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Daniel Lord Smail, Kelly Gibson: VENGEANCE IN MEDIEVAL EUROPE, 
A READER. READINGS IN MEDIEVAL CIVILISATIONS AND CULTURES: 

XIII. Dutton, P. E. (ed). Toronto, Toronto University Press, 2009, 469 str.

Kaj je tisto, kar pri ljudeh zbuja željo, potrebo in nujo po maščevanju ter kakršnem 
koli nasilnem obnašanju je vprašanje, ki si ga najverjetneje zastavi vsak raziskovalec pre-
teklosti, saj so zgodovinopisne monografi je, še posebej pa tiste o srednjeveški zgodovini, 
polne pričevanj o vojnah, nasilju in o bojih za prevlado. Tema maščevanja v zgodovinopi-
snem diskurzu nikakor niti ni noviteta, saj se s tem vprašanjem že stoletja ukvarjajo tako 
zgodovinarji kot pravni zgodovinarji, v zadnjem času tudi zgodovinski antropologi. Tema 
tudi ni modna muha, čeprav bi številčnost monografi j, študij in zbornikov na to temo, 
katerih število je zelo poraslo v zadnjih štirih desetletjih, lahko privedlo do takšne posplo-
šitve. Maščevanje je sestavni del življenja v skupnosti in interakcije med družbenim sku-
pinami ali njihovimi posamezniki. Kdaj se je maščevanje začelo in od kod izvira? Kakšen 
namen ima maščevanje? Kako je bilo dojeto v srednjeveških skupnostih ter kakšen odnos 
so do maščevanja gojile srednjeveške institucije oziroma pripadniki privilegiranih sta-
nov? Zakaj smo ljudje pravzaprav nagnjeni k temu, da se maščujemo? Kakšne so posle-
dice, ki jih maščevanje prinaša? Ali 
obstajajo alternative maščevanju in 
ali se mu lahko sploh izognemo? 
Kaj lahko storimo, da iz maščeva-
nja ali sovražnega odnosa preidemo 
(nazaj) k mirnemu sobivanju v sku-
pnosti? Pot do odgovorov na taka in 
podobna vprašanja nam bo osvetlila 
zbirka srednjeveških dokumentov, 
ki jo predstavljam v tem prispevku. 

Daniel Lord Smail je raziskova-
lec in univerzitetni predavatelj zgo-
dovine na Zgodovinskem oddelku 
(History Department) na Univerzi 
Harvard v Ameriki. Sam se oprede-
ljuje kot raziskovalec zgodovine in 
antropologije sredozemskih družb 
med letoma 1100 in 1600, kar nam 
potrjuje njegova obsežna in temat-
sko raznovrstna  bibliografi ja. Da-
niel Lord Smail je leta 2009, v so-
delovanju s takratno doktorandko 
srednjeveške zgodovine, Kelly Lyn 
Gibson (ki je na Harvardu leta 2011 
doktorirala z disertacijo Rewriting 
History: Carolingian Reform and 
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Controversy in Biographies of Saints), uredil zbirko virov, ki pričajo o različnih percep-
cijah maščevanja v srednjeveški Evropi. Zbirka nosi jasen naslov Vengeance in Medieval 
Europe, A Reader in predstavlja trinajsti del v seriji publikacij Readings in Medieval Ci-
vilisations and Cultures, ki od leta 1998 izhaja pri založbi kanadske Univerze v Torontu, 
Universitty of Toronto Press, pod uredništvom Paula Edwarda Duttona in se do danes 
ponaša z osemnajstimi tematsko zaokroženih publikacijami virov za evropski srednji vek.

Daniel Lord Smail in Kelly Gibson sta na temo maščevanja v srednjem veku skrbno 
zbrala, izbrala in sistematično uredila sto šestindvajset tekstov. Metodo sistematizacije 
zbirke sta urednika opisala z besedami: »Zbirko sva razdelila na tri dele in znotraj vsa-
kega dela razvrstila vire v  štiri poglavja z naslednjimi temami: zakoni in statuti, pridige, 
eksegeze in druge oblike moralne regulacije; zgodovine, življenja svetnikov in drugi na-
rativni viri; ter dokumenti iz prakse.« (»We have divided this collection into three major 
sections, and have grouped the sources within each section into four chapters with the 
following themes: laws and statutes; sermons, exegesis, and other forms of moral regula-
tion; histories, lives of saints, and other narrative sources; and documents of practice.«) 
(str. xviii). Trije deli, na katere referirata urednika, sovpadajo s kronološkimi razmeji-
tvami zgodnjega (400–1000), visokega (1000–1250) in poznega (1250–1500) srednjega 
veka. Kljub temu, da avtorja v uredniškem predgovoru  poudarjata, da je zbirka trodelna, 
nam že pogled na vsebinsko kazalo nakazuje, da je dejansko razdeljena na štiri dele.

V četrti oziroma iz bralčeve perspektive v prvi, uvodni del (Prologue), sta urednika 
uvrstila zgodovinske vire iz pozne antike, ki so bili v toku celotnega srednjega veka 
večkrat uporabljeni v različnih diskurzivnih interpretacijah ter so s svojo prisotnostjo 
ključno vplivali na srednjeveške percepcije maščevanja. Poglavja in odstavki iz Stare in 
Nove Zaveze so bili osnovno izhodišče v naraciji zgodnje-srednjeveških moralističnih in 
fi lozofskih piscev, ki so v svojih tekstih razvijali misli ter na tak način projicirali lastno 
in družbeno dojemanje moralne in legitimne upravičenosti posameznika do maščevanja. 
Biblijski teksti so že v svojih prvih zametkih prenašali starodavne koncepte talionskega 
načela maščevanja (Oko za oko, zob za zob [5 Mz 21, 23-24]) in so za omejevanje mašče-
vanja med smrtniki ponujali idejo o ekskluzivni pravici do maščevanja, ki pripada zgolj 
Bogu (Maščevanje je moje, jaz bom povrnil [5 Mz 32,35]), on pa bo vsako krivico in 
zločin prej ali slej kaznoval. Poleg neposrednih diskurzov o maščevanju pa biblijski teksti 
poudarjajo tudi pomembnost miroljubnega sobivanja v skupnosti. V nekaterih biblijskih 
odstavkih je namreč zelo razvidno, da so bile že starozavezne družbe jasno seznanjene z 
moralno-pravnimi koncepcijami mirovništva (Blagor tistim, ki delajo za mir [Lk 6, 20-
23]), v katerih se odražajo osnove mediacije in arbitraže, torej dveh med seboj povezanih 
pravnih praks, ki ljudem v srednjem veku nikakor niso bile tuje, saj so jih ljudje negovali 
in razvijali vzporedno z družbeno-pravno evolucijo.

Biblijski teksti, ki sta jih urednika uvrstila v uvod (Prologue) so vplivali na tekste, ki 
sestavljajo že omenjene tri sestavne dele zbirke. Teksti moralističnih in fi lozofskih piscev 
so od zgodnjega srednjega veka dalje obravnavali vpliv čustev, ki so vodili posameznike 
v maščevanje. Srednjeveški menihi in opati so v svojih pridigah izpostavljali pomemb-
nost omejevanja jeze in vlivali vero in upanje v resničnost in pravičnost božjega mašče-
vanja, s čimer so želeli vplivati na svoje avditorije vernikov ter jih na tak način poskušali 
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odvrniti od nasilja in maščevanja. V zbirko Vengeance in Medieval Europe so vključeni 
tudi izseki iz hagiografi j svetnikov, ki nakazujejo na prenos maščevalne božje narave na 
blažene izbrance, ki so z božjim blagoslovom, zaradi svojih visokih moralnih vrednot, 
prislužili dolžnost in pravico do prakticiranja pravičnega maščevanja. Tudi srednjeveški 
vladarji, ki so bili ustoličeni z blagoslovom Svetega sedeža in so vladali po Milosti Božji, 
so si na podlagi mistične povezave z Bogom prilastili ekskluzivno pravico do maščevanja 
in kaznovanja svojih vazalov in podložnikov za storjene prekrške in zločine.

V uvodni del so vključene tudi poznoantične kompilacije zakonov Rimskega prava, 
cesarskih dekretov in Digeste Justinijanovega zakonika, ki so že na prehodu iz antike 
v zgodnji srednji vek vplivali na zapisovanje običajnega prava Frankov, Karolingov in 
Anglosasov. V zgodnjih kodifi kacijah »barbarskega« prava se nahajajo pravna določila 
o kaznovanju posameznikov za izvajanje fi zičnega nasilja, v njih pa najdemo tudi spiske 
določenih denarnih odškodnin (kompozicij) in fi zičnih kazni za zločine oziroma kazniva 
dejanja, v katerih se jasno zrcalijo povezave z antično rimsko pravno tradicijo. Polna oži-
vitev rimske pravne tradicije od desetega stoletja dalje in kanonizacija cerkvenega prava 
sta posledično vplivali na ustanavljanje pravnih univerz širom Evrope, kjer se je izobraže-
valo pravne strokovnjake in posvetni notarski kader. To se je odrazilo v razširitvi pisme-
nosti izven kleriških krogov v visokem in poznem srednjem veku in urednikoma obrav-
navanega zbornika omogočilo, da sta v antologijo vključila precejšnje število mirovnih 
pogodb, priseg, primerov sodnih obravnav, razsodb in sodnih dvobojev. Pomembni viri, 
v katerih je tudi izpostavljen narativni diskurz o maščevanju, so srednjeveške kronike, 
ki nosijo ključne podatke o življenjih posameznih višjih fevdalcev ter podrobne (vendar 
morda pristranske) opise plemiških vojn (fajd). V zbirko sta urednika zelo premišljeno 
in estetsko vključila tudi narativne vire, ki so se v ustni tradiciji prenašali iz roda v rod, 
dokler niso bili naposled zapisani. Taki viri so (nacionalni) junaški epi, med katerimi gre 
izpostaviti Ep o Beowulfu, islandsko Sago o Njalu in Hildebrandovo pesem, ki pričajo 
o prisotnosti konceptov maščevanja med vsemi, tudi med nižjimi družbenimi sloji. Ti 
narativni teksti so kot ustno-slovstveni viri pomembni tudi zaradi njihove visoke stopnje 
prepoznavnosti ter svetovne literarno-zgodovinske veljave.

Vengeance in Medieval Europe je odlična antološka zbirka prevodov primarnih virov, 
ki zelo plastično ponazarjajo koncepcije in percepcije maščevanja v srednjeveški Evropi. 
Vsako kronološko zaokroženo obdobje vsebuje uverturo z uredniškim komentarjem, v 
katerem so izpostavljene glavne značilnosti obdobja in narava izbranih tekstov. Poleg 
tega je vsak dokument naslovljen in opremljen s podatki o provenienci dokumenta ozi-
roma o piscu teksta ter o ključnih podatkih o življenju in delu pisca. Ob izbranih izsekih 
ne manjkajo niti podatki o izvoru oziroma nahajališču originala posameznega dokumenta 
in navedbe morebitnih starejših objav dokumenta ter podatki o prevajalcih tekstov. Zbir-
ka je izjemno uporabna za vse raziskovalce maščevanja v zgodovinskem kontekstu, saj 
vsebuje najbolj reprezentativne tekste in vire, ki so bili do izida te publikacije povečini 
neprevedeni in neobjavljeni oziroma dostopni samo v originalu. Nekateri viri v zbirki, 
ki so predhodno že bili objavljeni kot sestavni deli posameznih zgodovinskih študij ali 
zbornikov, pa so v uredništvu Daniela Lorda Smaila in Kelly Gibson doživeli jezikovno 
modernizacijo in prevodno osvežitev. 
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Potrebno je poudariti, da so dokumenti, ki sta jih urednika izbrala, nastali na območju 
Britanskega otočja, Iberskega polotoka, Francije, Svetega rimsko-nemškega cesarstva in 
Apeninskega polotoka, le peščica tekstov pa iz vidika provenience sega na sever Evrope, 
na Islandijo in na Skandinavski polotok. Nabor virov nakazuje, da je srednjeveška Evropa 
v percepciji svetovno renomiranih medievistov še vedno omejena na območje današnje 
Zahodne Evrope, natančneje na germansko in romansko govoreči svet. Razen Justinija-
novega zakonika, ki je kot evolucijska etapa v razvoju rimskega prava vplival na razvoj 
pravnih institucij v celotni srednjeveški in novoveški Evropi, zbirka ne vsebuje virov, ki 
so nastali vzhodneje in jugo-vzhodneje od srednjeveških meja Svetega rimsko-nemškega 
cesarstva. Vsemu navkljub je potrebno poudariti, da sta Daniel Lord Smail in Kelly Gib-
son opravila izjemno delo in uresničila namen sestave antologije, ki bo zagotovo olajšala 
delo raziskovalcem maščevanja v kateri koli humanistični disciplini ter bo z izbranimi 
teksti prispevala k produkciji nadaljnjih komparativnih in kontrastivnih raziskav.

Angelika Ergaver
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 Gregor Joseph Kranjc: 
HOJA S HUDIČEM: OKUPACIJA SLOVENIJE IN KOLABORACIJA, 

1941‒1945. Mengeš, Ciceron, 2014, 401 stran.

V večini držav srednje in vzhodne Evrope je po razpadu komunističnega bloka oziro-
ma od začetka devetdesetih let 20. stoletja dalje stekel proces reinterpretacije preteklosti 
v smislu premeščanja vloge »žrtev« na eni in »storilcev« oziroma »krivde« in »kazni« na 
drugi strani. Podoben proces je stekel tudi v Sloveniji, saj »revizijsko zgodovinopisje« 
kolaboracijo zagovarja kot boj proti komunizmu, večjemu zlu v primerjavi z okupacijo 
domovine. Takšno »zgodovinopisje« skuša z revizijo med- in povojnega dogajanja druge 
svetovne vojne na območju današnje Slovenije ustvariti tudi nek »nov spomin« na pretek-
le dogodke, predvsem z namenom politične mobilizacije. Delni razlog lahko iščemo tudi 
v tem, da se v slovenskem prostoru odnos do kolaboracije povezuje še z enim procesom, 
in sicer s spravo. Obenem se skuša ta del slovenske družbe in »zgodovinopisja« opreti 
na ideje resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu (European conscience and totali-
tarianism), ki jo je 2. aprila 2009 sprejel Evropski parlament. Ta resolucija je bila hkrati 
tudi podlaga za Evropski dan spomina na žrtve nacizma in stalinizma (oz. mednarodni 
dan črnega traku ‒ Black Ribbon 
Day), ki se ga obeležuje 23. avgus-
ta (in sovpada z dnevom podpisa 
pakta Ribbentrop-Molotov leta 
1939). Namen tega obeleževanja je 
ohranjanje spomina na žrtve mno-
žičnih izgonov in pobojev, obenem 
pa tudi spodbujanje demokratičnih 
vrednot z namenom krepitve miru 
in stabilnosti v Evropi. V Slove-
niji je bil ta dan spomina sprejet na 
dopisni seji vlade 8. avgusta 2012. 
Na tem mestu se postavlja eno 
ključnih vseevropskih vprašanj, ki 
hkrati kaže na naš odnos do nacifa-
šizma, protifašizma ter totalitarnih 
sistemov. Mar so bili totalitarni 
sistemi znotraj posameznih evrop-
skih držav res vsi enaki oz. brez 
nacionalnih in lokalnih posebnos-
ti? Kakšen bo rezultat ustvarjanja 
enotne in poenostavljene naracije 
zgodovine Evrope? 

Menim, da problem kolabora-
cije v Sloveniji ostaja predvsem 
politični problem, saj je evropsko 
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zgodovinopisje proizvedlo že precej temeljnih del na to temo, pri tem pa so nekatera 
izšla tudi v slovenskem prevodu (npr. Tomašević, 2001; Peter Davies, 2010; István Deák, 
2015). Kolaboracija je bila namreč vseevropski pojav in Jugoslavija oziroma današnji 
slovenski prostor pri tem ne predstavlja nobene izjeme. Še več, izognili so se ji lahko 
zgolj v nekaterih državah, na primer v Poljski, kjer je nemški okupator izrecno ni dovolil. 
Poleg tega je slovensko zgodovinopisje tudi že objavilo nekatera temeljna dela o kolabo-
raciji in delovanju protipartizanskega tabora med vojno. Tu izstopajo predvsem študije 
Borisa Mlakarja (npr. Slovensko domobranstvo. 1943‒1945: ustanovitev, organizacija, 
idejno ozadje. Ljubljana, Slovenska matica, 2003), Toneta Ferenca (npr. Dies irae. Čet-
niki, vaški stražarji in njihova usoda jeseni 1943. Ljubljana, Modrijan, 2002) in Bojana 
Godeše (npr. Čas odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije. Ljubljana, Mladinska 
knjiga, 2011).  

Dr. Gregor Joseph Kranjc je profesor zgodovine na kanadski univerzi Brock, sicer 
pa sin slovenskih izseljencev in živi v Torontu. V knjigi Hoja s hudičem, ki je sicer iz-
šla v angleškem izvirniku (To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Oc-
cupation, 1941–1945. University of Toronto Press, 2013, 329 strani), poskuša z očmi 
zunanjega opazovalca oceniti razloge, zaradi katerih se je – kot sam zapiše – velik del 
slovenskega naroda v najtežjem trenutku svoje zgodovine odločil za kolaboracijo. Pri 
analizi med- in povojnega dogajanja avtor uporabi predvsem arhivsko gradivo iz Arhiva 
Republike Slovenije in Washingtona (National Archives and Records Administration ‒ 
NARA). Obenem v analizo zajame tudi različno (»emigrantsko« in »režimsko«) litera-
turo in časopisno gradivo, pri tem pa izpostavlja tudi nekatere mite (npr. o množičnosti 
in enotnosti odpora ‒ tudi zaradi pomanjkanja narodne zavesti in »lokalpatriotizma«) 
in nedoslednosti, ki so se sčasoma zakoreninili v kolektivni spomin slovenske družbe. 
Osrednjo tematiko monografi je, kolaboracijo, obravnavana glede na posamezna časovna 
obdobja (skupaj šest) in glede na posamezna okupacijska območja (Prekmurje, Štajerska, 
Koroška, Gorenjska, Primorska in Ljubljanska pokrajina). Na ta način avtor med seboj 
tudi primerja posamezna okupacijska območja in pri tem izpostavlja skupne značilnosti 
in lokalne posebnosti, ne manjkajo pa niti mednarodne primerjave (predvsem z območ-
jem Protektorata Češke in Moravske, Slovaške, Poljske, Francije in Danske).

Avtor se uvodoma na eni strani distancira od »režimskega« zgodovinopisja zma-
govalcev, ki je mitologiziralo partizanski boj in prikrivalo povojne poboje ter na drugi 
strani od »emigrantskega« zgodovinopisja, ki je skušalo kolaboracijo opravičiti spričo 
državljanske vojne. Hkrati kolaboracijo brez zadržkov obsoja in zanjo ne najde nobene-
ga opravičila, saj je bil cilj okupatorjev nedvomno izbris slovenske narodne identitete. 
Pri tem tudi doda, da so v okupiranih evropskih državah obstajala tudi nekomunistična 
odporniška gibanja (npr. Poljska domovinska armada), tako da sodelovanje oz. vodenje 
odpora s strani komunistov ne more biti izgovor za kolaboracijo. Vendar v svoji sodbi 
avtor sledi trendom sodobnega zgodovinopisja, ki kolaboracije v evropskih državah med 
drugo svetovno vojno ne obravnava enoznačno, temveč poskuša razločevati med različni-
mi stopnjami sodelovanja z okupatorjem. Po njegovem mnenju je večina prebivalstva iz 
različnih razlogov (npr. strahu pred represalijami in kolektivnim maščevanjem) v odnosu 
do okupatorjev izbrala držo pasivnega prilagajanja. V to kategorijo Kranjc uvrsti tudi 
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slovenske uradnike, delavce in kmete, ki so ob izbiri med brezposelnostjo in službo v 
industriji ali upravi, ki je posredno koristila okupatorju, raje izbrali drugo možnost. Te ne-
jasne ločnice med kolaboracijo in prilagajanjem pa je Werner Rings označil za »nevtralni 
kolaboracionizem«.

Drugo stopnjo kolaboracije po avtorju predstavljajo vsiljene oblike sodelovanja, tretjo 
pa zavestna kolaboracija, ki ni bila izražena zgolj v konkretni pomoči okupatorju, temveč 
tudi v povsem nedvoumnem političnem in ideološkem sozvočju z njim (npr. redki pristaši 
Dimitrije Ljotića in poveljnik domobranskih enot Leon Rupnik).

Za Slovence je bila, po njegovem mnenju, izbira med kolaboracijo in uporom nadvse 
osebna. Poleg kolaboracije avtor oriše tudi nastanek in razvoj (oboroženega) odpora ter 
politično in strankarsko razdeljenost protipartizanskega tabora. Kot ključno nasprotnico 
OF avtor postavlja slovensko Cerkev (vključno s škofom Gregorijem Rožmanom ‒ sku-
paj z Leonom Rupnikom osrednja osebnost slovenske kolaboracije). Z razglasitvijo obo-
roženega odpora s strani OF je slednja pravzaprav tudi zakoličila defi nicijo kolaboracije, 
saj so ocenjevali, da kdor se ne pridruži partizanskemu taboru, ne prispeva k osvoboditvi 
Slovencev. Za razliko od Ljubljanske pokrajine, kjer je okupator kot uradno politiko do-
puščal kolaboracijo, v preostalih okupiranih delih današnje Slovenije prebivalstvo ni ime-
lo velike izbire (npr. prisilno služenje v Wermachtu).

Avtor obenem analizira vzroke za povojne izvensodne poboje, ki jih na eni strani 
pripiše nezrelosti novih oblasti in vojaško-političnim okoliščinam, kakršne so vladale 
neposredno po koncu druge svetovne vojne v Jugoslaviji in v širšem evropskem prostoru, 
na drugi strani pa manihejskemu, črno-belemu gledanju komunistov na družbo, katerega 
posledica je bila politika maščevanja po načelu »kdor ni z nami, je proti nam«. Prav v tej 
točki, v črno-belem gledanju na svet, vidi Kranjc eno redkih stičnih točk med partizan-
skim in protipartizanskim taborom. Oba tabora vidita v drugem poosebljeno zlo, samega 
sebe pa kot najčistejše utelešenje dobrega, in prav vztrajanje pri takšnih pogledih je krivo, 
da še sedemdeset let po koncu vojne »Slovenci še vedno čakamo, kaj se bo zgodilo v pre-
teklosti«, kot je dr. Božo Repe v predgovoru k slovenskemu prevodu spomnil na pokoj-
nega srbskega novinarja Aleksandra Tijanića. Ob branju primerjav o kolaboraciji v drugih 
evropskih državah se zdi, da slovensko zgodovinopisje še čaka na celovito primerjalno 
študijo, ki bi ta proces umestila v širše dogajanje. 

Miha Kosmač
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ČASOPIS ZA POVIJEST ZAPADNE HRVATSKE / WEST CROATIAN HISTORY 
JOURNAL, IX, 2014, 9 (monografska št.: 1989. U JUGOSLAVENSKOM 

KALEIDOSKOPU / 1989 TROUGHT THE YUGOSLAV KALEIDOSCOPE), 
Orlić, M. (ur.), 116 strani.

Kot v uvodu navaja urednica Mila Orlić, je zamisel o pričujoči monografski številki, 
posvečeni letu 1989 kot ključnemu letu v novejši evropski zgodovini, plod diskusij in 
razprav v okviru zgodovinskih krogov, kakor tudi zunaj njih, ki so se odvijali ob 25-letni-
ci padca Berlinskega zidu. Pri tem naglaša, da doslej o Jugoslaviji v letu 1989 ni veliko 
napisanega in bi lahko upravičeno dejali, da je to še nadalje nekakšna »ne – tema« hrvat-
skega in ostalega zgodovinopisja, kljub temu, da je recentna teza Dejana Jovića z naslo-
vom »1989. koja se u Jugoslaviji nije dogodila«, odprla določena zanimiva razmišljanja 
in razprave. Čeprav so bila dogajanja leta 1989 v Jugoslaviji drugačnega značaja od onih 
v državah Vzhodnega bloka, pa je po besedah urednice pomembno analizirati vse tisto, 
kar predstavlja leto 1989 na območju bivše Jugoslavije, odnosno kako je vse to vplivalo 
na nadaljnji razvoj dogodkov, vse do vrhunc a, ki ga predstavljata izbruh vojne in razpad 
federativne države.

Znanstveni članki, ki jih prinaša tokratna monografska številka, so predvsem delo 
mlajših zgodovinarjev, ki ne izhajajo iz tega območja ter s tem na določen način bo-
gatijo dosedanje ocene in spoznanja 
s »pogledom od zunaj«. V skupino 
A so tako razvrščeni trije prispevki 
(v angleškem jeziku s kratkimi pov-
zetki v hrvaškem jeziku): prispevek 
Christiana Costamagna z Univerze 
vzhodnega Piemonta v Alessandriji 
(Italija) z naslovom, 1989: When the 
USSR was the Mirror of Yugoslavia / 
Kada je SSSR bio ogledalo prilika u 
Jugoslaviji, Alfreda Sassa z Univerze 
v Barceloni (Španija) z naslovom, The 
»Bosnian Silence?« Regime Decline 
and Civic Alternatives in Bosnia-Her-
zegovina (1989-1990) / »Bosanska 
šutnja« Pad režima i građanske al-
ternative u Bosni i Hercegovini. Kot 
tretji se v to skupino uvrša še Carlos 
Gonzáles Villa, raziskovalec Inštitu-
ta za mednarodne odnose Univerze 
v Barcerloni (Španija) s prispevkom, 
Slovenian 1989: Elite Construction 
of a National Democracy / Sloveni-
ja 1989: Elitistička konstrukcija na-
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cionalne demokracije. Vsi trije prispevki so opredeljeni kot izvorno znanstveno delo, 
simptomatično pa je, zlasti pri španskem avtorju, da izhaja iz tamkajšnjega katalonskega 
okolja avtonomne Univerze v Barceloni.

Christian Costamagna v svojem članku opisuje jugoslovanski pogled na dogajanje 
v letu 1989 v Vzhodnem bloku in odnos do Sovjetske zveze. Zorni kot njegove analize 
izhaja iz sestavka B. Lončarja in E. Ševarnadzeja v mesecu novembru 1989, oziroma prek 
kasnejših razprav v okviru jugoslovanskega političnega vrha.

Italijanski zgodovinar Alfredo Sasso se v svojem sestavku usmerja na dogodke v Bo-
sni in Hercegovini ter na državne projugoslovanske in prodemokratične opcije, ki so ob-
stajale v obdobju 1989–1990.

Kritično oceno dogajanja v Sloveniji leta 1989 podaja španski zgodovinar Carlos 
Gonzáles Villa z orisom daljšega obdobja, in sicer od aretacije »ljubljanske četverice« 
maja 1988, kar naj bi po avtorjevem mnenju sprožilo nacionalno mobilizacijo in pospe-
šilo pluralizacijo političnega sistema. Ob analizi slovenske tranzicije naj bi po njegovem 
mnenju lažje dojemali leto 1989 kot obdobje v katerem je imela družbena mobilizacija 
pomožno vlogo v političnih spremembah v odnosu do političnih elit in njihovem vključe-
vanju v proces nacionalne neodvisnosti. Tekom tega obdobja, naj bi po njegovem, sloven-
ske ideološke elite s svoje nacionalistične perspektive razmejile skupni politični prostor, 
opredeljen z nasprotujočimi si stališči do jugoslovanskih federalnih ustanov.

V skupini B z naslovom Dodatni i stručni tekstovi / Additional Writings and Contri-
butions se pojavlja le prispevek Dragana Markovine z Arhiva srbskega Narodnega sveta 
v Zagrebu z naslovom »Slojevitosti 1989«, v katerem je prikazan širok spekter dogodkov 
v Jugoslaviji, od političnih, športnih do glasbenih, s čemer je avtor še dodatno obogatil 
pričujočo monografsko številko.

Časopis za povijest zapadne Hrvatske tako tudi v tej številki ostaja zvest prvotnemu 
konceptu, se pravi organizaciji in ažuriranju zgodovinskih razprav in raziskovanju tega 
območja s tem, da je v tej monografski številki pod uredništvom Mile Orlić odmeril po-
sebno pozornost letu 1989 na jugoslovanskih tleh in pritegnil k sodelovanju nekaj mladih 
zgodovinarjev iz širšega evropskega prostora.

Salvator Žitko




