih. V 30. letih pa se je nato to združenje pod vplivom fašističnega režima spremenilo 
v agencijo za italijanizacijo kraških vasi in drugih “tujerodnih” območij. Prav tako opiše 
delovanje poglavitne fašistične organizacije “Opera nazionale dopolavoro”, ki je bila usta-
novljena 1. maja 1925 in je pokrivala vse socialne plasti človekovega življenja oz. zapol-
njevala njegov prosti čas. Za slovansko stran na šolskem področju izpostavi Družbo sv. 
Cirila in Metoda, ki je bila protiutež združenju Dante Alighieri, med katerima se je največji 
obračun odvil v Trstu. Izpostavi tudi delovanje nekaterih drugih organizacij, kot so bile: 
Jugoslovanska matica, Narodna odbrana, Orjuna in Manjšinski inštitut v Ljubljani.

Avtor naslednja tri poglavja nameni primerjavi med italijansko politiko v Julijski kra-
jini med letoma 1920 in 1941 ter med jugoslovansko politiko na Reki in v Istri med leto-
ma 1945 in 1954. Primerja pa tudi izgnanstvo Slovencev in Hrvatov med letoma 1918 in 
1941 ter množično izseljevanje Istranov in Rečanov med letoma 1946 in 1954.

V uvodu tretjega poglavja je podan premislek o pomenu nekaterih terminov, ki se 
uporabljajo v zgodovinopisju, ki obravnava obmejni prostor. Izpostavi predvsem termina: 
asimilacija oz. “assimilazione” in raznarodovanje oz. “snazionalizzazione” ter s pomočjo 
pregleda, kako se je od 19. stoletja dalje spreminjal njun pomen, pokaže, kako je lahko 
uporaba teh pojmov hitro napačna. Nato obravnava “etnično bonifikacijo” oz. italijaniza-
cijo krajevnih ter osebnih imen in pri tem ugotavlja, da so glede te problematike dostopna 
poročila Kongresa evropskih narodov (v arhivu v Ženevi) in poročila nemškega konzula-
ta v Trstu, katerim bi bilo dobro nameniti večjo pozornost. Prav tako primerja italijaniza-
cijo območja južne Tirolske oz. t. i. “Alto Adige” in Julijske Krajine ter obenem umesti to 
problematiko v evropski kontekst, predvsem s poročili Kongresa evropskih narodov, kjer 
se odraža tudi videnje problematike manjšin v 20. in 30. letih 20. stoletja.
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Osrednji problem četrtega poglavja je raziskava razvoja Italije in Jugoslavije na 
severovzhodnem Jadranu med letoma 1941 in 1945, pri čemer je upoštevan tudi t. i. 
“tretji dejavnik” oz. prisotnost nemškega rajha v tem prostoru (Wörsdörfer, 2009, 157). 
Ta tema je umeščena v širši evropski kontekst s predstavitvijo razumevanja oz. pogleda 
nemških vojaških sil na dogajanje na obmejnem območju. Poudarek je na preučitvi do-
godkov, pomembnih z vidika njihovega pomena za ponovno nacionalizacijo obmejnega 
območja in “konfliktnosti” med Italijani in južnimi Slovani. Obravnava napad sil osi 
na Jugoslavijo, razdelitev okupiranega ozemlja, s poudarkom na italijanski okupaciji 
in ustanovitvi t. i. Ljubljanske pokrajine. Opiše organiziranje Osvobodilne fronte in 
začetke partizanskega odpora v osrednji Sloveniji in na obmejnem območju, s poudar-
kom na poteku bojev na Goriškem, Krasu, v Furlaniji in Istri. Po kapitulaciji Italije 8. 
septembra 1943 in nastanku nemške okupacijske cone “Adriatisches Küstenland” opo-
zarja na nedoslednosti in nedorečenosti znotraj naraščajočega komunističnega gibanja 
in izpostavi predvsem odnos med italijansko komunistično stranko in KP Slovenije do 
tržaškega vprašanja.

V zadnjem poglavju obravnava potek oblikovanja jugoslovanske države in kako se 
je osvoboditev izpod nacizma pretvorila v zasedbo Julijske krajine s strani oboroženih 
partizanskih sil ter njihovih policijskih organov. Analizira zgodovino nastanka, organi-
zacijo in naloge jugoslovanske tajne policije na območju Hrvaške, Slovenije, Istre in v 
Trstu, ki temelji na dokumentih, ki se hranijo v slovenskih arhivih, in na zadnjih obja-
vljenih monografijah na temo fojb in deportacij. Pozornost pa nameni tudi fenomenu t. i. 
“infojbirancev”, ki so pretresli območje v septembru–oktobru 1943 in maju–juniju 1945, 
ko so na tem območju partizani obračunali s svojimi političnimi, socialnimi in etnično-
-nacionalnimi nasprotniki (Wörsdörfer, 2009, 223). Za problematiko fojb avtor pravi, da 
je zgodovinopisje po skoraj pol stoletja pisanja o tej temi napisalo praktično vse bistveno. 
Pri obravnavi te problematike se zato bolj posveti t. i. “problematiki spomina” in izpo-
stavi različna izhodišča posameznih zgodovinarjev, večplastnost tega pojava, in pravilno 
ugotavlja, da se premalo pozornosti namenja predvsem raziskovanju vzrokov, zakaj je do 
tako nasilnih dejanj sploh prišlo. Zgodovinopisje je, kar se tiče prave zgodovinske obrav-
navne problematike fojbe, še na začetku, saj je bilo do sedaj preveč podvrženo različnim 
manipulacijam (Wörsdörfer, 2009, 254).

Zanimiva je tudi avtorjeva obravnava t. i. “eksodusa”, za katerega uvodoma pravi, da 
bi bilo najprej potrebno napisati kratko zgodovino uporabe te besede, s čimer ponovno 
opozori na problematiko uporabe pravilne terminologije. Poda svoj pogled na izseljeva-
nje Italijanov pred koncem druge svetovne vojne, problematizira dogajanje v času obiska 
zavezniške komisije za razmejitev leta 1946, izpostavi vlogo italijanskih iredentističnih 
organizacij in možnost opcije pri izseljevanju Italijanov iz Pulja (malo pred podpisom 
mirovne pogodbe in po njem med Italijo in Jugoslavijo leta 1947), izseljevanje Italijanov 
iz cone B STO (po podpisu Londonskega memoranduma leta 1954) in prikaže problema-
tiko t. i. “ezulov” v coni A STO, probleme v zvezi z njihovo naselitvijo in zaposlitvijo 
na območju Trsta ter njihov vpliv na slovensko manjšino v Trstu. Predstavi tudi pestrost 
motivov za italijansko izseljevanje iz krajev severovzhodnega Jadrana ter različnost tega 
pojava glede na posamezna območja in čas.
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Presežek knjige se kaže predvsem v nenehni težnji po natančnem definiranju pojmov 
oz. po uporabi prave terminologije. Stalno je v ospredju primerjalna metoda, ne samo 
z željo po iskanju enakosti med pojavi, ampak tudi za prikazovanje razlik oz. pestrosti. 
Prav tako avtor časovno večkrat prehaja v 19. stoletje, s čimer ponudi uvid v razvoj ob-
mejnega prostora pred letom 1915.

Deloma na kratko sintetizira tudi najpomembnejše dogodke po obravnavanem letu 
1955 in prikaže predvsem politične razmere v obeh državah (oblikovanje regij in avtono-
mnih pokrajin v Italiji, spremembe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
leta 1974, podpis Osimskih sporazumov 10. novembra 1975 med Italijo in Jugoslavijo, 
zaključi pa z razpadom Jugoslavije). Območje obravnave sicer zajema predvsem obmejni 
prostor, ampak zaradi boljšega razumevanja avtor s pomočjo primerjave večkrat prehaja 
na prikaz razvoja dogodkov v celotni Italiji ali pa Jugoslaviji oz. umešča posamezne 
dogodke v širši evropski kontekst. Pri tem si pomaga tudi s pestrim izborom arhivskega 
gradiva. V prvih dveh poglavjih knjige je zanimivo predvsem gradivo Arhiva društva 
narodov v Ženevi, v drugem delu knjige pa gradiva Političnega Arhiva zunanjega ministr-
stva Bonna oz. Berlina (“Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn, ora Berlino”), 
Centralnega državnega arhiva v Rimu (“Archivio Centrale dello Stato Roma”), Arhiva 
Republike Slovenije in Državnega arhiva v Reki. Kot dodaten vir avtor poleg posameznih 
monografij uporabi nekatere Zbirke objavljenih arhivskih dokumentov in statistik ter be-
sedila, ki imajo značaj spominov ali dnevnikov.

Miha Kosmač

Mateja Režek (ur.): CENZURIRANO. Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. 
stoletja do danes. Ljubljana, Nova revija, 2010, 348 str.

Čeprav spada beseda cenzura med pogosteje rabljene tako v zgodovinopisju kot tudi, 
ko je govora o aktualni problematiki svobode izražanja, naletimo pri definiciji njenega 
pomena na veliko težavo, ki jo je (vsaj začasno) možno odpraviti s široko opredelitvijo 
kot nadzor nad pretokom idej s strani nosilcev oblasti in družbene moči. Začasno namreč 
zato, ker se pojavnost in mehanizmi enega najstarejših družbenih fenomenov, ki je kon-
stanta vsake kulture, spreminjajo skladno z družbenimi sistemi in vztrajajo vse do danes. 
Kompleksno vprašanje, kako je bil/je fenomen cenzure umeščen v zgodovinski in aktual-
ni slovenski okvir, si je postavilo dvajset raziskovalcev z različnih humanističnih in druž-
boslovnih področij, ki so v zborniku Cenzurirano. Zgodovina cenzure na Slovenskem od 
19. stoletja do danes skušali čim bolj celovito prikazati vzroke, mehanizme in posledice 
formalne in neformalne, eksplicitne in implicitne, preventivne in suspenzivne ter drugih 
oblik cenzure od srede 19. stoletja do danes.

Mehanizmi cenzure so se v obravnavanem času spreminjali in postajali vse bolj za-
pleteni ter zunanjemu opazovalcu vse težje določljivi. Cenzurni mehanizmi so bili na 
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Slovenskem vse do konca druge svetovne vojne formalno opredeljeni. Z razliko obdobja 
marčne revolucije 1848, ki je povzročila poplavo političnega tiska kratkega veka, je v 
Habsburški monarhiji veljala formalna tiskovna cenzura, ki se je predvsem opirala na 
zakonske določbe tiskovnega reda (1852) s prevladujočimi suspenzivnimi ukrepi (sukce-
sivna odgovornost), hkrati pa je bil do sprejetja malce bolj liberalnega zakona o tisku leta 
1862 v veljavi tudi sistem predcenzure in opozoril. Tudi po sprejetju ustavnega zakona 
leta 1867 in dopolnitvi zakona o tisku je tiskovna svoboda ostala v primežu vsakokratnih 
vladnih garnitur, ki so omejitve svobode tiska vse bolj uporabljale kot sredstvo boja proti 
(nacionalnim) političnim nasprotnikom. Z začetkom prve svetovne vojne oz. po italijan-
ski vojni napovedi maja 1915 je za slovenske dežele kot neposredno zaledje fronte na-
stopil čas t. i. vojnega absolutizma pod budnim očesom Vojnonadzornega urada v sestavi 
vojnega ministrstva, ki je vojaškemu osebju omogočil korenite posege v civilno sfero z 
namenom nevtralizacije vseh dejavnosti, ki bi lahko ogrozile vojne napore. K temu je 
štela tudi cenzura, segajoča od pisemske korespondence do stroge cenzure tiska, ki pa 
vzporedno s politično-vojaškim razkrajanjem države vendarle ni uspela blokirati krože-
nja kritičnih informacij in razrasta nacionalnih nenemških gibanj.

Poleg pojavov formalne cenzure pa se v obdobju pred prvo svetovno vojno srečuje-
mo tudi z oblikovanjem ideoloških izhodišč (predvsem implicitne) cenzure političnega 

katolicizma, ki so potem najbolj prišli 
do izraza zlasti na kulturnem področju 
v obdobju med obema vojnama. “Cen-
zura [namreč] nikakor ni lastna samo 
totalitarizmom ali celo izum totalitariz-
mov, vprašanje je celo, ali je bila večja 
t. i. nevidna cenzura”, se sprašuje Egon 
Pelikan v svojem prispevku, ko razbira 
vrednostne ocene modernih političnih 
ideoloških tokov s strani glavnih nosil-
cev ideologije političnega katolicizma na 
Slovenskem od konca 19. stoletja. Poleg 
“nevidnih” cenzurnih posledic ideolo-
škega razkola v slovenski politiki pa je 
bil slovenski prostor v času med obema 
vojnama še vedno deležen tudi formalnih 
cenzorskih posegov iz centra, Beograda, 
ki so se z represivnimi ukrepi stopnjevali 
zlasti po uvedbi šestojanuarske diktatu-
re kralja Aleksandra leta 1929, medtem 
ko so cenzurni ukrepi proti prepovedani 
komunistični partiji veljali že vse od leta 
1920. Ob formalni cenzuri tiska preko 
mreže javnih tožilcev je jugoslovanski 
avtoritarni režim posegel tudi po sodob-

OCENE/RECENSIONI/REVIEWS



ACTA HISTRIAE • 19 • 2011 • 4

771

nejših propagandno-nadzorno-usmerjevalnih prijemih preko Centralnega presbiroja in 
tiskovne agencije Avala.

Italijanska fašistična cenzurna politika je na Slovence pod svojo oblastjo v Julijski 
krajini in po zasedbi v Ljubljanski pokrajini delovala nekoliko različno, a z istim ciljem – 
nacionalno asimilacijo. Medtem ko je bila v prvem primeru le podaljšek represivnih ukre-
pov, je bila v primeru medvojne zasedbe sredstvo t. i. kulturonosne politike, ki pa se je 
zopet osredinila na odstranjevanje slovenskega nacionalnega vidika iz javnega življenja. 
Po italijanski kapitulaciji in nemški ustanovitvi operativne cone Jadransko primorje je 
general Leon Rupnik sicer izoblikoval svoj tiskovni urad, vendar pa je bila vsa kontrola v 
rokah nemškega nadzorno-propagandnega urada pri njegovih nacističnih svetovalcih Do-
ujaku in Rösenerju, katerega nadzora se ni uspel znebiti niti sam Rupnik. Na drugi strani 
je posebno zanimiv fenomen cenzure znotraj odporniškega gibanja, ki ni bil pogojen le z 
običajnimi principi podtalnega delovanja pod okupacijo, ampak tudi z revolucionarnimi 
vzgibi (in protirevolucijo), zaradi česar ne preseneča, da je komunistična partija držala v 
svojih rokah vse vzvode propagande (agitprop) in ilegalnega tiska znotraj OF ter hkrati 
bdela tudi nad izrazi notranje neenotnosti v KPS.

V obdobju socialistične Jugoslavije cenzura formalno ni obstajala, zato pa so na 
drugi strani oblastni in ideološki organi razpredli široko mrežo formalnih in neformal-
nih mehanizmov, ki so učinkovali cenzurno in so preko posebnih prijemov segali tudi 
onkraj državnih meja v zamejstvo. Zaradi tega avtorji, ki obravnavajo povojno obdo-
bje, upoštevajo širši kontekst in habitus delovanja posameznikov, katerih ustvarjalnost 
je bila pogojena z represivnimi ukrepi, še večkrat pa s “prijateljskimi” oz. “zastraševal-
nimi” nasveti ter sistemom kaznovanja in nagrajevanja ter ujeta v, za raziskovalca zelo 
težko določljiv moment neizrečenega/nezapisanega, torej samocenzuro. Kljub opustitvi 
nekaterih najbolj očitnih mehanizmov ideološkega nadzora, npr. ukinitvi agitpropa po 
sporu z informbirojem, je bil nadzor vzdrževan preko upravnih odborov, fakultetnih 
svetov in uredništev, kjer so imeli večino predstavniki ustanovitelja – družbenopoli-
tičnih organizacij, ki so imele v kulturnih in založniških ustanovah tudi svoje partijske 
celice. S tem se je nekako vzdrževal videz avtonomnosti posameznika in kulturnih in-
stitucij. To je prišlo zlasti do izraza v obdobju poznega socializma, ko je po ugotovitvah 
Gregorja Tomca prišlo do aluzije svobode: oblastniki so si zamišljali, da ne cenzurirajo, 
ustvarjalci pa, da niso cenzurirani, kar je vsekakor pripomoglo k liberalnemu imidžu 
jugoslovanskega socializma na Zahodu. V samoupravnem legalnem okviru, kjer je bila 
cenzura celo uradno prepovedana, je bila omejitev javne besede dosežena z različnimi 
zakonskimi akti, predvsem v zvezi z omejitvami “zlorabe tiska”, “neresničnega prika-
zovanja družbenih razmer”, “verbalnega delikta” itd. Čeprav je bilo formalnih prekr-
škov sorazmerno malo, so se v sistemu vztrajno perpetuirale kolektivne reprezentacije 
(povezane predvsem z NOB) in ideološki postulati jugoslovanske izvedbe marksizma, 
katerih relativizacija je bila nemogoča. Znotraj tega pa je vseeno obstajal nekakšen 
manevrski prostor, ko je (implicitna) cenzura paradoksno zahtevala dodajanje in ne 
odvzemanje besedila, npr. v obliki marksističnih obrazcev v uvodih in zaključkih, med 
katerimi je bila lahko zakamuflirana denimo filozofska ali zgodovinopisno nevtralnejša 
vsebina.
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Z zlomom komunizma pa v Sloveniji (kot tudi sicer v bolj etabliranih liberalnih de-
mokracijah) ni prišlo tudi do odprave cenzure, saj ta fenomen v bolj kompleksnejši, manj 
formalizirani in bolj prikriti obliki vztraja vse do danes. “Demokratična” transformacija 
cenzorskih praks se kaže denimo v korporativni in oglaševalski cenzuri, spregi politike 
in ekonomije, politično motiviranih nastavkih raziskovalnega dela, institutu varovanja 
pravice do dobrega imena in še bi lahko naštevali. Skratka, v posttotalitarni družbi cen-
zura, kot ugotavlja Marjan Dović, ni več v izključno domeni političnega oz. državnega, 
kar nam vsekakor odpira povsem novo perspektive in cenzurne mehanizme dela še bolj 
nevidne kot kdajkoli prej. Ali pa ti v ozračju “senzure”, Noëlovega koncepta “gledati in 
izvedeti vedno več, ne da bi bilo karkoli potrebno videti in vedeti”, morda niti niso več 
potrebni? Tudi če pustimo ob strani ta dvom sodobne kritične misli, lahko v historični in 
aktualni perspektivi pritrdimo Marxovi ugotovitvi, da cenzura ne more preprečiti niti ene 
nevarnosti, ki bi bila večja od nje same.

Jure Ramšak
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